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harga terjangkau, alias murah-meriah. 
Lalu apakah benar setiap anak sekolah 
di Jakarta membutuhkannya, bahkan 
sebulan perlu 2 kaleng? Yakin, tidak 
mungkin akan diberikan ke murid 
sekolah. Ini pasti hanya alasan saja 
agar anggaran bisa keluar. Heran 
kenapa kok malah menganggarkan lem 
Aibon untuk murid-murid? Tidak kreatif 
sekali. Yang ada malah bikin heboh. 
Masyarakat kan jadi curiga ngapain 
anak SD dikasih lem. Bapak ibu guru 
mau ngapain? Ngajarin murid ngelem 
sepatu? “Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
menggelontorkan anggaran Rp82,8 
miliar untuk membeli lem aibon. Dana 
tersebut digelontorkan dengan nama 
mata anggaran Penyediaan Biaya 
Operasional Pendidikan Sekolah Dasar 
Negeri. Dikutip dari Antara, anggaran 
tersebut digunakan untuk membeli lem 
aibon bagi 37.500 orang selama 12 
bulan. Dengan kata lain, harga satuan 
lem aibon sebesar Rp 184 ribu per 
buah.” (CNNINdonesia.com). Katanya 
sih salah ketik, salah input. Karena 

sejatinya yang diusulkan alat tulis kantor 
berupa kertas dan tinta. Tapi masak iya 
jauh banget melencengnya. Kertas sama 
tinta kok malah jadi Lem Aibon. Belum 
selesai masyarakat membicarakan soal 
anggaran lem Aibon yang ngaco itu, eh, 
ditemukan lagi anggaran ngaco lainnya 
untuk ballpoint alias pulpen sebesar 
123M. Miliar. Apakah ini salah ketik, 
salah input juga seperti lem Aibon itu? 
Hanya mereka yang bisa jawab. Dimana 
terindikasi adanya penggelembungan 
harga dari harga 1 buah pulpen. Yakni 
dianggarkan sekitar Rp.105.000,-. /satu 
pulpen. Dimana jika harga normal atau 
harga pasarannya per buah saja hanya 
berkisar Rp.8.100,- Jadi total selisih 
harga yang mungkin bisa didapatkan 
untuk membeli sekitar 100 ribu pulpen 
dengan anggaran segitu maka akan 
mencapai nilai lebih dari Rp.100 miliar. 
Tapi banyak yang yakin. Ini pasti ada 
unsur kesengajaan. Harusnya jangan 
nanggung, anggarkan saja 500m. Jelas 
ini hanyalah mengada-adakan yang 
seharusnya tidak ada. Demikian pula 
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dengan pengadaan pulpen, apakah 
sedemikian tidak mampunya masyarakat 
Jakarta membeli pulpen sendiri? Lantas 
secara khusus gubernur menganggarkan 
pengadaannya? Berapa kontainer yang 
akan dibeli Pemda DKI? Inilah bau-bau 
menyengat penyelewengan yang bukan 
lagi siluman (disamarkan), tetapi sudah 
dengan beraninya dituangkan dan 
dituliskan dalam APBD DKI Jakarta. 
Cara-cara pemborosan anggaran 
semacam ini memang terbilang wow. 
Terstruktur sistematis, dan masif. 
Dahsyat. Apalagi pembahasan anggaran 
ini sudah masuk tahap-tahap akhir. 
Untung saja ada yang lebih teliti 
mengoreksi rencana anggaran tersebut. 
Sehingga anggaran ngaco itu bisa 
diselamatkan. Anggaran juga naik dari 

tahun ke tahun. Hibah sana sini. Anti virus 
12 M, renovasi genteng rumah dinas 2M, 
lajur sepeda 73M, bikin septic tank 
166,2M plus hibah 10M. Silahkan 
ditambah sendiri. Itulah kenapa Ahok dulu 
begitu teliti soal keuangan. Sampai 
dibikinkan sistem e-budgeting guna 
menghindari oknum jahat yang mau 
maling uang rakyat. Bahkan Ahok sampai 
13 jam sehari menyisir anggaran yang 
dibuat anak buahnya. Gitu saja masih 
banyak yang berani mau curang. Apalagi 
yang tidak dicek. Rejim penguasa DKI 
yang terkenal tertutup dibawah 
kepemimpinan Anies dan Sandi dulu 
memang semakin tertutup, sangar dan 
misterius, balai kota jaman BTP yang 
terbuka untuk umum, ditutup, dan 
menjadi angker. Sejak awal menjabat 
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sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini 
orang sudah ngaco dengan 
ucapannya bahwa kemenangannya 
menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah 
kemenangan muslim pribumi, padahal 
dia sendiri pendatang keturunan Arab, 
bukan orang asli pribumi. Setelah 
menjabat sebagai Gubernur DKI 
Jakarta, ngaconya semakin menjadi-
jadi. Mulai dari membolehkan PKL 
jualan di trotoar, lalu jalan Jatibaru di 
Tanah Abang ditutup untuk PKL jualan, 
kemudian menyemprot kali item bau 
busuk dengan parfum dan 
menutupnya dengan jaring agar 
itemnya kali tidak kelihatan. Publik 
juga tidak akan lupa kebijakan 
bodohnya menghidupkan kembali 
becak agar berkeliaran bebas di 
jalanan Jakarta. Lalu menghiasi 
Jakarta dengan tanaman plastik. 

Benar-benar Gubernur edan. Dan yang 
lebih parah lagi bikin monumen bambu 
yang umurnya hanya setahun doang 
dengan menghabiskan duit rakyat 
sebesar Rp 550 juta. Kini publik 
dihebohkan dengan anggaran siluman 
yang fantastisnya luar biasa angkanya 
itu. Bayangkan saja bagaimana 
mungkin Pemprov DKI 
menganggarkan 82,8 miliar rupiah 
untuk pembelian lem Aibon serta 123 
miliar rupiah untuk pembelian pulpen. 
Itu belum termasuk anggaran 5 miliar 
rupiah untuk 5 orang influencer 
pariwisata DKI, anggaran Septic tank 
166 miliar, dan anggaran mengecat 
jalur sepeda 73 miliar. Anggaran Rp 
121 miliar juga ditemukan untuk 
pengadaan 7.313 unit komputer di 
Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa 
unit server dan storage dianggarkan 

senilai Rp 66 miliar oleh Dinas 
Komunikasi, Informatika, dan Statistik. 
Kan gila. Lantas tugas para tim 
pembantu Gubernur yang tergabung 
dalam TGUPP itu apa saja kok bisa 
muncul anggaran yang tidak masuk akal 
itu? Digaji besar sampai puluhan juta 
rupiah per bulan, tapi tidak ada gunanya 
sama sekali bagi kemaslahatan warga 
DKI Jakarta. Padahal puluhan orang 
yang tergabung dalam tim TGUPP-nya 
itu mendapat gaji dan fasilitas yang 
super wah. Total anggaran untuk timnya 
TGUPP itu tembus sampai Rp 19 miliar. 
Itu belum termasuk biaya makan 
mereka dan ATK yang mencapai Rp 437 
juta. Jika ditotal secara keseluruhan, 
total anggaran mereka tembus sampai 
Rp 20 miliar lebih. Lalu dalam 
pengajuan anggaran tahun 2020 

anggaran TGUPP naik signifikan menjadi 
26.5 miliar rupiah. Untuk apa coba. Ketua 
TGUPP saja dapat gaji Rp 51.570.000 
per bulan, termasuk fasilitas mobil dinas 
Toyota Altis. Itu belum termasuk gaji yang 
diterima oleh para anggota TGUPP-nya 
itu mulai dari puluhan juta hingga 
belasan juta rupiah per bulannya. 
Berbagai kekonyolan dan kengawuran 
dilakukannya tanpa sadar sebagai 
bentuk kebodohannya dalam bekerja. 
Tapi selalu dan selalu dengan entengnya 
dan tanpa beban selalu ngeles tingkat 
dewa. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan pun memberikan penjelasan 
dan pembelaan terkait kritik yang 
langsung diarahkan kepadanya itu. Anies 
mengatakan, kesalahan anggaran 
bernilai fantastis, termasuk lem aibon itu 
disebabkan adanya kesalahan sistem 
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digital. Biasanya Pemprov DKI 
mengunggah seluruh usulan anggaran 
dalam sistem elektronik APBD yang 
bisa diakses publik dalam link website 
http://apbd.jakarta.go.id. “Ya 
sebenarnya itu yang saya panggil 
minggu lalu. Saya tidak umumkan 
karena memang itu review internal, ini 
ada problem sistem yaitu sistem digital 
tetapi tidak smart,” ujar Anies saat 
ditemui di Balai Kota, Rabu 
(30/10/2019). Ia mengatakan, jika 
sistem penginputan itu seharusnya 
bisa dilakukan dengan smart system. 
Dengan sistem itu, maka akan terlacak 
anggaran-anggaran yang 
penginputannya salah. “Ini sistem 
digital tetapi masih mengandalkan 
manual (pengecekannya)," ucap Anies. 
Menurut Anies, smart system yang 
digunakan dalam proses 
penganggaran harusnya memiliki 
berbagai algoritma tertentu yang bisa 
mendeteksi anggaran yang janggal. 

Namun, karena pengecekan terhadap 
item-item anggaran masih dilakukan 
manual, maka tingkat lolosnya 
anggaran yang janggal pun terbilang 
tinggi. Anies juga mengatakan, 
kesalahan sistem elektronik APBD 
Pemprov DKI Jakarta ini sudah 
berlangsung sejak lama. “Tidak (tidak 
hanya tahun ini salah sistem). Berati 
mengandalkan manusia selama ini 
bukan? Selama bertahun-tahun 
mengandalkan manusia,” ucap Anies. 
Adapun sistem elektronik APBD 
Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali 
saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama menjabat pada 2012 lalu. 
Anies menduga, pada era gubernur 
sebelumnya pun ditemukan kesalahan 
sistem yang tak terlihat dalam 
penginputan anggaran. “Bedanya mau 
dipanggungin apa enggak. Kan 
ditemuin juga di era-era sebelumnya 
(anggaran yang salah), selalu seperti 

ini,” kata Anies. Meski demikian, Anies 
berjanji akan memperbaiki sistem 
elektronik itu dan akan rampung pada 
2020 mendatang. Anies mengatakan, 
hal itu dilakukannya untuk 
mempermudah gubernur selanjutnya 
dalam mengakses sistem elektronik itu. 
Ia mengatakan, dirinya tak mau 
membiarkan gubernur selanjutnya 
menemui masalah sistem seperti 
dirinya. “Agar gubernur berikutnya tidak 
menemukan masalah yang sama 
dengan yang saya alami. Karena 
sistemnya sudah ada dari dulu, 
sehingga perencanaan yang dimulai 
dari Januari, kan ada nanti rembuk 
Musrembang (musyawarah rencana 
pembangunan),” kata Anies. Ia 
mengatakan, nantinya sistem elektronik 
APBD Pemprov DKI itu nantinya tidak 
lagi menggunakan sistem yang 
melakukan pengecekan manual seperti 
sistem yang saat ini. Anies 
mengatakan, nantinya sistem elektronik 
APBD Pemprov DKI itu akan diatur 
untuk memberi peringatan jika ada 
kesalahan input data. “Yang akan 

diganti itu jika dilihat ada masalah 
langsung nyala atau red light. Jadi 
ketika dilihat angka yang tidak masuk 
akal, langsung muncul warning. Kan 
bisa tahu (salahnya dimana),” tutur dia. 
Gubernur yang dipilih oleh 58% warga 
DKI Jakarta yang seiman tersebut 
malah terkesan menyalahkan AHOK 
yang dianggap mewariskan sistem 
digital yang dikenal dengan sebutan E-
Budgeting yang digagas oleh AHOK 
semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. 
Jadi saat anggaran-anggaran tersebut 
memang tampak dalam display situs 
APBD DKI Jakarta untuk beberapa saat 
yang lalu dan ternyata aksesnya 
sekarang telah ditutup oleh pihak 
pemprov, terciduk oleh publik, tapi 
sangat heran dengan pernyataan 
klarifikasi yang diberikan oleh Bapak 
Anies, sang Gubernur DKI Jakarta. 
Menyatakan bahwa ini adalah sebuah 
kesalahan sistem e-budgeting yang 
memang dibuat oleh pendahulunya, 
yakni Bapak Ahok. Dimana sistem 
tersebut didasarkan pada Peraturan 
Gubernur Nomor 145 Tahun 2013. 
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bisa tahu (salahnya dimana),” tutur dia. 
Gubernur yang dipilih oleh 58% warga 
DKI Jakarta yang seiman tersebut 
malah terkesan menyalahkan AHOK 
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semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. 
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pemprov, terciduk oleh publik, tapi 
sangat heran dengan pernyataan 
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Beliau mengatakan bahwa sistem 
penganggaran yang dibuat dengan 
sistem ternyata tidak smart sistem, 
sebab masih membutuhkan validitas 
atau koreksi manual dari manusia. 
Tidak otomatis bisa tervalidasi oleh 
sistem kontrol dari sistem operasional 
e-budgeting itu sendiri. Jadi 
menurutnya hal ini menjadi semacam 
sebuah kesalahan sistem dari pada 
kesalahan orang yang menginput data 
atau anggaran tersebut. Sangat 
menarik untuk mengulas pemimpin 
yang begini? Kok bisa malah salahkan 
sistem? Tapi bagaimanakah anggaran 
DKI di dua tahun sebelumnya, yakni di 
tahun 2018 dan di tahun 2019? Apakah 
memang karena murni tak ada 
kesalahan input pagu anggaran oleh 
sang operator (tenaga manusia) 
sehingga sistem yang sudah berjalan 
selama ini tidak menemukan adanya 

kesalahan? Atau karena memang sudah 
ada kongkalikong antara pejabat 
eksekutifnya (pihak pemprov dan pejabat 
legislatifnya, yakni para anggota DPRD 
DKI Jakarta, sehingga ketika adanya 
keanehan anggaran seperti terbongkar 
hari ini maka yang disalahkan adalah 
sistem e-budgeting itu sendiri? Dimana 
seperti kita ketahui bersama, para Dewan 
yang terhormat periode 2018 dan 
pertengahan 2019 masih orang yang 
sama. Belum mengalami pergantian. 
Sehingga pendekatan waktu itu 
sepertinya agak mudah untuk meloloskan 
banyak anggaran-anggaran yang 
mungkin tak berguna bagi masyarakat 
DKI tapi tetap dianggarkan di periode 
anggaran tahun-tahun sebelumnya. 
Sangat disayangkan jika yang muncul 
kepada publik, adalah anggapan Anies 
seolah-olah sistemnya yang bermasalah. 
Mari kita bandingkan, jika benar seperti 
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diakui oleh Disdik Jakarta, yang 
menduga nilai fantastis itu disebabkan 
oleh kesalahan input, maka alasan itu 
cukup masuk akal. Dibandingkan 
dengan dugaan seorang Doktor 
lulusan Amerika dan pernah menjadi 
menteri pula, namun analisisnya 
sungguh di luar perkiraan, bagi 
seorang awam sekalipun. Adakah sang 
Gubernur sadar bahwa sistem itu telah 
dipakai sejak beberapa tahun lalu, 
yang pada masa pejabat sebelumnya, 
tidak muncul persoalan seperti yang 
dia keluhkan ? Jika e-budgeting itu 
baru kali ini digunakan, dan sekali 
dipakai baru diketahui banyak celah 
kelemahannya, mungkin kita pun akan 
mengerti bahwa sistem itu tidak layak 
digunakan. Sementara sebagai sebuah 
sistem yang sudah melewati tahapan 
pengujian sebagai persyaratan 
diterimanya sistem itu oleh pengguna, 
lebih-lebih sudah masuk tahapan 
implementasi, sangat aneh rasanya 

jika sang Gubernur yang notabene adalah 
pemilik sistem, menganggap tool itu 
memiliki banyak kelemahan. Justru 
kesalahan input itulah yang secara logika 
mudah diterima sebagai penyebab tak 
wajarnya hasil proses penghitungan oleh 
sistem. Karena hampir dipastikan bahwa 
kesalahan itu selalu bermula dari 
persoalan human error, cukup mudah 
dipahami jika mereka yang berkomentar 
atas ketidakwajaran itu, sepakat sebagai 
kesalahan manusia di belakangnya. 
Terkait sistem yang dianggap kurang 
sempurna, begini ya sistem mau 
secanggih apapun, kalau manusianya 
sudah busuk hatinya dan berniat ngadalin 
rakyat dengan memainkan anggaran atau 
berfoya-foya dengan uang APBD dengan 
alasan yang bisa dibuat sekenanya ... ya 
tetap akan jebol tuh APBD! Sekarang 
begini saja, beranikah rapat anggaran 
dilakukan secara terbuka, lalu meminta 
masyarakat DKI Jakarta untuk 
mencermati sama-sama, juga diizinkan 

untuk memberi masukan dan kritikan 
yang kira-kira diperlukan demi 
maksimalnya penggunaan APBD DKI 
Jakarta? Lalu bagaimana dengan 
pejabat Pemprov terkait soal unggahan 
anggaran itu. lagi-lagi pejabat Pemprov 
mencla-mencle. Tadinya mengakui salah 
ketik. Lalu bilangnya belum diunggah ke 
situs APBD DKI. Tapi apa yang menjadi 
pengakuan pejabat Sudindik Jakarta 
Barat sebenarnya menampar keras 
Anies yang masih ngeles dan tuding 
sana-sini. Terbongkar, Kasubag Tata 
Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat 
Wilayah I Sudarman akhirnya mengaku 
dalam kesadaran penuh saat 
mengunggah anggaran lem aibon pada 
dokumen rancangan KUA-PPAS 2020. 
"Sadar," kata Sudarman di gedung Balai 
Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 
(30/10/2019). Sudarman menyebutkan, 
apa yang ia unggah itu bukan sebuah 
kesalahan Tuh, salah anak buah sendiri 
tapi Anis langsung memfitnah dengan 
keji seperti watak dan kebiasaannya. 
mencari kambing hitam ke semua pihak 
yang tak disenanginya termasuk 
menyalahkan anggota DPRD dari PSI. 
Skenario fitnah dan framing cuci tangan 
lalu melempar kesalahan adalah watak 
busuk Anies yang sudah amis dan 
mengklaim apa yang dilakukannya 
sudah benar, suci dan halal. Padahal 
kebijakannya yang bodoh dengan 
melonggarkan dan membebaskan utak-
atik anggaran adalah pangkal dari 
semuanya ini. Semua sudah 
dipersiapkan tapi ketika terjadi 
keramaian maka Anies akan lempar 
kotoran yang sebenarnya diproduksi 
olehnya. Andai fraksi PSI yang kini 
bergabung di DPRD DKI Jakarta tidak 
buka suara atas penemuan sistem 
penganggaran yang diajukan oleh 
Pemprov DKI, apakah mungkin 
keanehan anggaran ini tidak terungkap? 
Bersyukur PSI bisa hadir menyuarakan 
dan mempublikasi keanehan-keanehan 
yang ada dalam sistem pemerintahan 
daerah DKI Jakarta. Sistem yang 
sebenarnya efektif dan transparan, 
asalkan dikelola dengan baik oleh orang-
orang yang bertanggung jawab terhadap 
uang rakyat, tetapi masih dinilai punya 

kelemahan oleh Sang Gabener DKI 
Jakarta. Bicara soal E-Budgeting warisan 
AHOK sebenarnya tidak ada yang keliru, 
meski namanya sistem kalau dicari ya 
tetap ada kelemahannya. AHOK yang 
pernah mengumpamakan dirinya sebagai 
penjaga uang rakyat sudah jelas 
menghendaki agar tak serupiah pun 
uang rakyat di APBD pada masanya 
menjadi Gubernur DKI Jakarta yang 
boleh dipakai tanpa tujuan yang jelas. 
Menghambur-hamburkan uang jelas 
bukan menjadi pilihan. Karena kalau 
tidak begitu, maka ungkapan fenomenal 
“Pemahaman Nenek Lu!” tentu tidak 
akan muncul. Ya kan? Begitu pula aroma 
ketidakharmonisan antara AHOK dengan 
DPRD Jakarta waktu itu tentu tidak akan 
menjadi cerita menarik kalau sejak awal 
AHOK sudah tidak niat untuk 
memaksimalkan anggaran daerah untuk 
kemaslahatan warga DKI Jakarta, tanpa 
ada pengecualian. Kita seharusnya 
sebagai orang yang waras, melihat 
bagaimana sebetulnya Jokowi Ahok 
Djarot sudah memulai sebuah sistem 
transparansi yang baik. Semuanya sudah 
sangat terukur dan bisa dilihat. Open 
government, adalah tujuan visi misi awal 
dari kampanye Jokowi Ahok di tahun 
2012. Sistem e-Budgeting yang 
memungkinkan seluruh rakyat bisa 
melihat, memang menjadi barang jualan 
yang sangat laku pada saat itu. Mereka 
menang karena berani “menjual” 
program, bukan mengobral janji. 
Program yang dijanjikan oleh Jokowi 
Ahok adalah program dilaksanakan. 
Itulah yang membuat rakyat puas dengan 
kinerja Pemprov DKI Jakarta, bahkan 
saat itu sebelum Ahok lengser, 
kepercayaan masyarakat Jakarta tembus 
ke angka 70-80 persen. Ini adalah 
pencapaian luar biasa, sepanjang 
sejarah kepemimpinan di DKI Jakarta. 
Sistem e-Budgeting sebetulnya adalah 
sistem sederhana. Sistem yang 
menampilkan apa yang dibuat. Kalau 
dikutak-katik, langsung terekam. Bahkan 
Ahok membocorkan sedikit kecanggihan 
sistem e-Budgeting ini. Ia mengatakan 
bahwa keamanan sistem ini dilindungi 
oleh password atau kata sandi berlapis-
lapis. Bahkan Ahok mengatakan sistem 
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e-Budgeting ini tidak bisa sembarangan 
ia permainkan. Karena di sana ada 
sistem otorisasi yang melibatkan 
beberapa pihak. Jadi kalau di lihat, 
sebetulnya Ahok pada saat itu pun 
mengunci peluang korupsi yang bisa 
terjadi di dalam pemerintahannya. Ahok 
tahu kalau dia hanyalah seorang 
manusia yang penuh kekurangan. Maka 
ia mendelegasikan pengawasan bukan 
dari dirinya sendiri sebagai pemimpin 
saat itu. Terlebih lagi, ia mendelegasikan 
pengawasan uang rakyat secara 
integratif. Melibatkan legislatif, eksekutif 
dan di dalam pengawasan lembaga 
yudikatif. Pada saat itu, Ahok 
bekerjasama dengan DPRD dan KPK. 
Fungsi triumvirat dijalankan dengan 
sangat baik. Eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Anehnya Komite Pencegahan 
Korupsi bentukan Anies yang diketuai si 
Bambang ini malah diam saja. Nah 
harusnya sebagai ketua Komite 
Pencegahan Korupsi, si Bambang ini 
ikut juga menyisir RAPB DKI, kenapa, 
karena dari sinilah sebenarnya sumber 
permainan para birokrat dan anggota 
dewan yang terhormat itu. Dari sini kita 
melihat bahwa Ahok saat itu pun 

mendidik dirinya sendiri agar dia 
dijauhkan dari segala kejahatan dan 
kemungkinan korupsi. Sisiran E-
Budgeting pada era AHOK juga tak ada 
kaitannya dengan dugaan rasa takut 
dengan ancaman Mendagri atau 
Presiden sekalipun, lalu tergopoh-gopoh 
membuat instruksi yang lantas mampu 
“menyusutkan” anggaran hingga 
puluhan miliar rupiah dalam semalam. 
Mana ada! Permasalahan penyerapan 
anggaran dengan riil, saat ini sedang 
menjadi incaran Mendagri Tito 
Karnavian. Kemendagri memang 
memiliki tugas pokok untuk 
mengevaluasi anggaran daerah. 
Mendagri akan bertindak tegas terhadap 
setiap kepala daerah yang 
menghambur-hamburkan anggaran. 
Pengelolaan anggaran harus tepat dan 
sesuai program yang telah 
direncanakan. Dengan begitu anggaran 
tidak saja habis terserap tapi juga 
hasilnya nyata. Mendagri Tito Karnavian 
tidak akan main-main dengan 
ketegasannya. Jika terbukti ditemukan 
anggaran yang tidak masuk akal seperti 
anggaran pengadaan jamban, lem 
Aibon, dan pulpen seperti yang ada di 

DKI Jakarta, maka siap-siap saja 
kepala daerahnya diseret 
diperhadapkan dengan hukum. Ya 
beginilah akibatnya orang tidak tahu 
apa-apa dipaksakan jadi Gubernur DKI 
Jakarta. Tipikal dan ciri khas Gubernur 
yang pandai mengolah kata kata yang 
nihil prestasi dengan retorika 
segudang. Jakarta yang sudah rapi dan 
bermartabat di era Ahok kini jadi kumuh 
dan berantakan kembali. Masih ingat 
kan anggaran fantastis yang ditemukan 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
saat Anies masih menjabat sebagai 
Mendikbud dulu? Dari situ saja sudah 
kelihatan bahwa orang ini memang 
orang bodoh yang ditutupi dengan 
kelebihannya yang pandai merangkai 
kata dan main sandiwara, termasuk 
namun tidak terbatas pemain watak 
kelas wahid. Entah bagaimana orang 
ini bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta. 
Kekuasaannya bukan karena kehendak 
rakyat. Akan tetapi karena dosa para 
manusia dungu overdosis mabok 
agama yang memilihnya menjadi 
Gubernur DKI Jakarta. Kalau orang ini 
jadi Gubernur di provinsi lain, mungkin 
orang tidak akan mengurusnya, tapi ini 
jadi Gubernur di ibukota negara yang 
notabene adalah representatif NKRI di 
mata dunia. Penyanyi dan dokter bedah 
plastik, Tompi, ikut berkomentar tentang 
polemik e-budgeting dan dugaan 
kejanggalan dalam penyusunan 
anggaran 2020 Pemprov DKI. Lewat 
akun Twitter-nya, Tompi mengajak 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
untuk berdiskusi soal penghitungan 
anggaran. "Yang Mulia Anies, kapan 
ada waktu kita ngobrol yuk. Sy bisa 
kasih arahan cara ngitung , cek harga 
pasar," tulis Tompi di akun @dr_tompi, 
seperti dikutip Kompas.com, Kamis 
(31/10/2019). "Biar kedepannya bener 
dan anda bs senang di surga kelak. 
Gak enak pak, masuk neraka gara2 org 
lain kan," tambahnya. Belum ada 
respon apapun dari pihak Anies terkait 
ajakan Tompi tersebut. Media asing 
yaitu Chanelnewsasia Singapura ikut 
menggoreng anggaran siluman berupa 
lem Aibon di situsnya. Judul yang 
ditampilkan menohok: "Proposal to buy 

US$5.9 million worth of glue for students 
a 'typo', says Jakarta education agency 
after uproar". Akhirnya Jakarta terus 
mengekspor bobroknya tata kelola 
anggaran dan birokrasi ke negeri 
tetangga yang sangat maju yaitu 
Singapura. Dengan berita bahasa Inggris 
maka akan semakin heboh dan viral, jadi 
sorotan internasional. Media 
Chanelnewsasia tahun lalu juga pernah 
menyoroti Kali Tem yang ditutupi waring 
jelang Asian Games. Apakah media itu 
selalu sentimen dengan Indonesia. 
Ternyata tidak juga. Ketika meliput Asian 
Games, media itu memuji 
penyelenggaraan Asian Games yang 
mereka nilai sukses lalu meliput juga 
soal makanan yang menurut mereka 
memuaskan. Tapi coba analisis lagi, 
liputan media itu soal Jakarta jelas 
menampilkan realita dan fakta apa yang 
tengah terjadi di era Anies saat ini. Jejak 
digital akan susah ditutupi apalagi kalau 
aromanya busuk dan amis menyengat 
seperti bau Kali Item. Nantinya ketika 
wisatawan internasional berkunjung ke 
Jakarta maka mereka pasti akan mencari 
tahu lem apa yang begitu viral dan 
sampai masuk dalam anggaran dengan 
nilai fantastis. Jangan-jangan mereka 
jadi berpikir aneh tentang Pemerintah 
Jakarta yang malah menyuplai lem 
bukan buku pelajaran atau tablet atau 
laptop kok malah menyuplai yang aneh-
aneh. Nah kan semua ikut komentar 
karena adanya anggaran ngaco ini. Jika 
kita bandingkan dengan Gubernur-
Gubernur lainnya di negara ini, Anies 
Baswedan adalah Gubernur terbodoh 
dalam sejarah NKRI. Anies Baswedan 
adalah sumber bencana bagi warga DKI 
Jakarta. Sudah cukup penderitaan warga 
DKI Jakarta dipimpin oleh orang bodoh 
soal anggaran, pecatan Menteri pula. 
Jurus Anies ini memalukan. Jakarta 
bukan makin viral karena prestasi dan 
pencapaian yang moncer dan brilian tapi 
masih berkutat di korupsi berjamaah 
yang harusnya diberantas tapi malah 
dibiarkan oleh Gubernur Anies. Kira-kira 
bagaimana nasib warga DKI Jakarta 
seandainya dia terpilih lagi menjadi 
Gubernur DKI Jakarta. Semoga itu tidak 
terjadi.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Kesehatan reproduksi, sama 
pentingnya dengan kesehatan tubuh 
lainnya. Jika terjadi masalah pada 
organ reproduksi Anda, maka ini akan 
memengaruhi kesuburan Anda, 
sehingga kesempatan Anda untuk 
memiliki keturunan akan mengalami 
sedikit gangguan.Pada wanita, 
masalah paling umum yang terjadi 
pada kesehatan organ reproduksi 
adalah kista dan miom. Akibat enggan 
atau bahkan malas melakukan 
pemeriksaan, banyak ditemukan kasus 
kista dan miom yang dibiarkan terlalu 
lama, dan baru terdeteksi ketika sudah 
ditahap yang parah. Padahal, kedua 
masalah ini bisa sangat memengaruhi 
kesuburan pada wanita.Menurut dr. 
David M. Utama, Sp.OG., Spesialis 
Obgyn, kista biasanya tidak disertai 
gejala, justru ketika tanda-tanda kista 

Beda Kista Dan Miom

seperti gangguan menstruasi, atau nyeri 
menstruasi hebat yang biasanya disertai 
demam, ini biasanya merupakan tanda-
tanda kista yang sudah dalam stadium 
lanjut."Ketika kista sudah menimbulkan 
gejala seperti gangguan menstruasi atau 
nyeri di perut sampai demam, ini justru 
kista yang sudah berukuran besar dan 
dalam stadium parah. Oleh karena itu 
perlu dicek sedini mungkin sebelum ada 
gejala, agar bisa mencegah kista untuk 
berkembang menjadi lebih parah," jelas 
dr. David saat ditemui di klinik Bocah 
Indonesia, di bilangan Cikokol, Tangerang, 
Kamis (24/10).Meski begitu, wanita yang 
sudah terdiagnosis dengan kista belum 
tentu tidak bisa hamil. Ia tetap saja bisa 
hamil, asal kista sudah tertangani dengan 
baik. Justru ketika kista baru ditemukan 
pada wanita hamil, ini bisa memengaruhi 
kehamilannya dan bahkan menyebabkan 
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Pesta Halloween di California, Amerika 
Serikat (AS) berakhir tragis setelah 
terjadi aksi penembakan massal. Tiga 
orang tewas dan sembilan orang lainnya 
terluka dalam insiden tersebut di sebuah 
rumah di Long Beach pada Selasa 
(29/10) malam waktu setempat.
Departemen Pemadam Kebakaran Long 
Beach mengatakan para pejabat 
dipanggil ke rumah sekitar pukul 22.44. 
Mereka menemukan apa yang 
digambarkan pihak berwenang sebagai 
insiden korban massal."Petugas 
pemadam kebakaran tiba di rumah itu 
untuk suatu pemandangan yang jelas 
penuh dengan kekacauan. Ada 12 
pasien yang terlibat dalam insiden ini," 
jelas Departemen Pemadam Kebakaran 
Long Beach dalam pernyataannya, 
dilansir dari LA Times, Rabu 
(30/10).Departemen tersebut juga 
membenarkan tiga orang tewas dan 
sembilan lainnya terluka. Namun 

Pesta Halloween Yang Berakhir Tragis

Amerika

demikian kondisi mereka tidak 
dipublikasikan. Sejauh ini belum dapat 
dipastikan apakah pria bersenjata itu 
masih buron.Penembakan itu terjadi di 
sebuah rumah di 7th Street dekat Temple 
Avenue. 
Beberapa saksi mata di tempat kejadian 
mengatakan mungkin ada pesta 
Halloween di rumah itu ketika suara 
tembakan terdengar.
Richard Villalobos (41) yang tinggal tak 
jauh dari lokasi penembakan itu mengaku 
mendengar suara tembakan dan kurang 
dari 10 menit kemudian sirene polisi. 
Beberapa warga mendengar hingga 20 
tembakan. Oswaldo Morales (47) 
mengatakan berada di daerah itu ketika 
mendengar beberapa putaran tembakan - 
sekitar 17 tembakan.Setelah itu suasana 
hening dan tak terdengar suara apapun. 
Selang beberapa menit dia kembali 
mendengar suara tembakan dan 
kendaraan polisi melewati daerah itu.

keguguran.
"Selama masih ada cadangan sel telur 
dan sisa ovarium yang sehat, maka 
masih ada harapan bagi wanita untuk 
hamil dan punya anak. Akan tetapi, 
beda cerita jika seorang wanita hamil 
dengan kista. Ini akan memengaruhi 
kehamilannya bahkan bisa sampai 
keguguran," tukas dr. David di 
hadapan awak media.Lebih lanjut 
menurut dr. David, ada tiga jenis kista 
yang bisa menyerang indung telur 
wanita, yakni kista fungsional, kista 
cokelat dan kista terinfeksi. Pada 
umumnya semua jenis kista bisa 
memengaruhi kehamilan, karena kista 
menyerang indung telur. Tapi yang 
paling ditakuti adalah kista terinfeksi, 
karena infeksi bersifat menyebar 
sehingga bisa memengaruhi organ 
lain, dan bahkan menimbulkan 
pelengketan. Pelengketan inilah yang 
kemudian akan menjadi masalah 
kesuburan hingga mengganggu 
kehamilan.Lain hal dengan miom yang 
merupakan suatu kondisi di mana 
tumbuh jaringan otot secara tidak 
normal. Kondisi ini biasanya terjadi di 
jaringan otot dinding rahim. Ada tiga 
jenis miom yang bisa terjadi pada 
seorang wanita, yakni miom yang 

tumbuh di dinding rahim luar, dinding 
rahim tengah, dan dinding rahim 
dalam."Jika membicarakan gejala, 
perbedaan kista dengan miom yakni kista 
lebih memengaruhi siklus menstruasi, 
apakah siklusnya menjadi maju mundur 
tidak teratur, atau malah timbul nyeri 
hebat. Ini semua karena posisi kista yang 
tumbuh di indung telur yang tak hanya 
memproduksi sel telur namun juga 
hormon," lanjut dr. David. Sementara 
gejala yang terjadi pada miom akan 
sangat bergantung dengan letak 
tumbuhnya, kalau di dinding bagian dalam 
biasanya tidak ada nyeri saat menstruasi 
hanya saja terjadi pendarahan yang 
banyak. Jika terjadi di dinding tengah, ini 
akan mengakibatkan rasa nyeri yang 
parah pada endometriumnya. Sementara 
jika terjadi di dinding luar, umumnya miom 
tidak menimbulkan gejala baik nyeri atau 
pendarahan, namun tahu-tahu miom 
sudah tumbuh menjadi sangat besar dan 
parah.Oleh sebab itu, pemeriksaan dini 
sangat dibutuhkan untuk bisa mendeteksi 
apakah ada kista atau miom di dalam 
organ reproduksi Anda. Mengetahui dan 
menanganinya sejak dini, tentu akan 
berpengaruh besar terhadap kesuburan 
dan kesehatan organ reproduksi Anda ke 
depannya.
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Menjelang Halloween seperti ini kamu 
pasti sering menjumpai labu di mana. 
Biasanya 
buah 
berwarna 
oranye ini 
diukir 
dengan 
wajah 
yang 
menyeram
kan dan 
dijadikan 
lentera.
Mungkin 
yang jadi 
pertanyaa
n di benak 
kamu 
adalah 
"Kenapa 
harus 
labu?"
1.Bermula 
dari Fenomena Fool's Fire
Labu, buah yang satu ini memang 
identik dengan Halloween. Menurut 
David Emery, pakar urban legend 

Alasan Labu Indentik Dengan Halloween

Internasional

kepada About.com, labu berukir ini adalah 
Jack O'Lantern. Siapa dia?

Nama Jack 
O'Lantern berasal 
dari Inggris. Tokoh 
ini mulai dikenal 
pada abad 17. 
Jack O'Lantern 
merupakan 
penyebutan kreatif 
untuk Jack of 
Lantern yang 
secara harfiah 
berarti 'pria 
lentera'.
Jack O'Lantern 
merupakan 
julukan populer 
untuk fenomena 
fool's fire, cahaya 
biru misterius yang 
kadang terlihat 
pada malam hari. 
Orang Inggris 

zaman dulu percaya kalau api biru ini 
adalah hantu nakal atau peri yang iseng 
menampakkan diri di hadapan manusia.
Menurut Thomas Darlington dalam 

bukunya yang berjudul The Folk-
Speech of South Cheshire, Jack 
O'Lantern adalah tokoh dalam legenda 
yang dikenal dengan nama Stingy Jack 
atau 'si pelit Jack'.
2.Legenda Jack 
O'Lantern
Jack melakukan 
banyak dosa 
selama 
hidupnya. 
Namun dia 
berhasil menipu 
Iblis agar tidak 
memasukkannya 
ke neraka jika 
kelak dia 
meninggal dunia. 
Ketika Jack meninggal, dia ditolak 
masuk surga.
Kemudian dia turun ke alam baka dan 
menggedor gerbang neraka, meminta 
kepada Iblis untuk ditempatkan di 
neraka. Iblis menolak melanggar 
janjinya yang pertama. Sebagai 
gantinya, dia mengutuk Jack 
mengembara di muka bumi untuk 
selamanya. Dia dibekali api menyala 

untuk menerangi jalan-jalan yang dilalui. 
Sejak itulah dia mulai dikenal dengan 
nama Jack O'Lantern.
Legenda ini begitu populer di antara 
warga Inggris, sehingga mereka mulai 

menjadikan Jack 
O'Lantern 
sebagai bagian 
dari Halloween, 
festival untuk 
orang-orang mati 
pada tahun 
1800-an.
3.Awalnya Diukir 
Pada Kentang
Dilansir History, 
awalnya ukiran 
Jack dibuat dari 

lobak, kentang, atau bit. Warga Inggris 
yang bermigrasi ke Amerika membawa 
tradisi mengukir Jack O'Lantern ke 
Amerika.
Amerika merupakan negara penghasil 
labu yang cukup besar. Dan para kreator 
Jack O'Lantern menyadari kalau buah ini 
lebih cocok untuk dibuat lentera daripada 
kentang. Akhirnya kepala Jack O'Lantern 
pun dibuat dari labu.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Pemerintah Indonesia berencana 
membentuk provinsi baru di Papua, 
program pemekaran yang sejak 2014 
dihentikan sementara di seluruh 
Indonesia. Sabtu (29/10/2019) lalu, 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 
menyebutkan ada dua aspirasi yang 
masuk untuk pemekaran wilayah 
Papua, yakni di kawasan Papua 
Selatan dan Papua Pegunungan. 
Menurutnya, dari kedua kawasan itu, 
yang sudah siap menjadi provinsi baru 
adalah Papua Selatan. "Pemerintah 

Menteri Tito : Papua Selatan Sudah Oke

pusat kemungkinan mengakomodir hanya 
penambahan dua provinsi. Ini yang 
sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua 
Selatan sudah oke," kata Tito kepada 
wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2019). 
Namun demikian, perwakilan ratusan 
suku di Papua merasa tak pernah 
mengusulkan atau dilibatkan oleh 
pemerintah pusat dalam perencanaan 
tersebut. Sementara akademisi menilai 
pemerintah pusat semestinya lebih dulu 
fokus mengevaluasi pengucuran dana 
otonomi khusus yang akan berakhir tahun 

2021. Rencana pemekaran wilayah 
Papua dianggap tidak tepat karena 
pelaksanaan otonomi khusus selama 20 
tahun di wilayah itu masih jalan di 
tempat. Penilaian itu dikatakan oleh 
Direktur Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert 
Endi Jawang.Mengutip kajian Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa 
tahun terakhir, ia menyebut Papua 
selalu meraih skor paling negatif dalam 
indeks pembangunan manusia maupun 
indeks kemiskinan. Menurut Robert, 
sebelum jauh membentuk pemerintahan 
daerah baru yang bakal menyedot 
anggaran negara, pemerintah 
seharusnya lebih dulu membuat secara 
rinci peta jalan pembangunan Papua. 
"Yang paling mendesak adalah sikap 
pemerintah terkait dana otsus. Yang 
ditunggu, apa strategi pemerintah 

setelah dana otsus selesai?" kata Robert 
via telepon, Rabu (30/10/2019). Janji 
otsus membuat rakyat Papua lebih 
sejahtera, meningkatkan pendidikan dan 
kesehatan jauh panggang dari api." 
"Alasan Papua luas dan persoalannya 
begitu kompleks sehingga pemekaran 
dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak 
boleh tiba-tiba muncul," ujar Robert. 
Selama September 2018 hingga Maret 
2019, tingkat kemiskinan Papua 
meningkat 0,1% ke angka 27,53 atau 
yang tertinggi di Indonesia, menurut data 
BPS. Sebagai perbandingan, angka 
kemiskinan secara nasional rata-rata 
berada di angka 9,41. Di sisi lain, BPS 
mencatat bahwa 10 kabupaten di Papua 
memiliki indeks pembangunan manusia 
terendah di Indonesia. Mayoritas 
kabupaten itu, antara lain Nduga, Lanny 
Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan 
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Pegunungan Bintang berada di 
kawasan pegungunan tengah. Dari 
segi regulasi, kata Robert Endi 
Jawang, pemekaran wilayah tidak 
dapat dilakukan karena peraturan 
pelaksana UU 23/2014 tentang 
otonomi daerah belum disahkan. 
"Tanpa dua peraturan pemerintah itu 
tidak boleh ada pemekaran. Papua 
dianggap khusus, tapi tetap harus 
mengikuti norma UU 23/2014."Kalau 
dimekarkan di luar rancangan, hal 
serupa nanti mesti berlaku juga untuk 
daerah lain dari Aceh, Jogja, dan 
Jakarta," kata Robert. Namun Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah, Akmal 
Malik, mengklaim rencana pemekaran 
wilayah Papua tidak terlepas dari 
evaluasi otonomi khusus dan program 
penataan provinsi itu. Akmal berkata, 
Kementerian Dalam Negeri akan 
segera melaksanakan perintah Jokowi 
untuk mengkaji rencana pemekaran 
wilayah di Papua. "Kita selalu mengkaji 

efektivitas pelaksanaan otsus Papua, 
termasuk berbagai opsi apakah perlu 
pemekaran karena luas geografinya," kata 
Akmal. "Kebetulan belakangan ada 
perintah Presiden untuk mengkaji 
kemungkinan pemekaran." "Kajian itu 
bagaimana teknis dan prosedurnya, 
mekanisme pegawai, batas wilayah dan 
aparaturnya. Keputusan tetap di tangan 
presiden, tugas,"  Adapun, wacana 
pemekaran wilayah dipertanyakan Ketua 
Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius 
Murib. Ia menganggap pemekaran 
wilayah bukan solusi untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat asli Papua. 
"Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak 
menginginkan pemekaran. Kabupaten 
yang ada harus berpikir bagaimana 
menyejahterakan masyarakat. Dengan 
otsus saja, orang asli Papua tetap 
menderita," ujarnya. Yang disayangkan 
Murib, MRP tidak dilibatkan dalam 
menyusun rencana pengembangan 
pemerintahan daerah baru di Papua. 

Padahal merujuk pasal 76 pada UU 
21/2001, pemekaran provinsi Papua 
harus dilakukan dengan persetujuan 
MRP dan DPRD, selain pertimbangan 
kesiapan sumber daya manusia, sosial-
budaya dan kemampuan ekonomi 
daerah. "Dari 13 kali kunjungan ke 
Papua, Jokowi tidak pernah, sekali lagi, 
tidak pernah bertemu representasi 
kultural masyarakat Papua yang 
disebut MRP. Kami lembaga negara, 
tapi Jokowi tidak pernah ketemu kami." 
"Jadi yang ingin pemekaran itu adat 
mana, agama mana? Kalau mau 
berbuat sesuatu, pemerintah pusat 
harus duduk di honai bersama MRP," 
kata Murib. Isu pemekaran Papua 
muncul 10 September lalu. Saat itu di 
Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi 
bertemu sejumlah orang yang diklaim 
pemerintah sebagai representasi warga 
asli Papua--pernyataan yang dibantah 
pimpinan adat dan pegiat HAM Papua. 
Satu dari 10 hal yang disampaikan 
kepada Jokowi kala itu adalah 
pemekaran provinsi di lima wilayah 

adat Papua.Dan pada kunjungan kerja di 
Wamena, 28 Oktober lalu, Jokowi 
membicarakan kembali 'aspirasi' 
tersebut. "Sebetulnya saya ngomong apa 
adanya. Sudah saya sampaikan sejak 
awal kita telah moratorium. Tidak ada 
pemekaran di seluruh Indonesia," kata 
Jokowi. "Begitu dibuka satu yang lain 
pasti antre di depan kantor setiap hari. 
Tapi khusus untuk Pegunungan 
Tengah... jangan tepuk tangan dulu... 
akan saya tindaklanjuti," ucapnya.  
Hingga Januari 2018, menurut data 
Kementerian Dalam Negeri, terdapat 314 
usulan pembentukan daerah otonom 
baru. Walau merupakan hak 
konstitusional pemda, pemerintah 
menganggap program itu selama ini tak 
efektif mendongkrak kesejahteraan 
masyarakat. 
Pada tahun 2014, sempat muncul juga 
usulan pemekaran Papua. Namun 
Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo 
Kumolo, menilai daerah otonom baru 
justru membebani APBN dan bukan 
jawaban atas kemiskinan Papua.
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Boeing mengumumkan menghentikan 
terbang sementara (grounded) 50 
pesawat 737-NG karena mendeteksi 
adanya keretakan.Keputusan ini diambil 
setelah Qantas menjadi maskapai yang 
melaporkan adanya masalah ketika 
tengah mengudara. Maskapai asal 
Australia itu bahkan sempat melakukan 
inspeksi darurat untuk 32 unit pesawat 
737 miliknya untuk memastikan 
keamanan penumpang.Selain Qantas, 
kejadian serupa juga sebelumnya terjadi 
ketika otoritas penerbangan Korea 
Selatan menghentikan penerbangan 
sembilan unit pesawat 737 pada awal 
Oktober, lima diantaranya dioperasikan 
oleh Korean Air.Boeing sebelumnya 
melaporkan temuan celah pada 'garpu 
acar', area pesawat yang menempelkan 
badan pesawat atau tubuh struktur 
sayap. Temuan tersebut mendorong 
regulator AS memerintahkan inspeksi 
langsung untuk mengecek celah 
kerusakan.
Administrasi Penerbangan Federal AS 
(FAA) awalnya memerintahkan 
pemeriksaan langsung pesawat Boeing 
737NG yang telah terbang lebih dari 30 
ribu kali.Namun Qantas telah 
menemukan kesalahan pada pesawat 

Boeing 737-NG Seluruh Dunia “Grounded”

dengan bobot lebih ringan yang telah 
melakoni kurang dari 27 ribu 
penerbangan dibandingkan yang pesawat 
yang seharusnya melalui proses 
pemeriksaan awal.
"Pesawat ini telah dihapus dari layanan 
untuk perbaikan," kata Qantas dalam 
sebuah pernyataan.
Pihaknya juga menjanjikan untuk 
mempercepat pemeriksaan terhadap 32 
pesawat 737NG yang rencananya 
rampung pada Jumat (1/11).
Merespons pernyataan yang dikeluarkan 
Qantas, juru bicara Boeing pada Kamis 
(31/10) mengatakan ada kurang dari lima 
persen dari 1.000 pesawat yang 
terdeteksi mengalami keretakan dan 
harus diperbaiki. Mengutip AFP, kendati 
tidak memberikan angka pasti namun lima 
persen dari 1.000 unit yang dimaksud 
sama dengan 50 pesawat.
Selain Qantas, Virgin Airways Australia 
melaporkan melakukan pengecekan 
terhadap 17 pesawat Boeing 737 NG dan 
tidak menemukan masalah.
Pesawat Boeing 737 NF umumnya 
digunakan oleh sejumlah maskapai untuk 
melayani rute domestik. Jalur yang 
ditempuh terutama antara kota-kota besar 
dengan jarak pendek. 

Kebakaran memusnahkan Kastil Shuri 
yang berumur 500 tahun di pulau 
Okinawa, Jepang, Kamis (31/10). Pihak 
berwenang setempat mengatakan api 
menyebar ke 
seluruh 
kompleks situs 
Warisan 
Dunia.Kastil 
Shuri adalah 
bagian penting 
dari sebuah 
kompleks yang 
berasal dari 
Kerajaan 
Ryukyu, dan 
diyakini telah digunakan sejak sekitar 
tahun 1400-an. Saat ini, struktur adalah 
rekonstruksi berdasarkan rencana asli 
dan foto-foto kastil lama.Seorang juru 
bicara pemadam kebakaran setempat 
mengatakan api itu dikendalikan pada 
sore hari. Kobaran api telah 
menghabiskan lebih dari 4.800 meter 
persegi kompleks kastil.
"Semua (tiga) bangunan utama telah 
terbakar, tanpa ada yang tersisa," kata 

Kastil Shuri Dilalap Api

Internasional

Daisuke Furugen, seorang pejabat lain 
dari pemadam kebakaran Naha, kepada 
AFP.Di tempat kejadian, seorang juru 
bicara pemadam kebakaran setempat 

mengatakan 
kobaran api 
terbukti sangat 
sulit 
dikendalikan."Pana
s radiasi sangat 
kuat. Petugas 
pemadam 
kebakaran 
mengalami 
kesulitan serius 
untuk 

mendekatinya," katanya dalam komentar 
yang ditunjukkan pada stasiun televisi 
nasional NHK.Belum jelas apa yang 
menyebabkan kebakaran itu, yang 
dilaporkan ke pihak berwenang sekitar 
pukul 02.40. Tidak ada laporan 
cedera.Api dimulai di bangunan utama 
kompleks yang rumit, struktur merah 
besar dengan ubin tradisional di atap, 
dan menyebar dengan cepat ke 
bangunan di dekatnya.
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Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
menegaskan bahwa dirinya akan tetap 
menerima gaji sebagai menteri. 
Prabowo mengaku bakal menggunakan 
gaji tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Saya enggak tahu dari mana itu. 
Pokoknya masa kita enggak terima gaji, 
kita akan terima gaji dan itu kita pakai 
untuk keperluan yang sebaik-baiknya," 
ujar Prabowo di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
Bukan hanya gaji, Ketua Umum Partai 
Gerindra itu mengatakan dirinya tetap 
menerima hak lainnya sebagai menteri 
yaitu, menggunakan mobil dan rumah 
dinas. Seperti menteri lainnya, Prabowo 
mendapat mobil Toyota Crown 2.5 HV 
G-Executive."Ya digunakan lah. Ya 
digunakan kalau (rumah dinas), oh 
kapan kita gunakan untuk apa, kan ada 
itu," kata dia.Sebelumnya, Jubir 
Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak 
menyebut bahwa Prabowo Subianto 
menolak digaji oleh negara. Menurut 
dia, selama menjadi menteri, Prabowo 
berjanji tidak mau menerima uang 
sepeser pun dari hasilnya bekerja 
menjadi Menhan."Saya ingin 
mengkonfirmasikan kepada sobat 

Prabowo Tegaskan Tetap  Akan Terima Gaji

Tanah Air

semua khususnya sobat pewarta terkait 
dengan informasi yang menyatakan Pak 
Prabowo tidak akan mengambil gajinya 
sebagai Menteri di Kemhan adalah benar. 
Sejak awal beliau masuk politik, 
berkomitmen untuk mengabdi bagi 
kepentingan bangsa dan Negara," jelas 
Dahnil dalam akun Twitternya, Rabu 30 
Oktober 2019.Diketahui, Prabowo dilantik 
menjadi menteri pertahanan pada 23 
Oktober lalu. Ketum Gerindra tersebut 
menegaskan, bekerja sebaik mungkin 
untuk membantu Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) di kabinet Indonesia maju.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Internasional

Amerika Serikat memperpanjang sanksi 
terhadap Iran pada Kamis (31/10). Kali 
ini AS membidik empat sektor 
konstruksi termasuk empat program 
strategis yang berkaitan dengan 
program nuklir, militer, hingga rudal 
balistik Iran.Dalam sebuah pernyataan, 
juru bicara 
Morgan 
Ortagus 
mengatak
an Menteri 
Luar 
Negeri 
Amerika 
Serikat 
Mike 
Pompeo 
menjatuhk
an sanksi 
setelah 
sektor konstruksi diidentifikasi telah 
dikendalikan secara langsung atau tidak 
langsung oleh Korps Pengawal 
Revolusi Islam (IRGC).
"Sanksi terbaru ini akan membantu 
menjaga pengawasan program nuklir 
sipil Iran, mengurangi risiko proliferasi, 
membatasi kemampuan Iran untuk 
mempersingkat 'jeda' untuk menjadi 
senjata nuklir, dan mencegah rezim 
menyusun kembali situs-situs untuk 
tujuan sensitif," kata Ortagus seperti 
dilansir AFP.Sanksi AS terhadap Iran ini 
berlanjut setelah tahun lalu Trump 
memerintahkan untuk menarik diri dari 
kesepakatan nuklir Iran. Di samping itu, 
AS juga mulai menerapkan kembali 
sanksi unilateral yang berimbas pada 
kondisi perekonomian Iran.
Iran kemudian membalas dengan 
melanggar perjanjian nuklir hingga 
sanksi ditarik.Sementara itu, Badan 
Energi Atom Internasional (IAEA) 
memilih Rafael Grossi sebagai kepala 
pengawas nuklir PBB yang baru.
Grossi ditugaskan untuk memantau 
kegiatan nuklir Iran dengan memastikan 
mereka mematuhi ketentuan 
kesepakatan Rencana Aksi 

AS Perpanjang Sanksi Untuk Iran

Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada 
2015 lalu.Ortagus mengatakan 
keputusan untuk melanjutkan 
pembatasan program nuklir Iran memberi 
AS wewenang tambahan, termasuk 
mencegah Iran memperoleh bantuan 
strategis untuk IRGC yang merupakan 

sektor 
konstruksi dan 
program 
proliferasi.Iran 
kemudian tiga 
kali melakukan 
aksi balasan 
sebagai respons 
penarikan diri 
AS dari 
perjanjian 
nuklir.Pada 1 
Juli lalu Iran 
mengungkapkan 

telah meningkatkan persediaan uranium 
hingga melampaui batas maksimum 300 
kilogram yang telah ditentukan oleh 
kesepakatan tersebut. Seminggu 
kemudian, Iran kembali mengumumkan 
telah memperkaya uranium hingga 
melampaui batas.
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