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Pasca Jenderal Tito Karnavian 
diangkat jadi Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) oleh Presiden Jokowi, 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 
mengalami kekosongan pimpinan. 
Begitu Tito dilantik jadi mendagri, 
Kapolri dijabat oleh Plt, yakni Komjen 
Pol Ari Dono, yang sebelumnya 
menjabat sebagai Wakapolri. Untuk 
mengisi kekosongan pimpinan badan 
pemerintah yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban umum itu, 
Presiden Jokowi telah mencalonkan 
Komjen Pol Idham Azis sebagai calon 
Kapolri yang baru. Pengganti kapolri Tito 
Karnavian kini sudah terpilih pada proses 
persetujuan dalam rapat pleno komisi III 
DPR RI, komjen Idham Azis menjadi 
kapolri baru, keputusan ini diambil secara 
aklamasi. Semua fraksi yang turut 
berpartisipasi dalam pengambilan 
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keputusan tersebut menyetujui komjen 
Idham Azis sebagai kapolri. Terlepas 
dari jabatannya sebagai kepala 
bareskrim polri. Jabatan itu akan segera 
diisi setelah pelantikan kapolri dilakukan 
sebagai penggantinya. Komjen Idham 
Azis akan segera menunjuk 
penggantinya, setelah ia dilantik 
sebagai kapolri agar tidak terjadi 
kekosongan jabatan. Setelah melewati 
tahap seleksi, fit and proper test 
sebagai calon kapolri di komisi III DPR 
RI (30/10/2019), maka komjen Idham 
Azis dianggap layak untuk menduduki 
jabatan kapolri dan itu terpilih secara 
aklamasi. Dalam uji kelayakan dan 
kepatutan di DPR, Idham membeberkan 
tujuh program prioritas untuk 
memajukan Polri. Program tersebut 
merupakan penguatan Polri Promoter 
alias profesional, modern dan 
terpercaya. Tujuh program tersebut 
pertama, mewujudkan SDM yang 
unggul. Kedua, pemantapan 
pemeliharaan keamanan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas). Ketiga, 
penguatan penegakan hukum yang 
profesional dan berkeadilan. Keempat, 
pemantapan manajemen media. 

Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, 
penataan kelembagaan, dan ketujuh 
penguatan pengawasan. Presiden Joko 
Widodo melantik Komisaris Jenderal 
Idham Azis sebagai Kapolri, Jumat 
(1/11/2019) pagi. Sebelum ditunjuk 
Jokowi sebagai Kapolri, Idham menjabat 
sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal 
Polri sejak 2019. Pelantikan berlangsung 
di Istana Negara, Jakarta, pukul 09.30 
WIB. Pelantikan diawali dengan 
pembacaan Keputusan Presiden Nomor 
97/Polri Tahun 2019 tentang 
pengangkatan Kepala Kepolisian RI oleh 
Sekretaris Militer Presiden. Setelah itu 
dilakukan pengambilan sumpah jabatan. 
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa 
saya, akan setia kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Serta akan 
menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya demi darmabakti saya kepada 
bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti 
Idham Azis. "Bahwa saya dalam 
menjalankan tugas jabatan akan 
menjunjung tinggi etika jabatan bekerja 
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dengan sebaik-baiknya dan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Bahwa 
saya akan menjunjung tinggi Tribrata." 
Selanjutnya, dilakukan 
penandatanganan buku acara. Mantan 
Kapolri yang kini menjabat sebagai 
Mendagri Tito Karnavian menjadi saksi, 
didampingi Panglima TNI Marsekal 
Hadi Tjahjanto. Setelah itu, dibacakan 
Keputusan Presiden Nomor 98/Polri 
Tahun 2019 tentang kenaikan pangkat 
Idham menjadi jenderal berbintang 
empat. Pada kesempatan itu, Idham 
Azis juga naik pangkat menjadi 
jenderal polisi. Setelah pembacaan 
keputusan presiden tentang kenaikan 
pangkat, Jokowi lantas mengganti 
tanda pangkat Idham yang terpasang 
di pundak, dari bintang tiga menjadi 

bintang empat. Setelah seluruh prosesi 
selesai, Presiden Jokowi dan seluruh 
tamu undangan mengucapkan selamat 
kepada Idham yang baru saja resmi 
menjabat sebagai Kapolri. Setelah 
dilantik, Idham Azis resmi berpangkat 
Jenderal Polisi. Hadir dalam acara ini 
Presiden kelima RI Megawati 
Soekarnoputri, Ketua DPR Puan 
Maharani, Ketua MPR Bambang 
Soesatyo, dan sejumlah menteri kabinet 
kerja. Setelah semua proses pelantikan 
selesai, Idham pun mendapatkan selamat 
dari sejumlah hadirin yang diawali dari 
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin. Setelah itu berturut-turut, 
sejumlah pejabat lainnya memberi 
selamat. Mereka antara lain Presiden ke-
5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR 
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Puan Maharani, Ketua MPR Bambang 
Soesatyo. Mereka memberi selamat 
dan sembari melempar senyum. 
Setelah itu Ketua Umum NasDem 
Surya Paloh. Di belakang Paloh berdiri 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 
Ketika Prabowo berjalan ke arah Idham, 
mantan Kepala Badan Reserse Kriminal 
(Kabareskrim) Polri itu langsung 
menyapa terlebih dahulu. "Siap, 
komandan!" kata Idham kepada 
Prabowo. Mereka kemudian berjabat 
tangan. Setelah itu Idham dan Prabowo 
berfoto bersama. Selanjutnya, para 
pejabat negara terus bergantian 
mengucapkan selamat kepada Idham. 
Diketahui, Idham Azis secara periodik 
telah melaporkan kekayaannya. Situs e-
LHKPN menunjukkan Idham Azis telah 
tiga kali melaporkan harta 
kekayaannya. Sebagai Kapolri, Idham 
Azis akan mendapatkan hak berupa 
gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Perubahan ke-12 Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 
tentang Peraturan Gaji Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pertama ia laporkan pada 25 Oktober 
2013 saat menjabat sebagai Direktur 
Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. 
Laporan kedua tertanggal 24 November 
2017 saat menjabat sebagai Kapolda 
Metro Jaya. Sedangkan laporan terakhir 
Idham Azis dilakukan pada tanggal 31 
Desember 2018 saat menjabat sebagai 
Kepala Bareskrim Polri. Ketika masih 
menjabat sebagai Kepala Badan Reserse 
Kriminal (Kabareskrim) Polri di 2018, 
Idham Azis tercatat memiliki kekayaan Rp 
5.513.808.813. Keterangan tersebut 
didapatkan dari Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN). 
Masyarakat umum bisa mengaksesnya 
melalui situs lhkpn.go.id.  Data harta yang 
tertera, Idham memiliki sejumlah tanah 
dan bangunan dengan nilai total Rp 
3.458.937.000. Tanah dan bangunan 

tersebut tersebar di Kota Depok dan 
Kendari. Sementara itu, Idham Azis 
memiliki harta transportasi dan mesin 
dengan total Rp 730.000.000 dari mobil 
Toyota Innova Venturer tahun 2017 dan 
Toyota Kijang Innova tahun 2018. 
Sementara itu, dari catatan kekayaan 
Idham, tidak menunjukkan adanya 
hutang yang dimilikinya. Berikut rincian 
harta kekayaan Kapolri Komjen Idham 
Azis: 
Tanah dan Bangunan : Rp 
3.458.937.000
Alat Transportasi dan Mesin : Rp 
730.000.000
Harta Bergerak Lainnya : Rp 
490.000.000
Kas dan Setara Kas : Rp 834.871.813
Total Harta Kekayaan : 5.513.808.813
Pria kelahiran Kendari, Sulawesi 
Tenggara pada 30 Januari 1963 tersebut 
merupakan lulusan Akademi Kepolisian 
tahun 1988. Sama seperti Tito, Idham 
dikenal berpengalaman dalam bidang 
anti-terorisme. Idham juga dikenal 
memiliki pengalaman di bidang reserse 
dan anti teror. Jabatan terakhir yang 
dipegangnya adalah Kabareskrim Mabes 
Polri. Salah satu kasus yang pernah 
ditangani oleh Idham adalah gembong 

teroris Dr. Azhar, yang tewas di Batu, 
Malang, Jawa Timur pada 2005 silam. 
Diketahui Dr. Azahari ini, merupakan 
otak di balik Bom Bali 1 dan 2. Pada 
tahun 2014, Idham didapuk menjadi 
Kapolda Sulteng, yang dianggap 
rawan teror oleh kelompok Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT), pimpinan 
Santoso. Pada Mei 2015, pasukan 
Brimob menyerbu sekelompok orang 
yang diperkirakan berjumlah 7 orang 
anggota MIT. Akibatnya, 2 orang 
teroris tewas dalam serangan itu. 
Dengan cara yang mengenaskan, 
tubuhnya tertembus peluru, dan 2 
anggota polisi hanya mengalami luka-
luka. Idham juga orang dekat Tito lho. 
Kedekatan itu berawal sejak 2005 
silam. Yang mana saat itu, Tito 
menjabat sebagai Kepala Subden 
Bantuan Densus 88/at Bareskrim Polri. 
Tito meminta Idham untuk menjadi 
wakilnya melakukan investigasi kasus 
di Poso, Sulteng pada November 
2005. Dan saat itu, ia resmi menjadi 
Waka Satgas Bareskrim Poso 
mendampingi Tito. Saat karir Tito 
menanjak naik hingga jadi Kapolri, 
karir Idham pun turut naik. Berikut 
rekam jejak Idham Azis di kepolisian : 
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02–12–1988: Samapta Kepolisian Resor 
Bandung
15–01–1989: Kepala Urusan Bina 
Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor 
Bandung
28–04–1991: Kepala Kepolisian Sektor 
Dayeuhkolot Resor Bandung
05–04–1993: Kepala Kepolisian Majalaya 
Resor Bandung Kepolisian Wilayah 
Priangan
01–07–1999: Kepala Unit VC Satuan 
Reserse UMUM Direktorat Reserse 
Kepolisian Daerah Metro Jaya
27–08–2001: Wakil Kepala Satuan 
Reserse UMUM Direktorat Reserse 
Kepolisian Daerah Metro Jaya
08–05–2002: Perwira Menengah Sekolah 
Staf & Kepemimpinan Dediklat Polri
14–12–2002: Kepala Satuan I Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian 
Daerah Metro Jaya
25–02–2003: Kepala Satuan III/UM 
Direktorat Reserse Kriminal Umum 
Kepolisian Daerah Metro Jaya
10–09–2004: Wakil Kepala Kepolisian 
Resor Metro Jakarta Barat
14–10–2004: Inspektur Bidang 
Operasi Inspektorat Wilayah Daerah 
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
03–06–2005: Kepala Unit 
Pemeriksaan Sub Detasemen 
Investigasi Densus/Anti-Teror
17–01–2006: Kepala Unit IV Direktorat 
I/Keamanan & Transnasional Badan 
Reserse Kriminal Polri
09–06–2008: Kepala Sub Detasemen 
Investigasi Densus 88/Anti-Teror 
Badan Reserse Kriminal Polri
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19–12–2008: Kepala Kepolisian Resor 
Metro Jakarta Barat
17–10–2009: Direktur Reserse Kriminal 
Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya
29–09–2010: Wakil Kepala Densus 
88/Anti-Teror Polri
25–03–2013: Direktur Tindak Pidana 
Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri
03–10–2014: Kepala Kepolisian Daerah 
Sulawesi Tengah
28–02–2016: Inspektur Wilayah II 
Inspektorat Wilayah Umum Polri
23-09-2016: Kepala Divisi Profesi & 
Pengamanan Polri
20-07-2017: Kepala Kepolisian Daerah 
Metro Jaya
22-01-2019: Kepala Badan Reserse 
Kriminal Polri
31-10-2019: Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia.
Dan, Tito jugalah yang mengusulkan 
nama Idham Azis sebagai calon Kapolri 
tunggal. Prestasi Idham Azis sampai dia 
diangkat jadi kapolri :  Pada Desember 
2001, ia bersama rekannya di Tim Kobra 
berhasil menangkap putra kesayangan 
Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias 
Tommy Soeharto, di bawah pimpinan 
Tito Karnavian. Pada tahun 2005, ia 
kembali mendampingi Tito terbang ke 

Poso dalam rangka mengusut tuntas 
kasus mutilasi terhadap 3 gadis Kristen 
yang terjadi pada 9 November 2005. Saat 
menjadi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, 
Idham juga berhasil mengungkap dan 
menangkap pelaku kasus pembunuhan 
dan sodomi terhadap 14 anak. Putra 
Idham, Ilham Urane Azis mengatakan, 
sosok ayahnya adalah pribadi yang disiplin 
dalam menerapkan aturan-aturan. 
Contohnya, pada Ilham sendiri. Belum 
diperbolehkan mengendarai sepeda motor 
sebelum berusia 17 tahun dan punya SIM. 
"Selama saya sampai umur 17 tahun, saya 
dilarang bawa kendaraan. Baru setelah 17 
diajarin kemudi. Setelah punya SIM, baru 
boleh. Lalu, yang ditanamkan kepada saya 
adalah selalu mengutamakan ibu," ujar 
Ilham. Kemudian putri Idham, Firda Athira 
Azis, mengatakan, bahwa sang ayah 
merupakan sosok yang penyayang. Ketika 
Firda tidak ada di rumah, ia sering 
menanyakan kabar. Setumpuk pekerjaan 
rumah (PR) telah menanti Komjen Idham 
Azis di kursi pucuk pimpinan Polri. PR 
pertama Idham ialah menuntaskan kasus 
serangan teror berupa penyiraman air 
keras terhadap penyidik senior Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel 
Baswedan. Idham sebenarnya dianggap 
gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, 

dua jabatan yang sebelumnya ia pangku 
yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala 
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 
Polri memiliki tugas untuk menuntaskan 
kasus yang terjadi sejak 2017 ini. Dia 
juga tercatat sebagai penanggung jawab 
Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus 
Novel. Namun, tim ini tak mampu 
memenuhi tenggat Jokowi selama tiga 
bulan sejak 19 Juli 2019. Namun, Idham 
menyatakan akan segera menunjuk 
Kabareskrim yang baru ketika dirinya 
resmi menjabat Kapolri. "Saya nanti 
begitu dilantik, saya akan menunjuk 
Kabareskrim baru, dan saya beri dia 
waktu untuk segera mengungkap kasus 
itu," kata Idham di Jakarta. “Saya 
meyakini, Idham mampu meneruskan 
upaya Tito menjadikan Polri sebagai 
organisasi yang bersih dan mengayomi 
masyarakat. Dengan berbekal 
pengalaman menduduki berbagai jabatan 
strategis dalam institusi Polri, akan 
menjadi bekal baginya untuk menjadikan 
kepolisian yang profesional dalam 
menegakkan hukum di Indonesia”, ujar 
pengamat hukum sekaligus aktivis 
Pemuda Muhammadiyah, Zainudin. 
“Yang bersangkutan sangat kompeten. 
Memenuhi syarat kualifikasi untuk jadi 
seorang Kapolri, baik dari sisi 
kepangkatan maupun angkatan. Dan 
saya, mendukung penuh beliau untuk 
dijadikan Kapolri oleh Presiden Republik 
Indonesia", ujar Wakil Ketua DPR-RI, 
yang juga politisi Gerindra, Sufmi Dasco 
Ahmad. Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian memberi sejumlah wejangan 
kepada Kapolri yang baru saja dilantik, 
Jenderal (Pol) Idham Aziz. Menurut Tito,  
tugas Kapolri tidaklah mudah karena 
banyak pekerjaan yang harus 
diselesaikan. Hal ini dia sampaikan 
berkaca dari pengalamannya selama tiga 
tahun terakhir memimpin Korps 
Bhayangkara. “Jadi Kapolri enggak 
gampang,” kata Tito di Istana Negara, 
Jakarta, Jumat (1/11). Tito mengatakan, 
Idham nantinya harus mengurusi 450 
ribu anggota di internal Polri. Belum lagi, 
mengelola 43 Polda, lebih dari 500 
Polres, dan hampir 5.000 Polsek yang 
tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, di 
bawah komandonya, Idham juga harus 

memimpin pelaksanaan tugas pokok 
pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat. “Sambil juga 
pelayanan kepada publik,” kata Tito. 
Karenanya, dia menilai urusan 
penegakan hukum bukanlah perkara 
mudah bagi Kapolri. Sebab, Indonesia 
memiliki corak pluralistik dan 
demokrasi yang cenderung bebas. 
Idham pun harus menyelesaikan 
berbagai persoalan ideologis dan 
politis di dalam negeri serta 
mengamankan Pilkada tahun depan 
yang melibatkan 270 wilayah di 
seluruh Indonesia. “Kemudian 
permasalahan kejahatan-kejahatan 
konvensional, seperti perampokan, 
begal, kekayaan negara, illegal 
logging, illegal fishing, masalah 
lingkungan.  Kompleks sekali,” kata 
Tito. Tito Karnavian, berharap calon 
Kapolri Komjen Idham Azis 
meneruskan tugas-tugasnya yang 
belum selesai di Polri. Tito 
mempersilakan Idham melanjutkan 
pengusutan kasus penyiraman air 
keras terhadap penyidik KPK Novel 
Baswedan. "Saya harapkan Kapolri 
yang baru dapat melaksanakan 
reformasi, berusaha lebih baik lagi dari 
saya, pekerjaan yang mungkin belum 
bisa saya tuntaskan, silahkan 
lanjutkan," kata Tito di kompleks 
Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 
Rabu (30/10/2019). 
“Silakan kasus Novel juga. Karena 
mekanismenya kan, sudah ada 
sistemnya. Sama seperti saya di 
Kemendagri banyak menerima tugas 
yang belum tuntas di Kemendagri 
seperti rekrutmen, afirmatif anak 
Papua, begitu saya masuk saya 
putuskan," imbuh Tito saat ditanya 
soal pengusutan kasus Novel. 
Selamat bertugas Kapolri baru. 
Teruskan perjuangan Pak Tito selama 
ini, yang sudah berhasil membuat 
wajah Kepolisian Republik Indonesia 
lebih bersih dan lebih dipercaya 
masyarakat. Serta, jangan lupa, buat 
ketir-ketir kepala daerah yang suka 
memainkan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD). Bravo 
Jendral Polisi Idham.!!!
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Dosen Universitas Indonesia Ade 
Armando dilaporkan ke polisi oleh 
anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) RI Fahira Idris. Pelaporan itu 
karena Ade mengunggah foto Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah 
dimodifikasi menjadi mirip Joker, karakter 
penjahat super fiksi yang terkenal sejak 
dimunculkan oleh DC Comics. Meme foto 
Anies yang dimodifikasi menyerupai 
tokoh Joker dengan narasi "Gubernur 
Jahat Berawal dari Menteri yang 
Dipecat," itu diunggah Ade dalam media 
sosial Facebook miliknya.Fahira 
mengatakan, Ade diduga melakukan 
perubahan terhadap bentuk dokumen 
dan atau informasi elektronik atas foto 
Anies. "Foto (yang diunggah) di 
Facebook-nya Ade Armando adalah foto 
Gubernur Anies Baswedan yang 
merupakan dokumen milik Pemprov DKI 

atau milik publik yang diduga diubah 
menjadi foto seperti (tokoh) Joker," ujar 
Fahira di Polda Metro Jaya, Jakarta 
Selatan, Jumat (1/11/2019). Selain itu, 
narasi yang ada dalam foto tersebut, 
menurut Fahira, sebagai bentuk 
pencemaran terhadap nama baik 
Anies. "Foto itu juga diunggah dengan 
kata-kata atau narasi yang mengarah 
pada pencemaran nama baik, yakni 
'Gubernur Jahat Berawal dari Menteri 
yang Dipecat'," ujar Fahira. Dalam 
laporan dengan nomor 
LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, 
tanggal 1 November 2019 itu, Fahira 
melaporkan Ade dengan dugaan 
pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat 1 
jo Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik.Tanggapan Ade Armando 

Ade Armando Dipolisikan Karena Meme Joker Anis 

Tanah Air

Membuka bulan November ini Google 
memberikan kabar besar dan 
mengejutkan. Mereka baru saja 
mencaplok Fitbit senilai USD 2,1 miliar 
atau sekitar Rp 29,4 triliun.Kabar 
tersebut disampaikan Rick Osterloh, 
Senior Vice President Device and 
Services Google lewat blog resmi 
mereka. Dia mengatakan akusisi ini 
memberikan peluang untuk 
menghadirkan perangkat wearable 
buatan Google lebih banyak lagi ke 
pasaran."Selama bertahun-tahun, 
Google telah membuat kemajuan 
dengan mitra dengan Wear OS dan 
Google Fit, tetapi kami melihat 
peluang untuk berinvestasi lebih 
banyak lagi di Wear OS serta 
memperkenalkan perangkat Wearable 
buatan Google ke pasar," ujar Rick.
"Fitbit telah menjadi pelopor dalam 
industri wearable dan telah 
berpengalaman menciptakan produk 
yang menarik, dan memiliki komunitas 
pengguna yang bersemangat. Setelah 
akusisi ini kami akan bekerja sama 
dengan tim ahli Fitbit memadukan 
hardware, software dan kecerdasan 
buatan atau AI lewat produk yang 

Google Resmi Beli Fitbit USD 2,1M

dapat dikenakan dan memberi manfaat 
lebih banyak lagi orang di seluruh dunia," 
lanjutnya.
Berdasarkan perjanjian akusisi, Fitbit akan 
bergabung dan menjadi anak perusahaan 
yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. 
Meskipun telah menjadi bagian dari 
Google, Fitbit memastikan data kesehatan 
yang dikumpulkan oleh mereka akan 
sepenuhnya dirahasiakan dan tidak akan 
digunakan untuk kampanye iklan 
Google.Dengan akusisi ini tentu akan 
membuat Google dapat mengembangkan 
Wear OS yang lebih kuat berkat perangkat 
keras berkualitas Fitbit. Pada saat yang 
sama, produk Fitbit akan menjadi lebih 
cerdas dan lebih akurat berkat perangkat 
lunak buatan Google.Semua itu bisa 
menjadi bekal raksasa pencarian internet 
ini menghadapi dominasi Xiaomi dan Apple 
di pasar wearable. Seperti diketahui data 
IDC pada kuartal kedua 2019 Xiaomi 
menguasai 17,3% market share dan diikuti 
Apple dengan 14,8%.Fit bit sendiri berada 
di urutan keempat dengan pangsa pasar 
10,1. Posisinya berada di bawah Huawei 
yang memiliki market share 14,1%. 
Sementara di urutan kelima ada Samsung 
dengan market 9,4%.

Iptek
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Laporan tersebut ditanggapi santai oleh 
Ade. Ia menyebut bahwa bukan dirinya 
yang mengedit foto Anies dengan 
riasan Joker tersebut. "Meme itu 
sendiri bukan buatan saya.
 Tapi saya secara sadar 
menyebarkannya, karena isinya 
memang sesuai dengan apa yang ingin 
saya sampaikan kepada Anies dan 
kepada publik," ujar Ade Armando saat 
dihubungi Kompas.com, Sabtu 
(2/11/2019). Ade menjelaskan, meme 
tersebut merupakan bentuk kritiknya 
terhadap Anies dalam mengelola 
pemerintahan. Salah satu yang ia 
soroti adalah anggaran-anggaran tidak 

wajar yang sempat viral beberapa hari 
belakangan. Beberapa di antaranya 
adalah anggaran lem aibon dan bolpoin 
yang mencapai miliaran rupiah. Adapun, 
terkait laporan tersebut, Ade justru 
mempermasalahkan mengapa anggota 
DPD itu yang melaporkan dirinya. "Saya 
heran, apa urusan Fahira Idris 
menggugat saya. Memang dia apanya 
Anies? Kalau lah ada yang mau 
menggugat saya, orang itu seharusnya 
Anies Baswedan," ujar dia Namun, Ade 
mengaku siap menjalani proses hukum 
yang berlaku. Ia cukup percaya diri 
menghadapi kasus ini, karena merasa 
dirinya tidak bersalah.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah 
menyelidiki dampak akuisisi ByteDance, 
perusahaan Tiongkok yang memiliki 
aplikasi TikTok, atas aplikasi media sosial 
AS Musical.ly terhadap keamanan 
nasional.Meskipun akuisisi senilai US$ 1 
miliar ini dilakukan dua tahun lalu, 
kalangan legislator AS baru sekarang 
mendesak dilakukannya penyelidikan 
terkait keamanan nasional terhadap 
TikTok. Aplikasi video-sharing itu diduga 
melakukan sensor konten politik yang 
sensitif, pada khususnya terkait isu 
kerusuhan di Hong Kong, dan timbul 
pertanyaan bagaimana TikTok menyimpan 
data pribadi penggunanya. TikTok Hapus 
Video Propaganda ISIS
TikTok semakin populer di kalangan 
remaja dan pemuda AS di tengah-tengah 
meningkatnya ketegangan antara AS dan 
Tiongkok terkait isu perang dagang dan 
alih teknologi. Sekitar 60 persen dari 26,5 
juta pengguna aktif TikTok di AS berusia 
16-24 tahun.Sumber CNBC mengatakan 
Komite Penanaman Modal Asing di AS 
(CFIUS), yang bertugas meninjau dampak 
perjanjian bisnis oleh perusahaan asing 
terhadap keamanan AS, telah memulai 
penyelidikan terhadap akuisisi Musical.ly. 
Menurut si sumber, TikTok tidak meminta 
izin dari CFIUS ketika mengakuisisi 
Musical.ly.CFIUS dan TikTok tengah 
berdiskusi bagaimana caranya 
menghindari opsi divestasi saham di 

Internasional
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Musical.ly di tengah-tengah kontroversi 
keamanan nasional ini.Juru Bicara TikTok 
mengatakan pihaknya akan berusaha 
mendapatkan kepercayaan regulator AS. 
TikTok berkomitmen akan bekerja sama 
dengan Kongres AS.Pekan lalu, Senator 
Chuck Schumer dan Tom Cotton meminta 
TikTok diselidiki. Mereka 
mempertanyakan cara TikTok 
mengumpulkan data penggunanya dan 
apakah Tiongkok menyensor konten-
konten di AS. Mereka juga menilai TikTok 
bisa dimanfaatkan untuk kampanye politik 
asing.
TikTok Larang Iklan Politik Berbayar
“Dengan 110 juta unduhan di AS saja, 
TikTok memiliki potensi counter-intelijen 
yang tidak dapat diabaikan," demikian 
disampaikan Schumer dan Cotton 
kepada badan intelijen AS.ByteDance 
mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok 
tidak memiliki wewenang atas konten 
aplikasinya dan ByteDance juga tidak 
berada di bawah pengaruh pemerintahan 
manapun.ByteDance adalah salah satu 
startup paling cepat berkembang di 
Tiongkok. Semester pertama tahun ini, 
perusahaan yang didukung pendanaan 
dari SoftBank, Sequoia Capital, KKR, 
General Atlantic dan Hillhouse Capital 
Group meraih pendapatan lebih dari US$ 
7 miliar, mengalahkan prediksi analis. 
ByteDance diperkirakan memiliki valuasi 
sebesar US$ 78 miliar.
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Coba perhatikan bentuk dan warna kuku 
Anda dengan teliti, apakah terdapat 
semburat warna atau tekstur yang aneh? 
Kondisi kuku ternyata bisa memberikan 
informasi tentang kesehatan Anda. Dari 
kuku Anda bisa mengetahui tubuh Anda 
sedang kekurangan jenis vitamin, al atau 
zat gizi apa. Lebih lengkap, berikut 
penjelasannya:
Kuku lemah, rapuh, dan terpisah.
Kondisi ini biasanya terjadi pada orang 
dengan usia lanjut. Bisa juga hal ini 
disebabkan akibat manikur kuku yang 
terlalu sering dan penggunaan asesoris 
pada kuku seperti kuku akrilik, atau gel 
kuku. Kemungkinan tubuh Anda juga 
kekurangan vitamin A (yang membantu 
protein dalam pembuatan kuku), vitamin 

Kuku Dan Kesehatan Anda

C atau biotin. Jika hal ini terjadi, 
sebaiknya kurangi proses perawatan 
kuku yang biasa Anda jalani selama 
beberapa minggu. Anda juga harus 
sering menggunakan pelembap tangan 
yang kaya akan kondisioner. Jika hal 
diatas tidak membantu, segera pergi ke 
dokter untuk melihat apakah 
kekurangan vitamin memengaruhi 
kondisi Anda tersebut atau tidak.
Kuku kuning
Apakah terdapat semburat berwarna 
kuning pada kuku Anda? Jika ya, hal 
tersebut dapat menjadi tanda seperti 
jamur kuku, psoriasis (efek samping 
penggunaan obat), atau noda dari 
merokok. Jika hal ini terjadi, Anda bisa 
coba untuk merendam kuku dengan 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

1718

Coba perhatikan bentuk dan warna kuku 
Anda dengan teliti, apakah terdapat 
semburat warna atau tekstur yang aneh? 
Kondisi kuku ternyata bisa memberikan 
informasi tentang kesehatan Anda. Dari 
kuku Anda bisa mengetahui tubuh Anda 
sedang kekurangan jenis vitamin, al atau 
zat gizi apa. Lebih lengkap, berikut 
penjelasannya:
Kuku lemah, rapuh, dan terpisah.
Kondisi ini biasanya terjadi pada orang 
dengan usia lanjut. Bisa juga hal ini 
disebabkan akibat manikur kuku yang 
terlalu sering dan penggunaan asesoris 
pada kuku seperti kuku akrilik, atau gel 
kuku. Kemungkinan tubuh Anda juga 
kekurangan vitamin A (yang membantu 
protein dalam pembuatan kuku), vitamin 

Kuku Dan Kesehatan Anda

C atau biotin. Jika hal ini terjadi, 
sebaiknya kurangi proses perawatan 
kuku yang biasa Anda jalani selama 
beberapa minggu. Anda juga harus 
sering menggunakan pelembap tangan 
yang kaya akan kondisioner. Jika hal 
diatas tidak membantu, segera pergi ke 
dokter untuk melihat apakah 
kekurangan vitamin memengaruhi 
kondisi Anda tersebut atau tidak.
Kuku kuning
Apakah terdapat semburat berwarna 
kuning pada kuku Anda? Jika ya, hal 
tersebut dapat menjadi tanda seperti 
jamur kuku, psoriasis (efek samping 
penggunaan obat), atau noda dari 
merokok. Jika hal ini terjadi, Anda bisa 
coba untuk merendam kuku dengan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Bayern pada menit ke-25 melalui 
sepakan dari jarak dekat.
Djibril Sow menggandakan keunggulan 
Frankfurt pada menit ke-33, sebelum 
Robert Lewandowski memperkecil 
ketertinggalan Bayern empat menit 
berselang.
Saat babak kedua baru bergulir lima 
menit, Frankfurt kembali mencetak gol. 
David Abraham mencuri bola dari 
penguasaan Gnabry, dan berlari ke 
kotak penalti Bayern, sebelum 
kemudian menjulurkan kakinya untuk 
menyambar bola umpan silang 
melewati kiper Manuel Neuer.Martin 
Hinteregger membukukan gol keempat 
Frankfurt pada menit ke-61, melalui 
sundulan kepala meneruskan bola 
tendangan sudut. Lima menit sebelum 
pertandingan usai, Pacienca 
mencatatkan namanya di papan skor 
dengan memanfaatkan umpan pemain 
pengganti Andre Silva.
Dortmund Hentikan Rekor Wolfsburg
Borussia Dortmund menghentikan 
rekor tanpa kekalahan milik Wolfsburg 
saat mereka mencatatkan kemenangan 
3-0 atas tamunya tersebut.Thorgan 

Eintracht Frankfurt mempermalukan 
Bayern Muenchen dengan skor 5-1 
dalam pertandingan lanjutan Liga 
Jerman atau Bundesliga yang dimainkan 
di Commerzbank Arena pada Sabtu 
(2/11/2019) malam WIB.
Dengan kekalahan ini, Bayern bukan 
saja gagal merebut posisi pucuk 
klasemen dari tangan Borussia 
Moenchengladbach, namun pasukan 
Niko Kovac kini harus turun dua strip ke 
peringkat keempat dengan 18 poin.
Bayern mengawali pertandingan dengan 
bagus saat Serge Gnabry melepaskan 
sepakan melebar setelah bekerja sama 
dengan Thomas Mueller.
Petaka bagi Bayern dimulai pada menit 
kesembilan ketika Jerome Boateng 
melanggar Goncalo Pacienca saat laga 
baru berjalan sembilan menit. Wasit 
awalnya hanya memberikan kartu 
kuning kepada Boateng, namun ia 
mengubah keputusannya menjadi kartu 
merah setelah melakukan peninjauan 
VAR.
Frankfurt memaksimalkan keunggulan 
jumlah pemain yang dimilikinya. Filip 
Kostic membuka banjir gol ke gawang 

Pemain Muenchen Kalah Telak Di Frankfurt 

Bola

menggunakan pembersih gigi palsu. 
Jika semburat kuning terus berlanjut, 
dan disertai dengan rasa sakit, hal 
tersebut menandakan bahwa Anda 
benar-benar terinfeksi jamur kuku. 
Warna kuning juga dapat muncul akibat 
beberapa kondisi langka seperti 
sindrom kuku kuning.
Bintik putih
Bintik atau titik putih yang kerap muncul 
pada permukaan kuku biasanya 
disebabkan oleh beberapa jenis 
trauma, bahkan bisa terjadi akibat jari 
yang mengendor, atau kutikula yang 
terlalu agresif. Kondisi ini bisa hilang 
dengan sendirinya, tetapi jika bintik 
putih tidak kunjung hilang dan terlihat 
menganggu, Anda bisa pergi ke dokter 
kulit untuk mendapatkan solusi terbaik.
Bergaris gelap vertikal
Kondisi ini biasanya terjadi pada orang-
orang yang berkulit gelap, hal ini juga 
bisa mengindikasikan sebagai sebuah 
tahi lalat jinak di kuku. Namun jika 
bentuk dari garis berubah atau muncul 
garis baru pada kuku, bisa 
menandakan  Anda menderita 
melanoma. Segera periksakan ke 
dokter kulit Anda.
Kuku sendok
Kondisi ini akan membuat kuku Anda 

terlihat cekung. Bila Anda menderita kuku 
sendok, hal tersebut menandakan bahwa 
tubuh kekurangan zat besi. Dalam 
beberapa kasus, kuku sendok dapat 
menjadi tanda penyakit jantung atau 
hipotiroidisme (kondisi kelenjar tiroid yang 
tidak aktif). Jika hal ini terjadi, minta dokter 
untuk melakukan tes darah demi 
menemukan apa penyebab masalah ini. 
Dalam beberapa kasus Anda juga bisa 
diresepkan suplemen zat besi.
Depresi horisontal
Cara termudah untuk menggambarkan 
kondisi kuku ini adalah, jika baru-baru ini 
kuku Anda mengalami trauma akibat 
terjepit pintu atau semacamnya. Tetapi, 
jika Anda tidak mengalami trauma 
tersebut, kondisi ini dapat menjadi tanda 
serius dari penyakit diabetes, penyakit 
peredaran darah atau penyakit yang 
berhubungan dengan demam tinggi. 
Cobalah periksakan kesehatan Anda 
ketika mengalami masalah kuku seperti ini, 
jika Anda tidak mengalami sebuah trauma.
Kuku bergaris
Jika pada permukaan kuku Anda 
berbentuk garis-garis vertikal yang 
menumpuk dan menyerupai tetesan lilin, 
hal tersebut menandakan terjadi 
perubahan hormon,masalah tiroid, stres, 
atau penyakit diabetes. Konsultasikan ke 
dokter mengenai masalah ini segera.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Hazard membukukan gol perdananya 
di Dortmund untuk membuka 
keunggulan timnya pada menit ke-52, 
dengan memanfaatkan operan Achraf 
Hakimi.Dortmund menggandakan 
keunggulan enam menit berselang. 
Kali ini Hazard mengirimkan operan 
kepada Raphael Guerrero untuk 
diteruskan pemain sayap itu dengan 
sepakan keras tertuju pada sudut 
gawang Wolfsburg.
Mario Goetze kemudian menutup 
pesta gol Dortmund dengan eksekusi 
penaltinya pada menit ke-88.
 Hasil yang mendongkrak posisi 
Dortmund ke peringkat kedua, 
tertinggal tiga poin dari Borussia 
Moenchengladbach.
Gladbach juga mendulang hasil positif 
pada pekan ke-10. Bertandang ke 
markas Bayer Leverkusen, Oscar 
Wendt membuka keunggulan sang 
pemuncak klasemen dengan golnya 
pada menit ke-18.
Kevin Volland sempat menyamakan 
kedudukan untuk Leverkusen pada 
menit ke-25, tetapi Marcus Thuram 
menjadi pahlawan Gladbach dengan 
golnya tiga menit sebelum babak 
pertama usai. Gladbach pun kokoh di 
pucuk klasemen dengan 22 poin.
Leipzig Pesta 8 Gol
RB Leipzig berpesta delapan gol saat 
menjamu Mainz 05. Pasukan Julian 
Nagelsmann mengukir kemenangan 8-
0 untuk menghentikan catatan empat 
pertandingan tanpa kemenangannya.

Marcel Sabitzer membuka pesta gol 
Leipzig dengan golnya pada mneit kelima 
melalui tembakan mendatarnya. 
Memasuki menit ke-30, 
Timo Werner membukukan gol 
pertamanya di laga ini dengan 
memanfaatkan bola kiriman Christopher 
Nkunku.
Nkunku beralih peran sebagai pencetak 
gol lima menit kemudian. Pemain Prancis 
ini melepaskan tembakan dari tepi kotak 
penalti untuk mengukir gol ketiganya 
musim ini. 
Bek kiri Marcel Halstenberg kemudian 
menyambar umpan tarik Yussuf Poulsen 
untuk mencatatkan namanya di papan 
skor pada menit ke-39.
Poulsen turut menyumbang gol pada 
menit ke-44, dengan memanfaatkan bola 
pantul setelah sepakan Sabitzer dapat 
digagalkan kiper Robin Zentner.
Werner mengemas gl keduanya di laga 
ini saat babak kedua baru berlangsung 
tiga menit, untuk menjadi gol 
kedelapannya musim ini. Ia kemudian 
menjadi pengumpan dengan kiriman 
umpan silang yang sukses ditanduk bek 
Nordi Mukiele.
Robin Quaison mencetak gol untuk Mainz 
tidak lama kemudian, namun wasit 
menganulir golnya karena offside. 
Werner melengkapi trigolnya tiga menit 
sebelum peluit panjang berbunyi, 
sekaligus trigol keduanya musim ini.
Setelah mengukir kemenangan 
terbesarnya di Liga Jerman, Leipzig naik 
ke peringkat ketiga dengan 18 poin.
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Kami Juga Menerima Catering Pabrik

 Ketua DPP Partai Nasional Demokrat 
(NasDem) Willy Aditya menggunakan 
istilah taaruf atau perkenalan untuk 
menggambarkan situasi politik yang 
terjadi saat ini antara partainya dengan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Ini istilahnya kami masih taaruf," ujar 
Willy Aditya dalam sebuah diskusi di 
Jakarta, Sabtu (2//11/2019).
Dia mengatakan pertemuan antara 
Ketua Umum Partai NasDem Surya 
Paloh dengan Ketua Umum Partai PKS 
Shohibul Iman yang terjadi pada Rabu 
(30/10), masih merupakan langkah awal 
dalam proses membangun agenda-
agenda politik antara ke dua partai ke 
depan.Menurut dia, masih terlalu dini 

untuk berspekulasi terkait adanya 
kemungkinan-kemungkinan politik 
yang terjadi antara NasDem dan 
PKS."Kalau pertemuan pertama 
langsung tancap gas kan biasanya 
kalau yang cepat-cepat itu gampang 
patah juga. Biar kemudian kita 
bangun sebagai proses yang benar-
benar natural dan berikutnya ada 
agenda-agenda yang harus kita 
susun," ujar Willy Aditya.
Ke depan, lanjut Willy, terbuka 
kemungkinan untuk dilakukan 
pertemuan lanjutan antara NasDem 
dan PKS. Agenda pertemuan itu 
nantinya akan melibatkan elit dan 
fungsionaris baik dari NasDem 

Nasdem : Kami Masih Taaruf Dengan PKS

Tanah Air
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maupun PKS di sejumlah titik di Tanah 
Air."Ini menunjukkan bahwasanya 
perbedaan itu 
suatu 
keniscayaan, 
tapi kerjasama 
politik 
membangun 
negara besar itu 
kewajiban," kata 
Willy Aditya.
Sementara itu 
juru bicara PKS 
Fathul Bari 
menilai wajar 
adanya 
pertemuan 
antara para 
petinggi kedua partai. Adanya pertemuan 

tersebut, kata dia, dapat mendinginkan 
suhu politik yang sempat memanas di 

tengah 
masyarakat 
usai pemilihan 
presiden 2019.
“Partai politik 
juga cair dan 
bersilaturahim 
dan itu juga 
ditunjukkan 
Pak Surya 
Paloh yang 
sangat luar 
bisa kepada 
PKS. Bagi kami 
ini suatu 
penghargaan," 

ucap Fathul Bari.
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Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi 
mengundurkan diri dari jabatannya. Dia 
mengundurkan diri sejak Kamis 
(31/10/2019). "Per tanggal 31 semalam 
dia mengundurkan diri," ujar Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI 
Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat 
(1/11/2019). Chaidir menuturkan, Edy 
mengundurkan diri atas permintaan 
sendiri. Chaidir menyatakan tidak ada 
yang menekan Edy untuk mundur dari 
jabatannya. Pengunduran diri ini terjadi 
setelah heboh anggaran Rp 5 miliar 
untuk influencer. Meski demikian, 
Chaidir membantah pengunduran diri 
Edy berkaitan dengan kasus anggaran 
Rp 5 miliar untuk membayar influencer 
dalam rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) untuk 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) 2020. "Tidaklah, tidak 
ada kaitan ke situ (anggaran influencer). 
Dia mau mengundurkan diri saja, 
mengundurkan diri atas permintaan 
sendiri," kata Chaidir. Setelah melepas 
jabatan sebagai Kepala Dinas 

Kadis Pariwisata DKI Mundur

Tanah Air

Pariwisata, lanjut Chaidir, Edy ingin 
menjadi staf Dinas Pariwisata di anjungan 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). "Dia 
ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf 
anjungan Taman Mini," ucap Chaidir. Saat 
dihubungi pada Jumat siang, nomor 
ponsel Edy tidak bisa dihubungi. Sebelum 
Edy mengundurkan diri, anggaran 
influencer di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan DKI Jakarta disoroti banyak 
pihak dan viral di media sosial. Dalam 
dokumen rancangan KUA-PPAS 2020, 
anggaran sebesar Rp 5 miliar ditulis untuk 
membayar lima influencer. Edy sempat 
menanggapi anggaran tersebut. Dia 
menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan 
hanya untuk biaya influencer. "Saya 
luruskan, anggaran itu bukan satu 
influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada 
macam-macam, ada belanja event dan 
biaya publikasi," ujar Edy, Senin 
(28/10/2019). Edy menyampaikan, 
kegiatan tersebut sudah diterapkan 
bertahun-tahun. Namun, anggaran itu 
akhirnya dicoret dari rancangan KUA-
PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan 
dialihkan untuk anggaran balap mobil 
listrik Formula E 2020.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) 
menghadirkan empat kereta api baru di 
penghujung tahun 2019. Keempat kereta 
tersebut yakni Anjasmoro Ekspres relasi 
Jombang-Yogyakarta-Pasar Senen (pp), 
Dharmawangsa Ekspres relasi Surabaya 
Pasar Turi-Pasar Senen (pp), Sancaka 
Utara relasi 
Surabaya 
Pasar Turi-
Gambringan-
Solo Balapan-
Kutoarjo (pp) 
serta Argo 
Cheribon 
relasi 
Pemalang-
Gambir dan 
Tegal-
Pemalang. VP Public Relations PT KAI 
Edy Kuswoyo mengungkapkan bahwa 
keempat KA baru ini terdiri dari kelas 
ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Dari 
variasi kelas tersebut, tentunya harga 
yang dibanderol juga bervariasi. "KA 
Anjasmoro Ekspres mulai harga Rp 
270.000-Rp 380.000, KA Dharmawangsa 
Ekspres mulai harga Rp 160.000-Rp 
410.000, KA Argo Cheribon mulai harga 
Rp 40.000-Rp 240.000, dan KA Sancaka 
Utara harga sekitar Rp 190.000-Rp 
280.000," ujar Edy saat dikonfirmasi 
Kompas.com, Sabtu (2/11/2019). Selain 
itu, kapasitas tempat duduk (seat) yang 
disediakan juga berbeda-beda pada tiap 
KA baru. KA Anjasmoro Ekspres Untuk 
KA Anjasmoro Ekspres relasi Jombang-
Yogyakarta-Pasar Senen (pp), imbuhnya 
tersedia total 600 tempat duduk yang 
terdiri dari, 200 kursi kelas Eksekutif dan 
400 kelas Ekonomi. Harga tiket yang 
dijual untuk kelas Eksekutif Rp 380.000, 
kelas Ekonomi Rp 270.000. KA 
Dharmawangsa Ekspres Sementara, 
untuk KA Dharmawangsa Ekspres relasi 
Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen (pp) 
tersedia total 786 tempat duduk yang 
terdiri dari 150 kursi kelas Eksekutif dan 
636 kursi kelas Ekonomi. Harga tiket 
yang diperdagangkan untuk kelas 
Ekonomi Rp 160.000, kelas Eksekutif Rp 

KAI Luncurkan 4 Kereta Baru

Tanah Air

410.000. KA Argo Cheribon Kemudian, 
untuk KA Argo Cheribon tersedia relasi 
Tegal-Pemalang dan Pemalang-
Gambir. Untuk KA Argo Cheribon relasi 
Tegal-Pemalang disediakan sebanyak 
330 tempat duduk yang terdiri dari 250 
kursi kelas Eksekutif dan 80 kursi kelas 

Ekonomi. Harga 
relasi singkat ini 
cenderung lebih 
murah, yakni kelas 
Eksekutif Rp 50.000 
dan kelas Ekonomi 
Rp 40.000. Lainnya, 
untuk KA Argo 
Cheribon relasi 
Pemalang-Gambir 
PT KAI 
menyediakan 

sebanyak 330 tempat duduk yang 
terdiri dari 250 kursi kelas Eksekutif 
dan 80 kursi kelas Ekonomi. Diketahui, 
untuk KA Argo Cheribon relasi 
Pemalang-Gambir harga yang 
dibanderol lebih tinggi dibandingkan KA 
Argo Cheribon Tegal-Pemalang, yakni 
untuk kelas Ekonomi Rp 180.000 dan 
kelas Eksekutif Rp 240.000. KA 
Sancaka Utara Tak hanya itu, untuk KA 
Sancaka Utara relasi Surabaya Pasar 
Turi-Gambingan-Solo Balapan-Kutoarjo 
(pp) terdapat 456 tempat duduk yang 
disediakan untuk kelas eksekutif dan 
bisnis. Harga yang dicantumkan PT 
KAI (persero) untuk relasi ini, yakni 
kelas ekonomi Rp 190.000 dan Rp 
280.000. Di sisi lain, Direktur Utama PT 
KAI (Persero) Edi Sukmoro 
menjelaskan bahwa masyarakat dapat 
memesan tiket mulai 1 November 2019 
untuk keberangkatan 1 Desember 
2019. Adapun pemesanan tiket 
dilakukan secara bertahap dan berlaku 
untuk semua kanal pembelian. “Saya 
mengimbau kepada calon penumpang 
KA dengan keberangkatan 1 Desember 
2019 dan seterusnya agar 
memerhatikan lagi jadwal yang tertera 
di tiket. Tujuannya agar tidak tertinggal 
kereta karena sudah diberlakukannya 
Gapeka 2019,” kata dia.
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Hong Kong memasuki masa resesi 
teknis pada kuartal ketiga tahun ini. 
Demikian pernyataan pemerintah 
setempat pada hari Kamis (31/10). Ada 
beragam faktor pemicu resesi itu, salah 
satunya adalah protes antipemerintah 
yang berlangsung selama 21 minggu 
berturut-turut.Produk domestik bruto 
(PDB) mengalami kontraksi sebesar 3,2 
persen pada kuartal ketiga 2019 setelah 
mengalami penurunan 0,5 persen di 
kuartal sebelumnya, ujar sebuah 
pernyataan pemerintah.
Lebih lanjut, pemerintah di bekas koloni 
Inggris itu menyatakan, bahwa 
penurunan itu adalah efek ikutan dari 
perang dagang antara AS dan Cina, dan 
"insiden sosial yang bersifat lokal." 
Istilah terakhir merujuk kepada 
demonstrasi berkepanjangan yang 
membuat kota itu menunda sejumlah 
acara termasuk juga beberapa atraksi 
populer bagi turis.
Kontribusi pariwisata terbesar
Penurunan kegiatan perekonomian di 
Hong Kong sebagian besar dipicu oleh 
menurunnya sektor pariwisata, yang 
diklaim oleh pemerintah sebagai yang 
terbesar dalam satu kuartal setelah 
tahun 2003 ketika kota itu dilanda 
epidemi SARS.
Kebanyakan turis yang datang ke Hong 
Kong berasal dari Cina daratan. 
Sebagian besar membatalkan rencana 
perjalanannya akibat protes yang terus 
terjadi beberapa bulan terakhir ini. 
Akibatnya, perekonomian Hong Kong 
diperkirakan akan tetap melemah 
hingga akhir tahun 2019.
Resesi terjadi ketika ekonomi menurun 
secara signifikan setidaknya selama 
enam bulan berturut-turut. Penurunan 
dapat dilihat dalam lima indikator 
ekonomi seperti produk domestik bruto, 
pendapatan, tingkat pengangguran, 
manufaktur, dan penjualan ritel.
Sian Fenner, ekonom untuk wilayah 
Asia pada Oxford Economics, 
mengatakan bahwa perekonomian 
Hong Kong dihantam dari dua arah. 

Hong Kong Mulai Masuk Masa Resesi

Internasional

Pertama oleh demonstrasi yang 
mempengaruhi penjualan ritel dan 
berdampak kepada turisme. Hantaman 
kedua adalah perang dagang antara 
AS dan Cina yang berpengaruh 
terhadap ekspor.
"Jadi sepertinya kita tidak akan melihat 
pertumbuhan positif pada kuartal 
keempat," ujar Fenner. Pengeluaran 
belanja konsumen di Hong Kong juga 
dilaporkan melemah dan orang-orang 
merasa sangat pesimis, bahwa aksi 
protes akan segera berakhir.
Protes pelarangan penggunaan 
topeng
Demonstrasi antipemerintah terbaru 
yang digelar di Hong Kong terjadi pada 
Kamis (31/10) bertepatan dengan hari 
Halloween. Dalam protes ini, massa 
berjalan di kawasan pejalan kaki, 
mengenakan kostum Halloween dan 
menyuarakan ketidaksetujuan mereka 
terhadap peraturan pelarangan 
penggunaan topeng. Protes ini 
berujung bentrok dengan polisi yang 
menyemprotkan gas merica dan 
menembakkan gas air mata untuk 
membubarkan massa.
Protes di Hong Kong dimulai pada 9 
Juni untuk menentang rancangan 
undang-undang yang akan 
memungkinkan warga untuk 
diekstradisi ke Cina daratan. RUU itu 
secara resmi telah dibatalkan, tetapi 
protes telah terlanjur tumbuh menjadi 
gerakan antipemerintah yang lebih 
besar.
Hong Kong adalah bekas koloni 
Inggris yang dikembalikan ke 
pemerintahan Cina pada tahun 1997. 
Hong Kong memiliki hak istimewa di 
bawah perjanjian yang disebut "satu 
negara, dua sistem."
Tidak ada toleransi bagi tindakan 
separatis
Seorang pejabat senior di parlemen 
Cina mengatakan Jumat (01/11) 
bahwa negara itu tidak akan 
memberikan toleransi terhadap 
penyimpangan dari perjanjian "satu 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Amerika Serikat (AS) pada Kamis 
(31/10/2019) telah menyetujui 
pemungutan suara garis partai (party-
line), untuk mengeluarkan resolusi yang 
akan menjelaskan pedoman tahap 
selanjutnya proses pemakzulan 
(impeachment) Donald Trump.
Sebanyak 232 suara menyatakan 
setuju, dan 196 suara menolak. Namun, 
semua anggota Partai Republik 
menentang langkah itu, terlepas 
kekacauan yang berlangsung selama 
berpekan-pekan untuk mengadakan 
pemungutan suara yang membawa 
proses pemakzulan menjadi lebih 
terbuka.
Wall Street Tertekan Data Ekonomi dan 
Pemakzulan Trump
Kongres AS pun terbelah pada Jumat 
(1/11), setelah mereka secara resmi 
membuka fase publik baru terkait 
penyelidikan terhadap Trump pada 
Kamis yakni saat anggota parlemen 
untuk kali permata melakukan 
pemungutan suara guna meneruskan 
proses pemakzulan yang menargetkan 
presiden AS. “DPR melangkah maju 
dengan menetapkan prosedur untuk 
sidang dengar pendapat terbuka 
sehingga publik dapat melihat fakta-
faktanya sendiri. 
Apa yang dipertaruhkan semua ini tidak 
lain untuk demokrasi kita,” ujar Ketua 
DPR AS Nancy Pelosi dari Demokrat di 
Washington.
Capres Demokrat Setuju Pemakzulan 
Trump
Seperti diketahui, Partai Demokrat 
sedang mencari tahu apakah Trump 
telah menyalahgunakan kekuasaannya 
sebagai presiden dengan menekan 
pemerintah asing untuk menyelidiki rival 
politiknya di dalam negeri.Sementara 
Trump berulang kali mencap 
penyelidikan itu tidak sah dan 
bermuatan politik, tema yang kembali ia 
usung usai pemilihan umum (pemilu). 
“Perburuan penyihir terbesar dalam 
sejarah Amerika!” cuit dia di Twitter. 

Gedung Putih menuding partai oposisi 
Demokrat bahwa “pada dasarnya mereka 
tidak-Amerika sehubungan dengan obsesi 
mereka atas pemakzulan tidak sah ini”.
“Demokrat setiap hari memilih untuk 
membuang-buang waktu pada 
pemakzulan palsu – upaya terang-
terangan partisan untuk menghancurkan 
Presiden,” kata Sekretaris Pers Stephanie 
Grisham dalam pernyataan setelah 
pemungutan suara.Di sisi lain, Trump telah 
meminta rekan-rekannya dari Partai 
Republik untuk mendukungnya. Presiden 
yang tengah diperangi itu pun me-retweet 
seruan dari pembawa acara Fox News, 
Laura Ingraham yang menyerukan agar 
Partai Republik “berdiri bersama dan 
membela pemimpin partai mereka 
terhadap fitnah-fitnah ini”.
Komite Intelijen DPR – yang telah 
memimpin jalannya penyelidikan sejauh ini 
– akan memimpin sidang terbuka, 
dengan menghadirkan saksi dan bukti 
dokumenter , yang memungkinkan Partai 
Republik menentang kasus melawan 
Trump.
Kelompok minoritas juga menyarankan 
untuk mengeluarkan surat panggilan dari 
pengadilan tetapi mayoritas Demokrat 
telah mengambil keputusan final, yang 
mana aturan itu telah membuat marah 
Partai Republik.
 Demokrat berpendapat bahwa 
pemungutan suara bertujuan menetralkan 
pokok pembicaraan penting Partai 
Republik bahwa penyelidikan tidak 
memiliki validitas karena DPR tidak 
seluruhnya menandatangani.
Namun jika kasus terhadap Trump 
dianggap cukup kuat, Komite Kehakiman 
DPR akan mengajukan dakwaan formal 
terhadap presiden 
 berupa pasal pemakzulan – yang akan 
dipilih oleh DPR penuh. Tetapi, masih 
belum jelas seberapa cepat proses ini 
dapat berjalan. Ada yang mengatakan 
DPR – yang menguasai Demokrat – bisa 
memakzulkan Trump pada akhir tahun. 
Selanjutnya dia akan diadili di Senat – 
yang dikuasai oleh Partai Republik.

Pemakzulan Trump Masuk Babak Baru
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Apa Kata Bintang Anda negara, dua sistem" yang selama ini 
berlaku.Tema Hong Kong adalah 
bagian penting dalam diskusi rapat 
pleno Partai Komunis pada Kamis, ujar 
Shen Chunyao, 
kepala Komite 
Hukum Dasar di 
parlemen.Rapat 
tersebut 
menekankan 
konsep "satu 
negara" sebagai 
pondasi bagi 
"dua sistem" dan 
partai akan 
mendukung 
pemerintahan di wilayah administrasi 
khusus, yang juga termasuk Makau, 
untuk mengetatkan penegakan hukum, 
ujar Shen.Lebih lanjut Shen 
mengatakan bahwa masyarakat di 
Hong Kong dan Makau khususnya 
orang muda dan pegawai pemerintahan 
mesti memperbaiki "semangat 
patriotisme" dan pengetahuan mereka 
akan sejarah Cina."Singkatnya, kami 
akan lebih meningkatkan sistem 

pemerintah pusat dalam menjalankan 
kekuasaan administratif penuh di Daerah 
Administratif Khusus sesuai dengan 
konstitusi dan Hukum Dasar," katanya.

Partai komunis Cina 
akan "dengan tegas 
melindungi 
kedaulatan nasional, 
keamanan, dan 
kepentingan 
pembangunan, 
dalam jangka 
panjang melindungi 
kemakmuran dan 
stabilitas Hong Kong 
dan Makau, dan 

tidak akan mentolerir setiap tantangan 
terhadap sistem 'satu negara, dua 
sistem,'" kata Shen.Partai juga "tidak akan 
mentolerir tindakan yang memisahkan 
negara atau membahayakan keamanan 
nasional, dan dengan tegas mencegah 
kekuatan eksternal untuk melakukan 
campur tangan di Hong Kong dan Makau 
dengan melaksanakan kegiatan separatis, 
subversif, infiltrasi atau kegiatan yang 
merusak."

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Akhirnya Anda bisa menilai, kan, mana 
yang benar-benar tulus membantu dan 
mana yang hanya basa-basi lalu 
memanfaatkan cerita Anda untuk hal 
lain? 
Keuangan : Bisa belanja
Asmara : Coba mengalah.

Curhatan teman beberapa waktu lalu 
membuat Anda banyak berpikir. 
Ternyata memang, semua hal 
sebenarnya tak seindah apa yang 
nampak di luar. Bisa saja, apa yang 
selama ini terlihat sempurna sebenarnya 
menyimpan banyak rahasia yang tak 
mengenakan
Keuangan: Ada bantuan.
Asmara :  Berakhir indah.

Pihak luar memang di luar kontrol kita, 
namun yang terpenting, Anda harus 
memiliki kontrol atas diri sendiri. 
Sampaikan alasannya tanpa 
menyinggung pihak lain, ya. Usahakan 
tetap tenang.
Keuangan : Aman.
Asmara : Memaafkan lagi.

Eits, ingat, kini Anda sudah memiliki 
hubungan yang lebih menyenangkan dan 
serius, bukan? Jangan sampai 
mengulang kesalahan untuk kedua 
kalinya.
Keuangan : Cicilan lunas!
Asmara : Jangan egois.

Melirik peluang bisnis yang semakin 
terbuka lebar saat ini membuat Anda 
menjadi lebih giat bekerja, ya? Ini berita 
yang baik sekali untuk Anda. 
Keuangan : Kerja keras
Asmara : Lebih dominan.

Bila Anda yakin ini saatnya untuk 
membeberkan masa lalu yang 
sangat.Terlebih bila ini sangat 
mengganggu hidup Anda. Siapa tahu, Si 
Dia bisa menerimanya dengan lapang 

dada. Terpenting, siapkan segala 
konsekuensi, ya.
Keuangan : Perlu sokongan
Asmara : Mengaku saja.

Tak perlu terlalu mendengarkan apa 
kata orang, ah. Sejak dulu sudah 
terbukti, kan, mendengarkan kata 
orang itu tak ada habisnya
Keuangan : Second opinion.
Asmara : Kok, bohong?

Saat merasa beruntung memiliki Si Dia 
yang sangat mengerti Anda, jangan 
ragu untuk segera sampaikan. Sikap 
saling terbuka dan memberikan 
tanggapan atas sikap yang dilakukan, 
akan sangat baik dan berpengaruh 
terhadap hubungan Anda dan Si Dia
Keuangan : Bisa liburan.
Asmara : Terpuaskan.

Kesempatan tak selalu datang dua kali.
 Untungnya, kesempatan yang datang 
beberapa bulan lalu tak Anda sia-
siakan begitu saja. 
Keuangan : Lebih teratur.
Asmara : Didukung penuh.

 
Jangan selalu menempatkan alasan 
kekecewaan Anda pada orang lain. 
Coba telusuri, jangan-jangan, justru 
kesalahan ada pada Anda?
Keuangan : Bertambah!
Asmara : Meledak-ledak.

Kerinduan pada buah hati rasanya 
makin sulit dibendung. Namun apa 
daya, alih-alih bercengkrama sepulang 
kerja, yang ada Anda masih harus 
berkutat di depan meja. 
Keuangan : Renovasi rumah.
Asmara : Usaha sendiri?

 
Tergoda untuk berlibur saat melihat 
foto-foto wisata teman di media sosial 
memang sah-sah saja. Tapi, 
mengertilah jadwal pasangan. 
Keuangan : Manfaatkan sisa.
Asmara : Menuntut.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)

.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Pengumuman utk saudari Senny
alamat 1434 Tasker. 
No telp 267 - 774 - 6166 untuk
menyelesaikan sisa utang catering
sebesar $40 ke Ramayana.
Hub 267 - 938 - 0267. Ingat jangan
suka makan gratis karena kita 
bukan badan sosial

Korea Utara (Korut) melalui media 
pemerintah KCNA menyatakan, mereka 
menguji coba senjata peluncur roket 
"super besar". Militer Korea Selatan 
(Korsel) mengumumkan, Korut 
meluncurkan dua proyektil jarak dekat 
dari Provinsi Pyongan Selatan, dan 
mencapai jarak 370 km. Ini merupakan 
uji coba terbaru Korea Utara setelah 
pada 2 
Oktober 
lalu, 
pemerint
ahan Kim 
Jong Un 
menemb
akkan 
rudal 
berbasis 
laut. Jika 
terkonfir
masi, 
rudal 
berbasis 
kapal selam itu bakal memberikan 
perubahan pada keseimbangan militer 
di Semenanjung Korea. "Tes ini 
dilakukan untuk memverifikasi 
keamanan dari sistem peluncur roket 
yang berkelanjutan," jelas KCNA 
dilansir AFP Kamis (31/10/2019). Kim 
Jong Un yang menyaksikan peluncuran 
peluncur roket "super besar" 
menyatakan "kepuasan". "Beliau 
mengirim ucapan selamat kepada tim 
yang bertugas," jelas KCNA. Kabar 
tersebut terjadi di tengah belum 

tercapainya kata sepakat terkait 
perundingan nuklir antara Korea Utara 
dengan Amerika Serikat (AS). Pyongyang 
mendapat beragam sanksi internasional 
buntut tes senjata nuklir dan rudal balistik, 
di mana mereka mengklaim untuk 
menghadapi AS. Mereka meminta adanya 
kelonggaran dalam pemberian sanksi, dan 
berulang kali mendesak Washington 

menawarkan 
pendekatan baru 
pada akhir tahun 
nanti. Dalam 
pertemuan 
perdana Juni 2018, 
Kim dan Presiden 
Donald Trump 
bersepakat untuk 
menciptakan 
denuklirisasi di 
Semenanjung 
Korea. Namun 
perkembangan 
bagus belum 

tercapai. Dalam pertemuan kedua di 
Vietnam Februari lalu, kedua pemimpin 
gagal mencapai kesepakatan. Kemudian 
Kim dan Trump setuju untuk memulai 
kembali negosiasi setelah keduanya 
bertemu secara singkat di Zona 
Demiliterisasi Juni lalu. Dua negara lalu 
bertemu di Swedia awal Oktober ini. 
Namun Korut memutuskan keluar karena 
mereka "tidak berniat" melanjutkan 
perundingan kecuali AS mengakhiri 
"kebijakan bermusuhan".

Korut Uji Coba Peluncur Roket Besar

Internasional
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