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Sebuah video viral beredar 
menunjukkan adanya 'pemaksaan' 
dalam hal penarikan retribusi parkir di 
minimarket di Kota Bekasi. Dalam 
video itu, pihak minimarket 'dipaksa' 
untuk bekerja sama dengan ormas 
untuk mengelola lahan parkir di 
halaman minimarket. Pemerintah Kota 
Bekasi meminta kepada pengusaha 
minimarket di Bekasi mau bekerjasama 

dengan ormas terkait pengelolaan lahan 
parkir. Video tersebut menampilkan Kepala 
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kota Bekasi, Aan Suhanda, massa dari 
gabungan ormas, serta perwakilan dari 
minimarket. Video ini dibuat ketika aksi 
unjuk rasa di sebuah minimarket yang 
terletak di SPBU Rawalumbu, 23 Oktober 
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2019. Aksi unjuk rasa itu 
menyebabkan kemacetan parah 
karena ormas memblokade Jalan raya 
Narogong. Kapolres Metro Bekasi 
Kombes Indarto menjelaskan latar 
belakang video tersebut. Video itu 
sendiri diambil di depan minimarket di 
Jalan Narogong, Bantargebang, Kota 
Bekasi pada 23 Oktober 2019 lalu. 
"Beberapa waktu yang lalu itu ada 
orang, kebetulan ada anggota ormas, 
tapi dia sebetulnya mendapatkan surat 
tugas dari Dispenda (Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Bekasi) 
untuk narik parkir di lahan di titik itu, di 
pom bensin itu, dengan dasar surat itu, 
dia datang ke Alfamart. (Pihak) 
Alfamart karena merasa belum ada 
sosialisasi atau yang cukup dari 
pemkot dia bingung kan," ujar Kombes 
Indarto saat dihubungi detikcom, Senin 
(4/11/2019). Diawali insiden adanya 
penolakan minimarket terhadap ormas 
yang membawa 'surat tugas' untuk 
menjaga parkiran di minimarket. 
Namun, 'surat tugas' tersebut masa 
berlakunya sudah kedaluwarsa pada 
September 2019. Hal itu menimbulkan 
percekcokan antara pihak ormas 

dengan pihak minimarket. Pihak 
kepolisian menengahi kejadian itu. 
"(Ormas) ditolak, di sana sempat cekcok, 
terus ditengahi oleh polisi. Prinsipnya 
'kamu nggak boleh, apalagi surat 
tugasnya itu sudah habis September, itu 
kan Oktober, jadi nggak boleh'," ujar 
Indarto saat dihubungi detikcom, Senin 
(4/11/2019). Setelah ditengahi polisi, pihak 
ormas memanggil massa lebih banyak 
dan berdemo di sekitar Jalan Raya 
Narogong. Ormas, pihak minimarket, dan 
Pemkot Bekasi pun berdiskusi untuk 
menyelesaikan permasalahan retribusi 
parkir. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 
mengakui menggandeng ormas dalam 
pengelolaan parkir di minimarket. Ormas 
nantinya akan menjadi operator dalam 
pemungutan parkir di minimarket Kota 
Bekasi. "Iya, kan sama kayak mall bekerja 
sama dengan Secure Parking," kata 
Rahmat Effendi kepada wartawan di 
kantornya Jalan Ahmad Yani, Bekasi 
Selatan, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019). 
Pria yang akrab disapa Pepen itu 
menyebutkan, bahwa pihaknya ingin 
memberdayakan ormas dalam 
pengelolaan parkir di minimarket. Namun, 
dia menegaskan ormas harus mengikuti 

regulasi yang diterapkan oleh Pemkot 
Bekasi. "Kita 'kan lagi melakukan 
pemberdayaan kepada teman-teman. 
Nah pemberdayaan itu 'kan harus pakai 
aturan, bukan otot kan. Saat aturan 
main itu ya sama semua. Ada wajib 
pajak, berarti kan ada NPWP-nya, ada 
izin operasional. Atau perorangan, you 
juga bisa tapi harus punya izin, izin 
operasionalnya," jelas Rahmat. Rahmat 
mengatakan, retribusi parkir itu nantinya 
masuk ke kas Pemkot Bekasi. Namun, 
dia menegaskan, ormas selaku operator 
harus memiliki badan hukum. "(Uang 
parkir masuk) ke kas Pemkot, tapi ada 
pemberdayaan. Operatornya siapa tapi 
berbadan hukum, ada aturan, nggak 
keluar merek ormasnya, tapi keluar 
nama pengusahanya," tuturnya. 
Rahmat melanjutkan, pihaknya masih 

menggodok hal ini bersama para 
pengusaha minimarket di Bekasi. 
Rahmat berharap pihak minimarket mau 
bekerja sama agar tidak timbul keributan 
akibat persoalan lahan parkir. Namun ia 
mengingatkan kepada ormas agar tidak 
melakukan kekerasan atau pun 
pemaksaan dalam upaya penarikan 
parkir tersebut. "Sehingga saat dilakukan, 
pemerintah bicara dengan pengusaha itu, 
"hey..ini pemberdayaan". Ayo supaya 
kota kondusif. Mereka kan dari grass root 
yang rendah pendidikannya. Tapi supaya 
aman, jangan keluarkan sifat-sifat tadi, ya 
premanisme, yang kasar-kasar lah. Yang 
lembut-lembut lah supaya investasi tidak 
ditarik. Niatnya kan gitu," bebernya. 
Dalam video itu, Kepala Bappeda Aan 
Suhanda meminta agar minimarket di 
Kota Bekasi bekerja sama dengan ormas 
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dalam hal penarikan retribusi parkir. 
"Pada intinya saya hadir di sini 
mewakili wali kota. Kami hadir disini 
ingin menyampaikan, kami tahu 
bahwa tuntutan aliansi kami sudah 
baca bersama Pak Wali Kota. Kita 
bicara bukan ke belakang, bahwa 
dinyatakan Alfamart semua se-Kota 
Bekasi ada 606 titik Alfamart, 
Indomaret dan Alfamidi dan pada hari 
ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda 
No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, 
Indomaret, Alfamidi itu sudah 
termasuk kategori pajak, tidak lagi 
retribusi, kontribusi (tetapi) wajib 
pajak. Sudah kita golongkan NPWD 
se-Kota Bekasi. Cuma sekarang 
untuk pengelolaan tergantung pemilik 
Indomaret, Alfamart, saya harap ada 
kerja sama antara Alfamidi, Alfamart, 
Indomaret bekerja sama apakah itu 
dengan ormas, saya harap ada kerja 
sama dengan ormas tinggal kita tanya 
sekarang, Indomaret sini bersedia 
atau tidak," kata Aan. Di sela-sela Aan 
berbicara, terdengar suara anggota 
ormas yang berkata kasar. Aan pun 
sempat terhenti sampai akhirnya 
perwakilan ormas memberikan 
pernyataannya. "Kami berterima kasih 
kepada Haji Aan yang meluangkan 

waktunya kemari ingin menyelesaikan 
terkait permasalahan parkir retribusi. Satu, 
sesuai tuntutan kami untuk surat instruksi 
wali kota yang sudah diturunkan ke 
Indomaret dan Alfamart yang 
pengelolaannya dikawal oleh kami, harus 
tetap dijalankan seperti yang sudah kita 
jalankan. Kedua, saya minta TNI dan Polri 
tidak membekingi pengusaha-pengusaha 
Kota Bekasi, bukan ranahnya mereka. 
Ketiga, kita membantu PAD Kota Bekasi 
melalui Bapenda jadi kita dukung Bekasi 
yang notabenenya kota Bekasi lagi 
bangkrut. Keempat kita jaga marwah 
organisasi dan aliansi ormas, saya minta 
bukan hanya Alfamart dan Indomaret di 
sini saja, 600 minimarket wajib kerja sama 
dengan kami untuk memberdayakan kami 
sebagai orang Bekasi, jangan jadikan kami 
pencuri, perampok di kota kami sendiri. 
Terima Kasih," tutur pria tersebut. Jika kita 
ke indomaret, alfamart, alfamidi dan 
sejenisnya, selalu ada tulisan bebas parkir. 
Tapi pada kenyataanya, selalu ada tukang 
parkir yang datang entah dari mana, 
muncul tiba-tiba ketika kita mulai 
menyalakan kendaraan. Padahal saat 
datang tidak ada tanda-tanda tukang 
parkir. Sehingga tulisan “parkir gratis” 
hanya jadi hiasan, tidak berlaku. Cerita ini 
terjadi di banyak kota dan daerah. Kita 
semua yakin kalian sudah tahu semua 

soal ini. Meski memang banyak juga 
yang benar-benar gratis. Tulisan bebas 
parkir itu sebagai penegasan bahwa 
pihak pengelola indomaret atau alfa tidak 
butuh tukang parkir. Bahkan kalaupun 
ada tukang parkirnya, maka secara 
otomatis menjadi ilegal. Kita tak kaget 
dengan tukang parkir ilegal. Ada di 
mana-mana dan sangat sering kita 
jumpai. Tapi kemarin, saat beredar video 
Kepala Bappeda Kota Bekasi, Aan 
Suhanda bersama ormas menekan 
pengusaha agar menyetujui tuntutan 
kerjasama pengelolaan parkir melibatkan 
ormas, jujur banyak yang kaget. Jelas 
ada pemaksaan dan penekanan massa. 
Haji Aan terlihat mendukung ormas-
ormas terkait. Bahkan menanyakan 
secara terbuka kepada pihak pengusaha 

apakah bersedia atau tidak bekerjasama 
dengan ormas? Pengusaha yang berada 
di tengah mereka sempat mengatakan 
“dengan sangat terpaksa akan berusaha 
setuju,” yang kemudian diprotes keras. 
Massa mengumpat dan memaki. Sampai 
akhirnya pengusaha tersebut 
mengatakan setuju. Salah satu 
perwakilan ormas juga menuntut agar 
seluruh minimarket, 600 titik, harus 
bekerjasama dengan mereka. Secara 
terbuka mereka juga mengatakan bahwa 
ormas butuh kerja. “600 minimarket wajib 
kerja sama dengan kami untuk 
memberdayakan kami sebagai orang 
Bekasi, jangan jadikan kami pencuri, 
perampok di kota kami sendiri. 
Terimakasih.” Pernyataan ini penuh 
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tekanan dan ancaman. Seolah kalau 
tidak diajak kerjasama, tidak diberi 
lahan parkir, mereka akan jadi 
perampok dan pencuri. Kedekatan 
antara Haji Aan dengan ormas juga 
terlihat mengejutkan. Hafal betul 
nama-nama ormas, hafal muka-muka 
pemimpinnya. Bahkan di akhir 
videonya, dia dengan bangga 
menyelesaikan negosiasi premanisme 
tersebut dengan ungkapan “merdeka!” 
Kalau sudah begini, dapat disimpulkan 
bahwa Kota Bekasi sudah berhasil 
dijajah preman. Karena pemerintah 
dan ormas preman bisa bersatu 
menekan para pengusaha dan 
warganya sendiri. Orang yang datang 
ke minimarket itu bisa jadi hanya 
istirahat dan beli air minum. Tidak 
semuanya datang untuk berbelanja 
kebutuhan pokok dalam jumlah besar. 
Bagi orang-orang yang suka jalan-
jalan, minimarket itu sudah seperti 
pom bensin. Tempat berhenti dan 
beristirahat sejenak, sambil beli 
camilan atau minum kopi. Bahkan 
belakangan minimarket juga 

mempersilahkan pengunjungnya untuk 
numpang toilet. Pertanyaannya kemudian, 
kalau belanja kita ke minimarket hanya 10 
ribu rupiah, masa iya kita harus bayar 
parkir 2,000 rupiah? biaya parkir bisa 
mencapai 20 persen. Pajak tukang parkir 
atau pemberdayaan ormas preman lebih 
kejam dari pajak resmi negara. Ini 
pemerintah macam apa? Kepala Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota 
Bekasi Aan Suhanda mengatakan, surat 
tugas yang ia terbitkan untuk anggota 
ormas merupakan bagian upaya menggali 
potensi pajak daerah dari minimarket. 
Surat tugas itu lantas dijadikan acuan 
anggota ormas untuk mengelola parkir di 
lahan minimarket, yang belakangan 
menuai polemik. Aan menyebut, ada 
beberapa surat tugas yang ia terbitkan 
untuk sejumlah anggota ormas guna 
mengelola parkir. Setiap orang mendapat 
satu surat tugas. "Enggak banyak kok, 
hanya beberapa Indomaret dan Alfamart 
saja. Baru dalam uji coba lho ya, ingat, kita 
baru dalam uji coba potensi yang perlu 
digali," kata Aan di kantor Wali Kota 
Bekasi, Selasa (5/11/2019) siang. "Pada 

intinya, kan itu ada potensi pendapatan. 
Bapenda, sepanjang itu ada aturannya, 
ya wajib menggali," tambah dia. Aan 
menambahkan, tahun depan ada sekitar 
Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang 
dapat diraup Kota Bekasi. Termasuk 
penarikan pajak dari sekitar 600 gerai 
minimarket. "Itu kan kita pungut dari 
retribusi parkir tepi jalan, termasuk 
Indomaret itu," ujar Aan. "Dilihat dulu 
berapa ruang parkirnya, soalnya satu 
ruangan itu ada berapa parkir motor dan 
mobil kita bisa hitung. Tapi kan enggak 
selalu terisi, tergantung dengan 
keramaian," tutup dia. Ketua ormas 
GIBAS Kota Bekasi, Deni Muhammad Ali 
mengaku memegang surat tugas 
tersebut. Ia mengatakan, anggota-
anggotanya bekerja sukarela demi 
membantu Pemkot Bekasi memetakan 
potensi pajak minimarket guna 
mendongkrak pendapatan asli daerah 
(PAD). Ketua Aliansi Ormas Kota Bekasi, 
Anwar Sadat, mengatakan pihaknya 
melakukan unjuk rasa karena menuding 
pengusaha minimarket berlindung di 
balik aparat kepolisian. "Intinya, 

kedatangan teman-teman ormas di situ, 
seharusnya perwakilan di luar SPBU 
[Polisi] itu menjadi penengah dan 
menjembatani keinginan kedua belah 
pihak," kata Anwar. Anwar mengatakan 
dalam pengelolaan lahan parkir di 
depan minimarket alias tak berpalang 
pintu tersebut, pihaknya merujuk pada 
Instruksi Walikota no.974/128/TU 
tanggal 09 Februari 2017. Dalam aturan 
itu, dikatakan aturan pengambilan biaya 
retribusi, termasuk parkir untuk wilayah 
Bekasi dilakukan Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda). Dalam hal ini, 
Bapenda memberikan izin berupa surat 
tugas kepada juru parkir. "Makanya 
Bapenda yang membuatkan surat tugas. 
Surat Tugas itu ditunjukan berdasarkan 
perorangan. Itu masing-masing titik 
yang memang titik itu belum ada titik 
parkirnya yang di kelola (perusahaan)," 
jelas dia. Anwar menjelaskan, biaya 
retribusi parkir yang dikumpulkan juru 
parkir selanjutnya dikumpulkan Bapenda 
melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) di masing-masing kecamatan. 
Ia mengatakan retribusi parkir tersebut 
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akan digunakan sebagai Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) untuk Kota Bekasi 
yang dibagi dengan juru parkir, sesuai 
dengan kesepakatan. Dalam hal ini, 
kata Anwar, masing-masing ormas 
tersebut mencoba untuk 
mengkoordinasi masing-masing juru 
parkir yang tergabung di pihak mereka. 
Dihubungi terpisah, Ketua FBR Kota 
Bekasi, Noval Said mengatakan, aksi 
unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 itu 
berawal dari penolakan salah satu 
pengelola minimarket di Bekasi dengan 
kehadiran juru parkir dari pihak ormas. 
Noval mengatakan, pihaknya merasa 
terusir oleh pengusaha tersebut, yang 
dituding memiliki beking aparat mulai 
dari polisi hingga TNI. "Kami sebagai 
putra daerah merasa tersinggung. 
Padahal juru parkir yang kami 
tempatkan punya payung hukum. Kita 
sudah berkoordinasi dengan Bapenda, 
melalui UPTD kecamatan Rawalumbu. 
Kami pun bagikan hasil pengelolaan 
parkir," kata Noval Senin (4/11). 
Menanggapi dugaan yang menuding 
tersebut, Kapolres Metro Bekasi Kota 
Kombes Pol Indarto menjelaskan 
pihaknya sudah melakukan 
pengecekan terhadap indikasi 
keberpihakan polisi tersebut. "Itu 
enggak ada itu [keberpihakan]," kata 

Indarto saat dihubungi. Pihaknya 
menjelaskan, setelah melakukan 
pendalaman, diketahui maksud dari ormas 
melontarkan tudingan tersebut karena 
pihak kepolisian mencoba untuk 
menengahi unjuk rasa yang dilakukan. 
Indarto mengatakan saat itu pihak 
kepolisian meminta agar pihak juru parkir 
dan juga perwakilan dari minimarket untuk 
tidak saling berselisih dalam dialog. 
"Maksudnya membela pengusaha itu, kan 
sebelumnya ada perselisihan mengenai 
parkir antara juru parkir dengan Alfamart 
atau Indomaret gitu," katanya "Lalu ada 
polisi dan TNI kesana menengahi. Lalu 
menyampaikan, 'enggak boleh pak, kalau 
aturannya belum jelas, anda enggak 
berhak disini' itu yang dianggap membela 
pengusaha. Jadi bukan yang lain-lain," 
ujar Indarto. Ormas yang melakukan 
protes dengan tuntutan pengambilan jasa 
parkir di semua ritel dan ironisnya di 
fasilitasi oleh pemda. Bukan hal barulah 
bagi masyarakat, mungkin banyak dari kita 
yang bosan dengan berita permasalahan 
yang begitu-begitu terus, tapi 
penyelesaiannya selalu harus ada yang 
mengalah.
Padahal ormas atau LSM ini harus 
memiliki 3 ciri, yaitu
Organisasi ini bukan bagian dari 
pemerintah, birokrasi ataupun negara,

Dalam melakukan kegiatan tidak 
bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan,
Kegiatan dilakukan untuk kepentingan 
masyarakat umum, tidak hanya untuk 
kepentingan anggota seperti yang 
dilakukan koperasi ataupun organisasi 
profesi
Lalu bagaimana pemda Bekasi bisa 
memfasilitasi kemauan ormas dengan 
alasan membantu pendapatan daerah? 
Sepertinya kasus-kasus ormas ini juga 
terjadi di seluruh Indonesia, lagi-lagi 
kasusnya selalu penyimpangan terhadap 
tujuannya yang nyata-nyata mencari 
keuntungan. Berbadan hukum atau 
tidak, beberapa kegiatan ormas ini 
sudah mengarah pada tindakan mencari 
keuntungan, bahkan beberapanya 
dengan paksaan. Kehadiran ormas yang 

mencari keuntungan ini pada akhirnya 
akan menambah biaya operasional dari 
suatu usaha. Biaya yang dikeluarkan 
tidak sedikit, rutin tiap bulan dan sesuai 
dengan banyaknya proposal ormas yang 
masuk. Padahal sudah dikenakan pajak 
resmi oleh pemerintah, ini salah satu 
permasalahan investasi di Indonesia, 
pungli yang terlalu banyak. Kalo mau 
jujur, ormas dan permasalahannya ini 
sebenarnya seperti menjadi masyarakat 
yang negara tidak hadir bagi orang yang 
tidak ikut ormas. kita dipaksa menerima 
bahwa ini adalah keadaan yang wajar. 
Sewajar ketika mereka bertikai dengan 
menggenggam senjata tajam di tengah 
jalan sambil teriak, atau saling aniaya 
bergantian. Kita ini seperti hidup di 
negeri yang bergerombol, karena hak 
menekan dan menuntut menjadi milik 
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mereka. Bahkan terkadang kebenaran 
itu ditentukan dari jumlah yang 
mengakui dan mengatakannya. Ada 
sedikit celah kekosongan hukum di 
masyarakat. Dimana beberapa 
masyarakat meyakini bahwa keadilan 
itu bisa diraih dengan jumlah. Dan juga 
kelalaian pemerintah pusat maupun 
daerah dalam mengatur urusan 
masyarakat dalam segala aspek 
kehidupan. Yang pada akhirnya, 
masyarakat seperti mencari jalannya 
sendiri untuk memenuhi segala aspek 
kebutuhan hidupnya. Ya hukum, 
keadilan, perut, sosialisasi, 
mengemukakan pendapat, dan lain 
sebagainya. Celah inilah yang 
ditangkap oleh orang-orang dibalik 
ormas tersebut, diubah menjadi 

potensi dan kekuatan lalu bisa 
dikapitalisasi. Contohnya? Ya Rizieq 
Shihab dengan FPI-nya, klaim 7 juta 
anggotanya yang sangat loyal. Kurang 
bikin pusing Indonesia bagaimana lagi?  
"Polda Metro Jaya akan menurunkan tim 
khusus untuk mendalami kejadian d 
Bekasi Kota yang kita ketahui videonya 
sempat viral kemarin," kata Direktur 
Reserse Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto di Polda 
Metro Jaya, Senin (4/11). "Kita akan 
dalami apakah ada tindakan yang 
melawan hukum, baik itu secara intimidasi  
terhadap pengusaha atau masyarakat," 
lanjutnya. Suyudi menegaskan tidak 
memberikan ruang toleransi terhadap 
premanisme di tengah masyarakat. Dia 
berjanji akan menindak tegas segala 

upaya premanisme yang meresahkan 
masyarakat. "Tindakan-tindakan 
premanisme dalam bentuk apa pun, 
kita tidak akan tolerir. Kita Polda Metro 
Jaya akan melakukan tindakan tegas 
terhadap segala bentuk premanisme di 
Jakarta ini," tutur Suyudi. Kombes 
Suyudi melanjutkan bahwa mereka 
juga akan menyelidiki klaim dari pihak 
ormas yang mengatakan telah 
mengantongi surat izin pengelolaan 
lahan parkir toko serba ada mini di Kota 
Bekasi, Jawa Barat. "Nanti kita selidiki 
seperti apa, kenapa bisa ada surat 
seperti itu. Apakah itu betul surat 
seperti itu bisa dibenarkan. Kalau ada 
hal-hal yang melanggar hukum pasti 
akan kita proses," pungkasnya. Polisi 
mendalami soal 'surat tugas' dari 
Bappenda Kota Bekasi kepada ormas 
tersebut. "Nah kami luruskan, tadi 
dikatakan ada surat tugas. Surat tugas 
akan kami dalami, tersendiri dan itu 
akan masuk ranah penyelidikan di 
Krimsus," ujar Kasat Reskrim Polres 
Metro Bekasi Kompol Arman kepada 
wartawan di kantornya, Jalan Pramuka, 
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin 

(4/11/2019). Arman menegaskan 
pihaknya tidak mentolerir aksi 
premanisme. Polisi juga sedang 
mendalami apakah ada intimidasi dalam 
video viral itu. "Perlu saya tegaskan, di 
Bekasi Kota tidak mentolerir sedikit pun 
aksi premanisme. Polresta Metro Bekasi 
Kota tidak mentolerir aksi premanisme 
bentuk apapun juga. Nah namun untuk 
tindak pidana premanisme sendiri, 
memang di video tersebut terkesan ada 
intimidasi. Namun kami akan coba 
dalami dan masih lidik memang apakah 
ada unsur tindak pidana yang terjadi," 
tegas Arman. Pemerintah kota Bekasi 
dan jajaran Polres Bekasi benar-benar 
keterlaluan dan lalai dalam mengemban 
tugasnya. Mereka hanya berpandangan 
pada sisi baik mereka yang 
kenyataannya belum tentu baik. Apa 
yang terjadi di kota Bekasi sungguh 
sebuah kejadian bodoh dan memalukan, 
dimana jajaran pemerintahan dan jajaran 
kepolisian disana benar-benar tumpul 
dan tak berdaya terhadap keadaan dan 
ormas. Bagaimana mungkin pemerintah 
kota dan kepolisian dapat takut dan 
tunduk kepada para preman kampung 
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yang cuma berani saat bergerombol. 
Dimana wibawa dan otoritas 
kepemimpinan pemkot Bekasi, dimana 
kuasa penegakan hukum dari Polres 
Bekasi. Mengapa Pemkot dan Polres 
Bekasi begitu takut dan pengecut. 
Kalau kalian tak becus sebaiknya 
kalian mundur dari jabatan kalian. 
Pemkot Bekasi seharusnya sadar 
bahwa mereka bukanlah negara 
sendiri yang terpisah dari NKRI. 
Seharusnya mereka tahu bahwa 
Pemerintah Kota Bekasi bukanlah 
planet terpisah dari Bumi, mereka ada 
di NKRI dan Bumi yang sama dengan 
Indonesia. Sehingga ada hukum dan 
kuasa yang jauh lebih besar 
dibelakang mereka. Mungkin Pemkot 
Bekasi merasa bukan bagian dari 
NKRI, sehingga ketika masalah dan 
konflik terjadi mereka berusaha 
mengatasi dan meredamnya dengan 
pemikiran dan cara mereka yang 
salah. Mungkin mereka merasa bukan 
bagian negara ini sehingga mereka 
merasa sendiri saat menghadapi 
masalah. Mereka tidak merasa punya 
daya dan kuasa untuk melawan dan 
mengendalikan premanisme. Mereka 

takut, pengecut dan bodoh jika berpikiran 
dan berpendapat demikian. Seharusnya 
mereka tahu bahwa di belakang mereka 
ada kuasa yang jauh lebih besar. Sehingga 
tak perlu ada rasa takut, kuatir atau kecut 
saat para preman ini buat onar. Karena 
ketika terjadi aksi diluar kontrol maka 
kuasa dan daya yg lebih besar akan turun 
membackup. Kota Bekasi bukan negara 
terpisah dari Indonesia, ia bagian dari 
negara kita, sehingga ada kuasa besar 
yakni kuasa NKRI yang selalu siap 
membackup dibelakang. Alasan 
pemberdayaan para preman bodoh yang 
tak tahu adat itu adalah sebuah 
kebodohan dan kecerobohan Pemkot 
Bekasi. Itu bukan sebuah hal yang dapat 
dibenarkan oleh siapapun dari sudut 
pandang manapun. Apakah itu dari sisi 
ekonomi, sisi keamanan, sisi ketertiban, 
sisi sosial, sisi budaya, sisi lingkungan, sisi 
investasi dan lain sebagainya. Semua 
sudut pandang dari semua sisi terhadap 
hal ini tidak akan dapat sepaham dan 
sependapat dan mampu menyatakan 
benar. Pak Walikota seharusnya 
dimintakan pertanggung jawaban oleh 
pemerintah pusat, sebab aksinya dalam 
mendukung para preman sungguh tidak 

dapat dibenarkan. Indonesia adalah 
negara hukum, semua orang dimata 
hukum adalah sama. Tak perlu kita 
takut dan gentar terhadap gertakan 
para preman kampung tersebut. Hukum 
negara kita berlaku untuk semua orang 
dan semua daerah. Tak terkecuali kota 
Bekasi. Memangnya kota Bekasi 
negara lain atau planet lain? Sehingga 
hukum dan aturan NKRI tidak berlaku 
disana. Mendagri harus segera 
memanggil dan bila perlu memberikan 
sanksi tegas terhadap Walikota Bekasi. 
Supaya dia tahu bahwa ada kuasa 
yang lebih besar dan lebih berkuasa 
dan lebih berdaya diatas kota Bekasi 
sehingga kota Bekasi tidak jalan 
sendiri. Istilah pemberdayaan adalah 
kamuflase belaka untuk menyamarkan 
laju dan gerak Korupsi. Bagaimana 
tidak, sebab siapa yang berani jamin 
bahwa pungli yang dipungut tidak 
masuk dan disetor kepada para pejabat 
Pemkot? Kemungkinan itu akan ada. 
Pemkot Bekasi salah besar bila 
memelihara para preman hidup di 
kotanya. Mereka hanya akan jadi 

benalu yang hisap habis darahmu untuk 
menggemukan diri mereka. Tak akan ada 
ucapan terima kasih yang keluar dari 
mulut mereka, yang ada hanya tuntutan 
dan tuntutan. Hal kedua juga terbilang 
konyol, dimana di dalam video itu 
nampak para aparat kepolisian yang 
takut dan bungkam terhadap intimidasi 
para preman kampung itu. Disebutkan di 
dalam video itu bahwa hadir pak 
wakapolres, artinya ada wakil kapolres 
yang hadir, tapi diam, bungkam dan 
takut. Sangat tidak berguna. Seharusnya 
Wakapolres dapat ambil alih kondisi dan 
mendominasi keadaan, bukan malah 
didominasi oleh keadaan. Seharusnya 
Wakapolres justru harus bersuara paling 
keras di tempat kejadian perkara, bukan 
malah diam dibentak-bentak dan 
diintimidasi. Mungkin Wakapolres lupa 
bahwa dirinya adalah Wakil Kepala Polisi 
Resor kota Bekasi. Seragam yang 
dikenakannya tak mampu 
memberikannya ingatan bahwa dirinya 
seorang abdi negara dan Polisi NKRI. 
Bila terjadi apa-apa terhadap dirinya dan 
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Info SIP

Skoliosis menjadi salah satu bentuk 
gangguan tulang belakang yang sering 
terabaikan. Padahal menurut Badan 
Kesehatan Dunia, WHO mencatat 
setidaknya 3% orang di dunia rentan 
mengalami skoliosis. Begitu juga di 
Indonesia, 3%-5% orang sangat mungkin 
mengalami skoliosis. Tak hanya orang 
dewasa, anak remaja juga sangat rentan 
mengalami skoliosis.
Skoliosis merupakan kelainan pada 
rangka tubuh yang berupa abnormalitas 
bentuk tulang belakang di mana tulang 
belakang melengkung seperti huruf C 
atau S. Kelainan tulang ini ternyata bisa 
dideteksi pada anak sebelum masa 
pubertas, yakni usia 10-15 tahun. Karena 
efek skoliosis dapat mengakibatkan 
kualitas hidup seseorang menurun, maka 
deteksi dini terhadap gangguan ini 
sangat disarankan.
Menurut dr. Phedy, Sp.OT-K dokter 

Tanda Anak Alami Skoliosis

spesialis ortopedi konsultan tulang 
belakang dari Siloam Hospitals Kebon 
Jeruk, skoliosis yang dibiarkan begitu 
saja tanpa penanganan dapat menjadi 
semakin parah sehingga dapat 
menghambat aktivitas sehari-hari. 
Bahkan dapat menyebabkan 
penderitanya mengalami gangguan 
jantung, paru-paru, atau kelemahan pada 
tungkai. 
“Skoliosis di atas 70 derajat dapat 
menyebabkan gangguan fungsi paru-
paru, sedangkan di atas 100 derajat 
dapat mengganggu fungsi jantung,” 
terang dr. Phedy yang ditemui dalam 
temu media di Siloam Hspitals Kebon 
Jeruk, Jakarta (30/10).Skoliosis dapat 
ditemukan sejak anak berusia remaja, 
dan umumnya skoliosis yang ditemukan 
pada masa remaja adalah skoliosis 
dengan penyebab idiopatik. Meskipun 
demikian, terdapat pula penyebab 

teman-temannya maka seluruh Polisi 
dan bahkan TNI sekalipun akan turun 
kesana untuk membantu. Sikap 
pengecut Polres Bekasi patut 
dipertanyakan oleh Propam Polda 
Metro Jaya, agar mereka tahu bahwa 
diatas mereka masih ada kuasa besar 
yang selalu minta pertanggung 
jawaban mereka terhadap tugas yang 
diemban. Pengecut bukan semboyan 
Kepolisian Republik Indonesia, itu 
bukan hirarki Polri. Bila Kapolres dan 
Wakapolres terlalu pengecut dalam 
menjalankan tugas maka mereka patut 
dicopot dan diambil seragamnya. 
Karena seorang Polisi siap mati demi 
kebenaran dan demi negeri tercinta. 
Dalam hal ini Mendagri yang juga 
mantan Kapolri harus turun tangan 
supaya tidak ada lagi kepala daerah 
dan kepala polisi daerah yang bisa 
menyalahgunakan jabatannya untuk 
mengintimidasi rakyat. Video tersebut 
sudah cukup bagi Tito Karnavian 
sebagai Mendagri, untuk 
membereskan aksi premanisme, 
kerjasama antara pemerintah daerah 
dengan ormas, untuk menekan 
pengusaha dan memungut parkir liar 
kepada masyarakat. Sebagai mantan 

Kapolri, Tito Karnavian sudah pasti 
paham praktek semacam ini. Kita juga 
sudah melihat keseriusannya saat 
memberantas pungli yang dilakukan oleh 
oknum polisi. Maka untuk menangani 
ormas-ormas di Bekasi, seharusnya jauh 
lebih mudah dengan sikap keras dan 
tegas. Sebagai rakyat kita tak perlu 
penjelasan atau permintaan maaf. Kita 
butuh penertiban dan penegakan hukum 
positif Indonesia. Kalau penekanan ormas 
terhadap pengusaha dan masyarakat sipil 
macam ini dibiarkan terus, maka apa 
bedanya dengan penjajahan Belanda? 
Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian 
pasti bakal beri sanksi kepada Walikota 
Bekasi dan jajaran pemkot yang 
memelihara preman di daerahnya. Tito 
juga bakal "instruksi" di belakang layar 
kepada Kapolri yang juga bekas anak 
buahnya dahulu untuk tindak tegas 
Kapolres dan Wakapolres Bekasi. 
Memang tak salah Jokowi pilih Tito jadi 
Mendagri, sekali dayung dua tiga pejabat 
keciduk. Kapolri Idham harus bisa 
menyelesaikan masalah ini. Karena ini 
tugas kecil yang didepan mata. Rakyat 
ingin melihat ketegasanmu dalam 
memberantas preman yang didepan mata 
ini. 
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Dwight D Eisenhower dan Richard M. 
Nixon punya Billy Graham, guru spiritual 
yang dikenal sebagai Pastornya 
Amerika. Barack Obama punya Rick 
Warren, penulis "The Purpose Driven 
Life" yang menjadi buku paling laris 
nomor dua dalam sejarah Amerika 
setelah Alkitab.
Dan kini Donald Trump punya Paula 
White.White, seorang penceramah 
Katolik yang berdomisili di Negara 
Bagian Florida, sekaligus penasihat 
spiritual pribadi Presiden Donald Trump 
kini resmi menjadi pegawai Gedung 
Putih. Trump mengenal White sejak 
2002 silam. White menikah tiga kali dan 
tinggal di sebuah rumah mewah.
Dikutip dari laman the New York Times, 
pekan lalu, menurut pejabat Gedung 
Putih, White akan bekerja di Kantor 
Hubungan Publik yakni sebuah divisi di 
dalam Gedung Putih yang bertugas 
menjalin hubungan dengan sejumlah 
kelompok masyarakat dan organisasi 
yang menjadi andalan mendulang suara 

Guru Spiritual Trump Jadi Pegawai Gedung Putih

dukungan Trump.
Dia akan ditugasi memberikan konsultasi 
spiritual untuk lembaga Prakarsa Iman 
dan Kesempatan yang dibikin Trump 
tahun lalu lewat keputusan presiden 
dengan tujuan memberi suara lebih 
kepada kelompok agama di program-
program pemerintah. Lembaga ini 
bertugas membela kebebasan beragama 
dan memerangi kemiskinan.
Ketika Trump akan kembali 
mempertahankan jabatannya untuk 
periode kedua, dia tidak bisa 
mengabaikan dukungan dari kelompok 
agama konservatif yang memberikan 
suara signifikan atas kemenangan pada 
2016.Trump berupaya memastikan 
dukungan kelompok agama ini tetap 
besar baginya dengan mengeluarkan 
sejumlah keputusan presiden, 
pertemuan kabinet dan menunjuk hakim-
hakim federal yang disukai kelompok 
agama itu.
Memuji Trump
Namun White tidak dengan mudah 

Amerika

skoliosis lain seperti cedera tulang 
belakang, infeksi tulang belakang, 
bantalan dan sendi tulang belakang 
yang mulai aus akibat usia (skoliosis 
degeneratif), bawaan lahir (skoliosis 
kongenital), dan gangguan saraf dan 
otot (skoliosis neuromuskular), 
misalnya penyakit distrofi atau cerebal 
palsi.Dalam penanganannya, skoliosis 
yang sudah terlanjur parah atau 
dengan sudut di atas 40 derajat perlu 
dilakukan operasi. Hal ini dilakukan 
karena kondisi tersebut dapat 
menghambat aktivitas dan pada 
tingkat tertentu bisa menimbulkan 
ancaman bagi organ tubuh lainnya 
seperti jantung dan paru-paru. 
"Percayalah, bahwa operasi skoliosis 
itu tidak enak, oleh sebab itu deteksi 
dini sangat diperlukan sejak anak 
berusia 10 tahun. Semakin kecil sudut 
skoliosis yang ditemukan pertama 
kali, maka penangananya akan lebih 
mudah," jelas dr. Phedy.
Penanganan skoliosis bisa dilakukan 
dengan 3O, yaitu: observasi, ortosis 
atau brace, dan operasi. Observasi 
dilakukan untuk sudut di bawah 30 
derajat. Selain itu, pasien juga 
dianjurkan melakukan latihan 
stretching untuk memperbaiki 

imbalance otot. Untuk pasien dengan 
sudut 30-40 derajat dan masih dalam usia 
pertumbuhan biasanya akan diberikan 
brace.Untuk menghindari skoliosis yang 
sudah parah, ada baiknya Anda 
melakukan deteksi dini pada anak mulai 
usia 10 tahun dengan memperhatikan 
beberapa tanda-tanda berikut:
1. Bahu tidak sama tinggi.
2. Tonjolan punggung tidak sama tinggi.
3. Lipat pinggang tidak sama tinggi.
4. Panggul tidak sama tinggi.
5. Jarak siku ke tubuh tidak sama.
6. Tonjolan punggung atas atau bawah 
tidak sama tinggi saat membungkuk ke 
depan.Bila ditemukan salah satu tanda di 
atas, maka kemungkinan anak Anda 
menderita skoliosis. Bila ditemukan 
hinggatiga atau lebih tanda di atas, maka 
segeralah menghubungi dokter orthopedi 
khusus tulang belakang.Penanganan 
skoliosis kini tersedia di Sports, Shoulder, 
& Spine Clinic Siloam Hospitals Kebon 
Jeruk. Klinik khsus ini memiliki fokus untuk 
penanganan otot dan tulang yang 
berhubungan dengan cedera olahraga, 
kaki, pergelangan kaki, bahu, dan tulang 
belakang. Penanganan cedera pada area 
tersebut di antaranya cedera ligamen, 
cedera bantalan sendi lutut, dislokasi 
sendi, maupun patah tulang. 
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Guru Spiritual Trump Jadi Pegawai Gedung Putih
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dikategorikan sebagai aset politik. Dia 
memiliki banyak pengikut Nasrani yang 
percaya dengan ajaran Alkitab tentang 
kesejahteraan bahwa Tuhan akan 
memberkati orang yang imannya kuat 
dengan kekayaan, kesehatan, dan 
rezeki lainnya. 
White ingin para 
pengikutnya 
mencari kekayaan 
dan kesehatan--
kerap disebut 
ajaran 
kesejahteraan--
yang sebagian 
umat Nasrani 
menganggap 
ajaran itu 
menyimpang. Dan 
kehadiran White 
sebagai penasihat spiritual Trump 
menjadi sumber perdebatan di 
kalangan pastor.Meski menimbulkan 
kontroversi, White masih setia 
mendampingi Trump. Dia bahkan 
diundang dalam pelantikan Trump dan 
sudah beberapa kali menjadi tamu 
kehormatan di Gedung Putih. Dalam 

wawancara dengan The New York Post 
baru-baru ini untuk mempromosikan buku 
barunya, White mengaku dia terkadang 
mengunjungi gedung Putih beberapa kali 
dalam sepekan.
Dalam wawancara itu White menyanjung-

nyanjung sosok 
Trump.
“Dia sangat 
menguasai 
keadaan. Dia 
bukan orang yang 
spontan. Dia jauh 
melampaui orang-
orang, mirip 
pemikir strategis," 
ujar White.
Sejak bertahun-
tahun lalu Trump 
menyebut White 
sebagai teman 

dan pastor pribadinya. Ketika dia maju 
menjadi calon presiden 2016, Trump 
meminta bantuan White untuk dukungan 
spiritual baginya. Dan Kamis lalu Gedung 
Putih membenarkan White secara resmi 
menjadi pegawai Gedung Putih, masuk 
dalam jajaran pemerintah.

Pengacara mantan Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
Wiranto, Adi Warman, menjelaskan 
gugatan wanprestasi terhadap Bambang 
Sujagad Susanto yang diajukan ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Gugatan tersebut terdaftar dengan 
nomor perkara 538/Pdt.G/2019/PN 
Jkt.Pst. Wiranto menggugat Bambang 
agar membayar uang yang jika 
diakumulasikan mencapai Rp 44,9 miliar. 
"Jadi begini, gugatan ini adalah gugatan 
wanprestasi ya. Di mana yang tergugat 
(Bambang) itu melanggar, tidak 
melaksanakan perjanjian yang sudah 
dibuat. Di mana waktu itu tahunnya 
sudah lama banget ya, tahun 2009, Pak 
Wiranto itu menitipkan dana kepada 
tergugat dalam bentuk mata uang dollar 
Singapura," kata Adi saat dihubungi, 
Selasa (5/11/2019) malam. Surat 
perjanjian antara Wiranto dan Bambang 
itu tertanggal 24 November 2009. Saat 
itu, Wiranto menitipkan uang sebesar 
2.310.000 dollar Singapura atau setara 
Rp 23,66 miliar ke Bambang. Adi 
menjelaskan, dalam perjanjian itu, dana 
tersebut merupakan uang titipan Wiranto 

Wiranto Tuntut Bambang Sujagad

Tanah Air

agar nantinya disimpan Bambang di 
bank. "Dana tersebut tidak dapat 
digunakan Bambang Sujagad tanpa 
seizin Pak Wiranto. Dikatakan di situ 
bahwa sewaktu-waktu dana tersebut 
juga dapat ditarik oleh Pak Wiranto," 
ujar Adi. Namun, kenyataannya dari 
2009 hingga sekarang Wiranto tak bisa 
menarik uang titipan tersebut dari 
Bambang. Menurut Adi, alasan 
Bambang berbagai macam, seperti 
digunakan untuk usaha. "Karena itu, 
kami gugat wanprestasi begitu. Yang 
bersangkutan makanya kami bilang 
melanggar perjanjian tersebut, 
wanprestasi, karena tidak 
melaksanakan amanah perjanjian 
tersebut," katanya. Ia menegaskan, 
uang titipan Wiranto itu murni 
merupakan uang hasil usaha kliennya. 
"Tahun 2009 kan Pak Wiranto enggak 
menjabat di pemerintahan, tidak 
menjabat di mana-mana, beliau kan 
usaha, ya kan. Ya namanya ukuran 
uang segitu ya enggak besar bangetlah, 
kecuali sedang menjabat di 
pemerintahan baru dipertanyakan. Ini 
kan uang bisnisnya Pak Wiranto, usaha. 
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Jadi bukan ini uang apa, uang macam-
macam," kata dia. Adi pun 
menegaskan, persoalan kliennya 
dengan Bambang murni urusan 
personal dan tidak ada sangkut 
pautnya dengan kepengurusan Partai 
Hanura atau status Bambang yang 
pernah jadi bendahara partai bentukan 
Wiranto itu. Dengan demikian, Adi juga 
meminta agar jajaran Hanura saat ini 
tak perlu ikut campur dalam perkara 
ini. "Enggak ada urusannya ya sama 
Hanura. Ini uang pribadi Pak Wiranto. 
Jadi tolong yang enggak berkaitan 
dengan perkara ini menahan diri. 
Jangan menuduh atau berburuk 
sangka dan sebagainya," kata dia. Adi 
juga menjelaskan, maksud Wiranto 
yang juga menggugat Bambang untuk 
membayar kerugian yang telah 
dikeluarkan ke Bambang dengan total 
Rp 2,8 miliar. Wiranto juga menggugat 
agar Bambang membayar bunga yang 
dihitung dari 24 November 2009 
hingga waktu gugatan ini diajukan, 
yakni sekitar Rp 18,50 miliar. Dengan 
demikian, jika diakumulasikan, gugatan 
pengembalian uang sekitar 2,31 juta 
dollar Singapura, pembayaran 
kerugian sebesar Rp 2,8 miliar, dan 
pembayaran bunga sebesar Rp 18,5 
miliar akan mencapai sekitar Rp 44,9 

miliar. Adi menuturkan, jumlah 
pembayaran itu juga menyesuaikan 
dengan perkembangan bunga bank. 
Selain itu, kata Adi, gugatan ini juga 
mengacu pada ketentuan Pasal 1267 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Pasal itu berbunyi, "Pihak yang 
terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, 
dapat memilih; memaksa pihak yang lain 
untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu 
masih dapat dilakukan, atau menuntut 
pembatalan persetujuan, dengan 
penggantian biaya, kerugian dan bunga." 
"Kan dinyatakan itu kalau wanprestasi 
ada aturannya, sudah diatur sedemikian 
rupa, kalau cedera janji, diatur di Pasal 
1267, di situ diminta kayak tuntutan ganti 
rugi, jadi ada kriterianya," katanya."Ganti 
ruginya juga menyesuaikan rinciannya 
kan tahun 2009 sampai sekarang bunga 
deposito per tahun berapa kan, ngikutin 
bunga bank gitu, ada hitung-hitungannya. 
Pendekatan rinciannya itu hitungan bunga 
bank," kata Adi. Oleh karena itu, ia 
menganggap gugatan ini wajar sebagai 
proses hukum. Adi meminta semua pihak 
tak berlebihan menyikapi gugatan 
kliennya. Saat ini, kata Adi, gugatan 
tersebut sedang dalam tahap mediasi di 
pengadilan. "Ya, masih berjalan di 
pengadilan, masuk diproses ke mediasi, 
ya. Cukup ya, itu dulu," ujarnya.
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 India menyatakan tidak akan bergabung 
dalam pakta perdagangan ASEAN plus 
enam negara mitra, yang disebut 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP). Pernyataan itu, 
disampaikan India disela-sela Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-35, di 
Bangkok, Thailand, Senin (4/11/2019). 
“Kami telah menyampaikan kepada 
negara-negara yang berpartisipasi bahwa 
kami tidak akan bergabung dalam 
RCEP,” kata diplomat senior untuk Asia 
Timur di Kementerian Luar Negeri India, 
Vijay Thakur Singh, dalam rangkaian KTT 
ASEAN di Bangkok, Thailand, Senin 

India Keluar Dari Pakta Perdagangan RCEP

Internasional

(4/11/2019).Menurut Vijay Thakur 
Singh, keputusannya didasarkan 
dampak dari kesepakatan tersebut 
khususnya masyarakat awam India dan 
mata pencaharian rakyat, termasuk 
kalangan paling miskin. India 
mengkhawatirkan produsen lokalnya 
akan terpukul di tengah banjirnya 
produk-produk dari Tiongkok.Bentuk 
kesepakatan RCEP saat ini tidak 
sepenuhnya mencerminkan semangat 
dasar dan prinsip-prinsip panduan 
RCEP yang disepakati. Itu tidak bisa 
memuaskan isu-isu luar biasa dan 
keprihatinan India. Tidak mungkin bagi 
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Timur di Kementerian Luar Negeri India, 
Vijay Thakur Singh, dalam rangkaian KTT 
ASEAN di Bangkok, Thailand, Senin 
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(4/11/2019).Menurut Vijay Thakur 
Singh, keputusannya didasarkan 
dampak dari kesepakatan tersebut 
khususnya masyarakat awam India dan 
mata pencaharian rakyat, termasuk 
kalangan paling miskin. India 
mengkhawatirkan produsen lokalnya 
akan terpukul di tengah banjirnya 
produk-produk dari Tiongkok.Bentuk 
kesepakatan RCEP saat ini tidak 
sepenuhnya mencerminkan semangat 
dasar dan prinsip-prinsip panduan 
RCEP yang disepakati. Itu tidak bisa 
memuaskan isu-isu luar biasa dan 
keprihatinan India. Tidak mungkin bagi 
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India bergabung dalam Kesepakatan 
RCEP,” kata Perdana Menteri, 
Narendra Modi, seperti dikutip dari 
pesan Twitter siaran publik India, 
Prasar Bharati News 
Services.Penarikan diri India terjadi 
setelah hiruk pikuk perundingan dalam 
KTT ASEAN di Bangkok yang berakhir 
Senin (4/11/2019) sore. Pertemuan itu 
didominasi isu-isu perdagangan yang 
berpusatkan kepada RCEP dan 
dibayangi oleh perang dagang Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok yang 
mengancam pertumbuhan ekonomi 

global, termasuk di kawasan Asia 
Tenggara.Keputusan India menjadi 
pukulan besar bagi RCEP yang didorong 
untuk disahkan pada 2020. Di pihak lain, 
15 negara lainnya telah menyepakati 
peninjauan hukum atas draft ketentuan 
RCEP pada Senin (4/11/2019). Keputusan 
India memupuskan harapan untuk 
menyelesaikan RCEP pada puncak KTT 
ASEAN setelah perundingan melelahkan 
selama tujuh tahun.Seorang diplomat 
senior yang mengetahui perundingan itu, 
menyebut Narendra Modi tidak bergerak 
karena berada di bawah tekanan 

domestik. Namun, diplomat itu 
menyebutkan ada pilihan untuk India 
bisa bergabung nanti bahkan bahkan 
setelah ditandatangani, jika isu-isu luar 
biasa telah diselesaikan.
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Le 
Yucheng, menggemakan pandangan itu. 
“Kapan pun India siap, dipersilakan 
untuk bergabung,” ujar Yucheng 
sebelum India mengonfirmasi keluar 
dari RCEP.Pakta RCEP akan menjadi 
kesepakatan perdagangan terbesar di 
dunia dengan melibatkan 10 negara 
anggota ASEAN plus enam negara yaitu 
Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, 
Australia, dan Selandia Baru. RCEP 
dapat mencakup 30% dari total 
pendapatan domestik bruto (PDB) dan 
setengah dari populasi 
dunia.Koordinator RCEP
Koordinator
Sementara itu, Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi) menyambut baik hasil 
dari KTT RCEP yang digelar dalam 
rangkaian KTT ASEAN ke-35 di 
Bangkok, Thailand.
“Kita sudah bekerja, bernegosiasi guna 

mencapai titik temu selama tujuh tahun,” 
kata Presiden Jokowi.
Indonesia menjadi koordinator dalam 
perundingan RCEP ini. Terkait hal itu, 
kata Jokowi, negara-negara RCEP 
menyampaikan penghargaan tinggi atas 
kepemimpinan Indonesia selama proses 
negosiasi.
Jokowi berharap hasil RCEP bisa 
segera ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan pada 2020, tanpa 
menyebut mundurnya India dalam 
perundingan itu.
Hasil dari KTT RCEP kemarin berupa 
pernyataan gabungan, diperoleh setelah 
melewati 28 putaran perundingan dan 
18 pertemuan tingkat menteri sepanjang 
tujuh tahun. Tanpa keterlibatan India 
dalam RCEP, kesepakatan itu mencakup 
2,1 miliar populasi dunia.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan 
Moon Jae-in mengatakan dunia saat ini 
menghadapi angin kencang dari 
proteksionisme perdagangan. “Kita perlu 
melindungi aturan perdagangan bebas 
dan membawa perekonomian global 
kembali kepada jalurnya,” katanya.
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Tanah Air

Nama Mulan Jameela, anggota DPR dari 
Fraksi Gerindra kembali ramai 
diperbincangkan publik. Hal itu 
dikarenakan riwayat pendidikan Mulan 
Jameela yang ia tempuh di Sekolah 
Dasar dan tertera di laman dpr.go.id 
hanya ditempuh dalam waktu 3 tahun 
saja, yakni tepatnya di SDN Malangbong 
tahun 1988-1991. Pada Minggu 
(3/11/2019), laman dpr.go.id memuat 
riwayat pendidikan Mulan di SDN 
Malangbong masih 3 tahun yakni 1988-
1991, namun Selasa (5/11/2019) riwayat 
pendidikan tersebut telah diperbarui 
menjadi 1985-1991 atau 6 tahun. Saat 

Setelah Lem Aibon Kini Giliran DPR “ Salah Ketik”

dikonfirmasi, Kepala Biro Pemberitaan 
Parlemen Hani Tahapari mengatakan 
data pendidikan Sekolah Dasar Mulan 
Jameela yang sempat tertulis 3 tahun 
lalu berubah menjadi 6 tahun bukanlah 
hal yang disengaja. Salah Ketik 
Menurutnya, hal tersebut merupakan 
semata-mata hanyalah human error. 
"Salah ketik saja, maklumlah, kita cuma 
manusia biasa," ujar Hani saat dihubungi 
Kompas.com, Selasa (5/11/2019). Hani 
pun sudah mengecek kepada pihak yang 
ditugaskan untuk meng-upload data 
tersebut bahwa memang benar hanya 
salah ketik. Selain itu imbuh dia, tidak 

Pemerintah Amerika Serikat 
memutuskan akan memulai proses 
pengunduran diri secara resmi dari 
Kesepakatan Iklim Paris. Hal itu 
disampaikan Menteri Luar Negeri AS, 
Mike Pompeo."Hari ini AS akan memulai 
proses pengunduran diri dari Perjanjian 
Paris. Sesuai ketentuan perjanjian, AS 
akan mengajukan pemberitahuan resmi 
terkait pengunduran diri tersebut 
kepada PBB. Pengunduran diri tersebut 
akan mulai berlaku satu tahun sejak 
pengiriman pemberitahuan," kata 
Pompeo.Proses ini dilakukan setelah 
Presiden Donald Trump memutuskan 
AS keluar dari perjanjian tersebut pada 
2017 lalu. Dia juga menggulirkan 
kebijakan pembatasan energi, salah 
satunya Clean Power Plan, yang 
menjadi prioritas utamanya.Kepala Staf 
Gedung Putih, Mick Mulvaney, 
menuturkan bahwa pembahasan 
perubahan iklim tidak akan menjadi 
agenda dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G7 pada tahun depan. Apalagi 
Trump absen dalam KTT Aksi Iklim PBB 
pada September lalu.Keputusan itu 
menunjukkan AS tidak akan berperan di 
dalam penyelesaian krisis perubahan 
iklim, walaupun dampak buruk dari 
perubahan iklim sudah jelas.
Meski menolak berpartisipasi dalam 
Perjanjian Paris, Pompeo mengatakan 
AS akan tetap menawarkan solusi yang 
pragmatis dan realistis berdasarkan 
hasil survei terkait inovasi dan pasar 
bebas dari seluruh dunia."Dalam diskusi 
iklim internasional, kami akan tetap 
menawarkan model [solusi] yang 
pragmatis dan realistis berdasarkan 
hasil survei terkait inovasi dan pasar 
bebas berdasarkan catatan [dari survei] 
seluruh dunia untuk kemakmuran yang 
lebih besar, emisi yang berkurang dan 
sumber energi yang lebih aman," ujar 
Pompeo.Di sisi lain, para kritikus 
menganggap bahwa rencana AS 
hengkang dari sebuah perjanjian yang 
pernah mereka rundingkan akan 
merusak posisi negara tersebut di 
kancah dunia."Kredibilitas kita sedang 

AS Akan Mundur Dari Kesepakatan Iklim Paris

Internasional

berada di posisi terendah saat ini," ujar 
anggota Lembaga Sumber Daya Dunia 
sekaligus mantan pejabat kementerian luar 
negeri, Andrew Light.Berdasarkan kerangka 
perjanjian Paris, Senin kemarin merupakan 
waktu paling awal bagi pemerintah AS 
untuk memberi tahu PBB terkait 
pengunduran diri mereka. Namun, proses 
tersebut tidak dapat diselesaikan hingga 
satu tahun ke depan, tepatnya pada 4 
November 2020, atau satu hari setelah 
pemilihan presiden 2020.Trump 
sebelumnya pernah mengecam Perjanjian 
Paris dengan mengklaim bahwa perjanjian 
itu menyulitkan rakyat AS dan 
menguntungkan perusahaan luar negeri. 
Namun, bagi para pendukung perjanjian 
tersebut, mundurnya AS dari Perjanjian 
Paris berarti akan ada kesempatan di 
bidang ekonomi yang hilang bagi 
perusahaan AS.Hal itu diperkuat dengan 
laporan Korporasi Keuangan Internasional 
dari Kelompok Bank Dunia yang 
mengungkapkan bahwa Perjanjian Paris, 
perjanjian untuk mengurangi emisi agar 
membatasi kenaikan suhu jangka panjang, 
dapat membuka peluang investasi pada 
pasar yang sedang berkembang sebesar 
US$ 23 triliun (sekitar Rp 322,3 kuadtriliun) 
pada 2030.Para kritikus menuturkan 
dengan mundurnya AS dari industri tersebut 
membuat para pesaing bisnis AS akan 
terjun ke dalamnya.
Isu mengatasi perubahan iklim telah 
menjadi problem yang paling populer 
digaungkan dalam berbagai kampanye para 
calon presiden dari Partai Demokrat.
Selain itu, pengumuman AS terkait 
perjanjian itu juga bertepatan seiring 
dengan ketidakcocokan antara kebijakan 
iklim Trump dengan opini publik yang 
beredar. Yakni ketika sebagian besar 
masyarakat mengkhawatirkan pemanasan 
global.
Sebuah survei yang dilakukan Program 
Komunikasi Perubahan Iklim Universitas 
Yale pada awal tahun ini menunjukkan tujuh 
dari 10 warga AS berpikir bahwa 
pemanasan global sedang terjadi. 
Kemudian setidaknya enam dari 10 orang 
khawatir akan adanya kejadian tersebut.
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ada unsur apapun dalam kesalahan 
ketik tersebut. Saat disinggung terkait 
kebenaran riwayat pendidikan Mulan 
Jameela, imbuhnya seperti yang sudah 
diperbarui. "Data yang sudah 
diperbarui di website kami, itulah yang 
paling benar dan dapat dijadikan 
informasi," lanjutnya. Ketika ditanya 
soal apakah benar pendidikan Mulan 
Jameela hanya sampai jenjang 
Sekolah Menengah Atas (SMA), Hani 
tidak membantah hal itu. Menurut dia, 
data yang tercantum di laman milik 
DPR tersebut sudah yang paling valid. 
"Kalau yang dipermasalahkan soal 
pendidikan terakhir hanya SMA, kan 
peraturannya memang minimal dari 
SMA," terang dia. Lebih lanjut ia 
menambahkan, bila ada yang 
mempertanyakan pendidikan minimal 
harus S2, itu diperuntukkan untuk 
tenaga ahli. Melansir dari Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang pencalonan anggota DPR, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah 
diatur sejumlah persyaratan termasuk 
terkait soal Pendidikan. Dalam peraturan 
tersebut disebutkan pendidikan seorang 
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota pendidikan paling rendah 
adalah tamatan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), 
Madrasah Aliyah (MA), atau sekolah lain 
yang sederajat. Artinya tidak ada larangan 
lulusan SMA untuk menjadi anggota 
dewan. Mulan Jameela resmi menjadi 
anggota DPR-RI periode 2019-2024 usai 
dilantik pada Selasa (1/10/2019). 
Ditetapkannya Mulan Jameela sebagai 
anggota DPR melalui proses panjang, 
karena wanita yang memulai kariernya 
sebagai artis ini harus melalui gugatan 
Partai Gerindra dan menggeser kedudukan 
dua koleganya. Keberhasilan Mulan ke 
Senayan pun sempat menjadi sorotan 
publik. Bahkan ia sempat dituding sebagai 
perekor (perebut kursi orang).

 Alokasi dana desa nampaknya kini 
menjadi lahan korupsi baru. Dana yang 
seharusnya digunakan untuk 
membangun infrastruktur dan 
mensejahterakan warganya, mereka 
gunakan untuk kepentingan pribadi.
Sejauh ini, sudah banyak kasus 
penyelewengan dana desa. Misalnya 
Jaed Muklis Kepala Desa Kepala Desa 
Pudar, Kecamatan Pamarayan, 
Kabupaten Serang didakwa melakukan 
korupsi sejumlah proyek dari anggaran 
dana desa tahun 2016. Akibatnya, 
kerugian negara mencapai Rp531 juta.
Kemudian, ada lagi seorang Kepala 
Desa berinisial ES dan bertugas di 
Kecamatan Bayongbong, Kabupaten 
Garut ditetapkan sebagai tersangka oleh 
Kejaksaan Negeri Garut. Dia diduga 
mengkorupsi uang dana desa sebesar 
Rp414 juta.Kasi Pidsus pada Kejaksaan 
Negeri Garut, Deny Marincka Pratama 
menyebut bahwa ES diduga korupsi 
dana desa sebesar Rp414 juta dari 
sejumlah kegiatan fiktif. Akibat ulah ES, 
disebutnya banyak warga yang protes 
karena di antara uang yang diduga 
ditilep adalah untuk kegiatan jalan 

Desa Fiktif Minta Anggaran Dana Desa

lingkungan di desanya."Salah satunya 
yang dicoba digelapkan ini adalah yang 
sebesar Rp175 juta. Banyak warga yang 
protes sehingga akhirnya diganti oleh 
tersangka sebesar Rp160 juta," ujar 
Deny, Jumat (25/10).Tak berhenti di situ, 
ternyata masih banyak cara yang 
dilakukan untuk menggerogoti dana desa 
tersebut. Salah satunya dengan 
memunculkan desa fiktif yang tidak 
berpenduduk namun meminta alokasi 
dana.
1.Sri Mulyani Temukan Desa Fiktif
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
meminta agar pengawasan terhadap 
transfer dana desa di 2020 bisa lebih 
diperketat. Mengingat, alokasi yang 
diberikan di tahun mendatang angkanya 
jauh lebih besar yakni mencapai Rp72 
triliun.Dia mengatakan, dengan 
kebutuhan yang besar tersebut maka 
dikhawatirkan banyak bermunculan 
desa-desa baru. Tujuannya agar bisa 
mendapatkan alokasi anggaran dana 
desa dari pemerintah pusat."Dana desa 
masih sekitar 20 ribu desa tertinggal. 
Sekarang muncul desa baru tidak ada 
penduduknya untuk dapat alokasi," kata 
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Sembilan warga Amerika Serikat 
dilaporkan tewas dalam penembakan di 
utara Meksiko, Senin (4/11). Dari 
jumlah tersebut enam di antaranya 
anak-anak dan sisanya wanita dari 
komunitas Mormon Amerika.
Seorang kerabat dari salah satu 
korban, Julian LeBaron mengatakan 
sepupunya, Rhonita Maria LeBaron, 
diserang saat dalam perjalanan ke 
bandara. Mobil yang ditumpangi 
Rhonita bersama empat anaknya 
dihujani peluru hingga hangus terbakar.
Saat itu mereka tengah melintas di 
Rancho de la Mora, daerah yang 
terkenal rawan akan penyelundupan 
narkoba. Letaknya berada di 
perbatasan antara negara bagian 
Chihuahua dan Sonora, dekat 
perbatasan AS.
Dikutip dari AFP, Rhonita tewas 
bersama empat anaknya, yakni dua 
bayi kembar berusia 6 bulan dan dua 
anak kecil berusia 8 dan 10 tahun. 
Dalam perjalanan tersebut mobil 
Rhonita beriringan dengan dua mobil 
SUV lain. Beberapa jam setelah mobil 
Rhonita ditemukan, dua mobil lainnya 
juga ditemukan dengan dua jasad 
wanita dan dua orang anak.
Setidaknya lima orang anak berhasil 

9 WN Amerika Tewas Di Perbatasan Meksiko

melarikan diri dari penyerangan tersebut. 
Salah satu di antaranya sempat 
tertembak, dan satu lagi melarikan diri ke 
hutan dan belum ditemukan hingga kini.
Jaksa Agung Negara Bagian Chihuahua, 
Cesar Augusto Peniche, mengatakan 
belum bisa mengonfirmasi jumlah 
korban. Kedutaan Besar AS untuk 
Meksiko juga belum memberikan 
komentar.Ini bukan kali pertama anggota 
komunitas Mormon Amerika diserang. 
Pada 2009, Benjamin LeBaron, seorang 
aktivis anti-kejahatan dinyatakan tewas 
dalam serangan di wilayah tersebut. 
Benjamin merupakan saudara laki-laki 
dari Julian.Komunitas Mormon Amerika 
di utara Meksiko terdiri dari keturunan 
Mormon yang meninggalkan AS pada 
abad ke-19, sehingga banyak di 
antaranya yang memiliki 
kewarganegaraan ganda. Mormon 
sendiri umum diasosiasikan sebagai 
komunitas religius dan sarat budaya dari 
New York.Setidaknya lebih dari 250 ribu 
pembunuhan tercatat di Meksiko sejak 
pemerintah mengerahkan tentara untuk 
membasmi perdagangan narkoba di 
tahun 2006. Banyak ahli yang 
berpendapat hal ini menjadi salah satu 
alasan tingkat kekerasan di Meksiko kian 
meningkat.

Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Senin 
(4/11).Melihat kondisi itu, Sri Mulyani 
menginginkan agar seluruh pemerintah 
daerah juga ikut mengawasi agar 
alokasi dana untuk transfer daerah bisa 
tepat sasaran.Sebelumnya, Sri Mulyani 
mengatakan transfer ke daerah dan 
dana desa akan diarahkan untuk 
mendukung perbaikan kualitas layanan 
dasar publik, akselerasi daya saing dan 
mendorong belanja produktif. Untuk 
dana desa sebesar Rp72 triliun, akan 
digunakan untuk membangun berbagai 
infrastruktur.”Beberapa target transfer 
daerah yaitu, berapa kilometer dari 
dana desa yang akan dibangun. 
Kemudian jembatan desa, pasar desa 
dan kalau dari sisi manusia berapa 
jumlah air bersih, sarana MCK, 
polindes semua dilakukan 
memanfaatkan dana desa Rp72 triliun," 
ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, 
beberapa waktu lalu.Tahun depan, 
pemerintah menganggarkan setiap 
desa akan menerima dana desa 
sebesar Rp960 juta per desa. Angka 
tersebut naik dari sebelumnya tahun ini 
hanya sebesar Rp933,9 juta per desa. 
Pemerintah akan tetap 
menyempurnakan kebijakan 
pengalokasian dengan tetap 
memperhatikan aspek pemerataan dan 
keadilan.Dengan adanya dana desa 
juga transfer ke daerah, dapat 
meningkatkan penguatan kapasitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) 

perangkat desa dan tenaga pendamping 
desa. Pemerintah juga akan terus 
melakukan penguatan monitoring dan 
evaluasi pemanfaatan dana desa.
2.Tindaklanjuti Penemuan Desa Fiktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengaku akan menindaklanjuti temuan 
desa fiktif yang belakangan telah 
menerima anggaran dana desa dari 
pemerintah. Dia pun mengaku baru 
mendengar adanya desa-desa tak 
berpenghuni tersebut setelah 
pembentukan Kabinet Indonesia 
Maju."Kami mendengarnya sesudah 
pembentukan kabinet dan nanti akan kami 
investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama 
dengan Kementerian Dalam Negeri akan 
mengembangi temuan desa-desa 
tersebut.
 Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat 
dana transfer ke daerah yang dilakukan 
pemerintah pusat selama ini menjadi tidak 
tepat sasaran.
"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan 
mekanisme seperti yang dikatakan tadi, 
sebetulnya ada mekanisme untuk 
pembentukan desa dan identifikasi siapa, 
pengurusnya dan lain lain," kata dia.
Pokoknya kita akan lihat seluruh 
prosedurnya supaya jangan sampe ada 
statement seperti itu yang kemudian 
menimbulkan persoalan jumlah desanya 
berapa, lokasinya di mana dan bagaimana 
transfernya," sambung Sri Mulyani.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Sembilan warga Amerika Serikat 
dilaporkan tewas dalam penembakan di 
utara Meksiko, Senin (4/11). Dari 
jumlah tersebut enam di antaranya 
anak-anak dan sisanya wanita dari 
komunitas Mormon Amerika.
Seorang kerabat dari salah satu 
korban, Julian LeBaron mengatakan 
sepupunya, Rhonita Maria LeBaron, 
diserang saat dalam perjalanan ke 
bandara. Mobil yang ditumpangi 
Rhonita bersama empat anaknya 
dihujani peluru hingga hangus terbakar.
Saat itu mereka tengah melintas di 
Rancho de la Mora, daerah yang 
terkenal rawan akan penyelundupan 
narkoba. Letaknya berada di 
perbatasan antara negara bagian 
Chihuahua dan Sonora, dekat 
perbatasan AS.
Dikutip dari AFP, Rhonita tewas 
bersama empat anaknya, yakni dua 
bayi kembar berusia 6 bulan dan dua 
anak kecil berusia 8 dan 10 tahun. 
Dalam perjalanan tersebut mobil 
Rhonita beriringan dengan dua mobil 
SUV lain. Beberapa jam setelah mobil 
Rhonita ditemukan, dua mobil lainnya 
juga ditemukan dengan dua jasad 
wanita dan dua orang anak.
Setidaknya lima orang anak berhasil 

9 WN Amerika Tewas Di Perbatasan Meksiko

melarikan diri dari penyerangan tersebut. 
Salah satu di antaranya sempat 
tertembak, dan satu lagi melarikan diri ke 
hutan dan belum ditemukan hingga kini.
Jaksa Agung Negara Bagian Chihuahua, 
Cesar Augusto Peniche, mengatakan 
belum bisa mengonfirmasi jumlah 
korban. Kedutaan Besar AS untuk 
Meksiko juga belum memberikan 
komentar.Ini bukan kali pertama anggota 
komunitas Mormon Amerika diserang. 
Pada 2009, Benjamin LeBaron, seorang 
aktivis anti-kejahatan dinyatakan tewas 
dalam serangan di wilayah tersebut. 
Benjamin merupakan saudara laki-laki 
dari Julian.Komunitas Mormon Amerika 
di utara Meksiko terdiri dari keturunan 
Mormon yang meninggalkan AS pada 
abad ke-19, sehingga banyak di 
antaranya yang memiliki 
kewarganegaraan ganda. Mormon 
sendiri umum diasosiasikan sebagai 
komunitas religius dan sarat budaya dari 
New York.Setidaknya lebih dari 250 ribu 
pembunuhan tercatat di Meksiko sejak 
pemerintah mengerahkan tentara untuk 
membasmi perdagangan narkoba di 
tahun 2006. Banyak ahli yang 
berpendapat hal ini menjadi salah satu 
alasan tingkat kekerasan di Meksiko kian 
meningkat.

Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Senin 
(4/11).Melihat kondisi itu, Sri Mulyani 
menginginkan agar seluruh pemerintah 
daerah juga ikut mengawasi agar 
alokasi dana untuk transfer daerah bisa 
tepat sasaran.Sebelumnya, Sri Mulyani 
mengatakan transfer ke daerah dan 
dana desa akan diarahkan untuk 
mendukung perbaikan kualitas layanan 
dasar publik, akselerasi daya saing dan 
mendorong belanja produktif. Untuk 
dana desa sebesar Rp72 triliun, akan 
digunakan untuk membangun berbagai 
infrastruktur.”Beberapa target transfer 
daerah yaitu, berapa kilometer dari 
dana desa yang akan dibangun. 
Kemudian jembatan desa, pasar desa 
dan kalau dari sisi manusia berapa 
jumlah air bersih, sarana MCK, 
polindes semua dilakukan 
memanfaatkan dana desa Rp72 triliun," 
ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, 
beberapa waktu lalu.Tahun depan, 
pemerintah menganggarkan setiap 
desa akan menerima dana desa 
sebesar Rp960 juta per desa. Angka 
tersebut naik dari sebelumnya tahun ini 
hanya sebesar Rp933,9 juta per desa. 
Pemerintah akan tetap 
menyempurnakan kebijakan 
pengalokasian dengan tetap 
memperhatikan aspek pemerataan dan 
keadilan.Dengan adanya dana desa 
juga transfer ke daerah, dapat 
meningkatkan penguatan kapasitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) 

perangkat desa dan tenaga pendamping 
desa. Pemerintah juga akan terus 
melakukan penguatan monitoring dan 
evaluasi pemanfaatan dana desa.
2.Tindaklanjuti Penemuan Desa Fiktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengaku akan menindaklanjuti temuan 
desa fiktif yang belakangan telah 
menerima anggaran dana desa dari 
pemerintah. Dia pun mengaku baru 
mendengar adanya desa-desa tak 
berpenghuni tersebut setelah 
pembentukan Kabinet Indonesia 
Maju."Kami mendengarnya sesudah 
pembentukan kabinet dan nanti akan kami 
investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama 
dengan Kementerian Dalam Negeri akan 
mengembangi temuan desa-desa 
tersebut.
 Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat 
dana transfer ke daerah yang dilakukan 
pemerintah pusat selama ini menjadi tidak 
tepat sasaran.
"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan 
mekanisme seperti yang dikatakan tadi, 
sebetulnya ada mekanisme untuk 
pembentukan desa dan identifikasi siapa, 
pengurusnya dan lain lain," kata dia.
Pokoknya kita akan lihat seluruh 
prosedurnya supaya jangan sampe ada 
statement seperti itu yang kemudian 
menimbulkan persoalan jumlah desanya 
berapa, lokasinya di mana dan bagaimana 
transfernya," sambung Sri Mulyani.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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)

Dicari pekerja harap hubungi 
Roland ( Philiphine) 267-307-9554

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

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menegur pemerintah provinsi 
DKI Jakarta terkait biaya perjalanan 
dinas 
yang 
nilainya 
besar. 
Biaya 
perjalana
n dinas 
PNS 
Pemprov 
DKI 
Jakarta 
melebihi 
batas dari 
pemerinta
h pusat.
Berapa 
nilainya?
Sri 
Mulyani 
Indrawati 
mengatak
an, biaya 
perjalana
n dinas 
PNS DKI 
Jakarta ditetapkan Rp 1,5 juta per 
orang per hari.
"Satuan biaya uang harian perjalanan 
dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali 
lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari 
di DKI, standar nasional itu hanya Rp 
480 ribu per orang per hari," kata Sri 
Mulyani saat acara Musrenbang 
RPJMD 2017-2022 di Balai Kota, 
Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sri Mulyani Tegur Anies

Sri Mulyani juga mempertanyakan tujuan 
penetapan biaya perjalanan dinas bagi 
PNS DKI Jakarta. Pasalnya, jarak 

koordinasi 
dengan 
pemerinta
h pusat 
pun 
tergolong 
dekat 
karena 
masih satu 
wilayah."D
aerah ini 
kalau buat 
standar 
biaya lebih 
mahal dari 
pemerinta
h pusat, 
kalau saya 
di luar DKI 
mungkin 
ngerti 
karena di 
luar DKI 
ada 
perjalanan 

dan lain-lain," jelas dia.
Oleh karena itu, Mantan Direktur 
Pelaksana Bank Dunia ini meminta 
kepada Pemprov DKI Jakarta untuk 
menghitung kembali nilai uang harian 
perjalanan dinas."Saya tidak 
mempermasalahkan how to spend-nya 
tapi mungkin pertanyaannya adalah 
apakah itu cara terbaik untuk memberikan 
insentif untuk perform," tutup dia.

Tanah Air
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