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Money Grams $1 = Rp 13.623,- Kurs BI $1 = Rp 14.040,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Belum lama merayakan 2 tahun 
pemerintah
annya 
pendukung 
Anies 
promo soal 
keberhasila
nnya 
sebagai 
Gubernur. 
Digembar-
gemborkan 
di media. 
Katanya, 
ada sederet 
prestasi 
yang 
ditorehkann
ya sebagai 
Gubernur. 
Ada pula yang memposting video soal 
penolakan Anies yang tak mau 

menerima uang Rp 500 M dari 
pengusaha. Koplaknya, uang kontribusi 

yang ratusan 
triliun untuk 
kontribusi 
reklamasi 
malah hilang 
dan raib 
secara 
senyap dan 
santun. Lalu 
tak 
ketinggalan 
salah satu 
pendukungny
a yang sudah 
mulai 
mengampany
ekan Anies 
sebagai 

capres. Salah satunya Haikal Hassan. 
@haikal_hassan: Presiden udah Menteri 

Mendagri Tito
Bersih - Bersih Anggaran
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udah Selamat kerja sonoh Sekarang 
siapkan next leader untuk Indonesia.... 
Cucu dari seorang pejuang 
kemerdekaan dan tokoh pemersatu 
dalam NKRI Siapa hayooo Haikal 
pengen Anies dijadikan next leader 
yaitu sebagai capres 2024. Mereka 
sudah 
membuang 
dan 
mencampakk
an Prabowo. 
Kini mereka 
mau 
mendukung 
Anies 
maksimal 
dimulai 
dengan 
membangun 
pencitraan di 
medsos. 
Sekarang apa 
yang 
dibanggakan 
dari si Anies 
yang hanya 
pandai 
berkata kata 
tapi tidak bisa kerja seperti yang 
dibanggakan pendukungnya. Apa yang 
dikerjakan Anies selama ini enggak 
kelihatan dan bahkan buang buang 
anggaran. Lihat saja Pertama, 
keuangan DKI Jakarta itu aneh sekali. 

Melihat dari anggaran antivirus 20 miliar 
yang sebenarnya bisa disewa 100 juta per 
bulan artinya bisa 200 bulan yang setara 
dengan 17 tahun, itu adalah nilai yang 
sangat fantastis. Lagipula, anti virus itu 
akan diupdate secara berkala setiap 5 
tahun. Jadi secara hitung-hitungan, sewa 

jauh lebih 
murah. Apalagi 
bisa nego. 
Keuangan 
untuk 
pengadaan anti 
virus ini adalah 
tindakan yang 
gila dan harus 
diusut oleh 
Mendagri Tito 
Karnavian. 
Kedua, 
keuangan DKI 
Jakarta 
bermasalah 
dari sisi 
pengadaan 
JPO yang 
sedikit, tapi 
biayanya 
sangat mahal. 

JPO adalah jembatan penyeberangan 
orang. Anggaran senilai kira-kira 10 miliar 
per JPO itu, sangatlah tidak masuk akal. 
Satu JPO masak seharga dengan rumah 
mewah full furnished lengkap dengan 
lokasi strategis? Ketiga, anggaran atap 
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rumah dinas gabener senilai miliaran 
rupiah juga benar-benar tidak masuk 
akal. Mengapa? Karena harga 2,5 miliar 
itu adalah harga sebuah rumah, bukan 
sebuah atap. Kenapa anggaran atap itu 
bisa seharga rumah? Keempat 
Pemakaian tenaga influencer (orang 
yang mengembangkan bisnis dalam 
bidang pemasaran) seseorang yang 
memiliki followers atau pengikut yang 
banyak di media sosial. Contohnya 
seperti seorang selebritis, selebgram, 
blogger dan lainnya. Untuk keperluan 
promosi sosial budaya sudah 
merupakan hal yang lazim saat ini baik 
oleh perusahaan swasta maupun 
pemerintah. Dengan menggunakan 
tenaga influencer, promosi yang 
digunakan pun diyakini akan menyebar 
lebih luas ke masyarakat. Tidak ada 
yang aneh sih namun bagaimana bila 
nilai yang dikeluarkan untuk membiayai 

influencer bagi keperluan promosi itu di 
luar kewajaran? Dan itulah yang 
ditemukan. Alokasi anggaran yang diberi 
nama “Penyelenggaraan Aktivitas 
Promosi Pariwisata dan Budaya Melalui 
Media Sosial”. Nah yang menjadi 
masalah adalah yang dipakai cuman 5 
influencer nilainya yang mencapai Rp. 
5.008.691.930. Artinya untuk masing-
masing influencer digaji senilai Rp. 1 
miliar per tahun per orang, atau lebih 
kurang Rp. 83 juta per bulan per orang?. 
Tidak tahu influencer seperti apa yang 
dipakai oleh Pemprov DKI untuk kegiatan 
tersebut. Apalagi tidak disebutkan nama 
influencernya. Namun yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah sepadan nilai 
tersebut dikeluarkan untuk membiayai si 
influencer? Apa saja sih yang menjadi 
tugas dan kerja si influencer sampai 
digaji dengan nilai sebesar itu? Tidak ada 
kah media promosi lainnya yang lebih 

ekonomis dan efektif?. Itu semua adalah 
Rencana anggaran 2020 yang akan 
dikeluarkan oleh pemda DKI yang semua 
sudah disetujui oleh Anies. Keren kan. 
Tapi itu semua akan dihapus atau direvisi 
langsung oleh Anies melalui anak 
buahnya. Tak menunggu lama, 
pencitraan dan buang buang anggaran 
itu hancur buyar dan lebur seketika. 
Dikarenakan Pak Tito mendagri yang 
baru dilantik langsung gaspoll, bikin 
Gubernur di Balai Kota langsung 
mendadak rajin sisir anggaran tapi pakai 
suruh anak buahnya. Baru saja bernafas 
sebentar, Pak Tito langsung gas poll dan 
memberi arahan yang sangat tajam, 
menohok dan berbobot dalam apel 
perdananya. Tak pakai lama, Pak Tito 
langsung mematok target, salah satunya 
adalah melakukan pemeriksaan atau 
penyisiran anggaran di pemerintahan 
daerah. Tak lupa Pak Tito juga memberi 
peringatan kepada seluruh pemda di 

seluruh Indonesia. Termasuk para 
Aparatur Sipil Negara. Semua itu tak 
lain dari Tito Effect. 3 jam setelah 
pelantikan Pak Tito sebagai Mendagri 
eh si Gubernur Indonesia langsung 
berbenah dan beres-beres sana-sini. 
Anies langsung bergerak 
memerintahkan penyisiran ulang 
anggaran. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan memerintahkan anak 
buahnya di semua satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) untuk 
menyisir ulang rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
DKI 2020. Tujuannya agar tidak ada 
anggaran ganda. "Tadi itu lebih pada 
perintah untuk menyisir ulang semua 
anggaran agar tidak muncul, satu, 
duplikasi," ujar Anies usai memberi 
pengarahan dalam rangka pembahasan 
rancangan anggaran 2020 di Balai Kota 
DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019). Anies 
mencontohkan, anggaran untuk 
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memenuhi kebutuhan teknologi sudah 
disiapkan di unit Jakarta Smart City. Dia 
tidak mau ada dinas-dinas 
mengalokasikan anggaran serupa 
sehingga dobel anggaran. "Yang kedua, 
alat-alat yang belum habis, jangan 
belanja lagi. Kalau alat habis pakai 
memang harus belanja, tapi harus di 
cek statusnya seperti apa," kata dia. 
Contohnya, kata Anies, SKPD 
menganggarkan pembelian tinta pada 
2020 karena anggaran tersebut juga 
dialokasikan pada 2019. Padahal, tinta 
yang dibeli menggunakan anggaran 
2019 belum habis. Selain itu, Anies 
meminta semua kegiatan 
pembangunan di Jakarta dikaji ulang. 
"Kegiatan pembangunan, kami 
menggunakan bahan alat material dari 
mana. Kami memilih material dari lokal, 

lokal itu maksudnya daerah Jakarta atau 
luar Jakarta, menggunakan tukang atau 
pabrik, itu semua supaya di-review," ucap 
Anies. Termasuk kunjungannya ke luar 
negeri semua harus dikaji ulang, kata 
Anies rabu kemarin siang itu langsung 
memerintahkan anak buahnya untuk 
menyisir anggaran dalam tempo yang 
sesingkat-singkatnya. Setelah mengetahui 
siapa yang jadi mendagri yang 
merupakan pimpinan dari semua kepala 
daerah. Perintah itu dilakukan secara 
mendadak demi menyisir dobel anggaran 
yang terstruktur, masif dan sistematis. 
Tegas dan langsung membuat Pemprov 
kembali bergerak, kembali kerja dan 
mengutak-atik lagi anggaran. Apa yang 
dikatakan Pak Tito itu menjadi kode keras 
dan langsung direspon secara cepat oleh 
Pemprov DKI. Luar biasa 

memang,sehingga ketika muncul 
pemimpin yang tegas dan disiplin, 
Gubernurnya langsung berbenah dan 
langsung kerja keras. Beda banget 
dengan tahun lalu. Pemprov kembali 
lembur. Sekda berdalih untuk 
menjalankan amanat Gubernurnya. 
Padahal itu tak lain karena ada pesan 
yang singkat dan jelas serta padat yang 
dilayangkan Pak Tito. "Perintah, arahan 
Pak Gubernur kemarin, untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuaian mana yang 
harus dipertahankan, dijelaskan pada 
Dewan dengan baik. Mana yang harus 
dihapus ya dihapus saja jika tidak 
bermanfaat langsung kepada 
masyarakat," kata Saefullah. Hasilnya, 
ada pemangkasan alias efisiensi dalam 
pos anggaran untuk kunjungan kerja 
(kunker) sampai konsumsi rapat. Ya 
konsumsi dan alat kantor dipangkas 
habis-habisan. "Ya itu (soal konsumsi 
dan alat tulis kantor) kita minta sisir. Yang 
betul-betul penting saja. Juga demi 
kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. 
Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang 
makan," ujar Saefullah. Kunker Gubernur 
yang rajin pelesir ke luar negeri tanpa 
hasil juga dipangkas. Buang-buang 
anggaran tapi tak ada faedah buat DKI 
sama sekali. Mantul itu kata kata 
pertama yang diberikan rakyat ketika 
Jokowi melantik Tito menjadi mendagri. 
Bagaimana enggak mantab, Anies 
langsung ciut dan hanya butuh waktu 3 
jam maka langsung menemukan jumlah 
anggaran yang fantastis, Rp 6,5 Triliun 
akhirnya dipangkas. Ciut langsung 
Gubernur maka ciut juga anggarannya. 
Tak main-main, 3 jam dan itu langsung 
jumlah yang luar biasa gedenya. Apalagi 
kalau dilakukan penyisiran anggaran 
dengan lebih detail dan teliti, bisa-bisa 
anggarannya makin ciut dan akan 
ketemu jumlah besar dana yang bisa 
diselamatkan. Revisi anggaran itu bisa 
jadi berawal dari ciutnya Anies pasca 
pelantikan para Menteri di kabinet baru 
Presiden Jokowi. Sebelum kita lanjutkan, 
perkenankan kita ucapkan Selamat 
Ulang Tahun ke 55 buat Jenderal Polisi 
(Purn) Prof.Drs.H.M.Tito Karnavian,M.A., 
PH.D semoga di sisa usianya, Tuhan 
memberkahi kesehatan, kemudahan, 

kelancaran dan kesuksesan dalam 
mengemban amanah rakyat sebagai 
Menteri Dalam Negeri dan semoga 
bapak selalu dalam lindungan Tuhan 
dalam membasmi radikalisme di seluruh 
lini, seluruh instansi di negeri tercinta ini, 
success selalu, selamat bekerja keras 
untuk bersih-bersih negara menuju 
Indonesia maju. Ulang tahun kali ini 
mungkin sedikit berbeda dengan tahun- 
tahun sebelumnya ya pak, jika 
sebelumnya bapak merayakan ulang 
tahun bareng keluarga, tapi tahun ini 
bapak merayakannya di Wamena, 
dimana saat ini Wamena menjadi isu 
perhatian nasional bahkan internasional. 
Dan demi tugas negara, Ulang tahun 
yang sifatnya pribadi bersama keluarga, 
harus bapak tinggalkan demi 
kepentingan bangsa dan negara. 
Bahkan bapak mendapatkan sebuah 
kejutan saat bapak tiba Wamena. Yah 
para TNI memberikan sekedar perayaan 
ulang tahun dalam penyambutan bapak 
di Wamena. “Saya sangat terharu hari 
ini, karena kejutan yang diberikan 
forkompinda Jayawijaya dan seluruh 
jajaran TNI Polri di Wamena, Kemarin 
memang mau merayakan (ulang tahun) 
bersama istri dan keluarga. Tapi karena 
tugas adanya kunjungan presiden ke 
Papua, maka saya bersama panglima 
beserta pelaksana tugas kapolri harus 
berangkat untuk berkoordinasi di Papua 
untuk kepentingan bangsa dan negara, 
Ulang tahun yang sifatnya pribadi hari 
ini bersama keluarga, saya harus 
tinggalkan demi kepentingan bangsa 
dan negara. Rekan–rekan (TNI Polri) 
tetap semangat demi kepentingan 
bangsa dan negara. Dan dengan 
kekompakan TNI dan Polri, serta semua 
pihak, kita yakin akan menjadikan 
Papua tetap aman dan damai.” kata pak 
Tito. Sebagai Mendagri, bapak adalah 
Jenderal di tengah-tengah para ASN 
dan Para Kepala Daerah, bagaikan 
Oase ditengah padang pasir yang 
tandus, sekaligus untuk memberantas 
tikus-tikus yang ada di dalam ASN 
supaya dibersihkan. Kami sangat 
mendukung seluruh kebijakan Bapak 
untuk membangun negeri ini melalui 
kementerian Bapak yang akan bersih-
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bersih dari KKN, masuknya paham 
radikalisme di ASN, dan yang pasti 
banyak ASN yang kerap menghina 
pemerintah yang sah. Seperti yang 
telah Bapak ketahui bahwa sejak 
diterapkannya moda otonomi daerah, 
sudah banyak yang menjadi raja-raja 
kecil di daerah, mereka tak segan 
untuk korupsi, menerima fee proyek, 
atau mungkin menyalahgunakan APBD 
untuk kepentingan pribadi dan 
keluarganya. Kami benar-benar 
menunggu langkah kebijakan bapak 
selanjutnya, sudah saatnya Anggaran 
Pemerintah Daerah disusun dengan 
cara yang profesional dan rasional. 
Bukan mentang-mentang jadi pejabat 
kemudian seenak udelnya merancang 
APBD dengan jumlah yang fantastis 
menyentuh angka puluhan hingga 
ratusan miliar seperti yang dilakukan 
oleh Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. Sepertinya pak Anies lupa 
diri dengan menganggap APBD 
sebagai kantong ATM Pejabat Pusat & 
Daerah atas nama koordinasi & 
sinkronisasi kebijakan. Dengan dalih ini 
itu tapi hasilnya nol besar, tentu kita 
ingat dengan patung bambu harga 
ratusan juga yang hanya bertahan 
selama 11 bulan, ini namanya 
menghambur-hamburkan uang negara 
untuk hal-hal yang mubazir dan tidak 
ada manfaatnya bagi warga Jakarta. 
APBD juga bukan mesin ATM untuk 
ormas-ormas dan juga bukan badan 
sponsor pembuatan rumah ibadah. 
Oya APBD juga bukan ATM balas jasa 
tim sukses dengan mengangkatnya 
menjadi tenaga honor di daerah. Yaah 
kita taulah yaa gimana majunya DKI 
Jakarta dibawah kepemimpinan 
Gubernur seiman kaum monaslimin, 
dengan APBD Melimpah ruah. 
Diketahui Pak Jokowi memilih dan 
menugaskan Pak Tito Karnavian untuk 
menjadi Mendagri. Penunjukkan Pak 
Tito itu setidaknya menyadarkan Pak 
Anies bahwa statusnya sebagai 
‘Gubernur Indonesia’ itu masih di 
bawah Menteri yang dulunya pernah 
menjabat sebagai Kapolri. Pak Tito 
sebagai Mendagri itu tak banyak 
ngomong tapi banyak bekerja. Terbukti 

operasi senyap dalam menyergap para 
teroris melalui Densus itu selalu berhasil. 
Teroris yang licin saja bisa diendus 
apalagi cuma dana siluman di APBD DKI. 
Makanya Anies langsung bergerak cepat. 
Tapi bedanya penyisiran anggaran di 
masa Anies dan Ahok itu sangat 
signifikan. Penyisiran anggaran di era 
Anies itu sangat instan, mengalahkan 
masa Ahok yang bisa memakan waktu 
berhari-hari dan harus begadang siang 
dan malam. Di era Anies cukup dilakukan 
secara singkat dan hasilnya 
membelalakkan mata. Dana yang 
terpangkas itu ternyata jumlahnya tak 
main-main yaitu sebesar 6,5 triliun. Jadi 
semula anggarannya sebesar Rp 95,9 
triliun kemudian Pemprov DKI Jakarta 
mengajukan revisi kebijakan umum APBD 
dan plafon prioritas APBD 2020. Anggaran 
itu akhirnya susut menjadi Rp89,44 triliun. 
Maka adalah tugas dari Kemendagri untuk 
mengecek dobel anggaran itu yang 
ternyata tak disisir secara teliti oleh anak 
buah Anies. Jangan berharap banyak 
pada Anies karena dia tak paham soal 
angka-angka. Makanya jadi langganan 
kalau jebol anggaran. Anggaran fantastis 
DKI itu tiap tahun naik sementara 
pembangunan itu sangat transparan 
artinya tak terlihat alias tak nampak. Tapi 
sudah begitu, anggaran terus melonjak. 
Dana hibah naik terus sedangkan 
pembangunan di sektor lainnya tak ada 
dampaknya sama sekali untuk rakyat. 
Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi 
PSI Vianni Limardi menyoroti anggaran 
dana hibah Pemprov DKI yang terus 
meningkat tiap tahun. Pada 2017 dana 
hibah Pemprov DKI mencapai Rp1,8 
triliun, sementara di 2018 mencapai Rp2,7 
triliun. Angka pos itu kembali meningkat di 
tahun ini yang mencapai Rp2,8 triliun. 
Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi 
Partai Golkar, Dimaz Raditya Soesatyo, 
berpendapat Pemprov DKI harus 
mengutamakan belanja subsidi ketimbang 
untuk dana hibah. "Karena subsidi betul-
betul untuk kebutuhan masyarakat, 
sementara untuk dana hibah kan enggak 
semuanya." Pokoknya naik terus 
anggarannya tapi dampak ke masyarakat 
tak ada sama sekali. Bagi-bagi uang di era 
Anies terus meningkat sedangkan 

pembangunan infrastruktur lambat. 
Begitulah model pembangunan yang di 
era Anies angka APBD itu hanya 
angkanya yang gede tapi wujudnya tidak 
ada. Postur anggaran gemuk DKI itu 
menjadi sasaran empuk para pembegal 
anggaran yang secara santun menyaru 
jadi pejabat-pejabat santun dan agamis 
tapi menilep anggaran secara senyap. 
Era Anies, komplotan pembegal anggaran 
itu paling nyaman dan aman karena 
mereka tak tersentuh KPK. Ada KPK 
Jakarta yang mengamankan semua itu. 
Dan KPK Jakarta juga disupport oleh 
KPK pusat yang dijaga oleh Novel 
Baswedan yang masih sepupu Anies 
Baswedan. Jadi harapan ada pada 
Kemendagri untuk mengecek kembali 
anggaran di DKI untuk APBD 2020. 
Penyisiran yang abal-abal di era Anies 
harus ditindaklanjuti. Lagi-lagi Jokowi 
Effect. Mantap, gebrakan awal para 
menteri kabinet baru yang langsung 
menggebrak dan membawa angin 
perubahan ke segala penjuru. Termasuk 
gebrakan awal Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) yang baru dilantik. 
Mendagri Tito Karnavian ini memang 
tipikal Menteri andalan Pak Jokowi 
yang mengundang decak kagum luar 
biasa. Baru sehari menjabat tugas 
sebagai Menteri, beliau langsung 
menggebrak dan gebrakannya itu 
membuat ada pihak yang langsung 
berubah rajin dan kelihatan kerja. Saat 
menjadi pembina dalam apel pertama 
di Kemendagri, Jakarta, Jenderal Pol 
(Purn) Tito Karnavian, meminta 
pemerintah daerah untuk melakukan 
penyerapan anggaran dengan 
maksimal dan tepat sasaran. Menurut 
dia, penyerapan anggaran yang 
maksimal merupakan salah satu 
indikator pemerintahan itu berjalan 
dengan baik. "Kita inginnya 
menciptakan iklim yang kompetitif 
antara kepala daerah, yang mana yang 
bisa mengeksekusi anggaran dengan 
penyerapan bagus, dan hasilnya 
bagus, kita akan berikan penilaian 
bagus," kata Tito di Kementerian 
Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/10). 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

bersih dari KKN, masuknya paham 
radikalisme di ASN, dan yang pasti 
banyak ASN yang kerap menghina 
pemerintah yang sah. Seperti yang 
telah Bapak ketahui bahwa sejak 
diterapkannya moda otonomi daerah, 
sudah banyak yang menjadi raja-raja 
kecil di daerah, mereka tak segan 
untuk korupsi, menerima fee proyek, 
atau mungkin menyalahgunakan APBD 
untuk kepentingan pribadi dan 
keluarganya. Kami benar-benar 
menunggu langkah kebijakan bapak 
selanjutnya, sudah saatnya Anggaran 
Pemerintah Daerah disusun dengan 
cara yang profesional dan rasional. 
Bukan mentang-mentang jadi pejabat 
kemudian seenak udelnya merancang 
APBD dengan jumlah yang fantastis 
menyentuh angka puluhan hingga 
ratusan miliar seperti yang dilakukan 
oleh Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. Sepertinya pak Anies lupa 
diri dengan menganggap APBD 
sebagai kantong ATM Pejabat Pusat & 
Daerah atas nama koordinasi & 
sinkronisasi kebijakan. Dengan dalih ini 
itu tapi hasilnya nol besar, tentu kita 
ingat dengan patung bambu harga 
ratusan juga yang hanya bertahan 
selama 11 bulan, ini namanya 
menghambur-hamburkan uang negara 
untuk hal-hal yang mubazir dan tidak 
ada manfaatnya bagi warga Jakarta. 
APBD juga bukan mesin ATM untuk 
ormas-ormas dan juga bukan badan 
sponsor pembuatan rumah ibadah. 
Oya APBD juga bukan ATM balas jasa 
tim sukses dengan mengangkatnya 
menjadi tenaga honor di daerah. Yaah 
kita taulah yaa gimana majunya DKI 
Jakarta dibawah kepemimpinan 
Gubernur seiman kaum monaslimin, 
dengan APBD Melimpah ruah. 
Diketahui Pak Jokowi memilih dan 
menugaskan Pak Tito Karnavian untuk 
menjadi Mendagri. Penunjukkan Pak 
Tito itu setidaknya menyadarkan Pak 
Anies bahwa statusnya sebagai 
‘Gubernur Indonesia’ itu masih di 
bawah Menteri yang dulunya pernah 
menjabat sebagai Kapolri. Pak Tito 
sebagai Mendagri itu tak banyak 
ngomong tapi banyak bekerja. Terbukti 

operasi senyap dalam menyergap para 
teroris melalui Densus itu selalu berhasil. 
Teroris yang licin saja bisa diendus 
apalagi cuma dana siluman di APBD DKI. 
Makanya Anies langsung bergerak cepat. 
Tapi bedanya penyisiran anggaran di 
masa Anies dan Ahok itu sangat 
signifikan. Penyisiran anggaran di era 
Anies itu sangat instan, mengalahkan 
masa Ahok yang bisa memakan waktu 
berhari-hari dan harus begadang siang 
dan malam. Di era Anies cukup dilakukan 
secara singkat dan hasilnya 
membelalakkan mata. Dana yang 
terpangkas itu ternyata jumlahnya tak 
main-main yaitu sebesar 6,5 triliun. Jadi 
semula anggarannya sebesar Rp 95,9 
triliun kemudian Pemprov DKI Jakarta 
mengajukan revisi kebijakan umum APBD 
dan plafon prioritas APBD 2020. Anggaran 
itu akhirnya susut menjadi Rp89,44 triliun. 
Maka adalah tugas dari Kemendagri untuk 
mengecek dobel anggaran itu yang 
ternyata tak disisir secara teliti oleh anak 
buah Anies. Jangan berharap banyak 
pada Anies karena dia tak paham soal 
angka-angka. Makanya jadi langganan 
kalau jebol anggaran. Anggaran fantastis 
DKI itu tiap tahun naik sementara 
pembangunan itu sangat transparan 
artinya tak terlihat alias tak nampak. Tapi 
sudah begitu, anggaran terus melonjak. 
Dana hibah naik terus sedangkan 
pembangunan di sektor lainnya tak ada 
dampaknya sama sekali untuk rakyat. 
Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi 
PSI Vianni Limardi menyoroti anggaran 
dana hibah Pemprov DKI yang terus 
meningkat tiap tahun. Pada 2017 dana 
hibah Pemprov DKI mencapai Rp1,8 
triliun, sementara di 2018 mencapai Rp2,7 
triliun. Angka pos itu kembali meningkat di 
tahun ini yang mencapai Rp2,8 triliun. 
Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi 
Partai Golkar, Dimaz Raditya Soesatyo, 
berpendapat Pemprov DKI harus 
mengutamakan belanja subsidi ketimbang 
untuk dana hibah. "Karena subsidi betul-
betul untuk kebutuhan masyarakat, 
sementara untuk dana hibah kan enggak 
semuanya." Pokoknya naik terus 
anggarannya tapi dampak ke masyarakat 
tak ada sama sekali. Bagi-bagi uang di era 
Anies terus meningkat sedangkan 

pembangunan infrastruktur lambat. 
Begitulah model pembangunan yang di 
era Anies angka APBD itu hanya 
angkanya yang gede tapi wujudnya tidak 
ada. Postur anggaran gemuk DKI itu 
menjadi sasaran empuk para pembegal 
anggaran yang secara santun menyaru 
jadi pejabat-pejabat santun dan agamis 
tapi menilep anggaran secara senyap. 
Era Anies, komplotan pembegal anggaran 
itu paling nyaman dan aman karena 
mereka tak tersentuh KPK. Ada KPK 
Jakarta yang mengamankan semua itu. 
Dan KPK Jakarta juga disupport oleh 
KPK pusat yang dijaga oleh Novel 
Baswedan yang masih sepupu Anies 
Baswedan. Jadi harapan ada pada 
Kemendagri untuk mengecek kembali 
anggaran di DKI untuk APBD 2020. 
Penyisiran yang abal-abal di era Anies 
harus ditindaklanjuti. Lagi-lagi Jokowi 
Effect. Mantap, gebrakan awal para 
menteri kabinet baru yang langsung 
menggebrak dan membawa angin 
perubahan ke segala penjuru. Termasuk 
gebrakan awal Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) yang baru dilantik. 
Mendagri Tito Karnavian ini memang 
tipikal Menteri andalan Pak Jokowi 
yang mengundang decak kagum luar 
biasa. Baru sehari menjabat tugas 
sebagai Menteri, beliau langsung 
menggebrak dan gebrakannya itu 
membuat ada pihak yang langsung 
berubah rajin dan kelihatan kerja. Saat 
menjadi pembina dalam apel pertama 
di Kemendagri, Jakarta, Jenderal Pol 
(Purn) Tito Karnavian, meminta 
pemerintah daerah untuk melakukan 
penyerapan anggaran dengan 
maksimal dan tepat sasaran. Menurut 
dia, penyerapan anggaran yang 
maksimal merupakan salah satu 
indikator pemerintahan itu berjalan 
dengan baik. "Kita inginnya 
menciptakan iklim yang kompetitif 
antara kepala daerah, yang mana yang 
bisa mengeksekusi anggaran dengan 
penyerapan bagus, dan hasilnya 
bagus, kita akan berikan penilaian 
bagus," kata Tito di Kementerian 
Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/10). 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pak Tito, memberi arahan yang 
langsung tepat pada sasaran. Apalagi 
para kepala daerah sedang sibuk-
sibuknya mempersiapkan anggaran 
untuk tahun depan. Pak Tito sebagai 
Mendagri langsung to the point, nggak 
muter sana-sini lagi. Pak, Tito 
mengingatkan kepala daerah agar 
penyerapan anggaran sesuai dengan 
program kerja, bukan asal 
membelanjakan. Sebab penggunaan 
anggaran secara main-main bisa 
berdampak hukum. "Tapi bukan berarti 
kemudian dihambur-hamburkan, harus 
tepat sesuai program. Sehingga 
enggak salah. Tapi kalau diserap 
hasilnya enggak jelas, hati-hati 
berhadapan dengan hukum, proses 
hukum," ucapnya. Tito menyebut 
penyisiran anggaran ini akan dilakukan 
dalam dua bulan ke depan sebelum 
memasuki tahun 2020. Ia ingin 
anggaran yang ada bisa digunakan 
secara maksimal oleh para kepala 
daerah. "Disisir satu per satu, sisa dua 
bulan lagi. Jelang akhir Desember, 
mungkin sudah tidak ada lagi 
penyerapan anggaran," ujar Tito di 
kantor Kemendagri, Jalan Medan 
Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 

(24/10/2019). Menurutnya, Kemendagri 
bersama Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP) selaku pembina 
pemda ikut bertanggung jawab terhadap 
penggunaan anggaran itu. "Kementerian 
dalam negeri sendiri, BNPP maupun juga 
yang menjadi tanggung jawab kita 
pembinaan pengawasan anggaran di 
daerah," kata Tito. Ingat Tito padahal 
cuman bilang disuruh nyisir lho paniknya 
minta ampun. Setelah memerintahkan 
untuk menyisir anggaran Tito juga 
memerintahkan pemda untuk tidak 
menghambat investasi. Beliau langsung 
meminta jajarannya mengecek Perda-
perda yang bisa menghambat investasi, 
untuk kelak dievaluasi dan diperbaiki jika 
perlu. “Periksa seluruh Perda dan 
peraturan kepala daerah yang hambat 
investasi di daerah,”kata Tito dalam 
keterangan tertulis, Jumat (25/10/19). 
“Periksa pelaksanaan pembangunan 
daerah apakah masih berorientasi proses 
atau orientasi hasil yang memberi manfaat 
kepada masyarakat,” lanjutnya. 
Sepertinya beliau sadar sekali 
kegelisahan yang sudah menggunung di 
dunia usaha. Begitu lama sudah dunia 
usaha membutuhkan langkah nyata dalam 
proses berinvestasi. Seharusnya, sudah 

tidak perlu birokrasi yang 
berkepanjangan dan bertele-tele. 
Semakin to the point akan semakin baik 
bagi dunia usaha. Karena pada 
prinsipnya, investor hanya ingin 
berinvestasi dan berusaha, bukan 
berkecimpung dalam tetek bengek 
kungkungan peraturan dan administrasi 
yang menggurita. Dan perkembangan 
selanjutnya setelah itu, dunia usaha 
akan menjadi lebih baik dalam hal 
pelayanan kepada masyarakat. 
Sinergitas yang berkelanjutan! Setelah 
itu, Tito menjelaskan, pihaknya akan 
menindak tegas aparat yang 
menyalahgunakan wewenangnya. Dia 
juga meminta Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) tidak perlu 
ragu melaporkan apapun hasil yang 
ditemukan. Sangat tegas beliau berkata, 
“Hasil-hasil pemeriksaan Irjen dan 
jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan 

kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan 
konsekuensi diberikan pembinaan, 
sanksi administrasi, atau langsung 
ditindaklanjuti penegak hukum melalui 
kejaksaan atau kepolisian,” tuturnya. 
“Kami imbau agar rekan-rekan aparatur 
Pemda sebagai bagian dari sistem 
pemerintahan dalam negeri ini untuk 
segera menyesuaikan dan mengubah 
kultur budaya feodal penguasa menjadi 
budaya melayani masyarakat, “ ujar 
Tito karena melihat banyak Pemda 
yang menganggap dirinya penguasa, 
bukan pelayan masyarakat. Jenderal 
Tito Karnavian, adalah sosok yang 
menjadi sangat horror bagi ASN. Dia 
menjadi begitu menakutkan bagi para 
kepala daerah yang ada di tubuh 
Pemerintah Kota dan Pemerintah 
Daerah yang ada di Indonesia. Dia 
adalah bos bagi para kepala daerah 
yang menjabat sebagai pemimpin di 
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Pak Tito, memberi arahan yang 
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anggaran yang ada bisa digunakan 
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Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 

(24/10/2019). Menurutnya, Kemendagri 
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memerintahkan pemda untuk tidak 
menghambat investasi. Beliau langsung 
meminta jajarannya mengecek Perda-
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perlu. “Periksa seluruh Perda dan 
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tidak perlu birokrasi yang 
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kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan 
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kejaksaan atau kepolisian,” tuturnya. 
“Kami imbau agar rekan-rekan aparatur 
Pemda sebagai bagian dari sistem 
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bukan pelayan masyarakat. Jenderal 
Tito Karnavian, adalah sosok yang 
menjadi sangat horror bagi ASN. Dia 
menjadi begitu menakutkan bagi para 
kepala daerah yang ada di tubuh 
Pemerintah Kota dan Pemerintah 
Daerah yang ada di Indonesia. Dia 
adalah bos bagi para kepala daerah 
yang menjabat sebagai pemimpin di 
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Indonesia. Tidak lepas Jakarta. Tito 
Karnavian, sekarang menjadi menteri 
dalam negeri. Dia akan 
menghancurkan semua pemda dan 
pemkot jika ketahuan korup dan tidak 
menjalankan tupoksi alias tugas pokok 
dan fungsi sesuai dengan aturan 
perundang-undangan kemendagri. 
Sepak terjang Tito yang selama ini baik, 
menjadi jaminannya. Pertama, Tito 
akan menyisir anggaran yang ada di 
setiap pemda dan pemkot seluruh 
Indonesia. Tito Karnavian adalah 
mantan kapolri yang begitu jeli. 
Matanya begitu tajam melihat anomali-
anomali yang ada. Mendagri ini akan 
terus bekerja bersama tim-tim yang ia 
bentuk untuk menjalankan tugas yang 
dipercayakan oleh Presiden Joko 
Widodo. Penyisiran anggaran baik 
mulai dari RAPBD dan APBD akan 
dikerjakan, untuk memastikan 
semuanya wajar dan tidak berlebihan. 
Tito akan membuat anggaran lebih 

terkontrol di awal. Mungkin akan banyak 
sekali tugas yang diembannya untuk 
menyisir anggaran puluhan provinsi dan 
ratusan kabupaten, mungkin ribuan desa. 
Di sinilah tugas berat pertamanya. Hal 
yang paling utama adalah pastinya 
Jakarta dan Sumut. Jakarta adalah daerah 
dengan anggaran terbesar. Dia adalah ibu 
kota negara ini loh. Jadi, Anies akan terus 
digerayangi dan digentayangi oleh Tito 
dan orang-orang dalam kemendagri. Dan 
Sumut kepala daerah yang paling banyak 
koruptornya. Kedua, Mendagri Tito akan 
memberikan efek kejut bagi semua orang 
yang mencoba-coba untuk nakal dan 
mainkan anggaran. Mempermainkan 
anggaran ini menjadi sebuah kebiasaan 
nakal bagi pejabat korup. Mereka 
seringkali menipu mata dengan 
menganggarkan hal yang kecil-kecil, 
namun dalam jumlah yang banyak. Ketiga, 
Tito sebagai bos para pejabat daerah, 
akan tegas untuk mengendalikan mereka. 
Mereka harus taat hukum. Mereka harus 

bebas dari korupsi dan radikal. Kalau 
ketahuan, Tito akan tidak segan-segan 
memecat mereka. Ada kewenangan 
menteri pecat pemimpin yang asal main-
main. Kemenangan dengan SARA 
mungkin tidak bisa dihindarkan. Akan 
tetapi menjalankan tugas negara dengan 
SARA, tentu akan disikat oleh Pak Tito 
Karnavian. Keempat, Tito sebagai 
mendagri akan terus mengawasi 
anggaran selama 5 tahun 
kepemimpinannya. Setelah Tito dan kubu 
kemendagri menyisir di awal, langkah 
berikutnya adalah mempertahankan 
kualitas. Kelima, Tito akan 
memperhatikan penyerapan anggaran 
setiap pemerintah daerah dan pemerintah 
kota. Penyerapan anggaran adalah 
persentase anggaran yang direalisasikan 
terhadap anggaran yang dirancang di 
APBD tahun tersebut. Semakin tinggi 
penyerapan anggaran, artinya uang yang 
ada semakin digunakan untuk 
kemaslahatan hidup orang banyak di 
daerah tersebut. Tugas dan fungsi dari 
mendagri diatur dalam Perpres nomor 11 
tahun 2015 tentang Kementerian Dalam 
Negeri. Tugas mendagri pada 
sederhananya adalah menyelenggarakan 
urusan di bidang pemerintahan negara, 
dalam negeri. Fungsi mereka terkait 
dengan pejabat negara adalah 
perumusan, penetapan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang politik dan 
pemerintahan umum, pembinaan 
keuangan daerah agar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Selain 
itu, masih ada tugas kedua yang bersifat 
berkait dengan pejabat negara, yakni 
pengkoordinasian, pembinaan 
pengawasan, fasilitasi dan evaluasi atas 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 2 
dari 10 fungsi itu memungkinkan 
Mendagri Tito Karnavian untuk 
membereskan urusan-urusan keuangan 
dari pemerintah kota dan daerah. 
Kemudian jika menemukan kesalahan, 
adalah tugas mendagri jenderal Tito 
Karnavian untuk membuang Anies atau 
kepala daerah yang koruptor dari 
jabatannya. Di sinilah Total Quality 
Management berperan. Tito Karnavian 
akan memimpin proses pengendalian 
kualitas. Pengendalian kualitas akan 

dilihat dari KPI alias key performance 
indicator. Artinya mereka akan terus 
diaudit. Pengawasan ketat untuk 
kualitas yang semakin baik, dikerjakan 
Tito. Semangatnya saat menjadi Kapolri 
dalam membuat Polri menjadi 
profesional, modern dan terpercaya 
alias promoter akan dibawa ke 
kementerian dalam negeri. Apa 
tanggapan Gerindra ketika Anies 
diserang dengan anggaran yang akan 
diaudit oleh mendagri. Setelah Prabowo 
menjadi Menhan di kabinet Presiden 
Jokowi, gantian Fraksi Gerindra yang 
“menembak” soal TGUPP-nya Anies ini. 
Bukan soal anggaran lagi yang 
ditembak, melainkan eksistensi TGUPP 
itu sendiri. Fraksi Gerindra yang 
mengusung Anies di Pilkada dulu, jadi 
pihak yang paling “kejam” penilaiannya 
terhadap TGUPP. Ada kenaikan dari 
anggaran tahun 2019 Rp 18,99 miliar, 
menjadi Rp 26,5 miliar dalam dokumen 
kegiatan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda), 
seperti dilansir kompas.com. Namun 
Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri 
Mahendra Satria mengklaim jumlahnya 
berkurang menjadi Rp 21 miliar. Intinya 
kan tetap naik ya. Katanya sih buat 
penyesuaian gaji anggota TGUPP 
berdasarkan tingkat pendidikan dan 
pengalaman kerja (grade). Padahal 
sebelumnya tidak pernah dipersoalkan 
secara mendasar seperti ini. Ya, 
namanya juga partai pengusung kan. 
Tapi kemarin adalah hari yang berbeda 
dari biasanya. Sebuah hari yang 
menjadi babak baru bagi Partai 
Gerindra. Yang menjadi titik balik 
“pembelaan” mereka selama ini 
terhadap kinerja Anies. Biasanya 
mereka membela habis-habisan, sejak 
kemarin semuanya berubah. Dan akan 
seterusnya seperti ini, Gerindra di 
DPRD DKI Jakarta akan betul-betul 
mengawasi Anies, bahkan tidak segan 
“menembak” kesalahan dan 
ketidakmampuan Anies. Dalam rapat 
pembahasan rancangan kebijakan 
umum anggaran-prioritas plafon 
anggaran sementara (KUA-PPAS) 
2020, Inggard Joshua dari Fraksi 
Gerindra menilai keberadaan anggota 
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TGUPP perlu dipertimbangkan kembali. 
"Selama ini kami belum melihat kinerja 
yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini 
juga perlu pertimbangan," ujar Inggard. 
Dia mempertanyakan tugas TGUPP dan 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
Dia menilai, TGUPP berpotensi 
menimbulkan duplikasi kebijakan. 
"Contoh, TGUPP di bidang KPK (Komite 
Pencegahan Korupsi), apakah kita tidak 
cukup dengan Inspektorat?" tanya dia. 
Inggard kemudian mempertanyakan 
latar belakang pembentukan TGUPP 
bidang KPK. "Kalau KPK yang ada di 
tingkat nasional dibentuk karena 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pihak kepolisian, kejaksaan, dan 
kehakiman. Tapi apakah di Provinsi DKI 
ini sudah sedemikian parahnya sehingga 
terjadi hal itu (pembentukan TGUPP 
bidang KPK)," kata Inggard. Kalau 
dicermati, pertanyaan di atas sudah 
tidak lagi berhubungan dengan 
anggaran. Itu sudah diluar soal 
anggaran. Yang dipertanyakan malah hal 
yang substansial soal TGUPP. Yang 
sekarang dipersoalkan bukan lagi soal 
kenaikan anggaran buat TGUPP. 
Melainkan eksistensi atau keberadaan 
TGUPP itu sendiri. 
Apa latar belakang pembentukannya, 
apa tujuan pembentukannya, apa 
tugasnya dan apa target yang disasar 
dengan adanya TGUPP. Ini kan 
harusnya dipertanyakan di awal masa 
jabatan Anies ya. Nah, sekarang, Fraksi 
Gerindra lah yang justru 
mempertanyakan hal substansial ini. Ini 
kejam dan tajam sekali, bagaikan silet. 
Anies yang biasanya merasa aman, 
tentram dan damai dengan bergantung 
pada partai yang mengusungnya, 
sekarang bagai teriris sangat perih. Yang 
“menembak” adalah dari gerombolan 
sendiri. Kalau di sepak bola itu mungkin 
sama sakitnya dengan gol bunuh diri, 
yang menjadikan lawan menang 
seketika dan terjadi di menit terakhir, 
sekian detik sebelum peluit panjang 
dibunyikan oleh wasit. Anies kini 
sendirian yang hanya ditemani PKS dan 
para 212 yang tidak punya modal sama 
sekali. Kemampuan PKS dan 212 hanya 
modal fitnah dan hoax saja. Siapa yg 

bakal bela Anies di DPRD, dia bukan 
dari Partai manapun, PKS pun belum 
tentu mau membela, karena jabatan 
wakil untuk PKS pun mereka belum 
dapat. Jadi sosok hantu bernama Tito 
Karnavian ini akan membuat ASN dan 
pejabat publik kejang-kejang. Mereka 
harus profesional, atau dicabut. 
Jangan modal SARA, modal galak, 
bisa memimpin kota. Pak Tito harus 
langsung gaspoll, bikin Gubernur di 
Balai Kota dan daerah langsung 
mendadak rajin sisir anggaran. Pak 
Tito ini benar-benar sadis dalam 
memberesi masalah-masalah yang 
klasik di Indonesia apalagi di Ibu Kota. 
Sosok cerdas ini memang pemetaan 
masalahnya sulit ditandingi. Baru 
menjabat dia secara cerdas langsung 
memberi instruksi yang taktis, 
strategis, masif dan sistematis. Pak 
Tito memiliki kemampuan manajerial 
dan lapangan yang sangat mumpuni. 
Dia langsung mematok target yang 
terukur dan terencana baik jangka 
pendek dan jangka panjang. Sebagai 
pemimpin bergelar doktor, Pak Tito 
memang sosok yang punya 
kemampuan untuk membaca masalah 
secara tepat dan cerdas serta mencari 
solusi terbaik. Para ASN mulai panik 
karena langkah catur Jokowi. 
Memosisikan Tito Karnavian ada di 
atas pejabat daerah dan ASN. 
Langkah catur Jokowi ini sangat 
mantap dan patut diberikan apresiasi. 
Joko Widodo berhasil membangun 
sebuah sistem yang tidak memberikan 
peluang sedikitpun untuk korupsi. 
Rakyat Indonesia berharap bahwa 
suatu saat, Indonesia maju bukan lagi 
menjadi mimpi di siang bolong 
melainkan menjadi sebuah harapan 
yang terukur dan bisa dicapai oleh 
siapapun. Inilah esensi dari kemajuan 
bangsa dan negara ini. Kita optimis 
terhadap Jokowi. Menteri-menteri 
Jokowi bagus, dan bisa membawa 
Indonesia maju. Akhir kata kita 
ucapkan sekali lagi Selamat Ulang 
Tahun ke 55 buat Jenderal Polisi 
(Purn) Prof.Drs.H.M.Tito 
Karnavian,M.A., PH.D.  Sukses Selalu 
Ciaaayoo
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Pernahkah Anda merasa heran 
mengapa sebagian orang terlahir 
dengan tanda lahir, sementara sebagian 
lainnya tidak? Meski kebanyakan tanda 
lahir tidak berbahaya, tetapi ada 
sebagian tanda lahir yang menandakan 
adanya penyakit tertentu.
Ada dua jenis tanda lahir, yaitu pigmen 
dan vaskular. Tanda lahir pigmen 
biasanya disebabkan oleh peningkatan 
melanin pada area munculnya tanda 
lahir. Tanda lahir 
tersebut biasanya 
akan muncul 
menjadi tahi lalat, 
atau bintik-bintik 
mongolia. Tanda 
lahir tersebut 
cenderung akan 
hilang setelah 
remaja. Tidak ada 
masalah kesehatan 
yang 
melatarbelakangi 
munculnya tanda 
lahir tersebut. 
Namun Anda patut 
waspada bila tanda lahir semakin 
membesar atau berubah warna.
Satu tanda lahir lainnya adalah vaskular. 
Tanda lahir yang satu ini disebabkan 
oleh peregangan pembuluh darah 
kapiler. Hampir separuh bayi yang baru 
lahir mengalami ini. Biasanya tanda lahir 
tersebut akan memudar setelah bayi 
berusia 18 bulan.
Penyebab lain munculnya tanda lahir 
pada bayi adalah adanya tumor jinak di 
sel-sel yang melapisi pembuluh darah 
mereka. Meski tanda lahir ini umumnya 
hanya bertahan sampai bayi berusia dua 
tahun, 10 persen lainnya akan 
mengalami tanda lahir yang semakin 

membesar dari waktu ke waktu. Hal ini 
dapat menimbulkan masalah 
pendengaran, penglihatan, dan 
masalah kognitif.
Sebuah studi dari Pediatric 
Dermatology Journal, menemukan 
bahwa penurunan oksigen dalam 
plasentalah yang menyebabkan hal 
tersebut terjadi. Sedangkan penelitian 
dari Medical College of Wisconsin 
menemukan bahwa tanda lahir tersebut 

disebabkan 
oleh berat 
badan lahir 
bayi yang 
rendah.
Tanda lahir 
lainnya yang 
juga banyak 
dialami 
dikenal 
dengan 
nama port 
wine. 
Mereka 
muncul 
dalam 

bentuk bintik-bintik merah timbul pada 
kulit. Tanda lahir ini juga terjadi akibat 
pembuluh darah kapiler yang tidak 
berkembang dengan benar. Tanda lahir 
tersebut bisa jadi tanda bahwa 
pemiliknya memiliki pembuluh darah 
yang tidak normal.
Bila Anda memiliki tanda lahir tersebut 
disertai dengan gejala lain seperti 
kelemahan otot atau glaukoma, Anda 
sebaiknya memeriksakannya ke dokter. 
Apapun jenis tanda lahir yang Anda 
atau orang terdekat Anda miliki, 
sebaiknya segera diwaspadai bila 
mengalami perubahan yang tidak 
normal.

Penyebab Munculnya Tanda Lahir
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Tanah Air

Wakil Menteri Perdagangan Jerry 
Sambuaga mengatakan dititipkan tiga 
pesan oleh Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) dalam mengurusi sektor 
perdagangan Indonesia. Pertama, ia 
diminta untuk menyelesaikan 
perundingan 
perdagangan 
internasional yang 
belum selesai.
"Itu kan banyak dan 
butuh waktu. Ini kan 
kompleks karena 
berhubungan dengan 
macam-macam 
negara, tidak hanya 
Indonesia," ucap Jerry, 
Sabtu (26/10).
Diketahui, salah satu 
perundingan 
perdagangan bebas 
yang sedang dikebut 
adalah perdagangan 
Regional 
Comprehensive 
Economic Partnership 
(RCEP).RCEP adalah 
perjanjian perdagangan 
regional di antara 10 
negara Asia Tenggara 
(Asean) dengan enam 
mitra perdagangan bebas Asean yakni 
China, India, Jepang, Korea Selatan, 
Australia, dan Selandia Baru. Pemerintah 
sebelumnya menargetkan 
penandatanganan perjanjian itu bisa 
dilakukan pada November 2020.
Hal kedua yang diminta Jokowi adalah 
melibatkan pengusaha nasional untuk 
lebih aktif melakukan perdagangan ke 
luar negeri atau ekspor. Hal ini guna 
mengerek nilai ekspor yang melandai 
beberapa waktu terakhir.
"Ujung-ujungnya akan memberikan 
kontribusi yang sangat positif, bisa 
meningkatkan ekspor. Berbagai macam 
produk ditampilkan di luar negeri. Itu yang 
kami genjot," papar dia.Jika ini berhasil, 
diharapkan neraca perdagangan 
Indonesia ikut membaik. Sebab, Badan 

Pesan Jokowi Untuk Wamen Jerry Sambuaga
Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca 
dagang masih defisit pada September 
2019 sebesar US$160 juta.Jika 
diakumulasi, defisit neraca 
perdagangan Januari-September 2019 
mencapai US$1,95 miliar. Realisasi 

defisit ini lebih 
rendah ketimbang 
periode Januari-
September 2019 
yang masih 
mencapai US$3,78 
miliar.Kepala BPS 
Suhariyanto 
sebelumnya 
mengatakan defisit 
perdagangan terjadi 
karena nilai ekspor 
mencapai US$14,1 
miliar, sementara 
impor hanya 
US$4,26 miliar. 
Kinerja ekspor turun 
persen dari bulan 
sebelumnya, 
sedangkan impor 
melorot lebih dalam 
8,53 persen dari 
Agustus 2019.Poin 
ketiga yang 
dititipkan Jokowi 

adalah mengkaji lagi mitra dagang 
strategis Indonesia pada waktu ke 
depan. Upaya ini juga diharapkan bisa 
memperbaiki perdagangan ke luar 
negeri.
"Tapi yang paling penting bagaimana 
eksekusinya. Pesannya jangan muluk-
muluk yang penting konkret," katanya.
Untuk mewujudkan itu semua, Jerry 
mengaku masih harus melakukan 
koordinasi dengan Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto terlebih 
dahulu. Ia baru akan melakukan 
koordinasi dengan Agus pada Senin 
(28/10)."Kami harus rapat secara formal 
dengan pak menteri, direktur jenderal 
(dirjen), dan seluruh pihak di 
Kementerian Perdagangan. Senin nanti 
baru berkoordinasi," pungkas dia. 

Semua orangtua pasti menginginkan 
anak-anaknya selalu sehat. Salah satu 
cara untuk mendukungnya adalah 
dengan memberikan asupan makanan 
dengan gizi yang sehat dan 
menerapkan gaya hidup sehat pada 
anak. Salah satunya dengan olahraga. 
Sayanganya, tak semua anak menyukai 
olahraga. Untuk itu, lakukan tips berikut 
agar anak lebih banyak bergerak dan 
lebih sehat.
Alternatif olahraga
Olahraga untuk anak yang 
menyenangkan tak hanya sepakbola 
atau bola basket. Selain itu, tak semua 
anak menyukai kegiatan ini. Carilah 
kegiatan lain yang mungkin akan 
disukai anak. Sebelum mendaftarkan ke 
klub olahraga yang menurut Anda seru 
dan menyenangkan, berilah 
kesempatan pada anak untuk 
melihatnya terlebih dahulu. Anda bisa 
mengajak anak ke klub olahraga 
menari, renang, baseball atau bahkan 
seni bela diri.
Ikut dalam permainan
Tak hanya olahraga yang bisa membuat 
anak-anak bergerak. Anda bisa 
membuat sebuah permainan dan 
luangkan waktu untuk ikut bermain 
bersama mereka. Anak akan merasa 
senang saat orangtua mereka ikut 
bermain. Anda bisa mengajak anak 
bermain lempar tangkap di taman atau 

Cara Membuat Anak Lebih Sehat

sekadar berkeliling komplek menggunakan 
sepeda pada sore hari.
Batasi gadget
Usahakan agar anak Anda tidak terlalu 
terobsesi dengan televisi dan video 
games. Kurangi waktu menonton mereka 
menjadi maksimal satu atau dua jam 
sehari. Baik untuk menonton televisi, 
bermain gadget maupun bermain video 
games. Manfaatkan waktu luang lainnya 
untuk kegiatan di luar rumah.
Berikan contoh yang baik
Jika Anda duduk di depan televisi setiap 
malam, dengan remote tv di satu tangan 
dan keripik kentang di tangan satunya, 
maka hal ini akan menjadi contoh yang 
jelek bagi anak. Bila Anda ingin anak 
sehat, maka mulailah dari diri Anda sendiri 
terlebih dahulu.
Ajak teman-teman anak
Anak lebih senang bermain jika ada 
temannya. Hal ini bisa Anda wujudkan 
dengan membuat sebuah rutinitas 
seminggu 2-3 kali agar anak dapat 
bermain dengan temannya. Ciptakan 
kegiatan menarik seperti membuat 
permainan tradisonal sederhana. Misalnya 
bermain petak umpet, atau bermain tali.
Biarkan anak memilih
Jangan paksakan anak untuk melakukan 
kegiatan yang sama setiap harinya. 
Biarkan anak memilih apa yang ingin 
mereka lakukan setelah pulang sekolah 
dan tidur siang. 
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Presiden Joko Widodo baru saja 
melantik 12 wakil menteri untuk 
membantu kinerja Kabinet Indonesia 
Maju. Pelantikan dilakukan di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Jumt 
(25/12/2019), setelah Jokowi 
memperkenalkan satu per satu 12 
orang pilihannya. Wakil menteri yang 
dipilih Jokowi ini ada yang berasal dari 
unsur partai politik dan profesional. 
Selain itu, ada juga mantan anggota tim 
sukses dan relawan dalam Pilpres 
2019. Siapa saja mereka? 
Berikut ulasan profilnya: 
1. Wakil Menteri Pertahanan Posisi 
wakil menteri pertahanan dijabat Wahyu 
Sakti Trenggono. Ia adalah pengusaha 
yang menjadi Bendahara Umum Tim 
Kampanye Nasional Joko Widodo-
Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Meski 
tak punya latar belakang militer, Wahyu 
mengaku siap mendampingi Menteri 

Jokowi Resmi Lantik 12 Wamen

Tanah Air

Pertahanan Prabowo Subianto. Wahyu 
akan lebih banyak mengurusi sektor 
industri pertahanan.
 2. Wakil Menteri Agama Posisi wakil 
menteri agama dijabat oleh Zainut Tauhid 
Sa'adi. Ia adalah politikus PPP yang saat 
ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua 
Umum MUI. Zainut Tauhid akan 
mendampingi Menteri Agama Jenderal 
(Purn) Fachrul Razi.
 3. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Posisi ini dijabat oleh Angela 
Tanoesoedibjo. Ia adalah anak dari bos 
media MNC group sekaligus Ketua Umum 
Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Di 
Partai Perindo, ia menjabat sebagai wakil 
sekretaris jenderal. Meski masih berusia 
32 tahun, namun Angela sudah 
berpengalaman dalam memimpin industri 
media yang diwarisi sang ayah. Ia akan 
mendampingi Menparekraf Wishnutama 
yang juga punya pengalaman panjang di 
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industri media televisi. 
4. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang 
Politisi Partai Solidaritas Indonesia 
Surya Tjandra dipercaya menempati pos 
ini. Ia akan mendampingi Menteri ATR 
Sofyan Djalil. Surya ditugaskan Jokowi 
membantu Sofyan untuk mengatasi 
masalah konflik agraria. Selain politisi, 
ia juga adalah seorang akademisi. 
5. Wakil Menteri Pembangunan Umum 
dan Perumahan Rakyat Posisi Wamen 
PUPR dipercayakan kepada Wempi 
Wetipo, politikus PDI-P yang pernah 
menjabat Bupati Jayawijaya. Ia akan 
membantu Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, khususnya dalam 
pembangunan infrastruktur di wilayah 
Indonesia Timur. 
6. Wakil Menteri Luar Negeri Duta Besar 
Indonesia untuk Amerika Serikat 
Mahendra Siregar dipercaya menempati 
posisi ini. Ia akan membantu Menlu 
Retno Marsudi dalam hal meningkatkan 
kualitas promosi, investasi, 
perdagangan, serta menjaga dan 
mengamankan keberlanjutan industri 
sawit Indonesia. Mahendra diberi waktu 
satu tahun oleh Jokowi untuk mencapai 
target yang telah ditetapkan itu. 
7. Alue Dohong, Wakil Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pos 
ini dipercayakan ke Alue Dohong. Ia 
adalah Deputi Konstruksi, Operasi, dan 
Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut. 
Alue akan membantu kerja Menteri LHK 
Siti Nurbaya Bakar. Ia mengaku diajak 
berdiskusi soal pemindahan Ibukota 
baru saat menghadap Jokowi. 
8. Wakil Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Ketua Umum organisasi relawan Pro 
Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi 
dipercaya menempati pos ini. Budi akan 
membantu kerja Mendes Abdul Halim 
Iskandar. Budi ditunjuk menjadi wakil 
menteri dua hari setelah ormasnya 
menyatakan membubarkan diri. Ormas 
Projo kecewa karena Jokowi memilih 
rivalnya Prabowo Subianto untuk duduk 
di kabinet. Namun, usai ditunjuk jadi 
wamen, Budi menyatakan Projo tidak 
bubar. Ia juga mengaku siap 
bekerjasama dengan Prabowo.
9. Wakil Menteri Perdagangan Pos ini 

dipercayakan kepada politisi Golkar Jerry 
Sambuaga. Ia putra dari politisi senior 
Golkar Theo L Sambuaga. Pada DPR 
periode 2014-2019, ia menjadi anggota 
Komisi I yang salah satunya membidangi 
sektor luar negeri. Saat menghadap 
Jokowi, Jerry mengaku ia berdiskusi 
dengan Presiden Jokowi tentang isu-isu 
perjanjian internasional dan perdagangan 
internasional. Jerry akan membantu 
Mendag Agus Suparmanto.
10. Wakil Menteri Keuangan Wakil Menkeu 
dijabat Suahasil Nazara. Ia adalah Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 
Keuangan.  Suahasil mengaku diminta 
Jokowi membantu Menkeu Sri Mulyani 
dalam menyusun kebijakan untuk 
mempercepat investasi, meningkatkan 
serapan tenaga kerja, serta meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Baca juga: 
Suahasil Nazara, Profesor Ekonomi yang 
Bakal Dampingi Sri Mulyani 
11-12. Dua Wakil Menteri BUMN Presiden 
Jokowi menunjuk dua orang sekaligus 
untuk menjadi wakil menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) mendampingi Erick 
Thohir. Keduanya yakni Direktur Utama 
Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo dan 
Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi 
Sadikin. Budi menyebut ia dan Tiko 
ditugaskan Jokowi untuk membuat BUMN 
bisa membantu masyarakat lepas dari 
kemiskinan. Ia menilai BUMN bisa 
mempunyai peran ini lewat perusahaan 
seperti PT Perkebunan Nusantara dan 
Perhutani. Sementara itu, Jokowi 
sebelumnya menyebut Kementerian 
BUMN membutuhkan lebih dari satu wakil 
menteri karena ada lebih dari 140 
perusahaan BUMN yang mesti dikelola.

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

Salah satu keluarga terkaya di China 
baru saja memberikan hadiah kepada 
putranya yang berusia 24 tahun. Hadiah 
tersebut berupa pengalihan saham 
senilai USD 3,8 miliar atau setara 
dengan Rp53 triliun (1 USD = Rp14.011)
Pendiri Sino Biopharmaceutical Ltd. dan 
istrinya baru saja mentransfer seperlima 
dari modal saham perusahaan kepada 
anaknya, Eric Tse. Dalam semalam, Eric 
Tse dinobatkan menjadi salah satu orang 
terkaya di dunia.Pada tahun 2018, 
empat konglomerat di China 
menempatkan uang lebih dari USD 17 
miliar setara Rp238,1 triliun pada 
keluarganya. Hal tersebut menjadi salah 
satu keuntungan bagi keluarga 
konglomerat.Keluarga Sino 
Biopharmaceutical dan Eric Tse tidak 
memberikan tanggapan mengenai 

Eric Tse Konglomerat Dalam Semalam

Internasional

hadiah uang tersebut. Melansir 
Fortune, Eric Tse bersekolah di Beijing 
dan sekolah menengah di Hong Kong 
dan mendapat gelar keuangan atau 
finance degree.
Eric Tse mengaku akan berusaha 
untuk tidak menonjolkan diri atas 
kekayaannya dan menampilkan diri 
untuk masuk ke dalam situs berita. 
Eric Tse juga akan memberitahukan 
kepada banyak orang bahwa 
kekayaannya adalah hasil kerja keras 
keluarganya.Gabungan saham Sino 
Biopharmaceutical adalah sekitar USD 
8,5 miliar. Dalam pernyataan yang 
terpisah, perusahaan tersebut 
menunjuk Eric Tse sebagai direktur 
eksekutif. Kompensasinya ditetapkan 
sebesar USD 498 juta setahun, dan 
ditambah bonus diskresioner.
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Menteri Perdagangan Jepang Isshu 
Sugawara mengundurkan diri karena 
dituduh melanggar aturan pemilu.
Laporan sejumlah 
media menyebut 
Isshu Sugawara 
memberi konstituen 
Tokyo sejumlah 
makanan. Di 
antaranya melon, 
jeruk, cod roe dan 
royal jelly yang 
mahal.Dia juga 
dikatakan telah 
menawarkan uang 
belasungkawa 
sebesar 20.000 yen 
Jepang (setara 
Rp2,5 juta) kepada 
keluarga seorang 
pendukungnya.Men
urut undang-
undang pemilihan 
Jepang, politikus 
dilarang mengirim 
sumbangan kepada pemilih di daerah 
pemilihan mereka.Sugawara 
mengatakan kepada wartawan pada 
hari Jumat bahwa ia masih perlu 
memastikan apakah ia melanggar 
undang-undang pemilu. Kendati 
demikian ia memutuskan untuk mundur, 
menurut Nikkei Asian Review seperti 

Menteri Jepang Mundur Karena Skandal Melon

Internasional

dikutip dari BBC, Jumat (25/10).
"Saya tidak ingin masalah saya 
memperlambat pertimbangan parlemen," 

kata 
Sugawara.Sementara itu, 
Perdana Menteri Shinzo 
Abe mengatakan, "Saya 
memikul tanggung jawab 
karena telah 
menunjuknya. Saya 
sangat meminta maaf 
kepada rakyat 
Jepang."Tuduhan 
tersebut pertama kali 
muncul di majalah 
mingguan Shukan 
Bunshun, yang 
mengatakan bahwa 
sekretaris Sugawara 
menawarkan sekitar 
20.000 yen kepada 
keluarga konstituen yang 
telah meninggal.
Merupakan kebiasaan di 
Jepang untuk 

memberikan uang sebagai belasungkawa 
kepada keluarga yang berduka - dikenal 
sebagai "uang dupa".Majalah itu juga 
melaporkan sejumlah hadiah yang telah 
dikirim oleh kantornya, termasuk ikan cod, 
roe dan jeruk, serta surat ucapan terima 
kasih yang diduga ia terima dari si 
penerima.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Menteri Anggaran Belgia Sophie Wilmes 
telah terpilih sebagai perdana 
menteri sementara negara itu. 
Menurut PM Charles Michel 
yang masih menjabat saat ini, 
Sohie merupakan PM Belgia 
wanita yang pertama.Pada 
Sabtu (26/10), Michel 
mengatakan wanita berusia 44 
tahun itu masih harus dilantik 
oleh Raja Philippe, yang 
diharapkan mengumumkan 
pencalonan secara resmi pada 
Minggu (27/10).Michel, yang 
akan mengambil alih sebagai 
presiden Dewan Eropa pada 1 
Desember, mengatakan pada 
Jumat (25/10), bahwa ia 
bermaksud untuk mundur 
pada awal November "paling 
lambat".Belgia belum memiliki 
pemerintah federal yang 
berfungsi penuh sejak koalisi 
yang dipimpin oleh Michel 
runtuh pada Desember 2018.Michel tetap 
sebagai perdana menteri sementara sejak 
saat itu.

Sophie Wilmes PM Wanita Belgia Pertama

Internasional

Situasi politik semakin rumit dengan 
hasil pemilihan parlemen yang sangat 

terfragmentasi 
pada bulan Mei.
"Selamat Sophie 
Wilmes, yang 
diajukan kepada 
Raja sebagai 
perdana menteri 
sementara," 
kata Michel di 
Twitter.
Wilmes, yang 
dipandang 
sebagai sekutu 
Michel dan 
terpilih pertama 
kali di parlemen 
pada 2014, 
dipilih oleh 
komite 
menteri.Belgia 
memiliki reputasi 
dalam hal krisis 

politik. Pada 2010-2011, Belgia 
pernah tanpa pemerintah selama 541 
hari, satu rekor terlama.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Internasional
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Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) telah 
menyetujui kenaikan tarif Tol Ruas 
Simpang Susun Tomang-Tangerang 
Barat-Cikupa pada tanggal 2 November 
2019 dengan kisaran Rp500 sampai 
Rp2.000.Menteri PUPR, Basuki 
Hadimujono mengatakan, kenaikan tarif 
tol ruas tol tersebut seharusnya 
dilakukan pada September 2019, 
namun ditunda hingga setelah 
pelantikan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf 
Amin, sehingga diputuskan baru bisa 
dilakukan pada 2 November 2019.
"Satu ruas dulu, waktu itu kita undur 
setelah pelantikan, kenaiknya dilakukan 
Sabtu minggu depan (2 November 
2019)," kata Basuki di Kantor 
Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu 
(26/10).Menurut Basuki, kenaikan tarif 
Tol Ruas Simpang Susun Tomang-
Tangerang Barat-Cikupa mengikuti 
besaran rata-rata inflasi wilayah yang 
dilintasi ruas tol tersebut. Dia menyebut 
kenaikan tarif dari Rp500 untuk 
kendaraan golongan I."Sekarang ini 
hanya inflasi (formula kenaikan). 
Makanya naiknya hanya Rp500," 
tuturnya.Namun, ada dua golongan 
kendaraan yang tarif tolnya justru 

mengalami penurunan. Yaitu kendaraan 
golongan IV dengan penurunannya 
Rp1.000 dan golongan kendaraan V 
penurunannya mencapai Rp5.000.Basuki 
mengungkapkan, pemerintah telah 
menurunkan besaran persentase kenaikan 
tarif, dengan begitu nominal pembulatan 
tarif semakin kecil. Dia pun menyebut ada 
ruas tol yang tidak mengalami kenaikan 
karena nilai pembulatannya tidak 
mendekati angka pembulatannya.
“Ada yang nggak naik loh. Dengan inflasi 
pun kalau dihitung jadi misalnya cuma 
Rp300 ya nggak jadi. Pembulatan karena 
kecilnya. 
Dulu itung-itungannya skitar 6-7 persen. 
Sekarang inflasi 3-3,5 persen naiknya 
sedikit. Ada yang Rp200, Rp300 akhirnya 
ngga naik," tandasnya.
Ini Besaran Tarif Baru Berlaku 2 November
Adapun untuk besaran tarif tol yang 
disesuaikan per 2 November 2019 di ruas 
Jakarta Tangerang, pukul 00.00 WIB 
sebagai berikut:
Gol I: Rp7.500,- yang semula Rp7.000,-
Gol II: Rp11.500,- yang semula Rp9.500,-
Gol III: Rp11.500,- yang semula 
Rp12.000,-
Gol IV: Rp15.000,- yang semula 
Rp16.000,-
Gol V: Rp15.000,- yang semula Rp20.000,-

Sedikitnya 40 pengunjuk rasa di Irak 
tewas pada Jumat ketika pasukan 
keamanan menggunakan gas air mata 
dan milisi dukungan Iran melepaskan 
tembakan saat berupaya meredakan aksi 
protes lanjutan yang menentang korupsi 
dan kesulitan ekonomi.Seorang pejabat 
intelijen pemerintah sekaligus anggota 
milisi Asaib Ahl al-Haq berpengaruh 
tewas akibat bentrokan dengan 
pengunjuk rasa di Kota selatan Amara, 
katanya.Lebih dari 2.000 orang terluka 
dari seluruh wilayah, menurut sumber 
medis dan Komisi Tinggi HAM Irak 
(IHCHR), saat masa melampiaskan 
frustasi mereka terhadap elit politik yang 
menurutnya gagal memperbaiki 
kehidupan setelah bertahun-tahun 
konflik."Yang kami inginkan empat hal: 
pekerjaan, air, listrik dan keamanan. 
Itulah yang kami inginkan," kata Ali 
Mohammed, (16) yang menutupi 
wajahnya dengan kaos untuk 

menghindari gas air mata, saat situasi 
di Lapangan Tahrir Baghdad rusuh.
Sirene meraung-raung dan tembakan 
gas air mata terus disemprotkan ke 
arah massa yang berselubung 
bendera Irak sambil meneriakkan 
'dengan nyawa dan darah kami 
membela Irak'.
Pertumpahan darah itu merupakan 
aksi kekerasan brutal kedua pada 
Oktober ini. Serentetan bentrokan dua 
pekan lalu antara massa dan pasukan 
keamanan menewaskan 157 orang 
dan melukai lebih dari 6.000 orang 
lainnya.
Kerusuhan tersebut menghancurkan 
hampir dua tahun stabilitas di Irak, 
yang hidup melalui pendudukan asing, 
perang saudara dan perlawanan ISIS 
antara 2003-2017. Aksi tersebut 
menjadi tantangan terbesar bagi 
pasukan keamanan sejak ISIS 
dinyatakan kalah.

Internasional

40 Tewas Dalam Unjuk Rasa Di Irak Tarif Tol Jakarta - Tangerang Naik

Tanah Air
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 Ratusan rumah di lima desa di tiga 
kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 
Provinsi Aceh, hingga Minggu 
(27/10/2019) terendam banjir dengan 
ketinggian air berkisar antara 20 hingga 
70 sentimeter akibat guyuran hujan.
Koordinator Pusat Pengendalian 
Operasi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Aceh Barat, Mahsuri di Meulaboh 
mengatakan, ada pun desa yang 
terendam banjir tersebut masing-masing 
Desa Buket Meugajah, Blang Luah, 
Kecamatan Woyla Timur.
Kemudian Desa Cot Rambong dan 
Desa Napai, Kecamatan Woyla Barat, 
serta Desa Lueng Buloh, Kecamatan 
Woyla, Kabupaten Aceh Barat.

Ratusan Rumah Terendam Banjir Di Aceh Barat

Tanah Air

"Musibah banjir ini terjadi akibat guyuran 
hujan lebat," kata Mashuri.
Meski sebagian besar rumah warga di 
daerah ini terendam banjir, namun 
masyarakat masih bertahan di rumah 
masing-masing. "Masyarakat belum 
mengungsi," katanya.
Dalam sepekan ini, banjir juga sudah 
melanda kawasan tersebut pada Selasa 
dan Rabu (22-23/10) lalu akibat 
meluapnya aliran sungai di daerah itu.
Mahsuri mengatakan, pihaknya bersama 
petugas tim reaksi cepat (TRC), Taruna 
Siaga Bencana (Tagana), TNI/Polri juga 
masih melakukan pemantauan guna 
melakukan antisipasi yang diperlukan 
apabila ketinggian air di pemukiman 
warga bertambah.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Jangan terlalu berharap di kencan 
pertama. Jalani saja dengan santai. Anda 
juga jangan berpura-pura menjadi sosok 
lain demi mendapatkan rasa suka.
Keuangan: Sedikit boros.
Asmara: Penjajakan.

Minggu ini adalah waktu yang tepat untuk 
mengubah rencana. Pasalnya Anda tak lagi 
takut keluar dari zona nyaman. Ayo, 
keluarkan ide-ide fantastis yang selama ini 
bersarang di kepala dan tuangkan dalam 
presentasi yang memukau. Namun, di 
akhir minggu, akan ada seseorang dari 
masa lalu yang membuat pikiran terpecah-
belah. 
Keuangan:  Dapat bonus.
Asmara:  Hantu masa lalu.

Jangan tertipu penampilan necis sebab 
orang baru yang Anda temui. Apalagi 
Anda termasuk lugu dan mudah ditipu. 
Bila Anda lengah, bukan cuma kehidupan 
pribadi yang hancur, bisnis yang sedang 
dirintis pun bisa luluh lantak.
Keuangan: Minta tolong.
Asmara:  Kangen.

Di saat gamang, Anda bagaikan 
mendapatkan tuntunan dari alam semesta. 
Maka, akan lebih baik jika Anda menerima 
pertanda ini supaya hidup terasa lebih 
ringan
Keuangan: Kurangi jajan.
Asmara: Semanis 
gula.
Anda salah jika berpikir bujuk rayu tak 
berguna. Tapi, hati-hati, di hari Minggu 
akan ada perdebatan sengit. Usahakan 
hati tetap tenang, ya!

Keuangan: Ganti gadget .

Asmara: Piawai gombal.

Anda ingin disukai atau sukses membawa 
usaha ke puncak? Jadi, buat apa 
melunakkan hati bila merugikan? Intinya, 
kerikil hingga benturan yang Anda temui 
adalah hal yang wajar. Toh, Anda berniat 
baik. Lagi pula tak semua orang berpikiran 

negatif. Ada beberapa orang penting 
yang mau membantu.
Keuangan:  Terbatas.
Asmara:  Peluk mesra.

Bila Anda melakukan kesalahan fatal, 
segera beritahu pihak terkait. Entah itu 
bos, pasangan, atau teman baik. Ingatlah 
pepatah yang berbunyi, “Sepintar-
pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap 
tercium juga.”
Keuangan: Tersendat.
Asmara: Belajar jujur.

Kesederhanaan memang bukan sifat 
Anda. Tapi, berhubung dompet makin 
menipis, Anda terpaksa hidup pas-pasan. 
Setelah itu, lakukan tindakan nyata 
supaya keluarga tak kesusahan.
Keuangan: Bangkrut.
Asmara: Dimusuhi.

Perjalanan yang spontan pasti terasa 
lebih menyenangkan. Di bulan ini, 
seseorang akan menagih janji Anda 
sekaligus membuka pintu rezeki yang 
lebih besar.
Keuangan:  Modal nekat.
Asmara:  Bergairah.

 
Memang melelahkan bila tak ada yang 
paham penjelasan Anda. Padahal, bukan 
hanya sekali Anda menjelaskan hal ini. 
Mungkin cara berkomunikasi Anda yang 
harus diperbaiki. Keuangan: Ada 
kenaikan.
Asmara: Ada yang baru.

Hati-hati, sebab Anda masih terikat 
hubungan dengan orang lain, lho. Jangan 
sampai api yang Anda nyalakan malah 
menyambar diri sendiri.jangan terlalu 
sering mengobral janji hanya karena 
gengsi
Keuangan: Turun drastis.
Asmara: Selingkuh hati.

 

Keputusan yang Anda ambil memang tak 
salah. tak ada salahnya mencoba tugas 
baru yang lebih menantang
Keuangan:  Perlu dana.
Asmara:  Tutupi isi hati

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
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Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari pekerja di Charlotte, PA
$8,5/jam (10 jam) +OT.
kerja 6 atau 7 hari kerja berminat
SMS Budi : 267 - 971 - 7402

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Presiden Joko Widodo mengakui lebij 
banyak pihak yang tidak puas dengan 
susunan Kabinet Indonesia Maju 
ketimbang yang puas menerima. 
Sebab, jumlah 
yang diterima 
untuk masuk 
kabinet jauh 
lebih sedikit dari 
nama-nama 
calon menteri 
yang diusulkan. 
Jokowi 
menyebut ia 
menerima 
sampai 300 lebih 
nama yang 
diusulkan 
sebagai menteri. 
Padahal, jumlah 
menteri hanya 34 orang. "Oleh sebab 
itu, saya sadar mungkin yang senang 
dan gembira karena tewakili di kabinet 
itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang 
kecewa berarti lebih dari 266 orang," 
kata Jokowi saat membuka 
Musyawarah Besar X Pemuda 
Pancasila di Jakarta, Sabtu 
(26/10/2019). "Artinya yang kecewa 
pasti lebih banyak dari yang senang," 
kata dia. Menurut Jokowi, menyusun 
kabinet merupakan pekerjaan yang 
sangat berat. Selain mempetimbangkan 
kapasitas para calon, ia juga turut 
mengkalkulasi keterwakilan daerah, 
suku, agama. Ia juga harus menghitung 

proporsi antara parpol dan profesional. 
"Semua proporsinya harus sesuai betul," 
kata dia. Jokowi menyebut kemungkinan 
besar pihak-pihak yang kecewa itu hadir 

dalam acara 
Mubes 
Pemuda 
Pancasila hari 
ini. Baca juga: 
Komposisi 
Kabinet 
Jokowi 
.Jokowi pun 
meminta maaf 
tidak bisa 
mengakomod
asi semua 
permintaan 
yang masuk. 
"Karena 

ruangnya hanya 34. Tapi patut kita syukuri 
kader terbaik Pemuda Pancasila Pak 
Bambang Soesatyo terpilih jadi ketua 
MPR. Bapak La Nyalla terpilih jadi ketua 
DPD. Patut disyukuri," kata Jokowi. 
Bahkan Jokowi menyebut ada satu kader 
Pemuda Pancasila yang terpilih sebagai 
menteri. Ia adalah Menteri Pemuda dan 
Olahraga yang juga politisi Golkar 
Zainuddin Amali. "Itulah demokrasi ada 
yang menang ada yang kalah dalam 
pemilihan," kata Jokowi. "Itulah 
meritokrasi, ada yang terpilih ada yang 
tidak karena memang lewat sistem 
seleksi," ucap mantan Gubernur DKI 
Jakarta ini.

Jokowi Akui Banyak Yang Kecewa

Tanah Air

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)



31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari pekerja di Charlotte, PA
$8,5/jam (10 jam) +OT.
kerja 6 atau 7 hari kerja berminat
SMS Budi : 267 - 971 - 7402

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Presiden Joko Widodo mengakui lebij 
banyak pihak yang tidak puas dengan 
susunan Kabinet Indonesia Maju 
ketimbang yang puas menerima. 
Sebab, jumlah 
yang diterima 
untuk masuk 
kabinet jauh 
lebih sedikit dari 
nama-nama 
calon menteri 
yang diusulkan. 
Jokowi 
menyebut ia 
menerima 
sampai 300 lebih 
nama yang 
diusulkan 
sebagai menteri. 
Padahal, jumlah 
menteri hanya 34 orang. "Oleh sebab 
itu, saya sadar mungkin yang senang 
dan gembira karena tewakili di kabinet 
itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang 
kecewa berarti lebih dari 266 orang," 
kata Jokowi saat membuka 
Musyawarah Besar X Pemuda 
Pancasila di Jakarta, Sabtu 
(26/10/2019). "Artinya yang kecewa 
pasti lebih banyak dari yang senang," 
kata dia. Menurut Jokowi, menyusun 
kabinet merupakan pekerjaan yang 
sangat berat. Selain mempetimbangkan 
kapasitas para calon, ia juga turut 
mengkalkulasi keterwakilan daerah, 
suku, agama. Ia juga harus menghitung 

proporsi antara parpol dan profesional. 
"Semua proporsinya harus sesuai betul," 
kata dia. Jokowi menyebut kemungkinan 
besar pihak-pihak yang kecewa itu hadir 

dalam acara 
Mubes 
Pemuda 
Pancasila hari 
ini. Baca juga: 
Komposisi 
Kabinet 
Jokowi 
.Jokowi pun 
meminta maaf 
tidak bisa 
mengakomod
asi semua 
permintaan 
yang masuk. 
"Karena 

ruangnya hanya 34. Tapi patut kita syukuri 
kader terbaik Pemuda Pancasila Pak 
Bambang Soesatyo terpilih jadi ketua 
MPR. Bapak La Nyalla terpilih jadi ketua 
DPD. Patut disyukuri," kata Jokowi. 
Bahkan Jokowi menyebut ada satu kader 
Pemuda Pancasila yang terpilih sebagai 
menteri. Ia adalah Menteri Pemuda dan 
Olahraga yang juga politisi Golkar 
Zainuddin Amali. "Itulah demokrasi ada 
yang menang ada yang kalah dalam 
pemilihan," kata Jokowi. "Itulah 
meritokrasi, ada yang terpilih ada yang 
tidak karena memang lewat sistem 
seleksi," ucap mantan Gubernur DKI 
Jakarta ini.

Jokowi Akui Banyak Yang Kecewa

Tanah Air

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)


