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Belakangan ini nama William Aditya 
Sarana menjadi sorotan publik. Dia 
adalah anggota DPRD DKI Jakarta 
periode 2019-2024 dari Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus 
sebagai anggota DPRD DKI Jakarta 
termuda. William Aditya Sarana lahir di 
Jakarta Barat, 2 Mei 1996 sehingga 
saat ini, William masih berusia 23 
tahun. Hal ini membuat William menjadi 
anggota DPRD DKI Jakarta paling 
muda sekaligus satu dari delapan 

anggota dewan terpilih dari PSI. William 
baru saja diwisuda dari Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (UI) pada akhir 
Agustus. Sehingga saat mendaftar sebagai 
caleg, ia mencantumkan profesinya 
sebagai pelajar. William maju sebagai 
caleg dari daerah pemilihan DKI Jakarta 9 
meliputi Kecamatan Cengkareng, 
Kalideres, dan Tambora. Dalam Pileg 
2019, William sukses meraih 12.295 suara 
yang mengantarkannya sebagai legislator 

Temuan IBC (Indonesia Budget Center) : Anggaran 
untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Masalahnya apa ada 
orang yang hanya setengah.

Dari PSI

William 
Aditya
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termuda. Ia kini duduk di Komisi A 
DPRD DKI Jakarta yang mengawasi 
bidang pemerintahan, satu komisi 
dengan eks penyanyi cilik Tina Toon. 
William mengaku telah jatuh cinta 
dengan dunia politik sejak SMA. William 
yang saat itu bersekolah di SMA Dian 
Harapan, memutuskan untuk bergabung 
sebagai OSIS. Selepas SMA, minat 
William Aditya Sarana terhadap dunia 
politik semakin tersalurkan. Ia tercatat 
dua kali magang di lembaga 
pemerintahan yakni Sekretariat Kabinet 
(2017) dan Mahkamah Konstitusi 
(2015). Bahkan, William Aditya Sarana 
juga menjadi anggota kongres 
mahasiswa UI sekaligus ketua 
mahkamah mahasiswa UI. Dengan 

berbagai pengalamannya tersebut, 
William semakin terlibat di dunia politik 
praktis, terutama saat terjun menjadi 
caleg. Hal itu dilakukan karena William 
merasa, anggota DPRD DKI di periode 
sebelumnya cukup "buruk". Satu di 
antara alasannya, karena tak ada 
anggota yang melaporkan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) ke KPK. William Aditya Sarana 
juga menorehkan penghargaan yang tak 
main-main. Ia pernah meraih Juara 1 
PKM-Penelitian FH UI (2016) dan Juara 
3 Condraft MPR RI (2017). Bahkan, Ia 
juga sempat belajar di Clinical Legal 
Education, Universitas Malaya, 
Malaysia. Prestasi yang diraih oleh 
William juga cukup cemerlang di mana 
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pernah mendapatkan gelar Student 
Research Award Tanoto Foundation 
pada tahun 2015, dan Finalist of 
National Constitutional Drafting 
Competition Padjadjaran Law Fair 
(2016). William rupanya kerap menjadi 
pembicara di berbagai acara. Sebut saja 
International Symposium Human Rights 
for Youth pada 2016 lalu yang digelar UI 
bersama organisasi Human Rights 
Resource Centre. keputusan William 
Aditya Sarana terjun ke politik praktis di 
usia muda rupanya sempat ditolak 
keluarga. Penolakan tersebut karena 
adanya anggapan, politik itu "kotor." 
"Yang kaget dan sempat menolak 
sebenarnya keluarga saya. Karena 
dianggap terlalu muda dan politik kotor." 
"Keluarga awalnya enggak mendukung. 
Mereka (mulai) menerima ketika dapat 

nomor urut, karena rangkaiannya kan 
panjang sampai dapat nomor urut." 
"Kalau pas seleksi kan kurang setuju," 
tutur dia. Sang ayah yang seorang 
advokat ingin agar William mengikuti 
jejaknya. Apalagi William juga memiliki 
latar belakang pendidikan hukum. "Ayah 
saya advokat jadi mungkin ekspektasi ke 
saya juga jadi advokat." "Tapi menurut 
saya politik lebih penting sih dalam 
kondisi bangsa seperti ini karena kita 
kekurangan politisi baik," kata dia. Dari 
LHKPN yang dilaporkan William Aditya 
Sarana per 13 Mei 2019, ia memiliki 
harta kekayaan senilai Rp 
1.586.000.000. Aset berupa kas dan 
setara kas menyumbang sebagian besar 
kekayaan William, yaitu sebesar Rp 1 
miliar. Sisanya, William memiliki aset 
berupa satu bidang tanah dan bangunan 
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di Kota Depok dengan luas tanah 27,35 
meter persegi dan bangunan sebesar 
22,6 meter persegi. Aset itu senilai Rp 
500 juta. Ia juga mempunyai mobil 
Toyota Yaris senilai Rp 80 juta. Harta 
bergerak berupa perhiasan dan logam 
mulia dengan total nominal Rp 6 juta. 
Lalu ada kas atau setara kas yang bisa 
berupa uang tunai dan uang elektronik 
menyentuh Rp 1 miliar. William tidak 
memiliki sepeser pun utang. William 
Aditya Sarana mendadak jadi sorotan 
setelah membongkar anggaran 
pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 
miliar pada rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI 
Jakarta. William Aditya Sarana menilai 
banyak anggaran Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta yang mengalami 

kejanggalan. Meski jumlah anggota 
DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI sangat 
sedikit, tapi partai ini seperti istilah kecil 
kecil cabe rawit. Karena seorang 
kadernya yang bernama William Aditya 
Sarana menyoroti atau membongkar 
sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta yang dinilai janggal. 
Anggaran yang menjadi sorotan PSI 
dalam KUA-PPAS 2020 antara lain 
anggaran Rp 82,8 miliar untuk 
pengadaan lem Aibon di Suku Dinas 
Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan 
bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku 
Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta 
Timur. Selain itu, PSI juga menyoroti 
anggaran Rp 121 miliar untuk 
pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas 
Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit 
server dan storage senilai Rp 66 miliar 

dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, 
Informatika, dan Statistik. Akan tetapi 
anggaran lem Aibon inilah yang menjadi 
cikal bakal kericuhan yang terjadi 
hingga saat ini. Bukan hanya membuat 
publik syok dan kaget dengan anggaran 
yang tak jelas peruntukannya ini, tapi 
juga William berhasil membuat para 
cacing keluar dari lubangnya dan 
berteriak sambil menggeliat kepanasan. 
Bagaimana tidak, gubernurnya yang 
selama ini lebih suka cuek, akhirnya tak 

tenang dan ikut memberikan klarifikasi 
meski sebatas membela diri dengan 
menyalahkan sistem warisan gubernur 
sebelumnya yang dianggap kurang smart. 
Gubernurnya lulusan USA sih, makanya 
dia lebih smart. Terserah dia mau kata 
apa deh. Mulut dia sendiri kok. Jujur saja, 
seru sekali kita membahas mengenai 
polemik e-Budgeting yang dilambungkan 
oleh William Aditya Sarana PSI dan 
dismash berkali-kali oleh anggota DPRD 
lainnya. Polemik e-Budgeting ini disambut 
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dengan begitu gegap gempita dan riuh 
meriah oleh rakyat DKI Jakarta. 
Sungguh memberikan sebuah tontonan 
bagaimana penyelewengan dan 
ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta 
dalam mempertanggungjawabkan 
uang rakyat. William Aditya meskipun 
dirinya masih muda, dirinya memiliki 
integritas yang mumpuni dalam 
melakukan tindakan-tindakannya. 
Tidak semua orang muda itu gegabah. 
Apa yang dikerjakan William, bisa 
dilihat sebagai tindakan yang sangat 
strategis, politis, taktis dan tidak 
sembarangan. Sebetulnya orang ini 
tidak bisa dituntut. Tapi dia seolah 
membiarkan oposisi panik dan malah 
mengkritik William. Alhasil, strategi 
pertama dalam mencuri perhatian 
rakyat dan anggota dewan lainnya, 
berhasil. Aksinya ini membuat William 
disentil oleh Wakil Ketua Komisi A 
DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua di 
sela-sela rapat KUA-PPAS 2020 DKI 
Jakarta, Kamis (31/10/2019). Politikus 
Gerindra itu menilai William tidak 
memiliki tata krama lantaran 

mengunggah rancangan KUA-PPAS ke 
media sosial. “Sebagai anggota dewan, 
kita perlu punya rasa harga diri dan 
punya tata krama dalam rangka 
menyampaikan aspirasi." "Aspirasi itu 
boleh keluar setelah kita melakukan 
pembahasan, jangan sampai artinya kita 
belum melakukan pembahasan sudah 
ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat 
itu. Inggard menyatakan, seharusnya 
kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini 
dilakukan dalam rapat. “Ini saya berharap 
forum yang kencang itu di ruangan ini. 
Kita mau berantem ya berantem di 
ruangan ini jangan berantem di luar,” 
katanya. Inggard mengatakan, 
seharusnya William sebagai anggota 
DPRD menandai dan mencatat anggaran 
apa saja yang memang janggal dan 
memang perlu evaluasi. Meski dinilai baik 
lantaran telah mengungkapkan anggaran 
yang janggal itu, Inggard mengatakan, 
harusnya kritik dibahas dalam forum 
rapat, bukan di media sosial maupun 
media mainstream. "Khususnya pada 
saudara William. William ini kan baru, 
saya berharap bukannya tidak boleh 

ngomong di koran atau di televisi, boleh 
aja." "Tapi harus jaga tata krama, itu kan 
baru KUA-PPAS yang baru disampaikan 
oleh eksekutif kepada legislatif." "Nah, 
ketika ada pertanyaan tolong dicatat, 
dicatat dan kita bahas nanti,” ujar 
Inggard, dikutip Tribunnews.com dari 
Kompas.com. Inggard khawatir 
rancangan anggaran KUA-PPAS yang 
janggal itu dipublikasikan oleh William di 
media sosial malah mendapat 
prasangka buruk dan heboh di publik 
seperti saat ini. Padahal, anggaran itu 
belum final dibahas oleh DPRD maupun 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). Tahu dirinya disentil oleh 
'senior' di DPRD DKI Jakarta, William 
Aditya Sarana mengaku menerima 
nasihat tersebut. “Diterima saja kritik 
Bang Inggard. Saya yuniornya, saya 
terima nasihatnya. Saya harus banyak 
belajar dari beliau,” ujar William di 
DPRD, Kami (31/10/2019). Ia 
mengatakan, memang sudah 
seharusnya rancangan anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 
2020 DKI Jakarta itu diketahui oleh 
publik. William mengatakan, jika 
rancangan KUA-PPAS diunggah setelah 
pembahasan DPRD dan Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD), ia 
mengkhawatirkan malah anggaran itu 
tidak akan diubah. “Kalau upload saat 
semua sudah selesai, buat apa kita 

kritisi. Apalagi kalau sudah diketok, 
ngapain? Harusnya teriak ya sekarang,” 
ucap William, dikutip dari Kompas.com. 
William pun menyinggung transparansi 
saat Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama. “Kalau soal 
transparansi itu harga mati karena saya 
tak mau bandingkan. Tapi gubernur 
sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) sudah di-upload, saat 
pembahasan ini harusnya sudah ada di 
website,” katanya. Dia berhasil membuat 
polemik e-Budgeting ini bergulir seperti 
bola salju yang dihantamkan ke arah 
Balai Kota. William membangun narasi 
dengan cantik, dan smart. Dinas terkait 
pun dibuat kocar kacir, sehingga 
alasannya pun jadi aneh dan tidak 
nyambung. Sebentar ngomong salah 
ketik, sebentar ngomong tidak ada 
pengajuan anggaran tersebut, sebentar 
bilang typo, sebentar bilang itu hanya 
sementara. Pokoknya alasannya 
bervariasi kayak permen Nano Nano, 
manis asam asin rame rasanya. Entah 
mana dari ucapan mereka yang bisa 
dipercaya. Dan dua kepala dinas pun 
mundur saking ruwetnya masalah ini. 
Bahkan kabarnya Mendagri dan Menkeu 
Sri Mulyani juga akan mengusut masalah 
ini. Makin banyak lah cacing-cacing yang 
menggeliat was-was.
Intinya banyak cacing yang kepanasan 
karena manuver yang dilakukan William 
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rancangan anggaran KUA-PPAS yang 
janggal itu dipublikasikan oleh William di 
media sosial malah mendapat 
prasangka buruk dan heboh di publik 
seperti saat ini. Padahal, anggaran itu 
belum final dibahas oleh DPRD maupun 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). Tahu dirinya disentil oleh 
'senior' di DPRD DKI Jakarta, William 
Aditya Sarana mengaku menerima 
nasihat tersebut. “Diterima saja kritik 
Bang Inggard. Saya yuniornya, saya 
terima nasihatnya. Saya harus banyak 
belajar dari beliau,” ujar William di 
DPRD, Kami (31/10/2019). Ia 
mengatakan, memang sudah 
seharusnya rancangan anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 
2020 DKI Jakarta itu diketahui oleh 
publik. William mengatakan, jika 
rancangan KUA-PPAS diunggah setelah 
pembahasan DPRD dan Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD), ia 
mengkhawatirkan malah anggaran itu 
tidak akan diubah. “Kalau upload saat 
semua sudah selesai, buat apa kita 

kritisi. Apalagi kalau sudah diketok, 
ngapain? Harusnya teriak ya sekarang,” 
ucap William, dikutip dari Kompas.com. 
William pun menyinggung transparansi 
saat Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama. “Kalau soal 
transparansi itu harga mati karena saya 
tak mau bandingkan. Tapi gubernur 
sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) sudah di-upload, saat 
pembahasan ini harusnya sudah ada di 
website,” katanya. Dia berhasil membuat 
polemik e-Budgeting ini bergulir seperti 
bola salju yang dihantamkan ke arah 
Balai Kota. William membangun narasi 
dengan cantik, dan smart. Dinas terkait 
pun dibuat kocar kacir, sehingga 
alasannya pun jadi aneh dan tidak 
nyambung. Sebentar ngomong salah 
ketik, sebentar ngomong tidak ada 
pengajuan anggaran tersebut, sebentar 
bilang typo, sebentar bilang itu hanya 
sementara. Pokoknya alasannya 
bervariasi kayak permen Nano Nano, 
manis asam asin rame rasanya. Entah 
mana dari ucapan mereka yang bisa 
dipercaya. Dan dua kepala dinas pun 
mundur saking ruwetnya masalah ini. 
Bahkan kabarnya Mendagri dan Menkeu 
Sri Mulyani juga akan mengusut masalah 
ini. Makin banyak lah cacing-cacing yang 
menggeliat was-was.
Intinya banyak cacing yang kepanasan 
karena manuver yang dilakukan William 
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ini. Anggota dewan lainnya pun ikut 
membongkar perlahan-lahan namun 
pasti dan menyakitkan, mengenai 
bagaimana uang rakyat berpotensi 
dikorupsi. Kepentingan publik dan 
kepentingan partai sudah berhasil 
diakomodasi dalam satu kegiatan ini. 
Strategi William ini luar biasa cerdas. 
Dalam pemenuhan kepentingan publik, 
rakyat dibuat terbuka bahwa memang 
anggaran ada yang bermasalah. E-
Budgeting dibongkar dan lem Aica 
Aibon asli Jepang itu muncul 82,8 
miliar. Itu pun baru ditemukan satu 
item, yang berikutnya ditelusuri oleh 
ICW, senilai seratus lebih miliar. 
Muncul juga anggaran pen 100 miliar 
lebih, "Lem Aibon tidak hanya Rp 82 
miliar, itu hanya 1 item pengadaan. 

Tapi kami temukan ada Rp 126,225 miliar 
dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW 
Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, 
Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). Yang 
lebih aneh lagi adalah usulan anggaran 
untuk konsultan penataan kampung 
kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di 
Jakarta sebesar Rp 556 juta. Sementara 
jumlah RW di wilayah DKI Jakarta lebih 
dari 1.000. Anggaran itu ada di dalam 
dokumen Kebijakan Umum Anggaran-
Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) 2020. Anggota Komisi D 
DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike 
menyebutkan, anggaran ini dalam 
dokumen KUA-PPAS bernama community 
action plan (CAP) untuk satu RW senilai 
Rp 556.112.770. Rincian biaya langsung 
untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya 

langsung non personel Rp 29.757.030. 
Begitu juga dengan usulan anggaran 
revitalisasi Ragunan. Anggaran yang 
diusulkan sebesar Rp 75 miliar untuk 
membiayai konsultan revitalisasi Taman 
Margasatwa Ragunan. Lagi-lagi cuma 
untuk membiayai konsultan, namun 
nilainya tidak masuk akal, tapi setelah 
diketahui akhirnya diturunkan jadi 4 
milyar. Salah satu pos rencana APBD 
2020 DKI Jakarta yang sampai 
sekarang masih dipersoalkan publik 
adalah anggaran untuk membayar para 
anggota Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan (TGUPP). 
Anggota TGUPP diketahui sebanyak 73 
orang dan uang untuk menggaji mereka 
meningkat setiap tahunnya. Dari segi 
jumlah formasi saja ternilai tidak wajar, 
apalagi anggaran yang digelontorkan 
makin fantastis. Publik tentu masih 
ingat awal terbentuknya TGUPP yaitu 
pada masa Joko Widodo (Jokowi) jadi 
gubernur, dilanjutkan Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat 
hingga Anies Baswedan saat ini. 
TGUPP dibentuk pertama kalinya 
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 83 
Tahun 2013 dengan jumlah 9 orang. 
Kemudian jumlahnya meningkat 
menjadi 11 orang menurut Peraturan 
Gubernur Nomor 163 Tahun 2015. 
Selanjutnya berubah lagi jadi 15 orang 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 
411 Tahun 2016. Perlu diketahui, 
sepanjang tiga kali perubahan jumlah di 
atas, anggaran untuk membayar anggota 
TGUPP murni berasal dari tunjangan 
operasional gubernur, bukan dari APBD. 
Sementara di zaman Anies, jumlah 
anggota TGUPP melonjak drastis 
sehingga berpengaruh juga terhadap 
besaran anggaran. Sumber anggaran pun 
tidak lagi dari tunjangan operasional 
gubernur, melainkan dari APBD. Atas 
dasar apa Anies merekrut 73 anggota 
TGUPP (bertambah 58 orang)? Hanya 
beliau yang tahu. Namun banyak informasi 
mengungkap bahwa mayoritas anggota 
TGUPP adalah mantan tim sukses Anies-
Sandiaga pada Pilkada 2017. Kalau pada 
zaman Jokowi, Ahok dan Djarot anggaran 
TGUPP murni dari tunjangan operasional, 
hal itu tidak menjadi soal. Dana 
operasional merupakan hak penuh 
seorang gubernur, yang penggunaannya 
dilakukan secara bebas. Sekarang, Anies 
mengambilnya dari APBD, dan mestinya 
transparan. Mengapa harus 73 orang, 
berapa gajinya dan siapa saja anggotanya 
wajib dibeberkan ke publik atau warga DKI 
Jakarta. Sejak menjabat gubernur, Anies 
sudah empat kali menaikkan jumlah 
anggaran TGUPP yang berasal dari APBD. 
Masing-masing di antaranya, Rp 1 miliar 
dari APBD-P 2017, Rp 16,2 miliar dari 
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ini. Anggota dewan lainnya pun ikut 
membongkar perlahan-lahan namun 
pasti dan menyakitkan, mengenai 
bagaimana uang rakyat berpotensi 
dikorupsi. Kepentingan publik dan 
kepentingan partai sudah berhasil 
diakomodasi dalam satu kegiatan ini. 
Strategi William ini luar biasa cerdas. 
Dalam pemenuhan kepentingan publik, 
rakyat dibuat terbuka bahwa memang 
anggaran ada yang bermasalah. E-
Budgeting dibongkar dan lem Aica 
Aibon asli Jepang itu muncul 82,8 
miliar. Itu pun baru ditemukan satu 
item, yang berikutnya ditelusuri oleh 
ICW, senilai seratus lebih miliar. 
Muncul juga anggaran pen 100 miliar 
lebih, "Lem Aibon tidak hanya Rp 82 
miliar, itu hanya 1 item pengadaan. 

Tapi kami temukan ada Rp 126,225 miliar 
dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW 
Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, 
Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). Yang 
lebih aneh lagi adalah usulan anggaran 
untuk konsultan penataan kampung 
kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di 
Jakarta sebesar Rp 556 juta. Sementara 
jumlah RW di wilayah DKI Jakarta lebih 
dari 1.000. Anggaran itu ada di dalam 
dokumen Kebijakan Umum Anggaran-
Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) 2020. Anggota Komisi D 
DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike 
menyebutkan, anggaran ini dalam 
dokumen KUA-PPAS bernama community 
action plan (CAP) untuk satu RW senilai 
Rp 556.112.770. Rincian biaya langsung 
untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya 

langsung non personel Rp 29.757.030. 
Begitu juga dengan usulan anggaran 
revitalisasi Ragunan. Anggaran yang 
diusulkan sebesar Rp 75 miliar untuk 
membiayai konsultan revitalisasi Taman 
Margasatwa Ragunan. Lagi-lagi cuma 
untuk membiayai konsultan, namun 
nilainya tidak masuk akal, tapi setelah 
diketahui akhirnya diturunkan jadi 4 
milyar. Salah satu pos rencana APBD 
2020 DKI Jakarta yang sampai 
sekarang masih dipersoalkan publik 
adalah anggaran untuk membayar para 
anggota Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan (TGUPP). 
Anggota TGUPP diketahui sebanyak 73 
orang dan uang untuk menggaji mereka 
meningkat setiap tahunnya. Dari segi 
jumlah formasi saja ternilai tidak wajar, 
apalagi anggaran yang digelontorkan 
makin fantastis. Publik tentu masih 
ingat awal terbentuknya TGUPP yaitu 
pada masa Joko Widodo (Jokowi) jadi 
gubernur, dilanjutkan Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat 
hingga Anies Baswedan saat ini. 
TGUPP dibentuk pertama kalinya 
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 83 
Tahun 2013 dengan jumlah 9 orang. 
Kemudian jumlahnya meningkat 
menjadi 11 orang menurut Peraturan 
Gubernur Nomor 163 Tahun 2015. 
Selanjutnya berubah lagi jadi 15 orang 

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 
411 Tahun 2016. Perlu diketahui, 
sepanjang tiga kali perubahan jumlah di 
atas, anggaran untuk membayar anggota 
TGUPP murni berasal dari tunjangan 
operasional gubernur, bukan dari APBD. 
Sementara di zaman Anies, jumlah 
anggota TGUPP melonjak drastis 
sehingga berpengaruh juga terhadap 
besaran anggaran. Sumber anggaran pun 
tidak lagi dari tunjangan operasional 
gubernur, melainkan dari APBD. Atas 
dasar apa Anies merekrut 73 anggota 
TGUPP (bertambah 58 orang)? Hanya 
beliau yang tahu. Namun banyak informasi 
mengungkap bahwa mayoritas anggota 
TGUPP adalah mantan tim sukses Anies-
Sandiaga pada Pilkada 2017. Kalau pada 
zaman Jokowi, Ahok dan Djarot anggaran 
TGUPP murni dari tunjangan operasional, 
hal itu tidak menjadi soal. Dana 
operasional merupakan hak penuh 
seorang gubernur, yang penggunaannya 
dilakukan secara bebas. Sekarang, Anies 
mengambilnya dari APBD, dan mestinya 
transparan. Mengapa harus 73 orang, 
berapa gajinya dan siapa saja anggotanya 
wajib dibeberkan ke publik atau warga DKI 
Jakarta. Sejak menjabat gubernur, Anies 
sudah empat kali menaikkan jumlah 
anggaran TGUPP yang berasal dari APBD. 
Masing-masing di antaranya, Rp 1 miliar 
dari APBD-P 2017, Rp 16,2 miliar dari 
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APBD-P 2018, Rp 18,99 miliar dari 
APBD-P 2019, dan rencananya Rp 21 
miliar dari APBD 2020 (sebelumnya 
diusulkan Rp 26,5 miliar). Atas dasar 
apa Anies merekrut puluhan orang 
anggota TGUPP, apakah sesuai 
kebutuhan kerja atau memang sekadar 
menampung mantan tim sukses? 
Mengapa pula gaji mereka tidak diambil 
dari tunjangan operasional gubernur?  
Namanya "Tim Gubernur", harusnya 
dibayar oleh gubernur, bukan dari APBD 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
kebutuhan lain. Bukankah sekarang 
Anies tiap bulan mendapat tunjangan 
sebesar Rp 4,04 miliar di luar gaji? 
Mengapa tunjangan besar itu tidak 
dipakai untuk membayar TGUPP? 
Mempertanyakan jumlah anggota 
TGUPP dan anggaran yang mereka 
butuhkan kiranya sulit terjawab 
memuaskan. Semuanya pasti bermuara 
pada peraturan gubernur dan 
persetujuan anggota DPRD DKI Jakarta. 
Lalu bagaimana pula dengan identitas 
dari 73 anggota TGUPP, di mana 
separuh dari jumlah itu tidak diketahui 
nama-namanya? Persisnya, ada 39 
anggota TGUPP yang misterius alias 
hanya gubernur yang tahu nama-
namanya. Berdasar info yang ada hanya 
34 anggota TGUPP yang jelas namanya, 
yaitu: Amin Subekti, Bambang 
Widjojanto, Marco Kusumawijaya, 
Mohamad Yusup, Djohermansyah 
Djohan, Achmad Harjadi, Hasan Basri 
Saleh, Mohammad Hanief Ari Setianto, 
Totok Amin Soefijanto, Her Pramtama, 
Kreshna Aditya, dan Firman Yursak. 
Kemudian, Oegroseno, Nursyahbani 
Katjasungkana, Bani Pamungkas, 
Achmad Izzul Waro, Tatak Prapti Ujiyati, 
Aria Suyudi, Fitriani Ahlan Sjarif, Fazlur 
Rahman Hassan, Patrya Pratama, Ade 
Chandra, Herry Dharmawan, Angga 
Putra Fidrian, Haldi Zusrijan Panjaitan, 
Jago Anggara, dan Fathania Queen 
Genisa. Selanjutnya Alam Medina 
Muhammad, Belathea Chastine 
Hutauruk, Fransisca Yultranennyo 
Manopo, Ichwan Dwi Saputra, Putri 
Pandora, Muhammad Imam Adli, dan 
Arini Dyah Septiana. Siapakah nama-
nama 39 orang misterius itu? Mengapa 

disebut hanya gubernur yang tahu? 
Bukankah mereka dibayar dari APBD 
yang sumbernya dari kontribusi (pajak) 
warga DKI Jakarta? Demi transparansi, 
apa saja kerja dari TGUPP itu di samping 
diberi alasan mengapa jumlah anggota 
TGUPP yang mencapai 73 orang dan 
APBD yang digelontorkan Rp 21 miliar, 
publik juga berhak tahu siapa saja yang 
mereka yang direkrut Anies. Semua yang 
dibayarkan Anies itu uang rakyat semua. 
Kalau uang Anies sih rakyat jakarta gak 
peduli. Anggota Komisi A DPRD DKI 
Jakarta Gembong Warsono meminta agar 
anggaran Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI 
sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan 
kebijakan umum anggaran-prioritas 
plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 
untuk anggaran pendapatan belanja 
daerah (APBD) 2020 dicoret. Jika 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
ingin memerlukan TGUPP. Sebaiknya 
Gaji mereka menggunakan dana 
operasional Anies sebagai gubernur, kata 
Gembong.  "Kalau diperkenankan, kan 
efisiensi, lebih baik seluruh alokasi 
anggaran untuk TGUPP dinolkan," ujar 
Gembong dalam rapat pembahasan 
KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI 
Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu 
(30/10/2019). Yang pasti, publik sadar 
bahwa uang mereka terancam di bawah 
kekuasaan Pemprov yang menutup 
anggaran e-Budgeting sejak diviralkan. 
PDI-P menemukan banyak anggaran 
janggal juga. Ada anggaran janggal di 
pasir, lalu tim penyusun naskah pidato 
Anies. Fraksi PDIP Ima Mahdiah 
menemukan anggaran tidak wajar di 
Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk 
pengadaan barang-barang bagi anak SD. 
Jumlah anggaran yang ditemukan juga 
terbilang fantastis. Ima Mahdiah 
menceritakan bahwa awalnya PDIP 
sudah diberi dokumen KUA-PPAS 
dengan anggaran total Rp 95 triliun. Lalu 
mereka meminta dokumen terbaru yang 
89 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta 
tapi tidak pernah diberikan sampai hari 
pembahasan. "Kita sudah tagih terus 
bahkan Ketua DPRD Pak Pras juga minta 
agar dikasih, dengan alasan SKPD belum 
siap," kata Ima. Ia menuturkan setelah 

mendapat dokumen terbaru pada 
minggu lalu, ternyata masih ada 
sejumlah anggaran yang janggal di 
sana. "Contohnya, ada pengadaan 
pasir untuk anak sekolah SD itu 
totalnya bisa Rp 52 miliar. Ini bukan 
rehab total, rehab total beda lagi 
bahannya, ini kita break down khusus 
untuk operasional saja dari BOP, 
BOS," Ima menjelaskan. Tidak hanya 
pasir senilai Rp 52 miliar. Ia juga 
menemukan anggaran-anggaran tidak 
wajar lain untuk anak sekolah 
dasar."Ini pengadaan untuk anak 
sekolah SD, jadi saya juga enggak 
tahu fungsinya untuk apa. Disini juga 
ada thinner sekitar Rp 40 miliar dan 
helm proyek Rp 34 miliar, ini anggaran 
Dinas Pendidikan," imbuhnya. Ketua 
Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta 
Gembong Warsono mengkritisi Anies 
yang ingin menambah tenaga untuk 
menyusun naskah pidatonya. Dari dua 
menjadi empat orang. Menurut 
Gembong, Anies hanya mementingkan 
dirinya sendiri. "SKPD (satuan kerja 
perangkat daerah) yang lain diminta 
melakukan penghematan, sedangkan 
aktivitas yang melekat dengan 
gubernur itu semua bertambah," kata 
Gembong saat dihubungi, Rabu, 6 
November 2019. "Ini kan tidak rasional 
juga." Sedangkan, untuk kenaikan 
honorarium penyusun naskah pidato 
gubernur dari Rp 5 juta menjadi Rp 8,2 
juta, sudah sepantasnya ada kenaikan. 
"Kalau honor kan setiap tahun nilai 
(kebutuhan) naik. Jadi kami tidak 
masalah dengan kenaikan honornya," 
ucapnya. Ia berujar jumlah dua tenaga 
penyusun naskah pidato gubernur 
sudah cukup. Sebab, kegiatan 
gubernur dalam satu tahun bisa 
terhitung. Indonesia Budget Center 
(IBC) juga menemukan duplikasi 
anggaran tersebut dalam rancangan 
APBD DKI 2020. Mereka menemukan 
anggaran tersebut diusulkan oleh Biro 
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 
Negeri senilai Rp 390 juta. Selain itu, 
ditemukan juga pada Suku Dinas 
Komunikasi, Informasi dan Statistik 
Kepulauan Seribu Rp 240 juta. Selain 
itu, menurut temuan IBC ada 

kejanggalan karena anggaran tersebut 
untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Kepala 
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 
Negeri, Mawardi, mengatakan adanya 
kejanggalan jumlah orang dalam 
anggaran tersebut. Menurut Mawardi, 
temuan kejanggalan jumlah orang yang 
mencapai 6,5 orang. Kan lucu 6.5 orang, 
lha setengahnya itu siapa ? Wakil Ketua 
DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku 
pembahasan rencana anggaran Jakarta 
tahun 2020 tidak maksimal. Alasannya 
adalah penyerahan materi pembahasan 
rencana anggaran oleh Pemprov DKI 
dinilai terlalu mendadak dan tak 
transparan. "(Rencana anggaran) lem 
Aibon itu kecil. Banyak lagi transparansi 
yang kurang. Contoh rapat komisi, 
bahan-bahan yang akan kita bahas, 
jumlah milyaran, baru dikasih H-1 menit," 
kata Zita. Maksudnya baru diberikan 
ketika akan sidang. "Kalau begini terus, 
nggak ada trust, kita tak bisa kerja. Dari 
kami itu memaksimalkan fungsi DPRD. 
Kalau ngomong anggaran, kasih dong 
dokumen terkait, jangan kita disuruh 
raba-raba, ini apa ya," katanya lagi. Perlu 
diketahui, pembahasan rencana KUA-
PPAS sudah memasuki masa-masa 
akhir. Tapi menurut Zita, dia tidak puas 
terhadap proses pembahasan karena 
banyak dokumen yang tidak diserahkan 
kepada DPRD. "Saya kurang puas 
karena contoh untuk mengetahui KUA-
PPAS perencanaan ini harus dilengkapi 
oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah), RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah). Harus dianalisis betul. Nggak 
mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," 
kata Zita. H-1 menit? Nah, kalau apa 
yang dikatakan wakil ketua DPRD DKI ini 
benar, maka semuanya sudah jelas, kan? 
Tujuannya mungkin membuat DPRD 
tidak punya waktu untuk mereview secara 
detil sehingga terjadi permainan raba-
meraba anggaran. DPRD tidak punya 
cukup waktu untuk memverifikasi 
sehingga diharapkan asal menyetujui 
saja anggaran tersebut. Bukankah ini 
sudah sangat kuat ada indikasi korupsi 
dan manipulasi? Satu lagi, untuk Bu Zita, 
asal koar-koar saja tidak akan 
menyelesaikan masalah. Anehnya, 
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APBD-P 2018, Rp 18,99 miliar dari 
APBD-P 2019, dan rencananya Rp 21 
miliar dari APBD 2020 (sebelumnya 
diusulkan Rp 26,5 miliar). Atas dasar 
apa Anies merekrut puluhan orang 
anggota TGUPP, apakah sesuai 
kebutuhan kerja atau memang sekadar 
menampung mantan tim sukses? 
Mengapa pula gaji mereka tidak diambil 
dari tunjangan operasional gubernur?  
Namanya "Tim Gubernur", harusnya 
dibayar oleh gubernur, bukan dari APBD 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
kebutuhan lain. Bukankah sekarang 
Anies tiap bulan mendapat tunjangan 
sebesar Rp 4,04 miliar di luar gaji? 
Mengapa tunjangan besar itu tidak 
dipakai untuk membayar TGUPP? 
Mempertanyakan jumlah anggota 
TGUPP dan anggaran yang mereka 
butuhkan kiranya sulit terjawab 
memuaskan. Semuanya pasti bermuara 
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disebut hanya gubernur yang tahu? 
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mendapat dokumen terbaru pada 
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kejanggalan karena anggaran tersebut 
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tahun 2020 tidak maksimal. Alasannya 
adalah penyerahan materi pembahasan 
rencana anggaran oleh Pemprov DKI 
dinilai terlalu mendadak dan tak 
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PPAS sudah memasuki masa-masa 
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terhadap proses pembahasan karena 
banyak dokumen yang tidak diserahkan 
kepada DPRD. "Saya kurang puas 
karena contoh untuk mengetahui KUA-
PPAS perencanaan ini harus dilengkapi 
oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah), RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah). Harus dianalisis betul. Nggak 
mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," 
kata Zita. H-1 menit? Nah, kalau apa 
yang dikatakan wakil ketua DPRD DKI ini 
benar, maka semuanya sudah jelas, kan? 
Tujuannya mungkin membuat DPRD 
tidak punya waktu untuk mereview secara 
detil sehingga terjadi permainan raba-
meraba anggaran. DPRD tidak punya 
cukup waktu untuk memverifikasi 
sehingga diharapkan asal menyetujui 
saja anggaran tersebut. Bukankah ini 
sudah sangat kuat ada indikasi korupsi 
dan manipulasi? Satu lagi, untuk Bu Zita, 
asal koar-koar saja tidak akan 
menyelesaikan masalah. Anehnya, 
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kenapa baru ribut sekarang setelah 
semuanya jadi viral dan kisruh? Kenapa 
tidak dari dulu seperti yang dilakukan 
PSI? Kalau memang tidak puas, 
kenapa tidak gunakan hak interpelasi 
saja ? Sekadar info, hak interpelasi 
adalah hak DPR untuk meminta 
keterangan kepada Pemerintah 
mengenai kebijakan pemerintah yang 
penting dan strategis serta berdampak 
luas pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Dalam 
pemenuhan kepentingan partai, William 
berhasil membawa nama partai PSI, 
tepat sasaran. Sasaran PSI saat ini 
adalah melawan korupsi, radikalisme 
dan perjuangan pemenuhan hak-hak 
manusia. Partai PSI berhasil memenuhi 
satu tujuan, yakni perlawanan keras 
terhadap korupsi. Rasanya, mereka 
sudah bekerja dengan sangat baik 
dalam membongkar kepalsuan 
anggaran yang berpotensi untuk pintu 
korupsi. Jadi, kelelahan mereka, 
terbayar dengan hal tersebut. 
Persiapan demi persiapan dikerjakan 
untuk memenuhi visi dan misi mereka. 
Mencerdaskan publik dengan 
membukakan anggaran, adalah strategi 
yang baik. Apalagi melalui website yang 
bisa diakses publik. Memang 
keterbukaan anggaran ini seharusnya 

menjadi indikator seberapa baiknya 
pemerintah ini bekerja. Sayangnya, 
indikator menunjukkan bahwa kinerja 
pemprov itu buruk sekali. Alasan demi 
alasan dikeluarkan. Salah satunya 
mengenai “resmi atau tidak resminya” 
nominal tersebut. Sayangnya opini publik 
sudah terbentuk dan digiring oleh PSI 
secara positif. Dan William mewakafkan 
dirinya untuk warga Jakarta. Dia 
mempertaruhkan jabatannya loh. PDI P 
pun mulai ikut ikutan membongkar 
anggaran yang tidak masuk akal. Setiap 
anggaran yang muncul sekarang sudah 
mulai dibongkar satu per satu. Naskah 
pidato Anies yang dibongkar PDIP saja 
perlu miliaran. Awalnya kita berpikir Anies 
itu jago silat lidah. Tapi perkiraan kita 
ternyata meleset Karena apa yang 
dibicarakan Anies pun itu skenario dari 
pemikiran orang dan Itu pun harus bayar! 
Jadi sebenarnya apa yang dia bisa ? 
Cuman senyum. Takutnya nanti kalau 
ketahuan untuk urusan senyum model apa 
ada anggarannya. Terus Anies bisa nya 
apa ??? Silahkan rakyat Indonesia untuk 
menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya 
Anies Baswedan ini. Tak lupa, 
mengucapkan Terima Kasih kepada 
William Aditya Sarana atas keberaniannya 
yang peduli terhadap uang rakyat Jakarta 
saat ini.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Saat seseorang mengalami infeksi bibir, 
ia mungkin juga akan mengalami luka, 
lepuh, pembengkakan, dan borok kecil 
di dalam dan di luar bibir. Ini bisa terasa 
sangat menyakitkan, dan tak jarang 
mengeluarkan darah. Infeksi bibir bisa 
disebabkan oleh stres atau sistem 
kekebalan tubuh yang lemah
Selain itu, infeksi bibir juga dapat 
disebabkan oleh infeksi virus (virus 
herpes), kekurangan vitamin B12, zat 
besi, seng, asam folat, makanan atau 
reaksi alergi dan infeksi jamur.
Infeksi bibir yang disebabkan oleh 
herpes dapat kambuh dan sangat 
menular. Infeksi bibir menyebabkan 
rasa sakit yang luar biasa, sehingga 
bisa menyebabkan ketidaknyamanan 
dan membuat seseorang yang 
mengalaminya kesulitan dalam 
berbicara dan makan.
Bagaimana cara meredakan infeksi 
bibir? Selain memeriksakan diri ke 
dokter dan mendapatkan perawatan 
medis, pengobatan rumahan ini juga 
bisa membantu mempercepat 
penyembuhan dari infeksi bibir. 
Bagaimana saja caranya?
Yoghurt
Yoghurt mengandung bakteri baik atau 
probiotik, yang membantu memerangi 
infeksi bibir. Selain itu, yoghurt memiliki 
sifat antiseptik yang bisa membantu 
membunuh infeksi. Oleskan yoghurt 
pada bibir Anda yang terinfeksi, ini 
dipercaya mampu menyembuhkan luka 
dan bisul di bibir.
Berkumur dengan air garam
Berkumur dengan air garam dapat 
membantu membunuh infeksi, karena 
garam bertindak sebagai antiseptik. 
Campur garam dengan air hangat dan 

Cara Mengatasi Bibir Infeksi

berkumurlah dengan larutan air garam ini. 
Ini akan mengurangi rasa sakit dan infeksi 
di bibir Anda.
Susu
Bagaimana cara mengurangi infeksi bibir? 
Oleskan susu pada bibir yang sakit untuk 
mempercepat penyembuhan dan 
mengusir rasa sakit. Susu juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengatasi 
peradangan di bibir.
Tingkatkan asupan cairan
Meningkatkan asupan cairan, dapat 
membantu mengeluarkan racun dari 
tubuh. Minum banyak air dapat membantu 
menghilangkan infeksi dari tubuh. Ini juga 
akan menjaga bibir tetap terhidrasi dan 
akan meringankan rasa sakit.
Tingkatkan asupan vitamin C
Vitamin C sangat efektif dalam 
menyembuhkan sakit dan luka, terlebih di 
area mulut. Itulah mengapa, vitamin C 
juga bisa Anda manfaatkan untuk 
mengatasi infeksi bibir dan gusi. Semua 
buah jeruk mengandung vitamin C, entah 
dikonsumsi atau digunakan sebagai 
perawatan eksternal, dua-duanya 
memberi manfaat untuk mengatasi infeksi 
di bibir Anda.
Tea tree oil
Minyak esensial ini memiliki sifat 
antiseptik dan anti-inflamasi. Tea tree oil 
dapat mengurangi rasa sakit akibat luka 
dan lecek. Penggunaannya dapat 
membantu membunuh infeksi bakteri di 
bibir.
Minyak kelapa
Mengoleskan minyak kelapa pada bibir 
dapat mengurangi rasa sakit dan bengkak 
akibat infeksi bibir yang disebabkan oleh 
jamur. Ini karena minyak kelapa 
mengandung zat bernama asam kaprilat 
yang bisa membunuh jamur (candida).
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Amerika

Kongres Demokrat mengumumkan 
sidang dengar pendapat pertama dalam 
proses pemakzulan Presiden Amerika 
Serikat Donald Trump akan digelar 
pekan depan.Tiga pejabat departemen 
negara akan menjadi saksi pertama 
dalam sidang itu. Hingga saat ini, tiga 
anggota parlemen dari tiga komite 
utama DPR telah mendengar kesaksian 
tiga pejabat itu secara tertutup.
BBC melaporkan, Kamis (7/11), 
penyelidikan pemakzulan terhadap 
Trump berfokus pada usahanya 
menekan Ukraina untuk mengumumkan 
penyelidikan terhadap rival politiknya, 
Joe Biden.Kendati tuduhan diarahkan 
kepadanya, Trump mengelak bahwa 
dirinya telah menyalahgunakan 
kekuasaan.Ketua Komite Intelijen Dalam 
Negeri, Adam Schiff, yang mengawasi 
penyelidikan, mengatakan kepada 
wartawan pada hari Rabu bahwa kasus 
pelengseran terhadap presiden sedang 
berlangsung."Kami mendapatkan 
apresiasi yang meningkat atas apa yang 
terjadi selama tahun lalu dan sejauh 
mana presiden mendaftarkan seluruh 
departemen pemerintah dengan tujuan 

ilegal untuk membuat Ukraina mengorek 
informasi pada lawan politik," ujar Schiff.
1.Disiarkan Langsung
Trump menuding putra mantan wakil 
presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, 
melakukan korupsi di perusahaan gas 
Ukraina. Joe Biden adalah calon 
penantang kuat Trump dalam pilpres 
tahun depan dari kubu Demokrat.
Sidang dengar pendapat Capitol Hill kali 
ini akan disiarkan langsung di mana 
anggota parlemen dari Partai Demokrat 
dan Republik menanyai para saksi.
Salah satu saksi yang akan pertama kali 
muncul adalah Bill Taylor, penjabat duta 
besar AS untuk Ukraina, yang 
menyampaikan beberapa kesaksian 
pribadi paling mengejutkan bulan lalu.
Pada hari Rabu, satu minggu sebelum 
sidang publik yang dijadwalkan, 
Demokrat House merilis transkrip 
buktinya.Dalam transkrip tersebut, Taylor 
mengatakan kepada anggota parlemen 
bahwa itu adalah "pemahaman yang 
jelas" bahwa presiden telah menahan 
hampir $400 juta ( 310 juta) dalam 
bantuan militer AS karena dia ingin 
Ukraina melakukan penyelidikan Bidens.

Sidang Pemakzulan Trump Di Siarkan Di TV

Ginjal merupakan organ tubuh yang 
memiliki fungsi penting bagi kesehatan 
seseorang. Organ tubuh ini menyaring 
semua zat makanan dan minuman yang 
masuk ke tubuh.Pentingnya fungsi dari 
ginjal ini menjadikan tugas penting bagi 
kita menjaga kesehatannya. Salah satu 
cara mudah dan lezat adalah dengan 
mengonsumsi buah-buahan tertentu.
Beberpaa buah memiliki fungsi yang 
sangat luar biasa untuk menjaga 
kesehatan ginjal ini. Konsumsi sejumlah 
buah ini bisa membantu menjaga 
kesehatan ginjal dengan tepat.
Sejumlah buah ini bisa cukup mudah 
kamu peroleh dan berguna bagi 
tubuhmu. Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah buah-buahan yang 
bermanfaat untuk menjaga kesehatan 
ginjal.
1.Apel
Apel adalah buah yang kaya dengan zat 
antioksidan, rendah potasium, memiliki 
sifat anti inflamasi, dan mengandung 
pektin. Semua hal tersebut memainkan 
peranan penting untuk memperbaiki 
fungsi ginjalmu.
2.Anggur
Anggur mengandung resveratrol, 
senyawa anti inflamasi yang bisa 
melindungi ginjal dari kerusakan. Kamu 
disarankan untuk makan setidaknya 15 
buah anggur per hari untuk memperbaiki 

Buah Yang Baik Untuk Kesehatan Ginjal

fungsi ginjal dan menjaga keseimbangan 
elektrolit.
3.Lemon
Air lemon merupakan salah satu minuman 
yang memiliki manfaat sangat besar bagi 
tubuh. Hal yang sama juga bisa terjadi 
pada kesehatan ginjal. Buah ini bisa 
membantu mengeluarkan racun dari 
dalam tubuh serta memperbaiki fungsi 
ginjal.
4.Semangka
semangka adalah buah yang bermanfaat 
untuk detoksifikasi alami karena 
kandungan air dan mineral yang tinggi. 
Konsumsi semangka membantu untuk 
membersihkan racun, menghilangkan 
cairan berlebih di tubuh, serta 
meningkatkan fungsi ginjal.
5.Cranberry
Selain dikenal sebagai buah untuk 
mengobati penyakit infeksi saluran kemih, 
cranberry juga berguna untuk menjaga 
kesehatan ginjal. Pasalnya, cranberry 
memiliki kandungan rendah potasium 
namun tinggi zat antioksidan yang mampu 
mengeluarkan kelebihan asam urat dari 
tubuh.
Sebaiknya konsumsi sejumlah buah 
tersebut untuk membantu menjaga 
kesehatan ginjal. Cara ini bisa sangat 
mudah dilakukan terutama disertai 
konsumsi air putih dalam jumlah yang 
juga cukup. 
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Amerika
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Joe Biden adalah calon terdepan 
Demokrat untuk pemilihan presiden 
pada pemilihan selanjutnya.
Selain Taylor, pejabat resmi departemen 
karier George Kent juga akan turut 
hadir.Kent dilaporkan mengatakan 
kepada anggota parlemen bahwa 
pejabat departemen telah 
dikesampingkan karena Gedung Putih 
menempatkan orang yang ditunjuk 
secara politis untuk bertanggung jawab 
atas kebijakan Ukraina.
Dia bersaksi bahwa dia telah 
diperingatkan untuk "bersembunyi" oleh 
seorang atasan setelah menyatakan 
keprihatinan tentang pengacara pribadi 
Trump, Rudy Giuliani, yang melobi 
Ukraina untuk menyelidiki Bidens.
Namun, Giuliani membantah telah 
melakukan hal yang dituduhkan 
kepadanya.
2.Butuh Mayoritas Dua Pertiga Suara 
Senat
Setelah itu, terdapat mantan duta besar 
AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, 
yang dipanggil kembali pada Mei 
setelah tidak disetujui oleh Gedung 
Putih. Ia dijadwalkan bersaksi pada 
Jumat pekan depan.Dia mengatakan 
kepada sidang bulan lalu bahwa dia 

merasa terancam oleh pernyataan Trump 
kepada presiden Ukraina bahwa "akan 
melalui beberapa hal".Bantuan militer ke 
Ukraina dirilis pada bulan September, 
setelah pelapor membunyikan alarm 
tentang panggilan telepon 25 Juli di mana 
Trump meminta Presiden Ukraina untuk 
menyelidiki Bidens.Keluhan pengaduan 
tersebut mendorong Demokrat untuk 
meluncurkan penyelidikan pemakzulan.
Pemakzulan adalah bagian pertama dari 
proses politik dua tahap di mana Kongres 
dapat menurunkan presiden dari 
jabatannya.Jika setelah sidang, DPR 
memberikan suara untuk mengeluarkan 
pasal pemakzulan, Senat dipaksa untuk 
mengadakan persidangan.
Pemilihan Senat membutuhkan mayoritas 
dua pertiga untuk menghukum dan 
mengeluarkan presiden. Namun, hal 
tersebut terasa tidak mungkin dalam kasus 
ini, mengingat bahwa partai Trump 
mengendalikan majelis.
Hanya dua presiden dalam sejarah AS, Bill 
Clinton dan Andrew Johnson yang pernah 
mengalami proses pemakzulan, tetapi 
tidak ada di antara mereka yang dihukum.
Sedangkan Presiden Richard Nixon 
mengundurkan diri sebelum dia 
dimakzulkan.

Indonesia kini tengah diramaikan 
dengan berita desa fiktif terkait dana 
desa dari APBN pemerintah. Ternyata di 
negara tetangga Australia pun 
pemerintahnya ditipu hingga Rp 20 milir 
oleh seseorang yang mengaku 
mengelola sebuah sekolah yang 
ternyata "fiktif".
Selama empat tahun Bobby Singh 
meraup penghasilan lebih dari Rp 20 
miliar dari subsidi Pemerintah Australia 
bagi mahasiswa yang terdaftar di 
"sekolah kejuruan" bohongan di 
Melbourne.Sekolah itu sama sekali tidak 
memiliki mahasiswa. Penipuan ini pun 
terbongkar dari sebuah percakapan 
telepon yang berlangsung selama 4 
menit 38 detik.Pada 1 Juli 2015, Singh 
mendapat panggilan telepon dari 
seorang petugas Badan Otoritas 
Pemantau Mutu Pendidikan Australia 
(ASQA)."Selamat pagi Pak Singh. Saya 
menelpon karena saya diminta untuk 
memantau fasilitas sekolah Anda," kata 
petugas bernama Kate Owen kepada 
Singh."Dari waktu ke waktu, kami 
memang datang ke lokasi, mengecek 
berbagai dokumen, memeriksa apakah 

Indonesia “Desa Fiktif”, Australia “Sekolah Fiktif”

aturan ditaati atau tidak."Dikutip dari ABC 
Indonesia, Rabu (6/11), Bobby Singh 
adalah pemilik "sekolah kejuruan" 
bernama St Stephen Institute of 
Technology di Melbourne.Saat itu, Singh 
mengatakan bahwa dia siap menerima 
kunjungan tim pemantau.Ketika 
pembicaraan selesai, Singh langsung 
menelpon mitranya Mukesh Sharma, 
yang menjalankan sekolah lain bernama 
Symbiosis Institute of Technical 
Education.Dia mengatakan kepada 
Sharma untuk bersiap-siap, karena akan 
ada pemeriksaan.Yang tidak diketahui 
Singh dan Sharma ketika itu adalah 
bahwa pembicaraan mereka direkam 
oleh penyidik federal.
Pembicaraan itu kemudian menjadi bukti 
penipuan yang dilakukan Singh dan 
rekannya terhadap Pemerintah Australia. 
Mereka menipu untuk mendapatkan 
subsidi lebih dari AUD 2 juta (sekitar Rp 
20 miliar).Bentuk penipuan ini dikenal 
dengan istilah "sekolah abal-abal".
Ketika akhirnya kasusnya dibawa ke 
pengadilan, Hakim Michael O'Connell 
mengakui bahwa Bobby Singh 
"sebenarnya sudah banyak melakukan 
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hal yang baik sebelumnya."
Singh tiba di Australia tahun 1999 
ketika berusia 18 tahun, dan kemudian 
terlibat dalam beberapa kegiatan bisnis 
wirausaha.Dia menjalankan bisnis 
keamanan di tahun 2003. Di tahun 
2005 dia menjadi subkontraktor bagi 
Australia Post, dengan menjadi 
pengirim barang ke berbagai daerah di 
Melbourne.
Menurut berkas pengadilan, usahanya 
itu berkembang pesat dengan nilai lebih 
dari $AUD 1,75 juta.Tahun 2011, Singh 
menemukan "bisnis baru", yaitu 
menjadi pemilik sebuah "sekolah 
kejuruan" bernama St Stephen Institute 
of Technology.
Singh melihat hal ini sebagai sebuah 
kesempatan baru.
Ketika petugas ASQA menelepon Singh 
di tahun 2015, pihak berwenang 
menduga bahwa Singh akan panik.
Detektif Danielle Woodward sudah 
memantau Singh dan rekannya selama 
enam bulan setelah adanya laporan 
mengenai surat kelakuan baik mereka.
Petugas mencurigai adanya beberapa 
hal yang aneh yang sedang terjadi.
Singh tinggal di rumah mewah dengan 
mobil Ferrari, dan sumber 

kemewahannya tidak jelas asalnya.
Sekolahnya berada di lokasi yang aneh 
dan aktivitasnya tidak sebanyak sekolah 
normal dengan ratusan orang 
mahasiswa.Singh kemudian mulai 
mempersiapkan kunjungan tim ASQA.
ABC mendapatkan hasil pembicaraan 
telepon dan rekaman video yang 
menunjukkan usaha penipuan Singh dan 
rekan-rekannya.
1."Sekolah hantu”
Di hari ketika tim berkunjung, Singh 
melakukan beberapa pembicaraan 
telepon dengan anggota sindikatnya 
Mukesh Sharma dan Rakesh Kumar 
untuk mempersiapkan dokumen.
Dalam salah satu pembicaraan, salah 
seorang anggota sindikat mengatakan 
kepada Singh, "kita tahu bahwa yang kita 
lakukan ini secara hukum dan secara 
etika salah."Ternyata dari berbagai 
rekaman rahasia yang mereka lakukan di 
sekolah tersebut, kegiatan pengajaran 
tidaklah berlangsung di sana.Bentuk 
penipuan seperti ini dikenal oleh mereka 
yang bekerja di sektor sekolah kejuruan di 
Australia sebagai "sekolah hantu."
"Sekolah itu seolah-olah melakukan 
kegiatan," kata Larissa Kernebone, 
seorang mantan pengawasa ASQA yang 

sekarang menjadi konsultan sekolah 
kejuruan.Menurut polisi ada dua bentuk 
penipuan yang dilakukan Singh dan 
teman-temannya.
Di Australia ada sistem bantuan 
keuangan untuk siswa yang dikenal 
dengan istilah VET FEE-HELP dimana 
mahasiswa internasional bisa 
bersekolah di sekolah kejuruan swasta 
dengan bantuan pinjaman dari 
pemerintah.Sekolah kejuruan 
kemudian mendapat dana dari 
pemerintah tergantung dari jumlah 
murid yang mendaftar."Mereka pada 
dasarnya mendapat uang dengan 
mudah," kata Detektif Woodward.
"Mereka mengambil uang tersebut dan 
pada dasarnya mengatakan kepada 
siswa bahwa anda tidak perlu datang, 
dan mereka akan memberikan 
sertifikat."
2.Melibatkan mahasiswa
Terungkapnya kasus Singh pada waktu 
itu menimbulkan pemberitaan besar, 
dan membuat pemerintah Australia 
kemudian menghentikan pendanaan 
bagi mahasiswa lewat VET FEE-HELP.
Bentuk penipuan kedua adalah yang 
melibatkan mahasiswa yang tinggal di 
Australia.Pemerintah negara bagian 
Victoria juga memberikan subsidi bagi 
mahasiswa yang masuk ke sekolah 
kejuruan."Siswa domestik ini banyak 

yang tidak tahu bahwa mereka terdaftar 
di sekolah tersebut," kata 
Woodward.Salah seorangnya adalah 
Haripal Chahal yang baru saja menjadi 
warga negara Australia ketika rumahnya 
didatangi dua petugas polisi federal 
bulan Agustus 2015."Saya betul-betul 
ketakutan, karena saya takut mereka 
akan mendeportasi saya," kata Chahal 
kepada ABC.Kedua petugas tersebut 
kemudian bertanya mengenai sekolah 
yang pernah diikuti dan sertifikat yang 
dimilikinya."Saya menunjukkan semua 
dokumen yang saya punyai dan mereka 
bertanya apakah saya pernah mengikuti 
kursus lainnya," kata Chahal lagi.Chahal 
tidak pernah mendengar nama sekolah 
kejuruan St Stephen Institute of 
Technology yang disebut polisi.
Chahal terkejut ketika ditunjukkan bahwa 
dia pernah sekolah di situ, karena ada 
dokumen yang berisi data diri dan 
tandatangannya.Dia tidak mengetahui 
bahwa identitasnya sudah dicuri dan dia 
menduga lewat petisi yang 
ditandatangani dalam sebuah acara yang 
melibatkan komunitas asal India.Dia 
termasuk satu dari 40 mahasiswa yang 
kemudian memberi kesaksian di 
pengadilan.
"Saya senang bisa memberikan informasi 
yang saya ketahui. Tidak ada yang perlu 
saya tutupi," katanya.
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Pekan ini, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) terheran-heran lantaran 
mendapat informasi sejumlah barang 
masih di-
impor, salah 
satunya 
cangkul.
"Puluhan 
ribu-ratusan 
ribu cangkul 
yang 
dibutuhkan 
masih impor. 
Apakah 
negara kita 
yang 
sebesar ini 
industrinya 
yang sudah 
berkembang
, benar 
cangkul 
harus 
impor? Enak 
banget itu 
negara yang 
barangnya 
kita impor," 
tutur Jokowi 
dalam 
Peresmian 
Pembukaan 
Rakornas 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah Tahun 2019 di JCC, Rabu 
(6/11) lalu.
Menanggapi hal itu, Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita berpendapat 
permasalahan impor cangkul tak lepas 
dari minimnya kesadaran masyarakat 
untuk menggunakan produk buatan 
lokal. Pasalnya, ia mengklaim pasokan 
industri dalam negeri mencukupi 
kebutuhan cangkul."Kesadarannya 
belum ada (untuk menggunakan 
cangkul lokal). Kalau kualitasnya sudah 
bagus, itu akan kami kampanyekan," 
ucap Agus, Kamis (7/11).

Jokowi Marah Karena Impor Cangkul

Tanah Air

Sebagai solusi, ia akan mendorong 
industri, khususnya Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), untuk menggunakan 

cangkul 
buatan 
dalam 
negeri. Ia 
juga akan 
meminta 
kementeria
n/lembaga 
untuk 
membeli 
alat 
pertanian 
produksi 
lokal.Direkt
ur Eksekutif 
Center of 
Reform on 
Economics 
Mohammad 
Faisal 
melihat 
kejengkela
n Jokowi 
menggamb
arkan 
permasalah
an industri 
domestik 
yang lebih 
pelik di 
tengah 
perlambata

n ekonomi.
Dalam hal ini, tergambar sebuah ironi, di 
mana sebagai negara yang kaya akan 
sumber daya, masih harus mengimpor 
peralatan pertanian sederhana yang 
terbuat dari kayu dan besi baja. Kondisi 
itu diperparah mengingat Indonesia 
merupakan negara agraris, di mana 
kebutuhan akan cangkul cukup tinggi.
Menurut Faisal, konsumen yang rasional 
akan memilih produk impor dibandingkan 
produk lokal karena harga yang 
ditawarkan murah dengan kualitas 
bagus. Artinya, ada persoalan daya 
saing yang harus dibenahi.
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"Perlu melihat secara komprehensif 
dari hulu ke hilir, sehingga bisa 
mengambil kebijakan yang tepat," kata 
Faisal kepada CNNIndonesia.com.
Harga jual yang murah bisa disebabkan 
oleh ongkos produksi yang rendah. 
Faktornya bisa berasal dari rendahnya 
harga bahan baku maupun biaya 
operasional yang efisien.
Sebagai gambaran, bahan utama 
pembuat cangkul adalah besi baja. 
Saat ini, Indonesia masih harus 
mengimpor besi dan baja.Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), besi 
dan baja menduduki komoditas impor 
ketiga terbesar selama periode Januari-
September 2019 dengan angka 

US$7,63 miliar atau meningkat 8,08 
persen secara tahunan.
Sementara, industri besi dan baja 
Indonesia sulit bersaing. Bahkan, 
produsen baja lokal besar PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk saat ini masih 
disibukkan dengan upaya restrukturisasi 
utang.Pemerintah bisa mengambil 
langkah bijak dengan melindungi industri 
lokal yang ingin dibangun. Sebab, secara 
alami, pada tahap awal, ongkos produksi 
tidak efisien, mengingat skala 
ekonominya yang kecil.Salah satu opsi 
untuk melindungi produk lokal adalah 
dengan menerapkan bea masuk impor 
pada produk yang ingin dilindungi."Di 
China, mengapa bisa efisien karena 

logistik murah, energi murah, impor 
bahan baku tarifnya di nolkan, sehingga 
produk yang dihasilkan menjadi lebih 
murah," jelasnya.Selain itu, sambung 
Faisal, pemerintah juga bisa 
mendorong permintaan produk lokal 
dengan cara mengarahkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) untuk menyerap produk buatan 
dalam negeri.Apabila kualitas produk 
benar mumpuni dan dibanderol dengan 
harga murah, konsumen dengan 
sendirinya akan melirik produk 
tersebut.Senada, Ekonom Universitas 
Indonesia Fithra Faisal Hastiadi 
mengungkapkan pernyataan Jokowi 
menjadi gambaran terbatasnya 
kapasitas industri dalam negeri. 
Terlebih, saat ini, Indonesia cenderung 
mengarah ke proses 
deindustrialisasi."Mungkin lebih efisien 
mengimpor karena kita mengalokasikan 
sumber daya kita untuk yang lain, tetapi 
di sisi lain juga menggambarkan betapa 
tidak berdayanya kita dari sisi industri 
dan dari sisi ekspor," jelasnya.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap 
perekonomian memang cenderung 
merosot. Tak hanya itu, 
pertumbuhannya selalu di bawah 
pertumbuhan ekonomi.
Data BPS menunjukkan porsi industri 
manufaktur pada perekonomian kuartal 
III 2019 tercatat 19,62 persen atau 

merosot dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu, 19,63 persen. Laju 
pertumbuhannya juga cuma 4,15 persen 
atau lebih rendah dari pertumbuhan 
ekonomi, 5,02 persen.Kondisi tersebut, 
lanjutnya, membuat kapasitas ekspor 
dalam negeri terbatas. Sementara, di sisi 
lain, harus mengimpor barang-barang 
yang seharusnya bisa diproduksi sendiri.
Kekecewaan Jokowi, sambung Fithra, 
wajar dilontarkan di tengah tekanan 
defisit neraca dagang. Kondisi defisit 
berisiko menekan nilai tukar yang ujung-
ujungnya dapat membebani 
perekonomian.BPS mencatat, sepanjang 
periode Januari-September 2019, defisit 
neraca dagang Indonesia mencapai 
US$1,95 miliar. Penyebabnya, nilai impor 
sebesar US$126,11 miliar melampaui 
nilai ekspor sebesar US$124,17 
miliar.Namun, perlu dicermati, pada 
periode tersebut impor merosot 9,12 
persen, lebih dalam dari ekspor yang 
turun 8 persen.Penurunan impor paling 
banyak terjadi pada bahan 
baku/penolong sebesar 10,22 persen. 
Kemudian, impor barang konsumsi turun 
8,77 persen, dan barang modal minus 
4,13 persen.Namun, sejumlah ekonom 
menilai penurunan impor lebih 
disebabkan oleh lemahnya permintaan 
industri seiring kondisi perekonomian 
yang melambat, bukan karena 
keberhasilan industri dalam negeri 
menghasilkan produk substitusi.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Tanah Air

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) DPRD DKI Jakarta Arifin meminta 
Partai Gerindra tak mencederai 
kesepakatan awal terkait calon wakil 
gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan 
kesepakatan 
PKS dan 
Gerindra, 
kedua parpol 
tersebut sudah 
mengajukan 
dua nama 
kader PKS, 
yakni Agung 
Yulianto dan 
Akhmad 
Syaikhu, 
kepada DPRD 
DKI. 
Pernyataan ini 
untuk menanggapi keputusan Gerindra 
yang kini mengajukan empat nama 
alternatif sebagai cawagub pengganti 
Sandiaga Uno. "Kita ingin Gerindra 
menyepakati yang telah dibuat sama 
PKS agar itu dihormati dan tidak 
dicederai," ucap Arifin saat dikonfirmasi, 
Jumat (8/11/2019).  Arifin menyebutkan, 
Gerindra tidak pernah melakukan 
komunikasi dengan PKS, baik di jajaran 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 
maupun DPP (Dewan Pimpinan Partai), 
ihwal pengajuan empat nama tersebut. 
Padahal, selaku ketua Fraksi PKS di 
DPRD DKI Jakarta, menurut Arifin, hal-
hal terkait cawagub berhubungan 
dengan dirinya. "Kita belum dapat 
informasi. Biasanya kalau ada, 
langsung disampaikan ke saya sebagai 
ketua fraksi. Itu tidak ada penyampaian. 
Makanya kita tetap mengawal apa yang 
telah disepakati," kata dia. Meski 
demikian, ia masih meyakini partai 
pimpinan Prabowo Subianto itu tak akan 
mengingkari janji. Sebab, dua nama 
kader yang telah disepakati telah 
disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan. "Kan kesepakatan 
awal dengan Gerindra seperti itu," 
katanya. Sebelumnya, Partai Gerindra 

PKS Ingatkan Gerindra Soal Cawagub DKI
mengajukan empat nama alternatif 
sebagai calon wakil gubernur DKI 
Jakarta. Keempat nama tersebut adalah 
Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil 

Ketua 
Umum 
Gerindra 
Ferry J 
Yuliantono, 
Sekretaris 
Jenderal 
Gerindra 
Riza Patria, 
dan 
Sekretaris 
Daerah DKI 
Jakarta 
Saefullah. 
Baca juga: 

Taufik: Tak Adil Kalau Gerindra Diminta 
Aktif Pilih Wagub DKI, tapi PKS Duduk-
duduk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Partai Gerindra DKI Jakarta 
Mohamad Taufik mengatakan, keempat 
nama ini diajukan karena dua cawagub 
yang sudah diusulkan oleh PKS tak 
memiliki progres di DPRD DKI. "Hasil 
informasi internal Gerindra, kemarin dua 
nama macet. Maka, yang diperlukan 
adalah, pertama jangan-jangan figur yang 
enggak DPRD kurang menerima atau 
komunikasi," kata Taufik saat dihubungi, 
Kamis (7/11/2019) malam. Nama-nama 
ini disetor ke Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) PKS yang mempunyai 
kewenangan resmi untuk mengajukan 
cawagub. "Makanya kita usulkan ke PKS. 
Bisa disandingkan, bisa begitu kan. 
Karena kita lihat macet (dua nama yang 
diajukan) ini gimana kalau opsi itu 
diambil," tuturnya. Adapun posisi wagub 
telah kosong sejak 10 Agustus 2018 
setelah ditinggal Sandiaga Uno yang 
maju sebagai calon wakil presiden. 
Namun, proses pemilihan di DPRD DKI 
berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib 
pemilihan wagub sudah selesai dibahas. 
Namun, hingga kini rapimgab untuk 
pembahasan tatib belum juga terlaksana.
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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)

Internasional

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

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

 Beritasatu.com- Kepala Badan 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
untuk Pengungsi Palestina atau 
UNRWA, Pierre Krahenbuhl, 
mengundurkan diri dari jabatannya. 
Krahenbuhl 
terlibat dugaan 
pelanggaran 
etik, termasuk 
nepotisme, dan 
kesalahan tata 
kelola.
Sebelumnya, 
PBB telah 
mengumumkan 
Krahenbuhl 
menjalani cuti 
administratif 
untuk diganti 
sementara oleh 
pejabat 
sementara wakil 
kepala 
organisasi itu, 
Christian 
Saunders.“Bebe
rapa waktu lalu, 
Komisioner 
Jenderal 
UNRWA, Pierre 
Krahenbuhl, 
menginformasikan kepada sekjen (PBB) 
bahwa dia mengundurkan diri, berlaku 
secara efektif,” kata juru bicara PBB, 
Stephane Dujarric dalam pernyataan 
kepada media, Rabu (6/11).Berdasarkan 
laporan etika internal, Krahenbuhl 

Kepala UNRWA Mundur
diduga melakukan kesalahan tata kelola 
dan pelanggaran kekuasaan di tingkat 
tertinggi badan PBB itu. UNRWA saat ini 
menghadapi krisis keuangan setelah 
Amerika Serikat (AS) menangguhkan 

lalu memotong 
seluruh 
pendanaannya ke 
lembaga itu pada 
2018.Dari laporan 
untuk membuktikan 
tuduhan itu, seperti 
diterima oleh kantor 
berita Prancis AFP, 
menggambarkan 
tuduhan “kredibel dan 
dikuatkan” atas 
pelanggaran etik 
yang serius, termasuk 
salah satunya 
melibatkan pemimpin 
asal Swiss itu, 
Krahenbuhl.
Lembaga itu 
mengonfirmasi bahwa 
penyelidikan internal 
sejauh ini 
mengungkapkan 
persoalan 
manajemen yang 
secara khusus terkait 

dengan komisoner jenderal.Sementara 
itu, Sekjen PBB Antonio Guterres 
mengatakan temuan awal tidak 
mengungkapkan adanya penipuan atau 
penyelewengan dana operasional oleh 
Krahenbuhl.“Namun, ada masalah 
manajerial yang perlu ditangani,” sebut 
pernyataan Guterres.
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