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Nama Ahok kembali jadi berita berita di 
media. Ahok selalu jadi viral. Orang tak 
pernah bosan membahas berita Ahok. 
Percaya atau tidak kenyataannya 
memang begitu. Contoh Ahok makan 
mie saja jadi viral. Rabu 13 November 
2019  Berita Ahok akan mengisi pos 
salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) langsung viral gara gara Ahok 

datang di kantor BUMN yang dipimpin 
Erick Thohir. Ahok datang sekitar pukul 
9.38 pagi. Sekitar 1.5 jam bicara dengan 
Erick Thohir didalam, Ahok pun keluar 
langsung diserbu wartawan untuk 
menanyakan apa yang dibicarakan. 
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya 
cuma diajak untuk masuk ke dalam salah 
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satu BUMN," papar Ahok di 
Kementerian BUMN. Saya tidak tahu 

BUMN apa. Mungkin Desember atau 
November saya tidak tahu. Tanya ke pak 

Menteri Menteri BUMN Erick Thohir. 
"Saya kalau buat negara untuk bangsa 
ya saya mesti bersedia," terang Ahok 
ketika ditanya wartawan mengenai 
kesiapannya. Kendati demikian, Ahok 
menyebutkan bahwa banyak hal yang 
dibicarakan dalam pertemuannya 
dengan Erick Thohir pada Rabu 
(13/11/2019) itu. Antara lain tentang 
BUMN mana saja yang didiskusikan. 
"Dari Sarinah sampai Krakatau Steel," 
kata dia. Jika benar Erick Thohir 
menempatkan Ahok di posisi strategis 
BUMN, Meskipun masih rencana, 
namun sudah menjadi harapan yang 
tinggi akan kontribusi Ahok lagi bagi 
bangsa Indonesia. Kata orang, modal 
terbesar seorang manusia adalah 
integritas, dalam terminologi lama, yang 
mana dimuat dalam ajaran manapun, 
sebagai salah satu indikasi seorang 
individu unggulan, adalah yang memiliki 
sikap amanah dan bijaksana. Barangkali 
sikap itulah yang dilihat menteri BUMN 
pada diri Ahok, sehingga namanya 
dibidik sebagai calon Direksi BUMN. 
Menteri BUMN Erick Thohir kita yakini 
telah melakukan serangkaian penyisiran 
kepada banyak sosok publik, untuk 

membantunya membenahi kementerian 
yang dipimpinnya. Maka muncullah nama 
Ahok, yang akan didapuk sebagai salah 
satu pimpinan BUMN. Banyak di antara 
BUMN yang memiliki nilai strategis, dan 
yang kita nilai paling pas dengan latar 
belakang pendidikan Ahok. Belum ada 
penjelasan soal posisi yang ditawarkan 
kepada politikus PDI Perjuangan tersebut. 
Tetapi yang jelas, empat BUMN kini 
tengah mencari direktur utama (Dirut) 
baru yakni: PT PLN (Persero) Tbk, MIND 
ID (Mining Industry Indonesia), PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hingga 
saat ini posisi Dirut PLN masih dijabat 
oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten 
Cahyani, setelah Sofyan Basir tersangkut 
kasus PLTU Riau-I. Kursi Dirut MIND ID 
dan Bank Mandiri kosong karena dua 
pimpinannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin 
dan Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk menjadi 
menjadi wakil menteri BUMN. Sementara 
posisi Dirut BTN kosong setelah 
Suprajarto yang terpilih menjadi Dirut 
menyatakan mengundurkan diri dalam 
RUPS beberapa waktu lalu. Selain empat 
BUMN tersebut, jabatan teras PT 
Pertamina (Persero) juga dikabarkan 
bakal mengalami perombakan. 
Pertimbangannya adalah beban yang 
diberikan oleh Presiden Joko Widodo 
untuk mengebut proyek kilang. Salah 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

satu BUMN," papar Ahok di 
Kementerian BUMN. Saya tidak tahu 

BUMN apa. Mungkin Desember atau 
November saya tidak tahu. Tanya ke pak 

Menteri Menteri BUMN Erick Thohir. 
"Saya kalau buat negara untuk bangsa 
ya saya mesti bersedia," terang Ahok 
ketika ditanya wartawan mengenai 
kesiapannya. Kendati demikian, Ahok 
menyebutkan bahwa banyak hal yang 
dibicarakan dalam pertemuannya 
dengan Erick Thohir pada Rabu 
(13/11/2019) itu. Antara lain tentang 
BUMN mana saja yang didiskusikan. 
"Dari Sarinah sampai Krakatau Steel," 
kata dia. Jika benar Erick Thohir 
menempatkan Ahok di posisi strategis 
BUMN, Meskipun masih rencana, 
namun sudah menjadi harapan yang 
tinggi akan kontribusi Ahok lagi bagi 
bangsa Indonesia. Kata orang, modal 
terbesar seorang manusia adalah 
integritas, dalam terminologi lama, yang 
mana dimuat dalam ajaran manapun, 
sebagai salah satu indikasi seorang 
individu unggulan, adalah yang memiliki 
sikap amanah dan bijaksana. Barangkali 
sikap itulah yang dilihat menteri BUMN 
pada diri Ahok, sehingga namanya 
dibidik sebagai calon Direksi BUMN. 
Menteri BUMN Erick Thohir kita yakini 
telah melakukan serangkaian penyisiran 
kepada banyak sosok publik, untuk 

membantunya membenahi kementerian 
yang dipimpinnya. Maka muncullah nama 
Ahok, yang akan didapuk sebagai salah 
satu pimpinan BUMN. Banyak di antara 
BUMN yang memiliki nilai strategis, dan 
yang kita nilai paling pas dengan latar 
belakang pendidikan Ahok. Belum ada 
penjelasan soal posisi yang ditawarkan 
kepada politikus PDI Perjuangan tersebut. 
Tetapi yang jelas, empat BUMN kini 
tengah mencari direktur utama (Dirut) 
baru yakni: PT PLN (Persero) Tbk, MIND 
ID (Mining Industry Indonesia), PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hingga 
saat ini posisi Dirut PLN masih dijabat 
oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten 
Cahyani, setelah Sofyan Basir tersangkut 
kasus PLTU Riau-I. Kursi Dirut MIND ID 
dan Bank Mandiri kosong karena dua 
pimpinannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin 
dan Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk menjadi 
menjadi wakil menteri BUMN. Sementara 
posisi Dirut BTN kosong setelah 
Suprajarto yang terpilih menjadi Dirut 
menyatakan mengundurkan diri dalam 
RUPS beberapa waktu lalu. Selain empat 
BUMN tersebut, jabatan teras PT 
Pertamina (Persero) juga dikabarkan 
bakal mengalami perombakan. 
Pertimbangannya adalah beban yang 
diberikan oleh Presiden Joko Widodo 
untuk mengebut proyek kilang. Salah 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

satunya, kerjasama pengembangan 
Kilang Cilacap yang tak kunjung tuntas 
dengan calon investor Saudi Aramco. 
"Mengenai hasil pembicaraan Saudi 
Arabia dan Indonesia mengenai Aramco 
dan Pertamina. Nah, hal-hal ini harus kita 
review," ujar Erick di Kementerian 
BUMN, Rabu dua pekan lalu 
(23/10/2019). Erick sendiri sudah 
menyampaikan tiga nama kandidat Dirut 
BUMN kepada Presiden Kemarin, Selasa 
(12/11/2019) dan telah diproses oleh Tim 
Penilai Akhir. Tiga nama tersebut 
disodorkan untuk menempati posisi Dirut 
MindED, BTN dan Mandiri. "Nanti tunggu 
keputusannya mungkin satu dua hari," 
kata Erick. Meski tak punya rekam jejak 
memimpin perusahaan BUMN, 
pengalaman Ahok sebagai pengusaha 
terbentang sejak lulus dari Universitas 
Trisakti. Ia mendapat gelar Sarjana 
Teknik Geologi (Insinyur geologi) pada 
tahun 1989. Di kampung halamannya, 
Belitung Timur, ia mendirikan 
perusahaan CV Panda yang bergerak 
dibidang kontraktor pertambangan PT 
Timah. Bisnis itu ia jalankan selama dua 
tahun. Hasilnya ia pakai untuk 
melanjutkan kuliah ke tingkat magister 
dengan mengambil jurusan manajemen 
keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen 
Prasetiya Mulya Jakarta. Dia juga 
sempat menjabat sebagai asisten 

presiden direktur bidang analisa biaya dan 
keuangan PT Simaxindo Primadaya, 
Jakarta (1994-1995) dan Direktur PT 
Nurindra Ekapersada di Belitung Timur 
(1992-200). Menurut staf khusus menteri 
BUMN bidang komunikasi publik, Arya 
Sinulingga sih, Ahok terpilih sebagai calon 
pimpinan BUMN itu atas rekomendasi dari 
mantan bosnya di DKI, yakni Presiden 
Jokowi. "Yang pasti setiap posisi yang vital 
untuk BUMN kita harus koordinasi dengan 
Pak Jokowi. Tidak mungkin enggak 
karena BUMN yang mempengaruhi 
banyak menyangkut kehidupan pasti kita 
konsultasi dengan Pak Jokowi," ujar Arya. 
Arya menilai sosok Ahok cocok menjadi 
bos BUMN karena tegas, bersih dan 
profesional. "Jadi kita memang 
mengharapkan pak Ahok bersedia juga 
untuk bergabung di salah satu BUMN 
kita," kata Arya di Kementerian BUMN, 
Jakarta Rabu (13/11/2019). Arya 
menuturkan, sosok Ahok yang masih 
muda menjadi nilai plus untuk bisa 
membantu perusahaan BUMN makin 
maju, mengingat kapasitas Ahok sebagai 
mantan Gubernur DKI Jakarta yang ia nilai 
cukup baik dan tegas. "Pak Erick melihat 
bahwa bisa membantu kita kan pak Ahok 
masih muda jadi masih bisa bantu 
BUMN," katanya. Tapi dirinya belum tahu 
Ahok bakal dijadikan bos di perusahaan 
BUMN mana, lantaran saat ini 
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Kementerian BUMN masih menggodok 
posisi yang cocok untuk Ahok. Apalagi 
kata Arya, Ahok belum memutuskan 
menerima atau tidak tawaran menjadi 
bos BUMN. "Tapi yang pasti adalah 
meminta kesediaan beliau dulu supaya 
mau bergabung sama kita karena kita 
butuh orang seperti pak Ahok yang 
memang bisa dukung BUMN," katanya. 
Jika Pak Ahok jadi pimpinan BUMN 
maka makin mulialah posisi Ahok yang 
dulu pernah mengalami fitnah dan 
pemenjaraan. Pihak BUMN sendiri 
sangat berharap Ahok bergabung. 
Apalagi kode keras dari Menteri BUMN 
sendiri yang menjadi penanda dan 
sudah menyambut, tinggal menunggu 
proses final saja. Menariknya orang 
lama BUMN yaitu Said Didu juga 
mendukung. Mantan Sekretaris Menteri 
BUMN Said Didu mengungkapkan Ahok 
akan bermanfaat apabila ditugaskan ke 
BUMN yang bobot pemerintahnya 
tinggi, bukan bobot korporasi. "Tapi 
dengan persyaratan dia harus 
memahami betul Good Governance 
(tata kelola). Dia harus betul-betul 
menjadi orang yang mampu dan mau 
membersihkan mafia-mafia," ujar Said 
Didu. Sekelas Said Didu pasti paham 
soal dapurnya BUMN dan malah 
merekomendasikan. Menteri 

Koordinator bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai 
tak masalah bila mantan Gubernur DKI 
Jakarta Basuki ( Ahok) Tjahaja Purnama 
dilibatkan dalam menjalankan salah satu 
BUMN. Hal itu disampaikan Luhut 
menanggapi pertemuan Ahok dengan 
Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor 
Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 
(13/11/2019). "Ya kan dia kerjanya bagus, 
kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar 
Luhut saat ditemui di sela Rapat 
Koordinasi Nasional Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul 
International Convention Center, Bogor, 
Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Luhut 
bahkan mengaku sudah mengetahui di 
posisi mana Ahok akan ditempatkan. 
Walaupun keputusan tersebut tetap 
berada di tangan Presiden Joko Widodo. 
Luhut bahkan menyebut bahwa Ahok 
akan ditempatkan di BUMN sektor energi. 
"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor 
energi). Ya saya tahu (dimana Ahok 
ditempatkan), tapi masak saya kasih 
tahu. Nanti tergantung Presiden lah," ujar 
Luhut. Kalau bicara BUMN, tidak pernah 
lepas dari beberapa borok yang ada. 
Rugi, poles laporan keuangan dan 
korupsi. Tiga borok ini sudah terus 
bercokol di tubuh BUMN. Rini Soemarno 
sebagai mantan menteri BUMN pun tidak 
bisa berbuat banyak saat itu. Dia harus 
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mangkat dan diganti oleh Erick Thohir. 
Sebagai menteri BUMN yang baru, 
Erick Thohir mungkin sadar betul 
bahwa dirinya tidak akan bisa langsung 
terjun untuk membersihkan borok-
borok di BUMN. Setiap kali berbicara 
mengenai BUMN, pasti stigma buruk 
tidak pernah lepas dari pandangan 
publik. BUMN adalah sebuah 
perusahaan yang dikenal tidak efektif. 
Mengapa? Karena uang mereka ya 
dari negara. Mereka tidak punya daya 
saing. Profesionalisme jauh dari 
BUMN. Tidak seperti perusahaan 
swasta. Mereka sudah masuk ke zona 
nyaman. Kepemilikan negara, 
membuat mereka bisa seenaknya di 
sana. Tidak ada tekanan dan tidak ada 

kewajiban untuk memperbesar. Bahkan 
jajaran komisarisnya banyak yang 
ketangkap KPK. Bicarakan BUMN, terlalu 
banyak kisah sedih yang ada. Coba kita 
hitung apakah ada BUMN yang cemerlang 
dan mentereng? PLN ? Halah, coba 
berikan saingan ke PLN, dijamin banyak 
sekali pelanggan lari dari PLN. PLN itu 
tidak profesional. Sebagai perusahaan 
monopoli, PLN ini seenak nya saja 
memasang tarif. Pertamina? Baru-baru ini 
saja dirombak sejak Jonan dan Arcandra 
masuk ke tubuh ESDM untuk 
menyelesaikan masalah secara spesifik di 
tubuh Pertamina ini. Kerugian keuangan 
menjadi sebuah masalah yang cukup 
signifikan meningkat di tubuh BUMN. 
BUMN di Indonesia ini bisa dikatakan 

kurang sehat. Banyak yang merugi. 
Entah apa yang membuat mereka rugi. 
Kerugian itu sifatnya kronis, menahun 
dan tidak ada jalan keluarnya. Ada 
kebudayaan yang perlu diperbaiki. 
Salah satu BUMN manufaktur yang 
terus merugi selama tujuh tahun 
adalah PT Krakatau Steel. Bayangkan 
7 tahun rugi. Dan tetap dipertahankan? 
Kemudian di sektor jasa logistik, PT 
Pos Indonesia pun kinerja 
keuangannya tidak sehat. Arus kas nya 
untung, tapi tidak sehat. Sepanjang 
periode 2012-2018, Pos Indonesia 
hanya mampu membukukan arus kas 
positif selama 3 kali. Mau sampai 
kapan rugi terus?. Salah satu BUMN 
yang katanya paling membanggakan 

adalah PT Garuda Indonesia. Mau tahu 
bagaimana Garuda Indonesia yang 
pernah menjadi sponsor Liga Champion 
tahun 2018-2019? Laporan keuangannya 
naik turun, fluktuatif. Pada tahun 2018, 
Garuda Indonesia mengklaim 
mendapatkan laba bersih senilai US $ 
0.809846. Perusahaan sebesar itu hanya 
memperoleh laba senilai 0,8 juta dolar? 
Tapi setelah diteliti oleh Otoritas Jasa 
Keuangan, ternyata tidak sesuai alias 
bohong. OJK pun akhirnya harus 
memberikan sanksi. Memberikan 
Perintah Tertulis kepada PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk untuk 
memperbaiki dan menyajikan kembali 
LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
per 31 Desember 2018. Demikian kutipan 
sanksi yang diberikan OJK dalam 
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keterangan resminya, Jumat 
(28/6/2019). Soal korupsi di BUMN, itu 
sudah pasti, untuk menggambarkan 
betapa parahnya korupsi di BUMN, 
dapat dilihat dari pemberitaan media, di 
tahun 2019 ini saja, KPK telah 
menangkap empat direksi dan satu 
karyawan dari 4 BUMN. Padahal yang 
namanya perusahaan milik pemerintah 
itu, selalu memiliki SPI (Satuan 
Pengawasan Internal). Bahkan juga 
punya program pencegahan korupsi 
yang disebut Profit (profesional 
berintegritas), yang bekerja sama 
dengan KPK. Lantas kenapa masih bisa 
kecolongan? Tidak heran bila banyak 
BUMN terus-menerus rugi bahkan 
terancam bangkrut meski sudah disuntik 

modal berkali-kali oleh pemerintah. 
Artinya ada masalah internal yang harus 
dibenahi, mulai dari integritas para 
pejabatnya, transparansi sistem, 
masalah pengawasan, efisiensi dan 
efektifitas, juga masalah profesionalitas 
dan kapasitas. Ahok adalah orang yang 
tepat, karena yang paling utama 
melekat di Ahok adalah kejujuran. Ahok 
itu sangat jujur, modal kejujuran akan 
membawa sinergi positif kepada seluruh 
jajaran. Bermodal jujur maka orang 
akan takut berbohong, orang akan takut 
menipu, dan terpenting orang akan takut 
korupsi. Sistem e-budgeting Ahok di DKI 
sudah buat geleng-geleng Aibon, hasil 
jualan SARA itu. Dan ini adalah salah 
satu contoh betapa detailnya Ahok 
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dalam menyusun sebuah anggaran, 
semua transparan. Ahok juga punya 
prestasi bisa membangun jembatan 
semanggi tanpa dana APBD Jakarta. 
Kemampuan Ahok menarik investasi 
adalah sebuah pencapaian luar biasa. 
Artinya Ahok amanah, Ahok dapat 
dipercaya. Dengan segenap prestasi 
yang sudah Ahok coret itu, terpenting 
rakyat Indonesia pasti akan sejahtera. 
Ahok, dia sudah bahagia, dia bisa terus 
berkarya bagi bangsa. Sedang 
membayangkan bila BUMN yang 
selama ini dikenal sebagai sarang 
korupsi, para PNS sedang berdebar-
debar dan berdoa agar bukan Ahok 
yang menjadi orang nomor satu di 
departemen mereka. Tentu saja doa itu 

dipanjatkan oleh karyawan “nakal” yang 
selama ini banyak bermain di dalam. 
Bukan saja para karyawan “nakal” yang 
berdoa agar Ahok tidak memimpin BUMN 
tempat mereka bekerja, melainkan juga 
penceramah manipulator agama akan 
semakin kuat berdoa, agar Ahok tidak 
memimpin di BUMN yang selama ini 
menjadi periuk nasi mereka. Tentu saja 
doa mereka bertolak belakang dengan doa 
dan harapan rakyat Indonesia. Banyak 
yang berharap dan berdoa agar Ahok 
ditempatkan di BUMN yang paling radikal, 
paling korup, paling merugi dan paling 
brengsek agar Ahok dapat membuktikan 
dirinya sekali lagi bahwa emas adalah 
emas dimanapun ia ditempatkan. 
Sementara bagi yang benar-benar bekerja 
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dan mengandalkan prestasi, justru 
berharap sebaliknya, agar Ahok dapat 
memimpin mereka. Apalagi nama 
Ahok sudah teruji. 
Untuk memimpin sebuah ibukota 
sebesar DKI saja ia mampu, apalagi 
cuma lembaga sekelas BUMN. 
Namun bukan berarti tugasnya 
mudah. Sebagai salah satu lembaga 
yang bersaing ketat dengan DPR 
dalam memperebutkan ranking 1 
korupsi di negara ini. Ahok akan 
dihadapkan dengan sejumlah 
persoalan yang harus diselesaikan. 
Walau memang tidak akan mudah 
bagi Ahok berada di salah satu BUMN 
ini karena seperti biasa, dia akan 
langsung berhadap-hadapan dengan 
mafia, petugas korup dan sistem yang 
sudah akrab dengan kenyamanan 
lama. Akan terjadi lagi, kehebohan, 

pemberontakan dari luar dan dari dalam. 
Biasanya yang pertama, akan ada aksi-
aksi pesanan untuk menjatuhkan beliau 
dari kedudukannya. Kalau itu tidak 
mempan, maka akan berhadapan 
dengan sistem dan petugas-petugas 
korup yang sudah terbiasa dengan 
nyaman menunggui priuk nasinya penuh 
dengan sendirinya. Kalau itu belum 
mempan juga, Ahok akhirnya akan 
berhadap-hadapan dengan mafia 
sesungguhnya. Kalau ada yg mencoba 
lagi menguji Ahok sekarang ini seperti 
saat momen Pilkada dulu, sepertinya 
bukan cuma menjadi pekerjaan yang sia-
sia, malah akan menjadi bumerang, 
menyerang ke dirinya sendiri. Atau kalau 
mau dibilang hanya akan menghambur 
hamburkan uang saja. Ahok sudah 
belajar banyak untuk bersikap yang tepat 
dan bijak. Ahok memiliki pengalaman 
berpolitik dan itu sudah terbentuk, Ahok 

sepertinya sudah sangat siap 
menghadapi hal-hal yang lebih berat 
lagi. Lebih berat dari tuduhan penistaan 
agama. Dan para mafia itu akan 
mencari formula baru selain mengemas 
tuduhan penistaan agama. Mereka, 
para lawan-lawan Ahok itu, akan 
kelimpungan tak tahu arah, mereka 
bingung karena sekarang mereka akan 
mencari tumpangan baru. Mereka telah 
dikhianati oleh Prabowo, pusing sendiri 
minta pulang dengan drama sandiwara 
dicekal, dan yang dipenjara pun tak 
diakui satu gerombolan. Kawanan yang 
zalim itu sudah terpecah dengan 
dunianya sendiri, terasingkan sendiri. 
Sedangkan orang yang difitnah yaitu 
Ahok, dia bersinar dengan sendirinya. 
Tuhan mengangkat derajat orang-orang 
yang baik, orang-orang yang benar-
benar bekerja buat rakyat Indonesia. 
Kita pun berharap, semoga saja Ahok 
benar-benar ditempatkan pada posisi 
yang memang dibutuhkan untuk 
perbaikan. Tak peduli pertamina 
ataupun PLN. Syukur-syukur posisi 
yang bisa membawahi semua BUMN 
yang ada di Indonesia. Jika benar Ahok 
masuk BUMN, maka marilah kita kawal 
Ahok, karena potensi keriuhan yang 
membuat Indonesia rame pun mungkin 
terjadi. Ada ungkapan “banyak jalan 
untuk menuju ke Roma”, mungkin ini 
adalah salah satu jalan Ahok untuk 
bangkit dan kembali menggairahkan 
suara-suara lantang demi kebaikan 
Indonesia. Coba Tanya ke banyak 
orang yang dulu tak peduli pada politik 

bangsa ini, berkat munculnya Jokowi 
dan juga Ahok, semua menjadi peduli. 
Semoga Jokowi melalui kementeriannya 
memberikan lahan kepada Ahok untuk 
mengabdi kepada negara. Biarkanlah 
keriuhan itu terjadi lagi, karena dengan 
riuh, maka kita bisa menilai apakah 
yang sedang terjadi. Keriuhan yang 
bukan omong kosong, tetapi keriuhan 
membongkar niat jahat, keriuhan yang 
membukakan mata dan telinga kita, 
bahwa Indonesia saat ini benar-benar 
melakukan revolusi mental menjadi 
lebih baik dari segala lini, bukan 
keriuhan yang tak produktif. Masihkah 
orang-orang zalim itu akan berbuat 
kerusakan? Ya namanya juga setan, 
mereka tak akan pernah berhenti 
sampai manusia terseret ramai-ramai 
masuk neraka. Karena kebatilan akan 
selalu ada, maka berbuatlah baik terus 
antar sesama, karena Tuhan akan 
melindungi kita. Angin perubahan akan 
terjadi di banyak Kementerian Jokowi 
periode kedua ini. Semoga gebrakan di 
Kementerian BUMN melalui Erick Thohir 
bersama Ahok akan membuat Indonesia 
makin maju dan berkibar. Mantap 
strategi Pak Jokowi dan Pak Erick 
Thohir, dan selamat buat Bapak Ahok 
untuk kembali berkarya dan mengabdi 
bagi negeri. Akhir kata, apapun 
kedepannya, semoga saja Tuhan 
memberikan kemudahan bagi jalan 
orang-orang baik di Indonesia. Salah 
satunya Ahok. Semoga Bapak Ahok 
selalu dalam lindungannya. Selamat 
Datang Bapak Ahok.
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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

Cara ampuh menghilangkan stretch 
mark bisa dilakukan dengan berbagai 
cara. Stretch mark merupakan kondisi 
di mana muncul guratan-guratan kecil 
seperti nadi pada kulit dengan panjang 
beberapa milimeter.Stretch mark 
biasanya muncul pada kulit bagian 
tubuh di mana letak lemak 
terkonsentrasi, seperti pada paha, 
payudara, pantat, perut atas, dan 
lengan atas.
 Hal ini bisa di alami oleh siapa saja, 
baik wanita maupun pria. Hanya saja, 
tidak semua orang mengalaminya. 
Kondisi ini hanya di alami orang yang 
memiliki sedikit kandungan kolagen 
atau protein di kulitnya.
Stretch mark umumnya terjadi disaat 
pertumbuhan tubuh lebih cepat dari 
perkembangan dan elastisitas kulit. 
Ketika kulit meregang dengan cepat 
akibat anggota tubuh mengembang 
atau pertambahan berat badan, lapisan 

Cara Mengatasi Stretch Mark

tengah kulit (dermis) akan menipis 
sehingga lapisan di bawahnya muncul ke 
permukaan. Kondisi inilah yang disebut 
stretch mark.
Kemunculan stretch mark bisa ditandai 
dengan adanya garis berwarna merah, 
ungu muda, cokelat kemerahan, atau 
cokelat pada kulit disertai rasa gatal. 
Meski tak berbahaya, kondisi ini bisa 
mengganggu penampilan sehingga 
menurunkan kepercayaan diri.
1.Penyebab Munculnya Stretch Mark
Di lansir dari laman American Academy 
of Dermatology,
faktor yang berperan penting munculnya 
stretch mark adalah peningkatan hormon 
secara tiba-tiba dan riwayat keluarga 
yang pernah mengalami kondisi ini. 
Untuk itu penting bagi setiap orang 
mengetahui penyebab-penyebab 
munculnya stretch mark agar bisa di 
antisipasi, di antaranya :
Obesitas
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tengah kulit (dermis) akan menipis 
sehingga lapisan di bawahnya muncul ke 
permukaan. Kondisi inilah yang disebut 
stretch mark.
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1.Penyebab Munculnya Stretch Mark
Di lansir dari laman American Academy 
of Dermatology,
faktor yang berperan penting munculnya 
stretch mark adalah peningkatan hormon 
secara tiba-tiba dan riwayat keluarga 
yang pernah mengalami kondisi ini. 
Untuk itu penting bagi setiap orang 
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antisipasi, di antaranya :
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PSI Ancam Tak Tanda Tangani APBD DKI 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
mengancam tidak akan ikut 
menandatangani penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 
2020 pada 30 November 2019.
"Kami tidak akan menandatangani 
sampai anggaran ini tepat sasaran dan 
disisir satu persatu," kata anggota 
Komisi A DPRD DKI fraksi PSI William 
Aditya Sarana kepada Tim Blak-blakan 
detik.com.Sebelumnya dia menjadi 
sorotan karena mengunggah 
kejanggalan rancangan anggaran DKI di 
media sosial. Unggahan itu menuai 
polemik dan William telah diperiksa 
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI 
pada 11 November. Politisi berusia 23 
tahun tersebut mengaku siap 
menghadapi sanksi dari BK, berupa 
teguran lisan atau tertulis, hingga paling 
berat pemecatan sebagai anggota 
dewan."Sikap saya dan PSI tak akan 
surut untuk tetap mengkritisi anggaran 
Pemprov, karena transparansi anggaran 
bagi kami harga mati," kata 
William.Terkait kritikan dari Wakil ketua 
Komisi A DPRD dari fraksi Gerindra 
Inggard Joshua yang menyebut William 
harus menjaga tata karma, ia menjawab 

hal tersebut tidaklah salah secara etika 
politik. Ia menilai yang dibukanya itu 
bukan uang pribadi Gubernur tapi uang 
masyarakat. "Justru yang harus 
dipertanyakan etika-nya adalah pejabat 
publik yang menutupi proses 
penganggaran," ujarnya.Pada bagian 
lain, Sarjana Hukum dari UI ini 
menceritakan sikap orang tuanya yang 
semula tak merestui dirinya terjun ke 
politik. Tapi melihat kegigihannya juga 
reputasi PSI yang banyak 
mengakomodasi kiprah para anak muda 
di politik, orang tuanya luluh. Bahkan 
setelah terpilih dia mendapatkan hibah 
sebesar Rp 1 Miliar. Di Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara total 
kekayaan pribadinya mencapai Rp 1,5 
Miliar."Saya merasa dunia politik sudah 
menjadi takdir daripada menjadi advokat 
seperti ayah saya," ujar William yang 
mengaku masih lajang dan tinggal 
bersama orang tuanya.
Selain itu ia juga menceritakan 
pengalamannya sebagai minoritas saat 
berkampanye dalam pileg lalu. 
Selangkapnya simak Blak-blakan 
bersama William Aditya Sarana, 
"Transparansi Anggaran Harga Mati" di 
detik.com, Jumat (15/11/2019).

Obesitas yang terjadi secara singkat 
memicu munculnya stretch mark pada 
kulit. Umumnya akan muncul di bagian 
paha, pantat, dan area perut.
Pertumbuhan Saat Masa Puber
Kondisi ini biasanya terjadi pada anak-
anak yang sedang dalam masa 
pertumbuhan yang cepat mengalami 
pertumbuhan tinggi, berat badan 
ataupun pengurangan.
Konsumsi Obat dengan Kadar Steroid
Kandungan steroid dapat 
mempengaruhi tingkat hormone tertentu 
sehingga tubuh mengalami peregangan 
dan muncul stretch mark
Melahirkan
Saat sedang hamil, biasanya kulit di 
bagian pinggang akan mengalami 
peregangan sehingga saat melahirkan 
dan perut mengecil akan muncul stretch 
mark dibagian pinggang
2.Cara Menghilangkan Stretch Mark
Kandungan antioksidan pada vitamin E 
akan mempercepat pertumbuhan sel 
kulit sehingga membantu memudarkan 
stretch mark.
 Dengan rajin mengoleskan gel vitamin 
E, hasilnya sel kulit baru dapat 
memperbaiki jaringan akar yang rusak 
pada kulit. 
Semakin cepat pertumbuhan sel, 
semakin cepat pula stretch mark 
memudar.
Cara Menghilangkan Stretch Mark: 
Eksfoliasi
Cara ini mampu membuang sel-sel kulit 
mati pada lapisan kulit terluar.
 Ada dua jenis eksfoliasi kulit, pertama 
dengan menggunakan alat untuk 
mengangkat sel kulit mati seperti sikat 
atau sponge atau menggunakan bahan 
kimia seperti produk yang mengandung 
asam hidroksi untuk mengangkat sel 
kulit mati dengan lembut.
Terapi Laser
Terapi laser akan membantu 
merangsang produksi kolagen dan 
elastin di kulit. Terapi ini sangat efektif 
dalam meregenerasi sel-sel kulit dan 
memperbaiki struktur kulit.
Mikrodermabrasi
Mikrodermabrasi merupakan prosedur 
yang dilakukan untuk mengangkat sel 
kulit mati yang hampir sama dengan 

proses eksfoliasi.
 Metode ini dilakukan dengan cara 
menyemprotkan butiran kristal yang 
sangat kecil pada permukaan kulit. 
Mikrodermabrasi terbilang cukup lembut di 
kulit dan tidak meninggalkan bekas luka. 
Akan tetapi, kulit mungkin akan terasa 
lebih kencang, terlihat memerah, dan 
kering setelah melakukan 
mikrodermabrasi.
Cara Menghilangkan Stretch Mark : 
Microneedling
Microneedling dapat dilakukan 
menggunakan alat bantu berupa 
dermaroller. Prosedur ini menggunakan 
jarum-jarum berukuran sangat kecil, untuk 
membuat titik-titik luka yang sangat halus 
di permukaan kulit.
 Tujuannya adalah untuk memicu produksi 
kolagen dan elastin, guna memperbaiki 
tekstur kulit yang mengalami stretch mark.
Menggunakan Lidah Buaya
Untuk cara yang lebih sederhana, bisa 
menggunakan lidah buaya untuk 
membantu merawat kekenyalan kulit agar 
tetap elastis.
 Jika digunakan secara teratur maka 
stretch mark akan perlahan menghilang.
Perbanyak Olahraga dan Minum Air Putih
Dengan rutin melakukan olahraga,
 maka sirkulasi darah akan lebih baik 
sehingga membantu memudarkan bekas 
peregangan pada kulit. 
Darah akan terpompa dengan lancer ke 
seluruh tubuh, sehingga membuat sel kulit 
mendapatkan nutrisi yang cukup dan 
membantu mengurangi kerusakan yang 
disebabkan oleh stretch mark
. Tidak lupa perbanyak air putih untuk 
membantu badan agar tetap terhidrasi.
3.Mencegah Stretch Mark
1. Menjaga berat badan
Stretch mark paling sering disebabkan 
oleh pertambahan berat badan secara 
cepat. 
Untuk itu, penting untuk menjaga berat 
badan agar tetap stabil. Jika akan 
melakukan pengurangan berat badan juga 
lakukanlah dengan perlahan.
2. Pola makan
Biasakan mengonsumsi makanan yang 
kaya dengan vitamin E, vitamin C, Protein, 
dan Seng. Makanan yang sehat dapat 
menjaga kulit tetap sehat juga.

Tanah Air
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Untuk cara yang lebih sederhana, bisa 
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tetap elastis.
 Jika digunakan secara teratur maka 
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 maka sirkulasi darah akan lebih baik 
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Darah akan terpompa dengan lancer ke 
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mendapatkan nutrisi yang cukup dan 
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Stretch mark paling sering disebabkan 
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Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) 
akhirnya menegaskan sikap sebagai 
oposisi terhadap pemerintahan Presiden 
Joko Widodo selama lima tahun ke 
depan. Sikap ini disuarakan dalam 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 
(14/11/2019). Di hadapan ratusan kader, 
Presiden PKS Sohibul Iman 
mengatakan, sikap resmi partainya itu 
telah ditetapkan dalam musyawarah 
Majelis Syuro. "Majelis Syuro menerima 
dan menegaskan apa yang sudah 
menjadi keputusan yang diambil oleh 
DPP PKS, akan tetap berada di luar 

Langkah PKS Menuju 2024

pemerintahan Pak Jokowi selama lima 
tahun ke depan," ujar Sohibul Iman. 
Menurut Sohibul, banyak pihak yang 
berharap PKS tetap konsisten pada 
sikapnya dengan tetap menjadi oposisi 
dan tidak bergabung ke dalam 
pemerintahan.Banyak pula yang 
berpandangan bahwa PKS akan meraup 
suara lebih banyak di Pemilu 2024 jika 
tetap konsisten dengan sikapnya tersebut. 
Sohibul menekankan para kadernya untuk 
bekerja keras di tengah masyarakat agar 
mampu meraih target suara yang lebih 
tinggi dari Pemilu 2019. "Kita harus 
konsisten dalam garis perjuangan kita. 

Tanah Air
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Maka PKS ingin konssisten dengan 
garis perjuangan tersebut," kata 
Sohibul. "Jadi jelas, PKS insya Allah 
akan tetap berada di luar pemerintahan 
Pak Jokowi selama lima tahun ke 
depan," tutur dia. Lebih lanjut Sohibul 
mengatakan, DPP PKS akan 
mencanangkan tahun 2020 sebagai 
tahun rekrutmen.Ke depannya, kata 
Sohibul, PKS akan merekrut kader 
sebanyak mungkin untuk 
memenangkan Pilkada, Pemilu dan 
Pilpres 2024. "Kita fokuskan untuk 
merekrut sebanyak-banyaknya anggota, 
berjuang bersama memenangkan 
Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," 
ujar Sohibul 
Tak ingin jadi partai menengah 
Pada kesempatan yang sama, Ketua 
Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri 
mengungkapkan keinginan agar 
partainya memperoleh kenaikan suara 
yang signifikan dalam Pemilu 2024. 
"Saya ingin di (Pemilu) 2024 insya Allah 
kita bukan lagi partai menengah. Saya 
ingin kita mampu menjadi partai nomor 
1 di negeri ini," ujar Salim yang 
disambut dengan pekik takbir dari 
seluruh kader yang hadir. Salim 
mengatakan, untuk menjadi partai yang 
mendapatkan perolehan suara bukanlah 
perkara mudah. Apalagi PKS telah 
tegas menyatakan tetap menjadi oposisi 
terhadap pemerintahan Presiden Joko 
Widodo selama lima tahun ke depan. 
"Tantangan kita ke depan semakin 
berat. Tapi yakinlah semakin berat 
tantangan. Peluangnya pun semakin 
besar. Asal kita optimis," ucapnya.Salim 
pun meminta agar seluruh kader PKS 
untuk menjalin komunikasi dengan 
seluruh kelompok masyarakat. Ia 
menekankan bahwa membangun tali 
silaturahim dengan tokoh lintas partai 
penting dilakukan untuk membangun 
kerja sama. "Pesan saya, tingkatkan 
silaturahim kepada seluruh masyarakat. 
Bagaimana kita membangun tali 
silaturahim, berkunjung, membangun 
kerja sama antarpartai, tokoh dan 
masyarakat," kata Salim. Seperti 
diketahui pada Pemilu 2004, PKS 
memperoleh.8.149.457 suara. 
Perolehan suara PKS meningkat 

perlahan pada Pemilu 2009 dengan 
8.204.946 siang dan 8.480.204 suara di 
Pemilu 2014. Kemudian pada Pemilu 
2019, PKS mengalami peningkatan 
perolehan suara sebesar 3 juta dari 
pemilu sebelumnya, yakni 11.493.663 
suara. Berdasarkan perolehan suara 
tersebut, PKS berada di posisi keenam 
dari sembilan parpol yang berhasil masuk 
ke DPR.
Bangun kekuatan oposisi 
Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan 
bahwa partainya akan menjalin 
komunikasi dengan sejumlah partai 
dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu 
dilakukan agar PKS tak sendirian dalam 
membangun kekuatan oposisi terhadap 
pemerintah. "Kami akan silaturahim 
dengan berbagai partai. Juga ada yang 
berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan 
terus dalam beberapa bulan ke depan," 
ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela 
Rakornas. Menurut Mustafa, partainya 
akan mulai menjalin komunikasi dengan 
partai politik yang berada di luar 
pemerintahan, yakni Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Demokrat dan 
Partai Berkarya Ketiga partai tersebut 
merupakan mitra koalisi PKS yang 
mengusung pasangan Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 
2019. Dalam waktu dekat, kata Mustafa, 
Presiden PKS Sohibul Iman dijadwalkan 
bertemu dengan Ketua Umum Partai 
Berkarya Hutomo Mandala Putra atau 
akrab disapa Tommy Soeharto. Kendati 
demikian, Mustafa tidak menyebutkan 
secara spesifik terkait waktu pertemuan 
tersebut akan dilakukan. "Kami ingin 
mendengar bagaimana sikap dan 
positioning mereka. Ada pernyataan di 
publik, tapi kami akan konfirmasi ke 
pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, 
Berkarya, partai-partai yang non kabinet 
tentang bagaimana posisi akhirnya," kata 
Mustafa. "Mudah-mudahan, paling dekat, 
kami akan bertemu Partai Berkarya 
minggu depan di TB Simatupang. Mas 
Tommy ada rencana berkunjung ke DPP 
PKS," ucapnya. Lebih lanjut Mustafa 
mengatakan, komunikasi dengan parpol 
di luar parlemen seperti Partai Berkarya, 
perlu dilakukan dalam membangun 
kekuatan politik. Meski belum memiliki 

suara di DPR, namun Mustafa meyakini 
Partai Berkarya memiliki basis politik 
yang cukup kuat di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. "Seluruh partai politik 
peserta pemilu, meski belum lolos (ke 
DPR), sebagai entitas politik punya 
kedaulatan yang sama untuk 
menyampaikan suara rakyat. Sehingga, 
kami harus bergandengan tangan 
dengan semua kekuatan parpol yang 
ada," ujar Mustafa
Usung Anies Baswedan
Tidak hanya Pemilu, PKS juga mulai 
bersiap menghadapi Pilpres 2024 
dengan melakukan proses seleksi 
terhadap sejumlah kandidat yang akan 
diusung. Mustafa mengatakan, PKS 
tengah menyeleksi sejumlah nama dari 
internal maupun eksternal partai. Salah 
satu nama yang muncul yakni Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan. "Selain 
Pak Anies tentu banyak lagi yang lain. 
Kami punya kepala-kepala daerah 
lainnya. Itu suatu aset bangsa," ujar 
Mustafa. Mustafa mengatakan partainya 
memang memprioritaskan kandidat 
yang berasal dari internal partai. Sebab 
banyak kader yang dinilai memiliki 
kapasitas untuk menjadi pemimpin 
bangsa.Namun, tidak menutup 

kemungkinan PKS juga akan mengusung 
calon yang berasal dari luar partai. 
Pasalnya, saat ini ada beberapa tokoh 
yang dekat dengan PKS dan terlibat 
dalam beberapa momentum politik. "Kami 
tidak menutup kemungkinan mengambil 
tokoh yang sudah muncul sekarang ini, 
yang juga dekat dengan PKS. Jadi bukan 
orang baru dan tak dikenal. Jadi tokoh 
yang sudah bekerja sama dengan PKS 
dari berbagai momentum politik," kata 
Mustafa. "Tetapi intinya kami akan 
bermusyawarah untuk mencari pemimpin 
di negeri ini. Kami akan mendengar tokoh 
bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat 
untuk memberikan masukan," ucapnya.
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Maka PKS ingin konssisten dengan 
garis perjuangan tersebut," kata 
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merekrut sebanyak-banyaknya anggota, 
berjuang bersama memenangkan 
Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," 
ujar Sohibul 
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Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
menegaskan tidak akan membatalkan 
pembelian sistem pertahanan rudal S-
400 Rusia untuk mendapatkan rudal 
Patriot buatan Amerika Serikat. Hal itu 
sampaikan Erdogan usai bertemu 
Presiden AS Donald Trump.
"Sangat tidak mungkin untuk 
meninggalkan S-400 dan beralih ke 
Patriot ketika kita berada pada titik ini," 
kata Erdogan kepada wartawan Turki di 
atas pesawat usai bertolak dari 
Washington, Kamis (14/11).
"Kami katakan 'Tapi kami akan membeli 
Patriot juga'. Namun, kami juga akan 
memiliki S-400," ujarnya dikutip harian 
Hurriyet dilansir dari AFP.
Erdogan dalam wawancara sebelumnya 
mengatakan bahwa Turki dan Rusia 
akan meningkatkan hubungan bilateral, 
dengan fokus pada isu-isu seperti gas 
alam dan meningkat kunjungan 
wisatawan Rusia ke Turki.Menurut 
Erdogan, usulan untuk membeli Patriot 
sebagai pengganti S-400 adalah 
"penghinaan" terhadap kedaulatan 
Turki. "Kami sama sekali tidak berpikir 
ini benar," katanya.Turki merupakan 
sekutu AS di Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO). AS menyebut S-400 tidak 
kompatibel dengan NATO dan dapat 
menimbulkan ancaman bagi jet-jet F-35 
Lockheed Martin Corp.
AS dan negara-negara anggota NATO 
khawatir sistem radar dalam S-400 
dapat melacak jet F-35 sehingga 

Turki Tetap Beli Pesawat Dari Rusia

Internasional

nantinya akan sulit menghindari senjata 
Rusia.Trump bahkan memutuskan 
membatalkan proyek penjualan jet 
tempur F-35 karena Turki tetap 
melanjutkan kontrak pembelian S-400 
buatan Rusia.AS lantas mengeluarkan 
Turki dari program F-35 setelah negara 
itu menerima pengiriman tahap pertama 
S-400 pada Juli lalu.AS berulangkali 
mengancam akan menjatuhkan sanksi 
jika Turki tetap melanjutkan pembelian 
sistem rudal buatan Rusia itu. Akan tetapi 
Turki bergeming.Pada 2017 lalu, Trump 
memberlakukan Undang-Undang 
Penerapan Sanksi untuk Melawan 
Musuh-Musuh AS (Countering America's 
Adversaries Through Sanctions 
Act/CAATSA).
UU tersebut melegalkan AS 
memberlakukan sanksi ekonomi 
terhadap negara-negara yang melakukan 
bisnis pertahanan dan intelijen dengan 
Rusia, Korea Utara, dan Iran.Dalam 
konferensi pers bersama Erdogan di 
Gedung Putih pada Rabu lalu, Trump 
mengatakan akuisisi Turki atas S-400 
telah menciptakan beberapa tantangan 
yang sangat serius bagi keduanya, dan 
mereka akan terus 
membicarakannya.Dia mengatakan para 
menteri luar negeri dan penasihat 
keamanan nasional kedua negara akan 
"segera bekerja untuk menyelesaikan 
masalah S-400". Sementara itu Turki 
telah merencanakan pembelian lebih dari 
100 pesawat tempur canggih. 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, mengaku ogah menonton 
siaran sidang dengar pendapat terbuka 
penyelidikan pemakzulan terhadap 
dirinya yang dilakukan DPR AS.
Pada Rabu (13/11/2019), DPR AS 
menggelar 
penyelidikan 
pemakzulan 
terhadap 
Presiden 
Donald 
Trump, secara 
terbuka untuk 
publik. 
Penyelidikan 
tersebut, 
menghadirkan 
sejumlah pejabat pemerintah untuk 
memberi kesaksian yang dapat 
disaksikan langsung oleh publik.Saat 
ditanya wartawan apakah dia menonton 
siaran sidang dengar pendapat terbuka 
penyelidikan pemakzulan terhadapnya 
yang digelar DPR AS, Donald Trump 
mengatakan bahwa hal itu hanya 
lelucon yang tak perlu ditanggapi 
serius.“Saya lebih suka fokus pada 
perdamaian di Timur Tengah, daripada 
menonton tipuan dan lelucon,” ujar 
Donald Trump, dalam jumpa pers 
bersama Presiden Turki, recep Tayyip 
Erdogan, di Gedung Putih, Rabu 
(13/11/2019).Seperti diketahui, DPR AS 
telah melakukan pemeriksaan secara 
tertutup terhadap sejumlah saksi terkait 
penyelidikan pemakzulan Trump, 
sepanjang Oktober 2019 hingga awal 
November 2019. Hal itu, didasarkan 
pada informasi dari pelapor rahasia, 
mengenai dugaan penyalahgunaan 
kekuasaan oleh Donald Trump 
terhadap Ukraina.Berbagai desakan 
dan protes dari Partai Republik 
akhirnya membuat DPR AS menggelar 
penyelidikan secara terbuka untuk 
publik. Sejumlah saksi memberi 
konfirmasi akan hadir dalam sidang 
dengar pendapat terbuka dan memberi 
kesaksian di hadapan publik.

Dalam sidang perdana dengar pendapat 
terbuka penyelidikan pemakzulan Trump, 
dua pejabat Departemen Luar Negeri 
(Deplu) AS hadir memberi kesaksian, 
yakni diplomat tertinggi Amerika di 
Ukraina, William Taylor, dan pejabat 

Departemen LN urusan 
Ukraina, George 
Kent.Dalam 
kesaksiannya, baik Taylor 
maupun Kent, sama-
sama membenarkan 
bahwa pengacara pribadi 
Trump, Rudolf Giuliani, 
telah bertindak atan 
nama presiden untuk 
urusan yang biasanya 
dilakukan oleh diplomat 

Deplu AS di Ukraina.Taylor dan Kent juga 
menjelaskan bahwa Giuliani telah 
mendesak pihak Ukraina supaya 
mengadakan penyelidikan atas Hunter 
Biden, putra mantan wakil presiden AS, 
Joe BidenHunter Biden menjabat sebagai 
direktur salah satu perusahaan gas di 
Ukraina.Sedangkan Joe Biden disebut-
sebut menjadi saingan utama Trump 
sebagai calon presiden dalam pemilihan 
umum Tahun 2020.Menurut Taylor, 
Giuliani juga diminta oleh Trump untuk 
menyelidiki teori yang mengatakan hawa 
Ukraina-lah yang melakukan campur 
tangan dalam pemilu presiden tahun 
2016, dan bukannya Rusia.Permintaan 
Trump itu dilakukan sambil ia menahan 
bantuan militer bagi Ukraina berjumlah 
391 juta dollar, yang diperlukan negara itu 
untuk melawan kelompok separatis pro-
Russia di bagian timur Ukraina.“Giuliani 
mengatakan bahwa tanpa bantuan 
Amerika itu, pastilah lebih banyak warga 
Ukraina yang akan mati.” kata Duta Besar 
Taylor.Bagian penting penyelidikan 
pemakzulan terhadap Donald Trump 
berpusat pada percakapan telpon antara 
presiden AS itu dengan Presiden Ukraina, 
Volodymyr Zelinskiy, pada Juli 2019. 
Dalam percakapan tersebut, Donald 
Trump meminta bantuan Volodymyr 
Zelinsky untuk memulai penyelidikan atas 
Joe Biden dan putranya.

Trump Tak Lihat Sidang Pemakzulannya
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CEO TikTok Zhang Yiming menjadi 
sorotan di daftar orang terkaya China 
versi Forbes. Dalam usianya yang 
masih 36 tahun, dia sudah masuk ke 
jajaran 10 orang terkaya di China.
Kekayaannya tahun ini tercatat sebesar 
USD 16,2 miliar atau Rp227,8 triliun 
(USD 1 = Rp14.066). Zhang Yimng juga 
merupakan sosok termuda di antara 
100 orang terkaya di China.
Berkat TikTok, Zhang juga terpilih 
sebagai 100 orang yang paling 
berpengaruh di dunia pada tahun 2019 
versi majalah Time. Gaya 
kepemimpinannya disebut lembut 
dalam berbicara namun berkharisma 
dan dia juga dinilai bijaksana meski 
usianya masih muda.
Apa lagi fakta menarik tentang CEO 
TikTok? Berikut 7 faktanya seperti 
dilansir dari South China Morning Post 
dan Business Insider.
1. Arti Sebuah Nama
Zhang Yiming (dalam Bahasa 
Mandarin: ???) lahir di provinsi Fujian 
pada bulan April 1983. Orang tuanya 
merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Zhang Yiming berasal dari 
peribahasa China yang artinya 
"mengejutkan semua orang dengan 

Fakta Bos TikTok Milliarder Muda China

usaha pertama."
2. Menikahi Pujaan Hati
Zhang lulus dari Universitas Nankai pada 
tahun 2015. Dia awalnya mengambil 
jurusan mikroelektronik sebelum berganti 
jurusan, yakni teknik software. Insinyur 
muda itu bertemu caon istrinya di 
universitas tempat dia menimba ilmu.
Menurut South China Morning Post, 
pasangan itu diketahui belum memiliki 
anak. Zhang juga dikenal tertutup terkait 
kehidupan pribadinya.
3. Tak Tahan Kerja di Microsoft
Menurut South China Morning Post, 
Zhang Yiming sempat bekerja di Microsoft 
sebelum dia mendirikan ByteDance. Dia 
merasa tak nyaman dengan pekerjaan di 
Microsoft yang kaku.
Dia pun sempat bergabung ke startup dan 
perusahaan lain sampai akhirnya 
membangun startup-nya sendiri, yakni 
ByteDance, pada tahun 2012.
4. Meluncurkan TikTok
Awalnya, ByteDance mengandalkan 
aplikasi berita, yakni TouTiao. Aplikasi itu 
memakai artificial intelligence untuk 
merekomendasikan berita.
Pada tahun 2016, ByteDance 
meluncurkan TikTok. Di China, TikTok 
dikenal sebagai Douyin. Kini, TikTok telah 
menjadi aplikasi yang sangat populer di 
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Amerika Serikat pada Selasa meminta 
seluruh pegawai pemerintahan AS 
segera meninggalkan Bolivia akibat 
adanya kekisruhan sipil dalam beberapa 
waktu terakhir. 
Demikian disampaikan 
Kementerian Luar 
Negeri AS dalam 
sebuah 
peryataan.Kemenlu 
AS juga 
memperingatkan 
warga AS agar tidak 
mengunjungi Bolivia 
dan mengatakan 
pemerintah AS 
memiliki kemampuan 
terbatas dalam 
menjamin keamanan warganya setelah 
dugaan Pemilu curang berakhir unjuk 
rasa yang menyebabkan Presiden Evo 
Morales mengundurkan diri dan 
meninggalkan negaranya. Demikian 
dilansir dari laman NBC News, Rabu 
(13/11).Morales mengundurkan diri 
pada Minggu (10/11) setelah hampir 14 
tahun berkuasa. Morales kemudian 
mendapatkan suaka dari Meksiko dan 
meninggalkan negaranya.
1.Presiden Sementara
Pada Selasa, aktivis HAM dan mantan 
presenter TV yang memimpin oposisi 
mendeklarasikan diri sebagai Presiden 
Bolivia sementara, berjanji 
membebaskan negara tersebut dari 
krisis. Jeanine AÃez (52), adalah tokoh 
oposisi tingkat kedua sampai 
pengunduran diri Morales
.Tetapi sebagai wakil presiden kedua 
Senat, dia bergerak pada Selasa untuk 
mengambil kendali sementara lembaga 
tersebut meskipun perwakilan Senat 
tidak kuorum. Pemimpin Senat berada 
di urutan berikutnya dalam 
kepresidenan, dan dia kemudian 
menyatakan dirinya sebagai presiden 
sementara untuk memimpin sampai 
terselenggaranya Pemilu baru.Selebrasi 
dan bentrokan dengan cepat pecah di 
Bolivia di antara para pendukung dan 

musuh Morales, yang terbang ke 
pengasingan di Meksiko pada hari 
sebelumnya.Krisis Bolivia bermula 
setelah Pemilu pada 20 Oktober lalu, 

dipicu tuduhan Morales 
memanipulasi hasil Pemilu yang 
menguntungkan dirinya. Unjuk 
rasa disertai kekerasan terjadi, 
yang mengarah ke pembelotan 
polisi dan akhirnya panggilan 
dari kepala militer agar presiden 
pribumi pertama Bolivia 
mengundurkan diri.
Pada Senin, AÃez menangis 
saat mengatakan kepada 
wartawan bahwa dia ingin 
"memberikan kepastian" kepada 
warga Bolivia di tengah-tengah 

kekosongan kekuasaan.Dia tetap 
mengklaim sebagai presiden sementara 
meskipun tidak ada kuorum sidang Senat 
yang menerima pengunduran diri 
Morales. Para anggota parlemen dari 
Gerakan Sosialisme Morales memboikot 
sidang majelis tersebut.Deklarasi AÃez 
akan menjadikannya perempuan kedua 
yang menjadi presiden sementara Bolivia. 
Lidia Gueiler pernah melakukan hal yang 
sama pada 1979 dan 1980.AÃez 
merupakan seorang pengacara yang 
terjun ke politik dan berkampanye 
melawan kekerasan berbasis gender. Dia 
pernah bekerja sebagai presenter TV dan 
direktur stasiun TotalvisiÃn di kota 
Trinidad, Provinsi Beni.Dia anggota partai 
oposisi, Persatuan Demokratik, yang 
dipimpin RubÃn Costas, Gubernur 
Provinsi Santa Cruz. Tahun 2006, AÃez 
terpilih anggota Senat.Lengsernya 
Morales, bersama dengan pengunduran 
diri presiden Senat dan para pemimpin 
senior lainnya, membuka jalan bagi AÃez 
untuk melangkah ke dalam kekosongan 
yang ditinggalkan mereka.
 AÃez membutuhkan dukungan dari 
sesama anggota parlemennya untuk 
menjadi presiden Senat, dan tidak ada 
jaminan dia akan mendapat dukungan 
dalam kongres yang didominasi loyalis 
Morales. 

AS Tarik Semua Diplomatnya Dari Bolivia
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Google Play dan App Store.
Menurut infografis Oberlo, pada awal 
tahun ini ada 33 juta orang yang 
mendownload TikTok di App Store. 41 
persen pengguna TikTok adalah anak 
muda 
berumur 16 
sampai 24 
tahun.
5. Pegawai 
Diminta 
Membuat 
TikTok
Zhang 
Yiming 
ternyata turut 
aktif 
membuat 
TikTok. 
Manajemen 
di kantornya pun juga diminta 
membuat TikTok.
South China Morning Post menyebut 
ada semacam kompetisi di internal 
ByteDance untuk membuat TikTok 
dengan like terbanyak. Jika kalah, 
maka orang itu harus push-up.
6. Awal Jadi Miliarder
Forbes mencatat Zhang Yiming 
memiliki 24 persen saham di 

ByteDance. Dia pertama kali jadi miliarder 
versi Forbes pada bulan Maret 2018.
Kini, dia sudah menembus 10 besar dan 
menjadi orang termuda nomor dua di 
China Rich List versi Forbes. Satu-

satunya 
orang 
yang 
lebih 
muda 
darinya 
ada di 
peringkat 
200, 
yakni 
seorang 
CEO 
perusaha
an di 
sektor 

uang kripto.
7. Siap Meluncurkan Smartphone
South China Morning Post menyebut 
Zhang Yiming tertarik untuk melakukan 
ekspansi ke sektor hardware. Sebuah 
smartphone pun sedang dipersiapkan.
Berdasarkan kabar yang beredar, 
smartphone ByteDance baru akan muncul 
ke publik paling cepat pada akhir tahun 
2020.
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Korea Utara melalui kantor berita resmi, 
KCNA mengecam mantan Wakil 
Presiden Amerika Serikat sekaligus 
kandidat presiden dari Partai Demokrat 
Joe Biden dengan kata-kata kasar.
"... gila seperti Biden dapat melukai 
banyak orang jika mereka diizinkan 
berlari. (...) Mereka harus dipukuli 
sampai mati dengan tongkat. 
Melakukan itu juga akan bermanfaat 
bagi AS," ujar kantor berita tersebut, 
seperti dikutip AFP pada Jumat 
(15/11).Sumpah serapah itu diluncurkan 
tak lama setelah Biden merilis iklan 
kampanye pada pekan ini yang 
mengutuk kebijakan luar negeri 
Trump.Dalam kampanye tersebut Biden 
mengatakan Trump telah memuji 
diktator dan tiran, sementara 
menyingkirkan sekutu melalui 
kebijakannya.Meski tidak secara 
gamblang mengarahkan pernyataan 
tersebut ke Pyongyang, kata-kata "tiran" 
dalam iklan itu berbarengan dengan 
munculnya gambar Presiden AS Donald 
Trump berjabat tangan dengan 
pemimpin tertinggi Korea Utara Kim 
Jong-un di Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) Singapura tahun lalu.KNCA 
memandang Biden telah memfitnah 
kepemimpinan tertinggi DPRK atau 
Korut. Mereka menyamakan Biden 
dengan binatang gila yang kerap 
melukai banyak orang.Selain itu KCNA 
juga mengolok Biden menderita 
demensia dan tidak kunjung terbangun 
dari tidur. Serupa dengan olokan Trump 
yang kerap menyebut Biden dengan 
sebutan "sleepy Joe"."Sepertinya sudah 
tiba saat baginya untuk meninggalkan 
hidupnya," kata KCNA.Ini bukan kali 
pertama Korea Utara mengolok Biden. 
Pada bulan Mei lalu, Biden juga pernah 
disebut bodoh dan memiliki IQ rendah 

Korut Sebut Joe Biden Gila
setelah menyebut Kim sebagai diktator 
dan tiran.Seorang peneliti senior di Institut 
Sejong, Korea Selatan mengatakan 
retorika yang diungkapkan kantor berita 
itu menunjukkan sikap tidak sabar Korea 
Utara terhadap kritik ke pemimpinnya.
"Pyongyang selalu benci mendengar 
pemimpinnya dicap sebai tiran atau 
diktator oleh dunia luar," tuturnya.
Kendati demikian spesialis propaganda 
Korea Utara dari Hankuk University of 
Foreign Studies, Korea Selatan mengakui 
olokan terhadap Biden kali ini termasuk 
ekstrem. Metafora "menghabisi anjing" 
sendiri sudah beberapa kali dilayangkan 
oleh Korea Utara.Trump bahkan pernah 
menjadi target amarah Pyongyang pada 
2017 lalu. Kala itu kedua pemimpin 
negara tersebut saling lempar cercaan 
dan ancaman sebelum akhirnya bertemu 
dan berekonsiliasi.Ketika pertengkaran 
semakin memanas, Kim pernah mengolok 
Trump sebagai orang Amerika yang gila 
mental sehingga harus dijinakkan dengan 
api. Kemudian olokan disusul oleh KCNA 
yang menyebut Trump sebagai "anjing 
gila". 
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negara tersebut saling lempar cercaan 
dan ancaman sebelum akhirnya bertemu 
dan berekonsiliasi.Ketika pertengkaran 
semakin memanas, Kim pernah mengolok 
Trump sebagai orang Amerika yang gila 
mental sehingga harus dijinakkan dengan 
api. Kemudian olokan disusul oleh KCNA 
yang menyebut Trump sebagai "anjing 
gila". 
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