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Kabar gembira bagi para pecinta sepak 
bola di Tanah Air, diam-diam, Grup 
Djarum yang kita tahu milik dari 
Michael Bambang Hartono 
memperluas pengaruh bisnisnya 
hingga ke olah raga sepak bola. Kalau 
selama ini Grup Djarum identik dengan 
bulu tangkis, dengan PB Djarum yang 
sempat rame dengan KPAI beberapa 
waktu lalu, kini Michael lewat SENT 
Entertainment LTD (masih Grup 
Djarum) dikabarkan resmi membeli 
saham mayoritas klub Como 1907. 
Michael Bambang Hartono sudah 
berusia 80 tahun. Michael Bambang 

Hartono yang memiliki nama asli Oei Hwie 
Siang, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 2 
Oktober 1939. Umur 80 tahun adalah salah 
seorang pemilik perusahaan rokok kretek 
Indonesia, Djarum. Michael dan adiknya, 
Robert Budi Hartono, yang memiliki nama 
asli Oei Hwie Tjhong, kelahiran Semarang, 
28 April 1940 umur 79 tahun mewarisi 
Djarum setelah ayah mereka, Oei Wie 
Gwan, meninggal pada tahun 1963. Oei 
Wie Gwan meninggal tidak lama setelah 
pabrik rokok Djarum terbakar habis. Saat 
ayahnya yang merupakan tulang punggung 
dan pusat rotasi kehidupan keluarganya itu 

Membina Sepak Bola
PB Djarum

Pergantian Jam Mulai November 3. 2019



02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.618.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.044.-

Edisi 1224

Hubungi : 267 - 235 - 3359

10/30/19

Kabar gembira bagi para pecinta sepak 
bola di Tanah Air, diam-diam, Grup 
Djarum yang kita tahu milik dari 
Michael Bambang Hartono 
memperluas pengaruh bisnisnya 
hingga ke olah raga sepak bola. Kalau 
selama ini Grup Djarum identik dengan 
bulu tangkis, dengan PB Djarum yang 
sempat rame dengan KPAI beberapa 
waktu lalu, kini Michael lewat SENT 
Entertainment LTD (masih Grup 
Djarum) dikabarkan resmi membeli 
saham mayoritas klub Como 1907. 
Michael Bambang Hartono sudah 
berusia 80 tahun. Michael Bambang 

Hartono yang memiliki nama asli Oei Hwie 
Siang, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 2 
Oktober 1939. Umur 80 tahun adalah salah 
seorang pemilik perusahaan rokok kretek 
Indonesia, Djarum. Michael dan adiknya, 
Robert Budi Hartono, yang memiliki nama 
asli Oei Hwie Tjhong, kelahiran Semarang, 
28 April 1940 umur 79 tahun mewarisi 
Djarum setelah ayah mereka, Oei Wie 
Gwan, meninggal pada tahun 1963. Oei 
Wie Gwan meninggal tidak lama setelah 
pabrik rokok Djarum terbakar habis. Saat 
ayahnya yang merupakan tulang punggung 
dan pusat rotasi kehidupan keluarganya itu 

Membina Sepak Bola
PB Djarum

Pergantian Jam Mulai November 3. 2019



04 03

dari halaman utama

www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

meninggal, Bambang Hartono waktu 
itu baru berusia 24 tahun. Bersama 
kesedihan yang sangat atas kematian 
ayah tercinta, ditambah kewajiban 
mengambil alih posisi kepala keluarga 
sebagai anak lelaki tertua sesuai tradisi 
Tionghoa. Apalagi pabrik rokok Djarum 
yang merupakan sumber penghidupan 
keluarganya terbakar habis. Ludes. Tak 
bersisa. Michael dan Robert bahu 
membahu mengibarkan bendera 
Djarum dari Indonesia sampai ke luar 
negeri. Saat ini Djarum mendominasi 
pasar rokok kretek di Amerika Serikat, 
jauh melebihi Gudang Garam dan 
Sampoerna. Pada 23 November 2011, 
Forbes merilis daftar orang terkaya di 
Indonesia, Robert Budi Hartono dan 
Michael Hartono menduduki peringkat 
pertama dengan total kekayaan 14 
miliar dollar AS. Masih yang sama 
majalah Forbes edisi 2017, bos 
perusahaan rokok dan BCA ini 
bersama saudaranya, Robert Budi 
Hartono, memiliki kekayaan senilai 
32,2 miliar dolar AS. Selain itu, 
Bambang Hartono juga tercatat 
menempati peringkat ke-75 orang 
terkaya di dunia. Selain industri rokok, 
saat ini Michael dan Robert merupakan 
pemegang saham terbesar dari Bank 
Central Asia (BCA). Mereka berdua 
melalui Farindo Holding Ltd. 
menguasai 51 persen saham BCA. 

Mereka juga memiliki perkebunan sawit 
seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat 
sejak tahun 2008, serta sejumlah properti 
di antaranya pemilik Grand Indonesia dan 
perusahaan elektronik Polytron. Data 
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 
kapitalisasi pasar BBCA tembus 759 
triliun rupiah, per Jumat (18/10/2019). 
Catatan itu membuat bank yang dibeli 
mayoritas sahamnya oleh keluarga 
Hartono dari Grup Salim saat terjadi krisis 
ekonomi Asia 1997-1998 itu tercatat 
sebagai salah satu bank dengan 
kapitalisasi terbesar di Indonesia. Selain 
itu, keduanya juga mempunyai merek 
elektronik populer, yaitu Polytron. Hartono 
bersaudara juga memiliki bisnis di bidang 
real estate utama di Jakarta dan saham di 
start-up game Razer. Bisnis-bisnis itu 
membuat kekayaan bersih Robert Budi 
Hartono ditaksir mencapai US$ 18,1 
miliar. Jika di-rupiahkan, kekayaan pria 
yang saat ini berusia 78 tahun itu setara 
dengan 253,40 triliun rupiah (dengan 
asumsi kurs 14.000 rupiah/US$) pada 
Oktober 2019 ini. Data Forbes 
menempatkan Robert Budi berada di 
urutan 54 terkaya di dunia. Sementara itu, 
Michael Bambang Hartono, ditaksir 
memiliki harta bersih US$ 17,9 miliar atau 
251 triliun rupiah. Selain menjadi 
pengusaha, pria yang sekarang ini 
berusia 80 tahun itu juga 
mengembangkan sayap menjadi atlet 
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bridge. Medali perunggu mampu 
dipersembahkannya untuk kontingen 
Indonesia di Asian Games 2018 di 
Jakarta tahun lalu. Forbes 
menempatkan Michael Bambang di 
posisi 56 terkaya di dunia tahun 2019 
dengan kekayaan USD 18.5 miliar. 
Menariknya, jika digabungkan, dua 
pewaris perusahaan rokok yang 
dibangun sang ayah, Oei Wie Gwan di 
Kudus, nilainya cukup fantastis. Harta 
Robert Budi 253,40 triliun rupiah dan 
Michael Bambang 251 triliun rupiah, 
jika dijumlahkan total menembus 504 
triliun rupiah. Bambang Hartono yang 
cinta olahraga ini memilih untuk 
mengabdi kepada NKRI, dengan tulus 
mencintai dan menyumbangkan 
banyak tenaga, waktu, pikiran, doa, 
harapan serta uang yang sudah tak 
terhitung lagi berapa nominalnya. 
Sebagai corporate responsibility yang 
ia kerjakan, ia membangun sebuah 
Pelatihan Bulutangkis yang ada di 
bawah perusahaan Djarum. Bambang 
Hartono datang untuk melayani dan 
mencari bakat-bakat terpendam dari 
anak bangsa, yang dulunya memang 
kebanyakan orang keturunan 
Tionghoa, menjadi atlet bulu tangkis. 
Dan akhirnya, Indonesia melesat 

dengan prestasi yang membuat gempar 
dunia olahraga, khususnya dalam bidang 
olahraga bulu tangkis. Orang dulu 
menganggap bulu tangkis adalah 
olahraga yang tidak jelas. Buat apa 
shuttlecock yang ringan itu diperjuangkan 
agar tidak jatuh ke tanah area 
permainan? Bukankah lebih seru 
menonton sepak bola daripada bulu 
tangkis? Tapi apa yang dilakukan 
Bambang Hartono mengubah itu semua, 
dengan mempertontonkan sebuah 
keseriusan dan kegigihannya membina 
PB Djarum. Bulu tangkis Indonesia 
hampir selalu mengibarkan sang saka 
merah putih di setiap pertandingan dan 
lebih sering mengharumkan nama 
bangsa ketimbang sepak bola. Atlet atlet 
bulu tangkis dari PB Djarum yang benar-
benar memberikan kontribusi luar biasa 
dan mengharumkan Indonesia dari awal 
mulai dari atlet yang namanya mungkin 
asing bagi generasi sekarang. Mulai dari 
Liem Swie King, Yuni Kartika, Tontowi 
Ahmad, sampai dengan generasi saat ini 
yakni Kevin Sanjaya, Praveen Jordan, 
dan Melati Daeva. Selama 50 tahun 
Group Djarum sudah membina cabang 
olahraga bulutangkis kita. Tanpa pamrih. 
Bahkan tanpa ucapan terima kasih. 
Malah dicaci maki dan diboikot KPAI. 

Bambang terlihat sangat kecewa dengan 
pernyataan KPAI soal audisi bulu tangkis 
yang disebut eksploitasi anak. "Kalau 
mau begitu silahkan, saya tidak mau 
bina lagi. Kita bina bulu tangkis sudah 50 
tahun, dari Tan Joe Hok, Liem Swie 
King, dan sebagainya. Hasil daripada 
kita mengharumkan nama bangsa dan 
pemerintahan Indonesia, merah putih." 
Tapi kemudian disebut sebagai 
eksploitasi anak. "Sakit hati gak? 50 
tahun loh, Anda digitukan. Saya tidak 
dibilang terima kasih, tapi malah 
dikatakan eksploitasi anak-anak." 
Padahal, lanjutnya, tidak ada satupun 
atlet dan binaan yang diperbolehkan 
merokok. Jika ketahuan, tak segan akan 
langsung dipecat. Ini sudah ada di 
perjanjian. "Ini saya kembalikan saja 
kepada KPAI dah yang eksploitasi anak," 
ujarnya sambil menghela nafas. 
Menurutnya, biar publik sendiri yang 
menilai apakah yang dilakukan itu 
termasuk eksploitasi atau tidak. Baginya, 
memang pemikiran KPAI dan PB Djarum 
tidak sejalan dan susah untuk diajak 
bicara. Tapi ketika pihaknya ingin 
kembalikan audisi dan pembinaan 
kepada mereka, justru malah kalang 
kabut. Ia mengatakan, pendidikan dan 

binaan ini dilakukan karena melihat 
banyak orang tua yang mengharapkan 
anaknya bisa menjadi pemain bulu 
tangkis yang menghasilkan bagi 
keluarganya dari segi keuangan dan 
mengharumkan nama bangsa. "Tapi itu 
malah disalahkan, kalau itu yang 
dikehendaki, ya sudah saya kembalikan." 
Terus terang bambang juga berencana 
mau mendidik anak anak untuk menjadi 
pemain bridge (kartu) international. 
Namun rencana itu dihapus atau dibuang 
karena dia tak mau berurusan dengan 
KPAI lagi. Dia khawatir dinilai KPAI 
mengajarkan judi. "Mati aku, haduh." 
Memang patut disesalkan tindakan atau 
sikap KPAI (Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia) waktu lalu tentang event yang 
digelar oleh PB Djarum untuk menggelar 
event pencarian bakat para atlet 
bulutangkis waktu lalu. Dimana waktu itu 
KPAI mengeluarkan sikap resminya 
tentang event PB Djarum tersebut, 
karena mereka menilai event tersebut 
terindikasi telah melakukan eksploitasi 
anak. Dimana karena sikap KPAI tersebut 
akhirnya PB Djarum secara resmi 
memutuskan untuk memberhentikan 
seluruh beasiswa para atlet bulu tangkis 
junior yang sudah dimulai sejak tahun 
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2006 lalu. Mereka pun pamit dan minta 
maaf kepada pihak-pihak yang terkait, 
khususnya kepada orang tua, peserta, 
PBSI dan lainnya. Akibatnya banyak 
netizen geram kepada sikap dari KPAI 
tersebut. Namun KPAI menyatakan 
bahwa hal itu mereka lakukan katanya 
demi menegakkan regulasi yang ada 
dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan 
yang ada dalam peraturan pemerintah 
No.19 Tahun 2002, perihal eksploitasi 
anak. Tapi boleh dibilang sikap ini-pun 
menjadi tidak adil, pasalnya banyak hal 
yang terjadi dan secara sengaja 
tentang pelibatan anak dalam kegiatan 
publik, seperti demo yang tak sedikit 
melibatkan anak-anak dibawah umur. 
Dimana KPAI seakan bumkam kepada 
penyelenggara demo yang memang 
sengaja melibatkan anak-anak ikut 
meramaikan demo. Namun bagi 
Djarum yang meskipun merupakan 
perusahaan rokok sebagai media 
bisnisnya, tetap dan selalu berupaya 
mendukung setiap perkembangan 

dunia olahraga di Indonesia. Setelah 
puluhan tahun berkontribusi 
kembangkan olahraga bulu tangkis di 
Indonesia, dan meskipun dibilang 
mengeksploitasi anak. PB Djarum yang 
memang punya semangat sosial yang 
tinggi bagi bangsa ini. kini Grup Djarum 
mulai membangun pengembangan 
olahraga sepak bola dalam negeri. 
Sepak bola Indonesia yang tidak pernah 
berprestasi. Padahal dulu tahun 1950 
Timnas Indonesia disegani di seluruh 
Asia. Pada masa itu, pemain-pemain 
bintang dari klub-klub elite seperti 
Persib Bandung, Persis Solo, 
Persebaya, dan Persija berasal dari 
keturunan Tionghoa. Sampai 
pertengahan 1950-an, pemain timnas 
keturunan Tionghoa bahkan memakai 
nama aslinya. Beng Ing Hien, Tee San 
Liong, Bing Mo Heng, Tan Liong Houw 
dan Han Siong bermain dengan nama 
aslinya hingga menjelang penyisihan 
Piala Dunia Swedia 1958. Mereka 
nyaris tak tergantikan baik untuk klub 
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Persib Bandung, Persis Solo, 
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profesional maupun untuk tim nasional. 
Menariknya selama ada pemain-
pemain keturunan Tionghoa beberapa 
prestasi membanggakan diraih. Lolos 
ke Olimpiade Melbourne 1956, 
semifinalis Asian Games 1956, 
peringkat ke-3 Asian Games 1958, dan 
hampir lolos ke Piala Dunia 1978 
adalah beberapa contohnya. Di 
Olimpiade Melbourne 1956, Tim Merah 
Putih bahkan pernah menahan imbang 
Uni Soviet 0-0.  Hasil fantastis karena 
kala itu Uni Soviet (sekarang Rusia) 
termasuk salah satu raksasa sepak 
bola dunia. Maka dari itu PB Djarum 
mau mengembalikan nama timnas 
Indonesia ke pentas Internasional dan 
disegani di seluruh asia. Tak tanggung 
tanggung, mereka sampai membeli 
klub bola di Italia agar para calon atlet 
bisa berlatih di sana. Baru-baru ini 
Group Djarum melalui SENT 
Entertainment LTD berhasil 
mengakuisisi mayoritas saham klub 
sepak bola seri 3 Italia Como 1907. 
Dikutip dari media Italia, 
Corrieredicomo, mayoritas saham klub 
Como 1907 diakuisisi Grup Djarum 
melalui SENT Entertainment Ltd. SENT 

Entertainment Ltd yang mengakuisisi 
Como 1907 merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang media dan hiburan 
yang bermarkas di Inggris. "Como kini 
berada di tangan asing, orang terkaya 
Indonesia menjadi pemilik saham 
mayoritas," demikian tajuk berita 
Corrieredicomo pada 5 April 2019 lalu. 
Como dibeli Sent Entertainment Ltd. saat 
dalam keadaan compang-camping. 
Manajemen klub sangat bermasalah dan 
memiliki banyak utang dengan berbagai 
pihak. "Kita beli gak sampai Rp 5 miliar. 
Istilahnya nebus di pegadaian," kata 
Mirwan Suwarso, perwakilan Mola TV 
yang merupakan salah satu usaha milik 
Djarum. Petualangan dan perjuangan 
Como 1907 akan diangkat ke layar kaca 
dalam bentuk film dokumenter yang akan 
tayang di Mola TV dengan judul 'The 
American : Como 1907'. Dalam tayangan 
singkat film tersebut, kondisi Como 
pantas dibilang memprihatinkan. Stadion 
Giuseppe Sinigaglia, yang berkapasitas 
13.602 tempat duduk, memiliki kualitas 
lapangan yang buruk untuk sebuah klub 
di Italia. Terlihat juga ada bagian atap 
yang terkelupas catnya. "1 Juli kemarin 

enggak punya pemain sama sekali. Aset 
yang gak keurus, kita poles lagi," lanjut 
Mirwan. Kenapa orang Indonesia memilih 
mengakuisisi Como, sebuah klub yang 
sempat dinyatakan bangkrut dan terseok 
di level bawah kompetisi Liga Italia? 
"Tujuannya ini untuk rumah pelatihan Tim 
Garuda Select. Garuda Select enggak 
punya rumah di Inggris, sekarang 
mereka punya," terang Mirwan. Garuda 
Select merupakan program akselerasi 
pengembangan usia muda hasil 
kolaborasi PSSI dengan grup Djarum. PB 
Djarum sudah mengirim dua angkatan, 
anak-anak yang terpilih dalam program 
ini dikirim berlatih langsung di Inggris. 
Michael mengaku tak cuma membeli 
saham mayoritas klub. Ia melakukannya 
demi visi ke depan yang lebih besar, 
untuk memajukan sepak bola nasional, 
dengan memberi kesempatan pesepak 
bola lokal menimba ilmu di luar negeri. 
Harapannya, kelak jika mereka “sudah 
jadi” bisa membela Timnas Indonesia 
dengan kualitas permainan (skill) yang 
tentu saja berbeda dengan yang 
berkompetisi di dalam negeri. Michael 
mengatakan bahwa : tujuannya untuk 

membantu supaya PSSI (Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia) bisa 
berkembang nantinya, karena ini yang 
saya bina adalah junior 16 tahun ke 
atas. Saat ini yang dibina bisa 
mencapai 24 anak, semuanya sudah 
diseleksi dan dilatih di Inggris. 
Kemudian karena hanya dapat visa 6 
bulan, mereka harus keluar dari Inggris. 
Mereka enggak balik ke Indonesia, 
saya enggak mau. Rusak nanti mereka! 
Menariknya, Michael juga kembali 
menegaskan bahwa 24 anak binaan 
tadi tidak balik ke Indonesia setelah di 
Inggris, tetapi lanjut dibina di Italia dan 
tetap ada di sana, karena khawatir 
mereka akan “rusak” kalau kembali ke 
Indonesia. Melihat yang mereka 
lakukan dengan PB Djarum-nya selama 
puluhan tahun, keseriusan untuk 
membina bibit-bibit atlet terbaik di 
Indonesia rasanya tidak main-main. 
Meski belum terkuak siapa saja 24 
nama yang dimaksud, terus siapa yang 
melatih mereka selama di Inggris dan di 
Italia masih dirahasiakan. Harapan 
Michael, dan banyak orang yakin kita 
juga punya harapan yang sama, yakni 
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bahwa anak-anak yang dididik ini 
nanti bisa jadi pemain sepakbola yang 
tangguh bagi Indonesia. Niat untuk 
membantu PSSI juga patut dihargai 
dan diacungi jempol. Meski untuk 
mewujudkan rencana ini mereka sama 
sekali tidak merepotkan PSSI dan 
negara, dalam arti perkara biaya 
besar yang tentu saja dibutuhkan, 
tetapi semua dilakukan untuk 
kepentingan negara, tanpa berniat 
melangkahi PSSI sebagai induk 
organisasi yang sah dan diakui di 
negeri ini, juga secara resmi diakui 
oleh FIFA. Banyak orang yang 
tercengang dan tertampar bolak balik 
membaca berita ini. Kecintaan beliau 
terhadap NKRI diejawantahkan dalam 
sikap dan tindakan langsung. Group 
Djarum melalui Djarum Foundation 
dikenal begitu gemar beramal. Di 
semua bidang, dari pemberian 
beasiswa tahunan terhadap 
mahasiswa berprestasi yang kurang 
beruntung secara ekonomi hanya 
dengan syarat IPK harus di atas 3.0 
dan dilarang merokok. Salah seorang 
di antaranya yang kini sukses menjadi 
tenaga medis profesional alias dokter 
yang telah menyelamatkan banyak 
nyawa di Indonesia. Group Djarum 
juga sudah membantu menghijaukan 
negeri ini dengan menanam 41.758 
pohon Trembesi di sepanjang 1.350 

km jalur Pantura Jawa, mulai Merak 
hingga Banyuwangi sejak 2012. Bahkan 
Djarum membangun studio animasi di 
SMK Raden Umar Said Kudus. Tercatat 
Djarum Foundation aktif pula melakukan 
bakti sosial, seperti bekerja sama dengan 
PMI dan mengadakan donor darah rutin 
per-tiga bulanan, merespon aktif peristiwa 
bencana alam seperti kekeringan, 
kebakaran, atau bencana letusan gunung 
Merapi. Memberantas demam berdarah di 
banyak desa dan kelurahan, 
menyelenggarakan operasi katarak mata 
gratis, hingga merenovasi puluhan panti 
asuhan. Seberapa besar pengaruh 
Djarum? Bisa tanyakan ke Kevin Sanjaya 
Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, 
atlet PB Tangkas, yang merebut gelar 
juara ganda putra All England 2017, di 
final yang berlangsung pada tanggal 12 
Maret 2017 dan bertempat di Barclaycard 
Arena, Birmingham, Inggris. Bahkan yang 
baru saja pasangan ganda campuran 
nasional Indonesia, Praveen 
Jordan/Melati Daeva Oktavianti, tampil 
sebagai juara French Open 2019 setelah 
mengalahkan juara bertahan asal China, 
Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Duet 
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti 
naik ke podium juara berkat kemenangan 
rubber game dengan skor 22-24, 21-16, 
21-12 di Stade Pierre de Coubertin, Paris, 
Perancis, Minggu (27/10/2019). Minggu 
lalu, Praveen/Melati juga meraih gelar 

juara pada Denmark Open 2019. 
Indonesia masih bisa menambah titel 
juara melalui dua wakil dari sektor putra 
yakni Jonatan Christie dan Marcus 
Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya 
Sukamuljo. Nah semua orang bisa 
melihat hasil didikan dari PB Djarum 
yang selalu mengharumkan nama 
Indonesia di dunia Internasional. Dari 
sini kita melihat bagaimana bentukan PB 
Djarum saat ini sudah mulai 
memberikan buah-buah keberhasilan 
yang ada. Ini adalah hal yang dikerjakan 
dengan upaya panjang yang konsisten. 
Sekarang kita tahu bahwa PB Djarum 
bukan organisasi sembarangan. Apalagi 
eksploitasi anak-anak. Selama 50 tahun 
Indonesia dalam bidang olahraga 
bulutangkis maju, tidak ada ucapan 
terima kasih. Tapi setelah mulai 
mentereng dengan atlet-atlet luar 

biasanya, KPAI malah mau nyari 
masalah. Kita bisa melihat bagaimana 
senyuman dan kibaran bendera 
Indonesia ini bisa dinikmati oleh dunia. 
Kami rakyat Indonesia cuman berharap 
PB Djarum supaya jangan khawatir, 
jangan sakit hati lagi sama KPAI itu. 
Jutaan orang di Indonesia ini banyak 
yang sudah terbantu dengan keberadaan 
Djarum. Mungkin sedikit ada 
kekhawatiran dari Engkong Michael jika 
suatu saat KPAI atau lembaga lain yang 
kurang kerjaan, tiba-tiba melakukan 
“serangan” ke Grup Djarum seperti yang 
mereka lakukan kepada PB Djarum 
beberapa waktu lalu. Sekali lagi jangan 
kuatir rakyat Indonesia pasti membela 
PB Djarum. Meski jelas dalam hal ini tak 
ada kaitan dengan eksploitasi anak atau 
upaya untuk melakukan promosi produk 
dengan menggunakan anak-anak. Dan 
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pastinya kami lebih bersyukur dengan 
keberadaan Djarum dibanding KPAI 
itu. Terima kasih sudah 
menyumbangkan 50 tahun untuk 
kemajuan olahraga bulutangkis di 
Indonesia hingga berkibar di mata 
dunia, dan terima kasih sekarang 
Engkong juga mau bantu mengurus 
masa depan olahraga sepakbola kita 
juga. 6 bulan menjamin kebutuhan 
hidup, dan pelatihan profesional 24 
anak di Inggris lalu diteruskan lagi 6 
bulan berikutnya di Italia itu sama 
sekali tidak murah. Dan itu terus 
dilakukan sampai anak itu menularkan 
bakatnya ke anak yang lain. Sampai 
mereka akhirnya bisa mengukir 
prestasi dan terlatih dengan baik, 
mereka tentu akan menjadi harapan 
bangsa ini untuk memajukan dunia 
sepak bola kita. Bahwa pembinaan 
dilakukan untuk usia 16 tahun ke atas, 
seharusnya para pemain yang dipilih 
bisa dibilang “setengah jadi”, sehingga 
tinggal dipoles dan ditingkatkan 
kemampuannya dengan “diasingkan” 
ke luar negeri untuk sementara waktu. 
Mengenai kekhawatiran kalau kembali 
ke Indonesia maka para pemain tadi 

akan "rusak" (sehingga proyek dan visi 
besar yang mereka canangkan akan 
gagal), rasanya itu menjadi PR yang kudu 
dijawab oleh PSSI dan seluruh pemangku 
kepentingan terkait pengelolaan kompetisi 
di dalam negeri. Tetap sehat dan 
semangat ya Engkong Michael dan Grup 
Djarum yang sudah mau peduli pada nasib 
sepak bola nasional. Semoga niat kalian 
dilancarkan dan para pemain yang terpilih 
dapat menjadi para pesepak bola hebat 
pada masa mendatang, dan cita cita PB 
Djarum untuk mengembalikan kejayaan 
sepak bola seperti tahun 1950 semoga 
terwujud. Semoga pembinaan sepak bola 
ini mencontoh pada hasil didikan PB 
Djarum dengan para jawara bulu tangkis 
kelas dunia. Kami masih menunggu 
impian Engkong mendidik dan mengajari 
Bridge anak anak Indonesia. Jangan 
menyerah sebelum olahraga Bridge 
kecintaanmu itu berhasil dipertandingkan 
di Olimpiade.  

#SayaBersamaDjarum 
#RakyatIndonesiaCintaDjarum 
#TerimaKasihDjarum 
#DjarumMemangSuperSekali
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Namun Susi tidak menjelaskan lebih 
detail kesalahan dalam anggaran 
dimaksud. Ia mengatakan bahwa 
persoalan ini akan dijelaskan langsung 
oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas 
Pendidikan Syaifullah."Penjelasan lebih 
lanjut akan disampaikan oleh Pak Plt 
Kadis ya," ujar dia.
CNNIndonesia.com sudah mencoba 
untuk menghubungi Syaifullah. Namun 
belum ada respon.
Sebelumnya, masalah anggaran untuk 
lem aibon Rp82,8 miliar yang diusulkan 
Pemprov DKI dalam APBD 2020 ramai 
jadi perbincangan di media sosial.
Anggaran sebesar Rp82.8 miliar itu 
tercantum dalam Organisasi Suku Dinas 
Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. 
Tertulis kegiatan ini ditujukan untuk 
penyediaan biaya operasional 
pendidikan sekolah dasar negeri.
Di bagian rincian, komponen yang 

disertakan adalah lem aibon dengan 
biaya satuan sebesar Rp184.000 untuk 
37.500 orang selama 12 bulan.
Sedianya anggaran itu tercantum di 
laman apbd.jakarta.go.id. Namun pada 
Selasa (29/10) malam sekitar pukul 
23.02 WIB CNNIndonesia.com tak 
menemukan APBD 2020 dalam situs 
dimaksud.Setiap tahun, Pemprov DKI 
mencantumkan APBD beserta 
perubahan anggaran di laman tersebut. 
Saat diakses, hanya tertera APBD DKI 
2016, 2017, 2018, dan 2019."Info jadwal 
belum ada yang dipublikasikan," seperti 
yang dilihat CNNIndonesia.com dalam 
laman tersebut.Diketahui komponen-
komponen dalam postur APBD DKI 2020 
masih sebatas usulan dan belum 
menjadi anggaran final. Nantinya 
anggaran ini masih akan dibahas di 
DPRD DKI dan bersifat dinamis sampai 
penandatanganan APBD DKI 2020.
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Info SIP
Hati atau liver merupakan salah satu 
oragan dalam dengan fungsi yang 
sangat penting bagi tubuh. Bagian tubuh 
ini bertugas mengolah lemak, 
karbohidrat, serta protein.
Selain itu, hati juga berfungsi untuk 
menyaring racun 
yang ada di dalam 
tubuh. Kandungan 
kimia yang 
dianggap 
berbahaya oleh 
tubuh ini bakal 
disaring dan 
kemudian 
dikeluarkan lagi.
Ketika hati 
mengalami 
masalah, maka 
biasanya bakal 
terjadi rentetan 
masalah lain pada 
tubuh. Oleh 
karena itu, sangat 
penting untuk 
menjaga 
kesehatan tubuh 
dan menghindari masalah lebih lanjut.
Tanda awal dari berbagai masalah di 
hati adalah kulit dan mata yang 
menguning serta nyeri di perut. Hal ini 
biasanya juga disertai dengan 
kelelahan, hilangnya selera makan, 
mual, serta kencing yang berwana 
keruh.
Munculnya masalah pada hati ini bisa 
kita hindari dengan mengetahui 
sejumlah penyebabnya. Dilansir dari The 
Health Site, berikut sejumlah hal yang 
bisa menjadi penyebab masalah hati.
1.Konsumsi Terlalu Banyak Gula
Mengonsumsi terlalu banyak gula bisa 

Penyebab Kerusakan Hati

menyebabkan kerusakan hati. Gula bisa 
menyebabkan penimbunan di hati yang 
jadi penyebab penyakit liver. Masalah 
semacam ini juga muncul dari makanan 
berlemak.
2.Obesitas

Kelebihan berat badan 
dan obesitas bisa 
menyebabkan masalah 
pada hati. Hal ini bisa 
berujung pada sirosis 
hati yang bisa dihindari 
dengan cara 
menurunkan berat 
badan.
3.Minuman Berkarbonasi
Minuman berkarbonasi 
menghadirkan dampak 
yang sama pada hati 
seperti pada obesitas. 
keberadaan gula dan 
kafein di dalam minuman 
ini juga bisa 
menimbulkan masalah 
yang tak sepele bagi 
hati.
4.Suplemen Herbal

Sejumlah suplemen herbal bisa 
berdampak buruk bagi kesehatan tubuh 
terutama hati. Untuk menghindari 
bahaya dari konsumsi suplemen herbal 
ini, disarankan untuk berkonsultasi 
dengan dokter dahulu sebelum 
mengonsumsinya.
5.Lemak Tak Jenuh
Lemak trans merupakan salah satu jenis 
lemak yang ada pada berbagai 
makanan olahan dan gorengan dan bisa 
jadi penyebab bertambahnya berat 
badan. Hati bakal kesulitan mengolah 
jenis lemak ini sehingga sebaiknya 
dihindari sama sekali. 
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Internasional

Pemerintah resmi menaikkan iuran 
program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang dikelola Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan pada tahun depan.   Ini 
menyusul ditandatanganinya Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Perpres 
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan.  Perpres tersebut 
ditandatangani oleh Presiden Joko 
Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019, 
dan sudah diunggah ke laman 
Setneg.go.id. Kenaikan iuran terjadi 

Iuran BPJS Resmi Naik

terhadap seluruh segmen peserta. Dalam 
Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa 
iuran peserta pekerja bukan penerima 
upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat 
menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar 
Rp 25.500. Iuran peserta atau mandiri 
kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 
110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. 
Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik 
menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar 
Rp 80.000. "Besaran iuran sebagaimana 
dimaksud pada Ayat 1 [Pasal 34] mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," 
tertulis dalam beleid tersebut.

Meskipun sudah terbukti banyak 
manfaat dan kaya kandungan nutrisi, 
sayuran masih sering dilupakan oleh 
sebagian orang. Alih-alih mengonsumsi 
sayuran, banyak yang lebih memilih 
makanan cepat saji yang tidka memiliki 
banyak nutrisi.
Rutin memakan sayuran dapat 
mengurangi risiko Anda terkena 
beberapa penyakit serius, seperti 
tekanan darah tinggi, penyakit jantung 
dan beberapa jenis kanker. Serat 
dalam sayuran dapat membantu 
mengurang kadar kolesterol dan 
meningkatkan asam folat dalam darah.
Begitu banyaknya nutrisi yang 
terkandung dalam sayuran, lalu apa 
yang sekiranya akan terjadi jika Anda 
kekurangan gizi sayuran:
Mudah lelah
Jika Anda mudah merasa lelah, ini bisa 
menjadi pertanda Anda kekurangan 
folat. Kekurangan folat dapat 
menyebabkan Anda mudah lelah dan 
anemia. Asam folat merupakan vitamin 
B9 yang dapat ditemukan dalam 
sayuran berdaun hijau gelap seperti 
kacang merah, bayam, asparagus dan 
lain-lain.
Berat badan naik

Tanda Anda Kurang Gizi Dari Sayuran

Sayuran mengandung banyak serat yang 
akan membuat Anda merasa kenyang 
sementara kandungan kalorinya terbilang 
rendah. Kalaupun Anda banyak 
mengonsumsi sayuran, tentu tidak akan 
berpengaruh pada kenaikan berat badan 
Anda. Terbayang bukan betapa berartinya 
sayuran jika Anda masukkan dalam menu 
diet Anda?
Mudah terserang flu
Kekurangan sayuran akan melemahkan 
pertahanan dalam tubuh Anda, sehingga 
Anda rentan terserang virus dan bakteri. 
Sayuran berdaun hijau gelap dapat 
memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. 
Sayuran ini juga mengandung antioksidan 
dan zat besi yang sangat bermanfaat untuk 
kesehatan Anda.
Menumpulkan memori
Jika Anda merasa mudah lupa bahkan 
pada hal-hal yang kecil, ini berarti Anda 
kekurangan nutrisi sayuran. 
Lutein yang terkandung dalam sayuran 
terbukti dapat meningkatkan memori Anda. 
Senyawa ini dapat ditemukan dalam wortel, 
sayuran hijau, brokoli, jagung dan tomat. 
Selain untuk meningkatkan memori, Lutein 
juga dapat melindungi Anda dari katarak 
dan gangguan pada kesehatan mata 
lainnya.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Tanah Air

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 
Mike Pompeo mendesak para 
pemimpin politik Libanon untuk segera 
membentuk 
pemerintahan 
baru. Seruan itu 
muncul setelah 
Perdana Menteri 
Libanon Saad 
Hariri 
mengundurkan 
diri."Amerika 
Serikat 
mendesak para 
pemimpin politik 
Libanon untuk 
segera 
memfasilitasi 
pembentukan 
pemerintah baru 
guna 
menciptakan 
Libanon yang 
stabil, makmur, 
dan aman bagi 
warganya," kata 
Pompeo dalam 
sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
Saad Hariri mengumumkan 
pengunduran diri pada Selasa (29/10) 
sebagai tanggapan atas keinginan 
banyak orang Libanon yang turun ke 
jalan untuk menuntut perubahan.
Gelombang unjuk rasa telah 
melumpuhkan negara itu selama 
hampir dua pekan. Hariri menyebut 
keinginan rakyat tersebut sebagai 
protes bersejarah. 
"Demonstrasi damai dan ekspresi 
persatuan nasional selama 13 hari 
terakhir telah mengirim pesan yang 
jelas. Rakyat Libanon menginginkan 
pemerintahan yang efisien dan efektif, 
reformasi ekonomi, dan mengakhiri 
korupsi," kata Pompeo.
Setelah Hariri menyampaikan 
pengumuman itu, arus unjuk rasa di 
pusat Beirut meledak. Kurang dari satu 
jam setelah pengumuman, pengunjuk 
rasa membuat kerusuhan.

PM Lebanon Mundur

Internasional

"Setiap kekerasan atau tindakan 
provokatif harus dihentikan, dan kami 
menyerukan tentara Libanon dan layanan 

keamanan untuk 
menjamin hak dan 
keamanan para 
pengunjuk rasa," 
ujar Pompeo 
menambahkan.
Demonstrasi ini 
mulai memanas 
pada pertengahan 
Oktober lalu, ketika 
pemerintah 
berencana untuk 
menerapkan tarif 
penggunaan 
aplikasi pesan 
instan WhatsApp. 
Ratusan ribu orang 
turun ke jalan 
menolak usulan 
pemerintah 
tersebut.
Meski pemerintah 
sudah membatalkan 
rencana itu, 

demonstran telanjur mengamuk dan 
mendesak Hariri melakukan reformasi, 
bahkan mundur dari kursi perdana 
menteri.Publik Libanon juga bergejolak 
setelah parlemen melakukan 
penghematan anggaran pada Juli sebagai 
bagian dari upaya reformasi yang jadi 
syarat bantuan senilai US$11 miliar dari 
negara donor tahun lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra 
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, 
Prabowo Subianto sudah tidak dilarang 
masuk ke Amerika 
Serikat. Dasco 
mengatakan, sejak 
menjadi Menteri 
Pertahanan RI, 
Prabowo diundang 
pihak Amerika 
Serikat berkunjung 
ke negara mereka. 
"Sejak jadi Menhan 
ada beberapa dari 
negara yang 
kemudian 
bersilahturahim 
kepada Pak 
Prabowo, termasuk 
dari tim Amerika Serikat. Kemudian 
dalam silaturahmi itu juga 
menyampaikan undangan berkunjung," 
kata Dasco di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Selasa (29/10/2019). Baca 
juga: Prabowo Minta Gerindra DKI Kritis, 
Jubir: Tak Spesifik ke Anies Baswedan 
Meski demikian, Dasco mengatakan, 

Amerika Tak Lagi Cekal Prabowo 

Prabowo belum bisa memenuhi 
undangan tersebut karena masih menata 
tugas-tugas di Kementerian Pertahanan. 

Sebuah laporan harian 
New York Times 
mengatakan, tahun 2000, 
Departemen Luar Negeri 
AS menolak visa Prabowo 
Subianto yang pangkat 
terakhirnya di militer 
adalah letnan jenderal, 
untuk menghadiri wisuda 
anaknya di Boston. 
Namun, pihak AS tidak 
pernah menjelaskan 
mengapa permohonan 
visa Prabowo ditolak. 
Baca juga: Serah Terima 
Jabatan Menhan, Ini 

Harapan Ryamizard kepada Prabowo 
Prabowo mengatakan kepada Reuters 
pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk 
mendapatkan visa AS karena tuduhan 
bahwa dirinya menghasut kerusuhan 
yang menewaskan ratusan orang setelah 
penggulingan Soeharto. Dia membantah 
telah melakukan kesalahan.
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Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
mulai bertugas sejak pekan lalu. 
Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah 
(PR) besar yang harus diselesaikan 
Prabowo di Kementerian Pertahanan.
Program pembangunan kekuatan pokok 
minimum TNI atau Minimum Essential 
Force (MEF) dimulai sejak tahun 2007 di 
era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan berakhir nanti di tahun 
2024.Diharapkan akhir tahun 2019 ini 
sudah tercapai 72 persen dari seluruh 
program modernisasi alat utama sistem 
persenjataan (Alutsista).
Namun ada beberapa pengadaan 
alutsista yang masih terhambat. Berikut 
di antaranya:
1.Sukhoi SU-35
TNI AU berencana menggantikan jet 
tempur F-5 Tiger yang sudah pensiun 
dengan Sukhoi SU-35. Indonesia telah 
membeli 11 Unit Sukhoi seharga USD 
1,14 Miliar dengan skema 50 persen 
uang, dan 50 persen imbal dagang atau 
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barter komoditi. Seharusnya tahun 2019 
ini, jet tempur canggih tersebut sudah 
bisa tiba di Indonesia.Menteri 
Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat itu 
menyebut masih ada kendala imbal 
dagang dengan Rusia di Kementerian 
Perdagangan. Menurut Ryamizard, 
urusan di Kemhan sudah beres.
Sementara itu Kementerian 
Perdagangan justru mengaku tinggal 
menunggu pelaksanaan pembelian dari 
Kementerian Pertahanan soal Sukhoi ini.
Sukhoi SU-35 merupakan jet tempur 
multiperan generasi 4,5. Dia bisa 
menjadi andalan TNI AU untuk 
pertempuran udara ke udara atau 
melaksanakan misi serangan udara ke 
darat.
2.Jet Tempur KFX/IFX
Tahun 2010 lalu, Korea Selatan dan 
Indonesia sepakat untuk melakukan riset 
dan mengembangkan sebuah pesawat 
tempur bersama. Proyek itu dinamakan 
KFX/IFX.

Seorang kakek berusia 84 tahun 
menyerang sebuah masjid di Bayonne, 
Prancis, pada Senin (28/10) siang 
waktu setempat. Serangan itu 
menyebabkan dua orang terluka akibat 
tembakan senjata api.Gubernur Kota 
Bayonne, Jean-Rene Etchegaray, 
menyatakan bahwa kedua korban yang 
terluka masing-masing berusia 74 dan 
78 tahun. Mereka sedang melakukan 
persiapan jelang salat.
"Pria itu mengunjungi masjid 
menggunakan mobil dan melempar 
bom molotov ke bagian samping pintu 
masjid. Dua orang kemudian keluar dan 
ia menembak mereka. Satu orang 
terluka di bagian leher dan satu lagi di 
bagian dada serta lengan. Pria itu 
kemudian kabur," kata Jean-Rene 
dikutip dari AFP, Selasa (29/10).
Kedua korban dibawa ke rumah sakit 
setelah mengalami luka serius.
Berdasarkan hasil investigasi 
kepolisian, pelaku diketahui bernama 
Claude Sinke. Identitasnya terlacak 
setelah polisi memeriksa pelat nomor 
mobil yang digunakan pelaku.
Mobil itu berasal dari kota Saint-Martin-
de-Seignanx yang berjarak sekitar 16 
kilometer dari lokasi kejadian.Sinke 
sendiri diketahui sebagai mantan calon 
anggota legislatif dalam bursa pemilihan 
regional pada 2015 lalu. Dia mewakili 
Partai Front Nasional yang merupakan 
partai beraliran sayap kanan.Seorang 
sumber yang mengetahui penyelidikan 
menuturkan Sinke telah mengakui 
perbuatannya, baik penembakan 
maupun upaya pembakaran terhadap 
sebuah mobil yang berada di depan 
masjid. Ia juga mengakui memiliki tiga 
buah senjata api standar 
militer.Kejadian tersebut telah menuai 
kecaman dari beberapa 
politikus.Presiden Emmanuel Macron 
mengatakan dalam sebuah unggahan di 
Twitter bahwa dirinya mengutuk keras 
serangan yang ia sebut mengerikan 
tersebut."Negara tidak pernah 
membiarkan adanya kebencian. Semua 
upaya akan dilakukan untuk 
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menghukum para pelaku dan melindungi 
masyarakat Islam kami. Saya berkomitmen 
terhadap hal itu," kata Macron.Menteri 
Dalam Negeri, Christophe Castaner, lalu 
memberikan solidaritas dan dukungan bagi 
komunitas Muslim di negaranya.Sedangkan 
pemimpin Partai Front Nasional, Marine Le 
Pen, menyebut serangan tersebut sebagai 
tindakan yang sangat buruk dan sangat 
berlawanan dengan nilai-nilai dalam 
gerakan partainya.Tidak hanya itu, ia juga 
menyebut bahwa pihak partainya sudah 
tidak pernah berhubungan dengan Sinke 
dan ia sudah dinyatakan tidak berada 
dalam keanggotaan partai.Untuk keperluan 
penyelidikan lebih lanjut, polisi telah 
menutup akses ke dalam masjid dan 
mengirimkan tim penjinak bom ke kediaman 
Sinke.Di sisi lain, sekelompok psikolog juga 
diterjunkan ke dalam lokasi kejadian untuk 
menyediakan layanan trauma terhadap 
para saksi pasca kejadian.Ekstremisme 
dalam agama menjadi perdebatan di 
Prancis, seiring dengan banyaknya 
serangan yang dilakukan kelompok radikal 
sejak 2015 silam.Serangan itu meliputi 
pembakaran, peledakan bom, granat serta 
penembakan di sejumlah masjid setelah 
serangkaian serangan yang dilancarkan 
oleh kelompok radikal Islam. Salah satunya 
adalah penyerangan yang dilakukan di 
kantor redaksi majalah satir Charlie Hebdo.
Meski begitu, serangan ke sejumlah masjid 
sebelumnya sudah terjadi beberapa 
kali.Pada 2007, 148 batu nisan umat 
Muslim di dalam pemakaman militer 
nasional yang terletak di dekat Arras 
dicorat-coret dengan berbagai tulisan yang 
menghina Islam dan gambar kepala babi.
Pada Maret tahun ini, sejumlah pekerja 
bangunan sebuah masjid di kota Bergerac 
menemukan sebuah kepala babi dan darah 
binatang yang diletakkan di depan pintu 
masuk.Pemimpin Dewan Imam Muslim 
Prancis (CFCM), Abdullah Zekri, 
menuturkan ada banyak keprihatinan di 
dalam kalangan umat Muslim akibat 
berbagai serangan seperti yang terjadi 
pada Senin kemarin. Menurut dia hal itu 
tidak mengejutkan mereka mengingat 
situasi stigmatisasi terhadap kaum Muslim.
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menghukum para pelaku dan melindungi 
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terhadap hal itu," kata Macron.Menteri 
Dalam Negeri, Christophe Castaner, lalu 
memberikan solidaritas dan dukungan bagi 
komunitas Muslim di negaranya.Sedangkan 
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tindakan yang sangat buruk dan sangat 
berlawanan dengan nilai-nilai dalam 
gerakan partainya.Tidak hanya itu, ia juga 
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tidak pernah berhubungan dengan Sinke 
dan ia sudah dinyatakan tidak berada 
dalam keanggotaan partai.Untuk keperluan 
penyelidikan lebih lanjut, polisi telah 
menutup akses ke dalam masjid dan 
mengirimkan tim penjinak bom ke kediaman 
Sinke.Di sisi lain, sekelompok psikolog juga 
diterjunkan ke dalam lokasi kejadian untuk 
menyediakan layanan trauma terhadap 
para saksi pasca kejadian.Ekstremisme 
dalam agama menjadi perdebatan di 
Prancis, seiring dengan banyaknya 
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kali.Pada 2007, 148 batu nisan umat 
Muslim di dalam pemakaman militer 
nasional yang terletak di dekat Arras 
dicorat-coret dengan berbagai tulisan yang 
menghina Islam dan gambar kepala babi.
Pada Maret tahun ini, sejumlah pekerja 
bangunan sebuah masjid di kota Bergerac 
menemukan sebuah kepala babi dan darah 
binatang yang diletakkan di depan pintu 
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Sudah 34 nama menteri dan 12 wakil 
menteri dipilih Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Banyak pihak bahagia 
menyambut, tapi tidak bagi Partai 
Demokrat. Pupus harapan mereka 
setelah tahu nama Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) ditolak masuk dalam 
jajaran kabinet.Dari kejauhan, para 
kader Partai Demokrat hanya bisa 
menonton satu per satu nama menteri 
dipanggil ke Istana Negara. Selama dua 
hari, Senin dan Selasa pekan lalu, 
Jokowi sibuk audisi para pembantunya. 
Nama putra sulung Presiden ke-6 Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada 
dalam daftar.
Upaya lobi sudah beberapa kali 
dilakukan. SBY bahkan sampai datang 
ke Istana menemui Presiden Jokowi. 
Kehadiran itu belum berdampak besar. 
AHY sebagai putra mahkota tetap 
mendapat penolakan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Andi Arief merasa, dalam 
penolakan AHY ada peran Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri. 
Keresahan itu diungkapkan dalam 
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unggahan melalui media sosial Twitter. 
Menurut dia, dendam lama antar SBY 
dan Megawati dianggap sebagai pemicu. 
Alhasil wakil ketua umum Partai 
Demokrat itu dicoret dari daftar calon 
menteri."Awalnya saya menduga bahwa 
dendam Ibu Megawati hanya pada Pak 
@SBYudhoyono, ternyata turun juga ke 
anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya 
saya melihat Pak Jokowi mampu 
meredakan ketegangan dan dendam ini, 
rupanya belum mampu," kata Andi, 
dikutip Sabtu pekan lalu.
Bagi Andi Arief, penolakan Partai 
Demokrat masuk ke dalam koalisi juga 
menandakan bahwa AHY memang 
ditolak. Meski begitu, partai besutan SBY 
ini tetap menghargai hak prerogatif 
Presiden Jokowi dalam menentukan 
orang terbaiknya menjalankan 
pemerintahan.
Isu diembuskan Andi Arief memang 
santer di kalangan koalisi. Sulitnya Partai 
Demokrat masuk ke dalam pemerintahan 
lantaran menyodorkan nama AHY. 
Sumber merdeka.com dari lingkaran 
partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf 

Pesawat generasi 4,5 ini disebut setara 
dengan Eurofighter Typoon atau 
Dasault Rafale. KFX/IFX juga 
direncanakan lebih canggih dari seri F-
16 yang kini sama-sama digunakan 
oleh AU Indonesia dan AU Korsel.
Pesawat-pesawat tempur ini 
ditargetkan baru bisa diproduksi 
massal pada 2026 usai uji coba dan 
sertifikasi. Sementara jumlah pesawat 
yang akan diproduksi mencapai 168. 
Dengan rincian Korea Selatan akan 
memiliki 120 pesawat terbang dan 
Indonesia 48 unit.
Namun hingga kini proyek ini beberapa 
kali terhambat. Selain soal lisensi dari 
AS, Indonesia juga berencana 
mengkaji ulang proyek KFX/IFX. Dana 
yang dikeluarkan Indonesia dalam 
proyek ini adalah 20 persen dari total 
riset, atau setara dengan 7,5 miliar 
USD. Jumlah yang tidak kecil.
"Kita di satu sisi, kita ingin mengurangi 
sharing KFX. Mengurangi share 

Indonesia dalam program pembantuan 
pesawat tempur KFX," ucap Wiranto di 
kantornya,Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Bagaimana nasib KFX/IFX ini nanti di 
tangan Menhan Prabowo?
3.Paham Radikalisme Menyusup ke TNI
Menhan Ryamizard Ryacudu berpesan 
secara khusus pada Prabowo Subianto 
untuk menangkal radikalisme. Dia 
mengatakan persoalan radikalisme 
merupakan masalah utama yang harus 
segera diselesaikan Prabowo.
Menurut Ryamizard paham radikalisme 
merupakan ancaman yang paling 
berbahaya terhadap ideologi Pancasila. 
Sejumlah kecil anggota TNI diduga telah 
terpapar radikalisme.
"Ini paling sangat berbahaya kenapa 
berbahaya, karena dia akan mengubah 
ideologi Pancasila. Saya sampaikan pada 
waktu di Mabes TNI ini sudah terpapar 3 
persen. Bayangkan dari jumlahnya berapa 
banyak, belum PNS apalagi mahasiswa, 
BUMN sendiri banyak," tutur Ryamizard.
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Amin, mengaku kesempatan 
sebenarnya terbuka untuk Demokrat 
bergabung bila nama calon menteri 
bukan putra sulung SBY tersebut.
Tudingan Andi Arief segera dibantah 
elit PDIP. Mereka menegaskan tidak 
ada peran ketua umum menentukan 
nama menteri. Semua nama 
diumumkan sudah menjadi keputusan 
Presiden Jokowi seluruhnya. "Tidak 
ada Ibu Mega berperan seperti disebut 
saudara Andi Arief," ujar Ketua DPP 
PDIP Hendrawan Supratikno kepada 
merdeka.com.
Hendrawan melihat pemilihan nama 
menteri disampaikan Jokowi sudah 
melalui hitungan politik. Setidaknya 
ada 300 nama masuk ke dalam daftar, 
sedangkan yang diperlukan hanya 34 
kursi kabinet. Bahkan bukan hanya 
Partai Demokrat tidak mendapatkan 
porsi, banyak partai pendukung kala 
Pilpres 2019 juga belum diakomodir.
Bagi PDIP, keresahan disampaikan elit 
Partai Demokrat merupakan sebuah 
halusinasi. 
Mereka merasa gaya politik dibawa 
bak hiburan Ketoprak di tengah 
kompleksitas politik modern. Untuk itu 
partai berlambang banteng moncong 
putih ini menyarankan Partai Demokrat 
tidak bawa perasaan atas keputusan 
Presiden Jokowi.
"Partai politik yang dari awal dukung 
saja tidak kebagian. 
Memang terbatas. Jangan baper, ini 
kan ibaratnya matematika, sudah 
dihitung," kata dia.
Pada acara pembukaan Musyawarah 
Besar X Organisasi Masyarakat 
Pemuda Pancasila, Presiden Jokowi 
mengaku dalam seminggu lalu sibuk 
memilih nama untuk masuk kabinet. 
Dia merasa pemilihan itu sebagai 
pekerjaan sangat berat.
Untuk memutuskan nama, Jokowi dan 
Ma'ruf Amin harus mempertimbangkan 
berbagai aspek. Mulai dari suku, 
agama dan wilayah. Sehingga porsi 
yang dihadirkan bisa sesuai dengan 
keinginan demi mewujudkan segala 
rencana bagi kemajuan bangsa.
"Tidak mudah menyusun kabinet yang 
harus beragam, karena Indonesia 

adalah Bhineka Tunggal Ika," kata 
Jokowi mengungkapkan.
Tunggu Sikap SBY
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro 
Yudhoyono alias Ibas berharap para 
menteri baru ini orang pilihan tepat dan 
memiliki visi misi sesuai dengan 
Presiden Joko Widodo. Adapun sikap 
partai ke depan akan tetap kritis.
"Kami akan berlaku kritis ketika program 
program atau kebijakan itu mungkin 
masih dirasakan belum sesuai dengan 
masyarakat," ujar putra bungsu SBY itu.
Sikap resmi Partai Demokrat resmi 
dikeluarkan. Surat bertanda tangan 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 
Hinca Panjaitan itu, salah satunya 
melarang para kader memberi komentar 
terhadap kabinet Jokowi.
Menurut Hinca, partainya bisa 
memahami keputusan Jokowi tidak 
mengajak bergabung ke dalam kabinet. 
Meski begitu, 
Partai Demokrat bakal serius 
memperjuangkan aspirasi rakyat agar 
masa depan Indonesia menjadi lebih 
baik dan mendapat kesejahteraan, 
keadilan, kedamaian, dan kebebasan 
hakiki yang dijamin konstitusi.
"Partai Demokrat juga mengerti 
sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet 
adalah hak dan kewenangan (prerogatif) 
presiden yang tidak dapat dipengaruhi 
oleh pihak mana pun," kata Hinca.
Untuk kepastian posisi Partai Demokrat, 
Hinca menegaskan, itu segera 
disampaikan SBY. 
Belum diketahui kapan hal tersebut 
dilakukan. Dirinya menegaskan prinsip 
partainya tetap ingin berkontribusi untuk 
kesuksesan pemerintahan era Presiden 
Jokowi.
Sejauh ini, AHY hanya menyampaikan 
pendapat melalui akun resmi Instagram 
miliknya. Dalam sebuah unggahan, dia 
mengucapkan selamat kepada Jokowi-
Ma'ruf dan jajaran Kabinet Indonesia 
Maju. Diharapkan para pejabat negara 
itu mendengarkan suara hati dan pikiran 
rakyat Indonesia.”
Saya doakan sukses, dan benar-benar 
bisa membawa Indonesia semakin baik 
di masa depan," kata AHY dikutip Jumat 
pekan lalu. 
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Fintech pembayaran ternama asal 
China, WeChat dan Alipay, bakal 
secara legal masuk ke Indonesia pada 
2020. PT Bank Central Asia Tbk 
(KOMPAS100: BBCA) menjadi pihak 
acquirer (penyedia layanan) yang 
bekerja sama dengan Alipay dan 
WeChat untuk menyediakan mesin 
EDC 
(Electroni
c Data 
Capture) 
untuk 
setiap 
layanan 
dengan 
menggun
akan 
kedua 
kanal 
pembayar
an digital 
tersebut. 
Lalu, apa 
sebenarnya WeChat dan Alipay itu? 
Keduanya merupakan sistem 
pembayaran digital raksasa yang 
digunakan oleh hampir 93 persen 
pengguna layanan keuangan digital di 
China. Alipay sendiri merupakan sistem 
pembayaran milik raksasa e-commerce 
asal China, Alibaba. Baca juga : Ini 
Alasan BCA Menggandeng WeChat 
dan AliPay Dikutip dari Techgenix, 
Alipay mulanya merupakan sebuah 
sistem escrow di sebuah laman situs 
belanja online asal China, Taobao. 
Hingga kemudian, Alipay terus 
berkembang dan penggunanya pun 
semakin sering mendapat keuntungan 
dalam melakukan transaksi. Sulit 
mencari pembanding yang setara untuk 
bisa disandingkan dengan Alipay dan 
Wechat. Keduanya bisa dikatakan 
sebagai sistem berjejaring sosial 
seperti Facebook, yang menyediakan 
layanan pesan singkat, seperti 
WhatsApp, juga layanan lain seperti 
PayPal bahkan layanan pesan-antar 
Uber dalam satu aplikasi. China 

WeChat Dan Alipay Bakal Masuk Indonesia

sekarang merupakan pasar e-commerce 
terbesar di dunia. Mereka menyumbang 
lebih dari 40 persen dari nilai transaksi e-
commerce di seluruh dunia. Pada tahun 
2020, konsumen China diperkirakan akan 
melakukan transaksi hingga 45 triliun 
dollar AS melalui pembayaran mobile. 
Dengan kian cashless-nya penduduk 

China, 
artinya 
mereka 
jadi lebih 
menghem
at waktu. 
Dengan 
keberada
an sistem 
pembayar
an digital, 
orang 
tidak 
perlu 
meluangk
an waktu 

untuk berurusan dengan bank. Sistem 
perhitungan pengeluaran pun jadi lebih 
mudah. Di China, karena tidak ada 
penetrasi dan persaingan dari luar seperti 
oleh Visa, Mastercard, PayPal, Facebook, 
dan WhatsApp, WeChat dan Alipay 
berkembang dengan begitu luar biasa. 
WeChat merupakan layanan pesan 
singkat dari Tencent Group yang akhirnya 
kian berkembang dan menyediakan jasa 
pembayaran. Di China, WeChat bagaikan 
ID digital yang bakal mengisi setiap aspek 
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak fitur 
yang ditawarkan oleh WeChat, antara lain 
fitur berbagi tagihan kepada teman. 
Layanan WeChat bagaikan sebuah e-
commerce sosial yang bagi kaum milenial 
China, lebih penting dibandingkan dengan 
dompet yang mereka miliki. Meski hanya 
ada 800 juta penduduk China yang 
menggunakan internet, namun lebih dari 1 
miliar dari penduduk China yang 
menggunakan WeChat. Sebab, banyak 
dari mereka yang memiliki akun lebih satu 
karena terbatasnya jumlah kontak, yaitu 
5.000 per akun.

Manajemen Persebaya Surabaya harus 
menelan banyak kerugian karena 
kericuhan yang terjadi di laga melawan 
PSS Sleman. Kericuhan terjadi ketika 
laga Persebaya vs PSS berakhir pada 
Selasa 
(29/10/2019). 
Bajul Ijo 
kalah dengan 
skor 2-3 
pada laga 
pekan ke-25 
Liga 1 2019 
antara 
Persebaya vs 
PSS yang 
berlangsung 
di Stadion 
Gelora Bung 
Tomo, 
Surabaya, 
itu. Sesaat setelah wasit Thoriq Al Katiri 
meniup peluit berakhirnya laga, suporter 
Persebaya turun ke lapangan. Tidak 
sampai di situ, mereka kemudian juga 
merusak fasilitas stadion, seperti bangku 
pemain dan lainnya. Akibat insiden ini, 
Persebaya pun harus menelan kerugian 
cukup besar. Selain ancaman sanksi 
dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI, 

Persebaya juga harus membayar ganti 
rugi kerusakan Stadion Gelora Bung 
Tomo. "Kalau menyalahkan juga mau 
salahkan siapa. Kejadian ini sulit 
ditebak," kata Kepala Bidang Sarana 

dan Prasarana 
Dinas Pemuda 
dan Olahraga 
(Dispora) Kota 
Surabaya, Edi 
Santoso.Edi 
Santoso tidak 
ingin menyalahkan 
siapa pun dalam 
kericuhan yang 
terjadi. Edi 
Santoso lebih 
memilih untuk 
mengambil 
pelajaran agar ke 
depan lebih 

waspada sehingga kejadian serupa tidak 
terjadi lagi. "Pertandingan berikutnya 
mungkin lebih diperhatikan soal 
pengamanan," katanya. Terkait kerugian 
yang dialami akibat rusaknya fasilitas 
stadion, Edi Santoso juga belum bisa 
menaksir. Dia harus melihat secara 
detail apa saja yang rusak dan berapa 
nilai fasilitas tersebut."Belum dihitung, 

Ricuh Laga Persebaya Lawan PSS

Bola
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untuk berurusan dengan bank. Sistem 
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oleh Visa, Mastercard, PayPal, Facebook, 
dan WhatsApp, WeChat dan Alipay 
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Manajemen Persebaya Surabaya harus 
menelan banyak kerugian karena 
kericuhan yang terjadi di laga melawan 
PSS Sleman. Kericuhan terjadi ketika 
laga Persebaya vs PSS berakhir pada 
Selasa 
(29/10/2019). 
Bajul Ijo 
kalah dengan 
skor 2-3 
pada laga 
pekan ke-25 
Liga 1 2019 
antara 
Persebaya vs 
PSS yang 
berlangsung 
di Stadion 
Gelora Bung 
Tomo, 
Surabaya, 
itu. Sesaat setelah wasit Thoriq Al Katiri 
meniup peluit berakhirnya laga, suporter 
Persebaya turun ke lapangan. Tidak 
sampai di situ, mereka kemudian juga 
merusak fasilitas stadion, seperti bangku 
pemain dan lainnya. Akibat insiden ini, 
Persebaya pun harus menelan kerugian 
cukup besar. Selain ancaman sanksi 
dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI, 

Persebaya juga harus membayar ganti 
rugi kerusakan Stadion Gelora Bung 
Tomo. "Kalau menyalahkan juga mau 
salahkan siapa. Kejadian ini sulit 
ditebak," kata Kepala Bidang Sarana 

dan Prasarana 
Dinas Pemuda 
dan Olahraga 
(Dispora) Kota 
Surabaya, Edi 
Santoso.Edi 
Santoso tidak 
ingin menyalahkan 
siapa pun dalam 
kericuhan yang 
terjadi. Edi 
Santoso lebih 
memilih untuk 
mengambil 
pelajaran agar ke 
depan lebih 

waspada sehingga kejadian serupa tidak 
terjadi lagi. "Pertandingan berikutnya 
mungkin lebih diperhatikan soal 
pengamanan," katanya. Terkait kerugian 
yang dialami akibat rusaknya fasilitas 
stadion, Edi Santoso juga belum bisa 
menaksir. Dia harus melihat secara 
detail apa saja yang rusak dan berapa 
nilai fasilitas tersebut."Belum dihitung, 
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hari ini dihitung teman-teman. Kalau 
bench pemain rusak, besok dilihat 
RAB (Rancangan Anggaran Belanja) 
waktu membangun habis berapa. Jadi, 
tidak bisa pakai estimasi, semua ada 
rinciannya," ucap Edi Santoso. Terkait 
kerugian, pihak Pemkot Surabaya 
tentu akan meminta tanggung jawab 
Persebaya sebagai pihak yang 
menyewa Stadion Gelora Bung Tomo. 
Manajemen Persebaya, sesuai 
perjanjian, harus membayar ganti rugi 
fasilitas yang rusak. "Lintasan atletik 
ini yang termahal, ini kan tidak bisa di-
repair. Harus diganti semua," katanya. 
"Bukan menuntut, itu kan sudah ada 
perjanjian waktu sewa. Salah satu item 
klausulnya adalah tanggung jawab 
waktu ada kerusakan. Jadi, sudah ada 
perjanjian sebelum pertandingan," 
ucap Edi Santoso. Sementara itu, 
perwakilan Persebaya tidak 
menghadiri sesi jumpa pers seusai 
laga yang berakhir ricuh kemarin. 
Sesuai regulasi Liga 1 2019, setiap tim 
seharusnya mengirim pelatih dan 
perwakilan pemain untuk hadir dalam 
sesi jumpa pers yang digelar sebelum 
dan sesudah pertandingan. Pada sesi 
jumpa pers sebelum laga, Persebaya 
diwakili pelatih Wolfgang Pikal dan 
kiper Miswar Saputra. Namun, tim 
berjuluk Bajul Ijo itu tidak mengirim 

wakilnya pada sesi jumpa pers seusai 
kalah dari PSS Sleman. Di kubu PSS, 
pelatih Seto Nurdiantoto dan pemain 
Arsyad Gufron yang bertugas menghadiri 
jumpa pers seusai pertandingan. Seto 
tampak begitu luwes ketika harus 
menjawab rangkaian pertanyaan dari 
awak media. Seto mengaku senang dan 
bersyukur karena di laga melawan 
Persebaya anak asuhnya menang dengan 
skor 2-3. Tiga gol PSS ke gawang 
Persebaya dicetak Jepri Kurniawan, Haris 
Tuharea, dan Yevhen Bokhasvili. "Pertama 
jelas kami bersyukur bisa mencuri poin di 
sini, karena Tuhan pastinya. Kedua, hasil 
ini karena kerja keras pemain karena 
pemian melakukan instruksi yang saya 
inginkan," kata Seto. Laga Persebaya vs 
PSS berakhir dengan kericuhan. Suporter 
tim Persebaya turun ke lapangan dan 
merusak sejumlah fasilitas Stadion Gelora 
Bung Tomo. Beberapa suporter yang 
masih di tribune juga menyalakan flare, 
kembang api, dan smoke bomb.
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