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Cilacap, salah satu daerah yang 
dikenal sebagai lokasi kilang minyak 
Pertamina, mendadak viral berkat ulah 
warganet alias 
netizen. Dan 
sosok pria 
bernama Arie 
Gumilar 
(selanjutnya 
disingkat "AG") 
sebagai orang 
yang dianggap 
menjadi asal 
muasal perilaku 
netizen yang 
mendadak 
ngepoin Cilacap, 
dengan tempat 
karaoke bernama 
Infinity dan 
dugaan ada 
pekerja bernama 
Poppy dan 
Sandra yang 
sempat berurusan dengan AG... patut 
mendapat perhatian khusus dari warga 

Cilacap dan pemerintah daerah setempat. 
Semburan selang minyak Pertamina terus 

nyiprat ke wajah 
si AG. Semburan 
itu pula yang 
akhirnya 
berceceran di 
medsos 
meninggalkan 
jejak aib sang 
petinggi 
Pertamina yang 
pencitraannya sih 
soleh dan sangat 
religius itu. Ketika 
Presiden 
Federasi Serikat 
Pekerja 
Pertamina 
Bersatu (FSPPB) 
Arie Gumilar 
berorasi soal 
penolakannya 

terhadap rencana masuknya Ahok sebagai 
bagian dari direksi Pertamina. Ketika Arie 

Arie Gumilar :

Free Wife
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Tanah Air

Gumilar juga memaparkan alasan 
yang sama kepada para awak media 
dengan penuh semangat seakan dia 
adalah pemegang kuasa di Pertamina. 
Menyebut Ahok sebagai orang tukang 
bikin gaduh, selalu membuat keributan 
di mana-mana, sering berkata kasar 
dan berkata kotor. Saat itu banyak 
orang yang yakin Arie ini bagai orang 
yang suci tidak ada dosanya. Sehingga 
Arie menjadi agak sombong dengan 
segala tepuk tangan dari rekan-rekan 
kerjanya. Merasa paling hebat sendiri, 
bahkan lebih hebat dari Presiden 
Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir 
yang sebenarnya lebih punya kuasa 
untuk menentukan siapa yang 
memimpin Pertamina, dan siapa yang 
perlu dipecat dari Pertamina. Apalagi 
Arie Gumilar sudah malang melintang 
di mana-mana. Video orasinya di 
depan para mahasiswa pun juga ada. 
Akun media sosialnya yang penuh 
dengan citra alumni 212 yang 
memegang kunci surga, dengan foto-
foto bersama keluarga, bagai sudah 
hampir menyamai orang paling suci 
tanpa dosa di dunia. Namun, 
kepongahannya hanya sebentar. 
Dalam hitungan jam, sosok Arie dikuliti 
oleh para netizen. Dunia Arie yang 
awalnya indah, cerah, berbunga-bunga 
dan bermasa depan kinclong tiba-tiba 

terasa gelap. Lebih gelap dan pengap dari 
kena mati lampu berjam-jam. Gara-gara 2 
nama cewek : Poppy dan Sandra. Dan juga 
yang sampai saat ini Arie masih ngutang 
sama Bidan Tantri. Arie Gumilar menjadi 
Presiden Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) periode 2018-
2021. FSPPB adalah serikat karyawan 
Pertamina. Dalam situs resmi fsppb.or.id 
disebutkan FSPPB menyatakan sikap siap 
melakukan kemitraan dengan Direksi atau 
Manajemen perusahaan menjadi maju, 
unggul, dan terpandang. Tekad tersebut 
tertuang dalam visi dan misi organisasi ini. 
Visi FSPPB yaitu mewujudkan kualitas 
hidup pekerja Pertamina yang lebih baik 
melalui harmonisasi antara hak dan 
kewajiban secara proporsional, profesional, 
dan bertanggung jawab. Arie Gumilar 
mengukuhkan kepengurusan FSPPB untuk 
masa jabatan 2018-2021 di gedung utama 
kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin, 7 
Mei 2018. Saat itu Arie Gumilar 
mengatakan pada masa kepemimpinannya 
ia akan kembali membawa marwah FSPPB 
sebagai sebuah organisasi yang berwibawa 
dan berpengaruh. Pada 29 Agustus 2019, 
Arie Gumilar atas nama FSPPB 
menyampaikan beberapa syarat calon 
direksi Pertamina. Yaitu harus paham bisnis 
Pertamina. Harus sosok kredibel dan 
mampu menahan tekanan demi menjaga 
agar Pertamina tidak menjadi sapi perah 
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maupun mesin ATM siapapun rezim 
pemerintahan yang memimpin. Dan 
mampu berkomunikasi dengan pekerja 
Pertamina. Kini, berita yang tersebar 
adalah masuknya nama Ahok sebagai 
kandidat kuat calon Dirut Pertamina 
menjadi panggung bagi Arie Gumilar. Ia 
menyatakan tidak mau Pertamina 
dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 
Arie mengunggah foto spanduk 
menolak Ahok di akun Instagram 
@ariegoem pada Kamis, 14 November 
2019. "Spanduk penolakan FSPPB. 
Tukang bikin rusuh, bikin gaduh, 
pemberang, biang kekacauan, koruptor 
dan bermulut kotor tidak diterima di 
Pertamina," tulis Arie bersama 
unggahan foto. Masalahnya kenapa 
Arie menolak Ahok. Karena Ahok 

adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki 
bangsa kita saat ini, orangnya tegas dan 
jujur, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN), sosok figur yang pekerja keras dan 
berada dijalan yang lurus. Dan Arie sendiri 
adalah simpatisan 212 dan yang turut 
berpartisipasi mendemo Ahok pada 2017 
dan seterusnya, hingga gubernur DKI 
Jakarta itu lengser dan masuk penjara dua 
tahun. Maka jelaslah sudah, beliau itu anti-
Ahok yang sangat militan. Dan ketika ada 
desas-desus bahwa sosok yang sangat 
dibencinya itu bakal merapat ke 
instansinya, menjadi pimpinan tertinggi, AG 
pun stress berat. Dia mencoba meniru 
oknum di KPK yang memperalat para 
pegawai untuk menolak sosok bos baru 
yang tidak dia kehendaki, bahkan 
menggiring mahasiswa untuk melakukan 
aksi demo di depan Gedung 

MPR/DPR/DPD. AG di Pertamina, 
segera memasang spanduk-spanduk 
bernada penolakan terhadap Ahok. 
Antara lain yang mengatakan bahwa 
"Pertamina sudah utuh, jangan dibuat 
gaduh. Pertamina bukan sarang 
koruptor. Tolak pemberang bila tidak 
ingin perang". Begitu kira-kira bunyi 
kalimat-kalimat yang tertera di spanduk-
spanduk. Ribut-ribut yang diakibatkan 
AG ini memancing perhatian netizen. 
Banyak orang yang penasaran 
mengetahui siapa dia sebenarnya. Lalu 
terkuaklah bahwa dia juga aktif di PA 
212. Sampai disini publik pun mafhum 
alasan AG memobilisasi rekan-rekannya 
untuk menolak Ahok. Tapi rupanya apa 
yang dilakukan AG malah 
menghancurkan dirinya sendiri. 
Kesombongan seorang Arie Gumilar 
dibayar dengan terbukanya aib satu 
persatu. Lewat tangan netizen, Tuhan 
hendak membuka kedok asli seorang 
AG. Dia mengolok Ahok bermulut kotor, 
mantan napi, menista agama dan 
lainnya. Padahal, AG sendiri juga bukan 
manusia suci. Namun atas agresivitas 
AG yang keterlaluan itu, banyak orang 

merasa terpancing menelusuri jejak-
jejaknya di dunia maya. Bahkan yang 
tidak disangka-sangka, ada netizen yang 
mengirimkan catatan-catatan lain 
seputar AG selama ini lewat medsos. 
Dan terbongkarlah kebejatan kawan kita 
ini yang ternyata doyan berdugem ria. 
Ternyata ia sering main main dengan 
Poppy dan Sandra yang ketahuan 
bekerja di tempat karaoke bernama 
Infinity di Cilacap. Belum selesai dengan 
Poppy dan Sandra, muncul lagi klaim 
bahwa ada bidan yang belum dibayar 
biaya jasa lemburnya, setelah 
membantu menggugurkan kandungan 
wanita selingkuhannya. Lebih dari itu, 
muncul lagi daerah Mojokerto, Jombang, 
Bandung hingga Jogja, yang juga 
diklaim sebagai tempat ehem-ehemnya 
AG. Lalu yang terakhir, Istri AG 
dikabarkan cekcok dengan lakinya, 
karena skandal perselingkuhannya 
dibongkar publik. Bahkan salah seorang 
netizen bilang, kalau Sandra sudah 
terdeteksi identitasnya. Maksudnya, 
memang ada yang kenal. Dan saat 
ditanya kenal Sandra? Sesama pelayan 
karaoke jawabnya “ooh Sandra yang 
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punya Alphard itu kan?” Nampaknya, 
Sandra dan Poppy bukan cerita fiksi. 
Keduanya memang ada di dunia nyata, 
dan memang melayani ketua serikat 
pekerja pertamina. 

Sebenarnya 
apa yang dilakukan AG merupakan hal 
yang wajar dilakukan seorang pria yang 
mempunyai kedudukan dan jabatan. 

Semua sudah 
terbuka sekarang AG yang menuduh 
Ahok bermulut kotor namun 
kelakuannya ternyata jauh lebih kotor, 
menuduh Ahok tidak terpuji ternyata 
dirinya pengejar birahi. 

Yang menjadi masalah adalah tindakan dia 
yang merespon terlalu provokatif. 
Reaksinya berlebihan. Orasi dan spanduk 
penolakan adalah sebuah pernyataan 
politis. Orasinya untuk menolak Ahok tak 
lebih baik dari orasi ummat 212 yang penuh 
dengan hasut. Kalau si AG anteng-anteng 
saja menyikapi soal isu Ahok maka jejak 
digitalnya tak akan muncul dikuliti netizen. 
Masalahnya dia bereaksi terlalu keras lalu 
merasa diri sok saleh dan suci. Padahal 
kartunya dipegang netizen. Jadi dalam 
sebuah video AG menyampaikan framing 

yang ingin menjatuhkan Ahok dan 
menyoal soal karakter Ahok yang 
dianggap menjadi ancaman besar bagi 
Pertamina. Padahal pemerintah sendiri 
belum memastikan Ahok akan masuk ke 
BUMN yang mana. Dan pemerintah 
belum tentu menempatkan Ahok di 
pertamina. Kok sudah ribut semua. Kita 
layak memberikan apresiasi kepada 
Menteri BUMN, dengan strategi 
“menjaring tikus dan kadal” yang 
mengotori BUMN. Pak Menteri sengaja 
mencoba memancing untuk mengetahui 
siapa saja pihak-pihak yang selama ini 
menghambat berkembangnya BUMN. 
Kehebohan rencana pengangkatan 
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau 
Ahok di salah satu BUMN terus 
memunculkan penolakan dari sebagian 

kecil karyawan Pertamina. Namun, fakta 
yang ada saat ini Ahok baru sebatas 
dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir, 
kemudian menyatakan dirinya dipanggil 
untuk ditempatkan di salah satu BUMN. 
Hingga saat ini belum jelas Ahok akan 
ditempatkan di BUMN mana, begitu pula 
dengan posisinya apakah komisaris atau 
direksi. Inilah strategi untuk mengaduk 
dan mengetahui bagaimana karyawan-
karyawan di BUMN, apakah BUMN itu 
menjadi sarang tikus yang hingga saat 
ini merasa nyaman dan aman dalam 
melakukan berbagai tindakan 
menyimpang yang menguntungkan diri 
sendiri. Atau BUMN itu selama ini telah 
menjadi sarang para radikal. Pernyataan 
Ahok “Kalau buat negara, ya, saya 
mau,” setidaknya mampu menimbulkan 
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ini merasa nyaman dan aman dalam 
melakukan berbagai tindakan 
menyimpang yang menguntungkan diri 
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daya kejut dahsyat bagi kalangan 
karyawan yang tidak bersih di BUMN. 
Pro dan kontra setidaknya ikut 
meramaikan keterpilihan Ahok menjadi 
petinggi BUMN. Mereka pro, karena 
beranggapan Ahok sebagai sosok yang 
transparan, profesional, berprestasi, 
punya keberanian. Yang pasti Ahok 
akan melakukan pembersihan total 
karyawan koruptor, karyawan yang 
terimbas radikalisme, terimbas paham 
khilafah, dan karyawan yang 
menentang Pancasila. Yang kontra, 
menilai Ahok ini sebagai penista agama, 
kasar, dan mantan napi. Dari pro kontra 
ini saja kita bisa menilai bahwa 
kelompok yang kontra jelas dipenuhi 
kekhawatiran dan ketakutan. Inilah 
hebatnya menteri Erick dalam 
memunculkan satu-persatu para 
karyawan yang melakukan pembusukan 
di BUMN. Selain bermasalah dengan 
hubungan rumah tangga, Arie ternyata 
juga menyalahi kewenangannya 
sebagai Ketua serikat pekerja dan 
ketahuan melanggar undang-undang 
yang ada. Hal ini sesuai penjelasan 
Teddy Gusnaidi selaku Dewan Pakar 
PKPI. Ahok tidak melanggar UU ketika 

menjadi pejabat di BUMN karena syarat 
formilnya terpenuhi. Tidak boleh ada 
pihak manapun menolak kehadiran Ahok 
di Pertamina termasuk Serikat Pekerja. 
Serikat pekerja tak memiliki legalitas UU 
untuk melakukan penolakan. Karena 
mereka menggunakan label 
ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja, 
maka mereka terikat di dalam UU 
Ketenagakerjaan dan UU Serikat 
Pekerja. Apakah ada kewenangan 
mereka melakukan penolakan terhadap 
penentuan pejabat di BUMN? Ternyata 
tidak ada satu pasal pun yang 
memberikan kewenangan mereka untuk 
melakukan penolakan terhadap 
penunjukkan pejabat di sebuah 
perusahaan. Berarti Federasi Serikat 
Pekerja telah melanggar UU. Artinya 
yang dilakukan Federasi serikat pekerja 
Pertamina adalah tindakan ilegal. 
Tindakan ilegal itu tentu ada konsekuensi 
hukumnya jika merugikan para pihak atas 
tindakan mereka tersebut. Bagaimana 
dengan rencana Serikat Pekerja akan 
turun ke jalan menolak Ahok? Pekerja 
yang anggota serikat Pekerja maupun 
pengurus ketika akan melakukan hal 
tersebut, tentu harus paham dulu, apakah 

penolakan itu masuk dalam ranah 
Perselisihan hubungan Industrial di 
dalam UU? Ternyata hal itu tidak masuk 
dalam kategori perselisihan hubungan 
Industrial. Karena tidak masuk dalam 
kategori tersebut dalam UU, maka Pihak 
Pertamina atau BUMN menolak jika 
pihak Pekerja ingin melakukan Bipartit, 
karena jika Bipartit dilakukan, itu 
tindakan ilegal, hasil bipartitnya pun 
ilegal. Sehingga membuat Pertamina 
dan BUMN ikut dalam melakukan 
tindakan ilegal. Jadi langsung ditolak 
saja..Jika Serikat pekerja kemudian 
tetap mau melakukan mogok, maka 
mereka wajib memberitahukan ke 
perusahaan sekurang-kurangnya 7 hari 
kerja. Jika itu dilakukan, maka 
pengusaha berhak menyatakan bahwa 

itu ilegal dan akan ada sanksi. Karena 
tidak melalui mekanisme perselisihan 
hubungan Industrial. Jika tetap mereka 
lakukan maka Pertamina berhak untuk 
tidak membayar upah mereka, mereka 
oleh UU dianggap mangkir dan 
mengundurkan diri. Maka Pertamina 
berhak mencabut akses mereka 
sebagai pekerja pertamina. Tindakan itu 
adalah tindakan legal yang dilindungi 
oleh UU. Jadi siap-siap saja mereka 
kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang 
apa yang harus dilakukan oleh BUMN 
menyikapi tindakan Organisasi buruh 
ini? ya itu tadi, jangan diajak bicara, 
karena tindakan mereka ilegal, kalau 
sudah merugikan, langsung ditindak 
saja. Gak perlu takut melanggar UU, 
karena yang dilakukan oleh organisasi 
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tersebut sudah melanggar UU. Karena 
apa yang dikatakan dalam spanduk 
yang dipasang itu semua belum ada 
buktinya. Misalnya Bisakah AG 
menunjukkan gaduh dan rusuh. 
Bisakah AG menunjukkan biang 
kekacauan seperti apa yang 
dimaksudkannya itu? Siapa yang 
dimaksud dalam spanduk tersebut. 
Bukankah AG sendiri si pemuja RS 
biang kerusuhan, orang tidak terpuji, 
dan bermulut kotor? Bisakah AG 
menjelaskan perang seperti apa yang 
dimaksud? Dari poin yang disampaikan 
di spanduk tersebut, jelas sekali AG 
sedang memprovokasi karyawan 
Pertamina melalui FSPPB, untuk 
menolak Ahok (meskipun Ahok belum 
tentu masuk pertamina). Dan kita 
menjadi semakin tahu bahwa ada 
banyak karyawan Pertamina yang 

terpapar paham radikalisme, salah 
satunya AG ini. Dan tentunya pula para 
anggota FSPPB yang ikut menolak adalah 
mereka-mereka yang terpapar itu. Ini 
memudahkan Pak Menteri Erick melalui 
Ahok membersihkan setiap BUMN dari 
virus-virus radikalisme, sekaligus kembali 
menegakkan visi dan misi tiap BUMN bagi 
kepentingan rakyat Indonesia. Semua 
BUMN di bawah menteri Erick Thohir tidak 
butuh karyawan-karyawan seperti AG 
yang pelan tapi pasti suatu saat akan 
menjadi penghambat berkembangnya 
BUMN. Bahkan Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar 
Pandjaitan menyatakan yang menolak 
Ahok justru perlu dipertanyakan. Menurut 
Luhut, masuknya Ahok menjadi salah satu 
calon pejabat BUMN tidak perlu jadi 
polemik. Apalagi, belakangan juga santer 
soal penolakan yang disuarakan atas 

nama serikat pekerja di tubuh pelat 
mirah migas raksasa tersebut. 
"Memang dia siapa?" kata Luhut, Senin 
(18/11/2019). Luhut yakin Ahok adalah 
orang baik dan layak menduduki posisi 
di BUMN, termasuk Pertamina. Dia 
heran orang yang baik dan lurus malah 
ditolak. Kalau orang baik ada yang tidak 
setuju masuk, kan yang tidak setuju 
masuknya perlu dipertanyakan, ujar 
Luhut di Kementerian Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi. Luhut 
berpesan agar hal ini tidak usah 
diramaikan, apalagi dengan rekam jejak 
Ahok yang secara kinerja sebenarnya 
tidak ada masalah. "Kalau orang baik 
jadikan, itu saya lihat ada komentar-
komentar against Ahok." Pihak yang 
berwenang di BUMN seharusnya sudah 
bisa melakukan bersih-bersih karyawan 
dan memeriksa Presiden FSPPB, 
sehubungan dengan latar belakang 
penolakannya terhadap BTP yang akan 
menjadi salah satu pimpinan BUMN. 
Sekaligus, memeriksa latar belakang 

keterlibatan setiap karyawan pada 
ormas radikal. Karena bagaimanapun 
karyawan yang telah terpapar paham 
radikalisme itu adalah benalu bagi 
bangsa dan negara ini, yang suatu 
saat bisa menjadi bom waktu bagi 
hancurnya BUMN, termasuk juga AG 
yang menurut Intelektual Muda 
Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad 
Guntur Romli penolakan yang 
mengatasnamakan FSPPB itu karena 
tokoh-tokoh serikat pekerja Pertamina 
tersebut terpapar virus radikalisme. 
Tokoh FSPPB yang menolak Ahok 
diduga terpapar virus radikalisme 
seperti ketuanya, Arie Gumilar yang 
aktif di gerakan 212, yang aktif 
menyebarkan isu SARA dalam 
gerakan politik. Dan yang saat ini viral 
di medsos keterlibatan Arie Gumilar 
bersama tokoh-tokoh 212 yang lain, 
kata Guntur Romli kepada 
Beritasatu.com. Orang-orang seperti 
AG inilah yang selama ini menjadi 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

tersebut sudah melanggar UU. Karena 
apa yang dikatakan dalam spanduk 
yang dipasang itu semua belum ada 
buktinya. Misalnya Bisakah AG 
menunjukkan gaduh dan rusuh. 
Bisakah AG menunjukkan biang 
kekacauan seperti apa yang 
dimaksudkannya itu? Siapa yang 
dimaksud dalam spanduk tersebut. 
Bukankah AG sendiri si pemuja RS 
biang kerusuhan, orang tidak terpuji, 
dan bermulut kotor? Bisakah AG 
menjelaskan perang seperti apa yang 
dimaksud? Dari poin yang disampaikan 
di spanduk tersebut, jelas sekali AG 
sedang memprovokasi karyawan 
Pertamina melalui FSPPB, untuk 
menolak Ahok (meskipun Ahok belum 
tentu masuk pertamina). Dan kita 
menjadi semakin tahu bahwa ada 
banyak karyawan Pertamina yang 

terpapar paham radikalisme, salah 
satunya AG ini. Dan tentunya pula para 
anggota FSPPB yang ikut menolak adalah 
mereka-mereka yang terpapar itu. Ini 
memudahkan Pak Menteri Erick melalui 
Ahok membersihkan setiap BUMN dari 
virus-virus radikalisme, sekaligus kembali 
menegakkan visi dan misi tiap BUMN bagi 
kepentingan rakyat Indonesia. Semua 
BUMN di bawah menteri Erick Thohir tidak 
butuh karyawan-karyawan seperti AG 
yang pelan tapi pasti suatu saat akan 
menjadi penghambat berkembangnya 
BUMN. Bahkan Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar 
Pandjaitan menyatakan yang menolak 
Ahok justru perlu dipertanyakan. Menurut 
Luhut, masuknya Ahok menjadi salah satu 
calon pejabat BUMN tidak perlu jadi 
polemik. Apalagi, belakangan juga santer 
soal penolakan yang disuarakan atas 

nama serikat pekerja di tubuh pelat 
mirah migas raksasa tersebut. 
"Memang dia siapa?" kata Luhut, Senin 
(18/11/2019). Luhut yakin Ahok adalah 
orang baik dan layak menduduki posisi 
di BUMN, termasuk Pertamina. Dia 
heran orang yang baik dan lurus malah 
ditolak. Kalau orang baik ada yang tidak 
setuju masuk, kan yang tidak setuju 
masuknya perlu dipertanyakan, ujar 
Luhut di Kementerian Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi. Luhut 
berpesan agar hal ini tidak usah 
diramaikan, apalagi dengan rekam jejak 
Ahok yang secara kinerja sebenarnya 
tidak ada masalah. "Kalau orang baik 
jadikan, itu saya lihat ada komentar-
komentar against Ahok." Pihak yang 
berwenang di BUMN seharusnya sudah 
bisa melakukan bersih-bersih karyawan 
dan memeriksa Presiden FSPPB, 
sehubungan dengan latar belakang 
penolakannya terhadap BTP yang akan 
menjadi salah satu pimpinan BUMN. 
Sekaligus, memeriksa latar belakang 

keterlibatan setiap karyawan pada 
ormas radikal. Karena bagaimanapun 
karyawan yang telah terpapar paham 
radikalisme itu adalah benalu bagi 
bangsa dan negara ini, yang suatu 
saat bisa menjadi bom waktu bagi 
hancurnya BUMN, termasuk juga AG 
yang menurut Intelektual Muda 
Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad 
Guntur Romli penolakan yang 
mengatasnamakan FSPPB itu karena 
tokoh-tokoh serikat pekerja Pertamina 
tersebut terpapar virus radikalisme. 
Tokoh FSPPB yang menolak Ahok 
diduga terpapar virus radikalisme 
seperti ketuanya, Arie Gumilar yang 
aktif di gerakan 212, yang aktif 
menyebarkan isu SARA dalam 
gerakan politik. Dan yang saat ini viral 
di medsos keterlibatan Arie Gumilar 
bersama tokoh-tokoh 212 yang lain, 
kata Guntur Romli kepada 
Beritasatu.com. Orang-orang seperti 
AG inilah yang selama ini menjadi 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1314

benalu di BUMN. Mereka menerima 
gaji dan fasilitas dari negara, namun 
dengan tidak tahu malu menghujat 
pemerintah baik di medsos maupun di 
kehidupan nyata. Baik sebagai 
pendonor maupun terjun langsung ke 
lapangan, melakukan demo anti 
pemerintah. Sudah waktunya 
pemerintah bersikap tegas, jangan 
mau didikte oleh kelompok-kelompok 
yang selama ini menjadi parasit di 
pemerintahan. Keputusan Erick 
Thohir melakukan perombakan besar-
besaran pada internal Kementerian 
BUMN merupakan langkah yang 
tepat. Namun hendaknya 
perombakan ini jangan hanya 
terbatas pada pencopotan sekretaris 
kementerian (sesmen) dan semua 
deputi, tapi juga mencakup hingga 

jajaran karyawan selevel Arie Gumilar ini. 
Bukan apa-apa, pasalnya bila benar Ahok 
masuk Pertamina, karyawan model Arie 
pasti akan keteteran. Menilik dari apa yang 
pernah dilakukan Ahok semasa di Pemprov 
DKI Jakarta dulu. Saat menjabat gubernur 
DKI, Ahok mampu membangun sistem 
performa manajemen, standar operasional 
prosedur, dan penerapan sistem digital. 
Bukan itu saja, Ahok juga membangun 
budaya berbasis kinerja. Selama memimpin 
Pemprov DKI Jakarta, Ahok mendorong 
bawahannya berperilaku berdasarkan 
budaya tersebut. Sistem dan kinerja yang 
dibangun Ahok bahkan menuai apresiasi 
positif dari publik. Hal ini terbukti dari Survei 
Saiful Mujani Research and Consulting 
(SMRC) pada Oktober 2016 yang 
menunjukkan 61% masyarakat DKI Jakarta 
menilai pemerintahan berjalan baik dan 

sangat baik. Tingkat kepuasan warga 
terhadap kinerja keseluruhan Ahok 
mencapai 75%. Pelayanan di 
kecamatan dan kelurahan bahkan 
memuaskan 90% warga DKI Jakarta. 
Politisi PDIP, Hendrawan, melalui 
Detik.com Hendrawan menilai ketakutan 
terhadap etos kerja Ahok yang tinggi 
dan disiplin menjadi penyebab sikap 
tersebut. Juga, terdapat bayangan 
'perilaku' masa lalu yang dinilai 
menakutkan, seperti main pecat, 
pemberlakuan indikator kinerja yang 
tanpa kompromi, disiplin dan etos kerja 
tinggi, dan sebagainya. (Detik.com, 16 
November 2019). Orang seperti Ahok 
akan ditolak di lembaga manapun yang 
membutuhkan reformasi besar besaran. 
Alasan soal ia berasal dari ras 
keturunan Cina, agamanya yang bukan 
Islam, dan bahwa ia mantan napi yang 
tidak relevan akan menambah alasan 
yang dimunculkan. Bukan hanya Ahok. 
karakter seperti Jonan, yang telah jelas 
rekam jejaknya melakukan reformasi 
juga akan ditolak di banyak lembaga. 
Ahok dan Jonan adalah karakter yang 
mewakili tekad, kerja keras, memotong 
rente, serta anti korupsi dan 
penyelewengan. Yang jelas, mereka 
adalah contoh figur yang tak ragu 
membuat terobosan baru. Walau 
demikian, seperti sudah tercatat dalam 
sejarah, akibat politik identitas yang 

berlandaskan ayat dan mayat dari 
kelompok 212, Ahok harus menelan pil 
pahit. Dirinya hanya dipilih oleh 42 
persen warga DKI, yang masih waras. Ia 
sudah memaafkan orang-orang yang 
dulu pernah memfitnahnya hingga ia 
masuk penjara. Padahal Ahok tidak 
melakukan kesalahan apa pun. Kita lihat 
saja sejauh mana AG akan melakukan 
penolakan terhadap Ahok, sejauh mana 
AG akan ngeles bahwa dia tidak terpapar 
radikalisme, sejauh mana AG akan 
berusaha menutupi dirinya dari Poppy-
Sandra. AG saat ini dia sedang 
melempar bumerang tajam yang akan 
kembali pada AG sendiri dan menebas 
karirnya di Pertamina. Dan semoga 
BUMN bersih dari tikus, kecoa, dan para 
simpatisan 212. Semoga sebelum Ahok 
datang, Direksi sudah melakukan bersih-
bersih terhadap bawahannya. 
Ucapan Ahok : "Saya selalu siap, bila 
negara ingin melibatkan saya untuk 
bekerja demi kebaikan bangsa dan 
negara" 
Ahok memang enggak ada matinya. 
Eksistensinya di dunia perpolitikan 
Indonesia kian tak terbendung. Akhir 
kata, entah mau diakui atau tidak, Ahok  
adalah nafas harapan baru yang dimiliki 
bangsa kita saat ini, guna untuk 
membasmi bandit-bandit maling dan 
mafia kelas wahid yang menggurita di 
tubuh BUMN. 
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berlandaskan ayat dan mayat dari 
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Info SIP
Cara Mengatasi Jerawat Batu

Jerawat batu sudah menjadi momok bagi 
banyak orang, terutama para 
wanita.Penyebabjerawat muncul dari hal 
sepele yang sering dilakukan. Tak hanya 
itu, jerawat bisa muncul karena faktor 
hormon.
Sehingga hasilnya berbeda, ada yang 
jerawat hanya bintik kecil dengan nanah, 
ada kulit membenjol merah ngilu, ada 
benjol besar seperti kerikil atau yang 
sering disebut 'jerawat batu'.
Melansir dari Jurnal Dermatology Inggris, 
“Improving Patient Outcomes in Skin 
Disease Worldwide”, jerawat dikenal 
sebagai kelainan kulit masa remaja. 
Namun pasien di atas 25 tahun 
meningkat signifikan selama 10 tahun 
terakhir, 76 persen wanita dan 24 persen 
pria dari tingkat ringan hingga parah. 
Berikutcara menghilangkan jerawat batu 
yang efektif dan aman:
1. Mencuci Wajah dengan Benar
Biasakan untuk mencuci wajah cukup 2 
kali sehari, tidak perlu berlebihan dan 
selalu menggunakan scrub. Bahan kimia 
yang terkandung dalam produk 
pembersih juga kurang baik bila terserap 
terus oleh kulit.
Sebaiknya Anda memilih produk sabun 
berlabel non comedogenic dan oil control 
supaya bisa membersihkan secara 
maksimal hingga ke pori dan tidak 
membuat kulit kering.Pastikan 
menggunakan handuk kering khusus 
wajah, dengan cara di tepuk-tepuk bukan 
menggosoknya. Dikhawatirkan gesekan 
tersebut membuat jerawat pecah atau 
luka baru pada kulit. Bersihnya kulit 
wajah dan penggunaan produk yang 
tepat akan mempercepat pengempisan 
jerawat.
2. Tidak Memecah Jerawat dengan 
Tangan Kotor
Jerawat batu yang besar dan 
menjengkelkan pasti bikin gemas ingin 

dipecah supaya lekas mengempis. Tapi 
berhati-hatilah, cara ini bisa menimbulkan 
efek radang dan membekas di kulit.
Bakteri baru bisa masuk ke dalam luka 
yang terbuka dan membuat kulit 
menggelap atau menimbulkan lubang-
lubang seperti bentuk bulan. Jika Anda 
sudah tidak betah dengan kondisi parah 
ini, bisa konsultasikan pada dokter kulit 
yang terjamin supaya tidak salah 
langkah.
Jika jerawat tidak sengaja pecah, 
langsung tutup lukanya dengan tisu 
kering lalu beri antibiotik atau pembersih 
luka juga obat jerawat sesuai kulit Anda. 
Meminimalisir bakteri baru masuk.
3. Pakai Produk Make Up yang Tepat
Seperti ketika memilih sabun wajah, 
gunakanlah produk kecantikan make up 
yang berlabel oil control atau for oily and 
acne prone skin. Supaya selama 
beberapa waktu wajah tertempel make 
up, namun pori-pori Anda tetap terjaga 
tanpa sumbatan.Hindari jerawat Anda 
tertutup rapat, biarkan dia menerima 
udara bebas. Semakin sering tertutup 
dengan make up atau diplester, bisa 
menjadi terlalu lembab.
4. Melakukan Eksfoliasi 3 Kali Seminggu
Eksfoliasi selain bermanfaat sebagai 
pencerah wajah, juga baik untuk 
membersihkan kulit mati. Bagi Anda yang 
memiliki kulit normal cenderung kering, 
lakukan 1-2 kali seminggu. Bagi kulit 
berminyak dan lebih berpotensi jerawat 
lakukan eksfoliasi 3 kali.
Cara eksfoliasi yang aman, supaya tidak 
memecah paksa jerawat, bisa dengan 
memberi gerakan memutar yang lembut 
selama 30 - 60 detik, kemudian bilas 
bersih.
5. Gunakan Ramuan Kunyit, Jeruk Nipis, 
dan Madu
Cara menghilangkan jerawat batu 
selanjutnya ialah membuat masker alami, 
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
menyerahkan oknum Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) pembobol 
Bank DKI senilai Rp32 miliar kepada 
Polda Metro Jaya untuk menuntaskan 
proses hukumnya."Kalau semua tindak 
pidana, tentu harus diproses hukum dan 
dituntaskan secara hukum," kata Anies 
Baswedan saat ditemui di Kantor Wali 
Kota Jakarta Pusat, Selasa (19/11).Ia 
menegaskan para oknum Satpol PP 
yang diduga terlibat dalam penarikan 
uang secara ilegal itu harus segera 
dibebastugaskan untuk menyelesaikan 
permasalahan terkait dengan salah satu 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Provinsi DKI Jakarta itu."Bukan hanya 
diungkap tapi diproses hukum dengan 
tuntas dan secara administrasi semua 
yang terlibat dibebastugaskan agar 
proses hukumnya jalan," kata 
Anies.Anies juga secara khusus meminta 
Kasatpol PP Arifin untuk terus 
berkoordinasi agar hal itu cepat 
terungkap.
1.Pembobolan Dilakukan Sejak Mei 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) DKI Jakarta Arifin 
mengatakan berdasarkan pengakuan 
dari oknum anggotanya yang diduga 

Satpol PP DKI Bobol Bank DKI Rp 32M

membobol Bank DKI, bahwa mereka 
sudah melakukan tindakannya sejak Mei, 
hingga menimbulkan kerugian sebesar 
Rp32 miliar."Ini menurut pengakuan 
mereka sudah lama. Bukan dalam sekali 
ambil sebesar itu, tidak. Ada yang bilang 
sejak Mei 2019, lanjut sampai Agustus," 
kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, 
Senin (19/11).Kendati demikian, Arifin 
mengatakan tindakan yang dilakukan 
oleh 12 oknum petugas Satpol PP di 
Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan 
Jakarta Timur ini bukanlah terkait dengan 
pencucian uang atau tindak pidana 
korupsi."Mereka itu tidak ada pencucian 
uang dan korupsi ya. Tetapi mereka 
ambil uang di ATM Bersama tapi saldo 
(di Bank DKI) tidak berkurang. Namun 
kenapa pihak yang sana juga baru 
hebohnya sekarang. Itu juga jadi 
pertanyaan saya, sistem mereka seperti 
apa," kata Arifin.
2.Beberapa Anggota Satpol PP 
Kembalikan Uang Hasil Pembobolan
Ke-12 orang oknum tersebut, kata Arifin, 
saat ini sudah dinonaktifkan terhitung 
hari Senin ini. Beberapa orang di 
antaranya, lanjut Arifin, memiliki itikad 
baik untuk mengembalikan uang tersebut 
pada Bank DKI."Jadi beberapa orang 

yaituKupas 1 ruas kunyit, lalu 
dihaluskan, tambahkan jeruk nipis dan 
2 sdm madu.
Aduk merata hingga membentuk 
pasta, lalu gunakan sebagai masker 
wajah.
Diamkan selama 10 menit, lalu cuci 
wajah hingga bersih.
6. Gunakan Bawang Putih
Bawang putih sebagai bumbu dapur 
umum yang sangat mudah dijumpai 
dan alami untuk mengatasi radang 
kulit jerawat batu. Berdasarkan 
penelitian, bawang putih memiliki 
resistensi yang kuat terhadap 
bakteri.Cara menghilangkan jerawat 
batu cukup mudah, Anda potong 
bawang putih dan oleskan cairan yang 
menyengat tersebut pada tiap jerawat 
batu. Bisa juga dengan menghaluskan 
bawang putih dan dioleskan. Lalu 
diamkan 15 menit, baru dibilas bersih. 
Lakukan cara ini 2 kali sehari.
7. Gunakan Putih Telur
Cara menghilangkan jerawat batu 
secara alami selanjutnya ialah 
menggunakan putih telur, karena 
mengandung enzim lisozim. Melansir 
dari Fakultas Farmasi UGM, 1996 
menunjukkan hasil bahwa 
penambahan enzim lisozim menaikkan 
aktivitas antibiotic dan memecah 
dinding bakteri.
Ambil 1 butir telur ayam, ambil saja 
putih telurnya.
Kocok hingga mengembang, lalu 
oleskan pada jerawat.
Tunggu masker selama 10-15 menit, 

lalu bilas hingga bersih.
8. Gunakan Kulit Jeruk Kering
Kulit jeruk yang mengandung Vitamin C 
dan AHA (alpha hydroxy acids) atau asam 
alpha hidroksi alami, yang mampu 
memutihkan wajah dan mengurai luka 
bekas jerawat. Caranya pun cukup mudah.
Jemur kulit jeruk hingga kering, kemudian 
ditumbuk halus.
Campurkan bubuk kulit jeruk dengan air 
secukupnya, hingga membentuk pasta.
Oleskan ramuan Anda ke bagian 
berjerawat, lalu diamkan hingga mengering.
Bilas hingga bersih. Cara menghilangkan 
jerawat yang sederhana, mudah dan bisa 
disimpan.
9. Gunakan Kentang
Jenis umbi-umbian kentang dapat 
dimanfaatkan sebagai cara menghilangkan 
jerawat batu alami. Anda bisa 
menggunakannya setiap hari dengan 
mudah, cukup potong tipis kentang, 
kemudian tempelkan pada jerawat. 
Diamkan dulu selama 10 menit, lalu cuci 
wajah dengan air dingin.
10. Gunakan Cuka Apel Jadi Toner
Cuka apel juga memiliki kandungan AHA 
(alpha hydroxy acids) seperti jeruk dan 
asam malat. Bahan tersebut berfungsi 
sebagai anti bakteri dan mengurangi bintik 
hitam.Campurkan cuka apel 1 banding 2 
dengan air putih, gunakan kapas untuk 
mengaplikasikan ke wajah Anda. Tunggu 
semalaman sambil tidur, kemudian bilas di 
pagi hari.Itulah beberapa cara 
menghilangkan jerawat batu yang dapat 
Anda lakukan secara teratur di rumah, 
dengan mudah, dan murah.
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sudah selesai urusannya. Nah, tinggal 
beberapa orang lagi. Masih usaha 
untuk mengembalikan uangnya, 
mungkin tidak bisa karena satu dan 
lain hal," ucapnya.Meski ada usaha 
untuk mengembalikan uang tersebut, 
Arifin menjelaskan, proses 
pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya 
menjadi ranah pihak berwajib apakah 
melanjutkan pemeriksaan atau 
tidak."Makanya saya katakan kita 
tunggu hasil penyelidikan di Polda, 
agar bisa menentukan langkah 
selanjutnya. Kalau terbukti bersalah 
ada unsur niat tidak baik, kami 
siapkan sanksi tegas berupa 
pemecatan," ujarnya.Atas kejadian ini, 
Arifin mengimbau pada jajarannya 
agar menghindari cara-cara tidak baik 
dan tidak halal untuk menambah 
penghasilannya."Saya katakan pada 
jajaran saya untuk mensyukuri berapa 
pun penghasilan yang didapat, berapa 
pun itulah yang menjadi hak kita. 
Hindari cara-cara yang tidak baik, 
tidak halal. Kalau ada kerusakan 
harusnya melaporkan. Iya, harus 
seperti itu," tutur Arifin.
3.Bank DKI Laporkan Pembobolan ke 
Polisi
Bank DKI Jakarta telah melaporkan 
kasus dugaan pembobolan ke 
penegak hukum dan manajemen bank 
ini menjamin keamanan dana 
nasabah."Kejadian ini dilakukan pada 
ATM bank lain. Sejak awal kami sudah 

melakukan koordinasi dengan instansi 
terkait atas permasalahan ini," kata Herry 
dalam keterangan tertulisnya kepada 
ANTARA di Jakarta, Senin (18/11).Herry 
membantah permasalahan itu adalah 
pencurian uang oleh Satpol PP dari 
rekening Bank DKI. Kasus yang terjadi 
tidak ada hubungannya dengan dana 
nasabah yang ada di Bank DKI.Layanan 
dan kegiatan operasional perbankan tetap 
berjalan normal. "Bank DKI menjamin 
keamanan dana nasabah," katanya.Herry 
menegaskan bahwa nasabah tidak perlu 
khawatir untuk tetap menggunakan 
layanan Bank DKI seperti biasa. Dana 
nasabah yang ada di Bank DKI dijamin 
aman.
4.Ambil Uang di ATM Tapi Saldonya Tak 
Berkurang
Petugas Satpol PP di Jakarta Barat 
berinisial MO diperiksa Polda Metro Jaya 
karena diduga terlibat kasus pencucian 
uang melalui Bank DKI sebesar Rp32 
miliar. Diduga, MO melakukan aksi tersebut 
tidak seorang diri, namun bersama dengan 
beberapa rekannya yang lain.
Dikabarkan bahwa telah terjadi 
pengambilan uang dalam jumlah tak wajar 
oleh beberapa orang oknum petugas 
Satpol PP melalui mesin ATM Bersama 
dengan media kartu ATM Bank DKI. 
Namun ketika uang diambil oleh pelaku 
yang memiliki rekening Bank DKI, saldo 
dalam tabungannya tidak berkurang sama 
sekali sehingga tindakan ini kembali 
diulang oleh para pelaku. 

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan 
mengonfirmasi bahwa kapal mereka 
ditangkap oleh pemberontak Houthi di 
Yaman.Pemberontak Houthi menangkap 
tiga kapal yang terdiri dari dua kapal 
Korsel dan satu milik Arab Saudi di Laut 
Merah pada Minggu (17/11).Sebanyak 16 
awak kapal termasuk dua warga Korsel 
ditahan oleh para pemberontak. Kemlu 
Korsel menyatakan kondisi dua orang 
warga mereka dalam kondisi baik. 
Pihaknya tengah berupaya untuk segera 
membebaskan."Semua warga kami 
berada dalam keadaan sehat dan 
selamat. Kami akan melakukan yang 
terbaik untuk melepaskan warga kami 
secepatnya," kata dia dikutip dari AFP, 
Selasa (19/11).Sebelumnya, Ketua 
Komite Revolusi Tertinggi Houthi, 
Mohammed al-, mengaku kelompoknya 
telah merebut sebuah kapal yang 
membawa alat pengeboran minyak di 
lepas pantai Yaman."Penjaga pantai 
Yaman melakukan tugasnya untuk 
menentukan apakah itu... milik agresor 
atau Korsel. Jika itu Korsel, maka akan 
dibebaskan setelah prosedur hukum. 
Kami menjamin semua orang jadi tidak 

Kapal Korsel Ditangkap Pemberontak Houthi

perlu khawatir tentang keadaan para 
awak kapal," kata al- di Twitter.Insiden itu 
terjadi setelah milisi Houthi 
menghentikan serangan ke Arab Saudi 
pasca pembukaan dialog oleh 
pemerintah Saudi kepada kelompok 
pemberontak yang diduga didukung Iran 
itu.Arab Saudi bersama sekutunya 
sempat berupaya melakukan intervensi 
dalam konflik di perang sipil Yaman 
dengan mendukung Presiden Abedrabbo 
Mansout Hadi setahun setelah milisi 
Houthi menguasai ibu kota 
Sanaa.Perang sipil Yaman yang telah 
terjadi sejak 2015 lalu itu pun dilihat 
secara luas sebagai perang proxy antara 
Saudi dan Iran, dua kekuatan besar di 
Timur Tengah. Saudi selama ini 
membantu pemerintah Yaman untuk 
memberangus Houthi yang diduga 
disokong Iran.Menurut kelompok 
kemanusiaan, hingga hari ini konflik sipil 
di Yaman telah merenggut puluhan ribu 
jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
bahkan menganggap konflik yang telah 
berjalan selama empat tahun ini sebagai 
krisis kemanusiaan terburuk sepanjang 
sejarah. 
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Tanah Air

New York Times Soroti Pabrik Tahu Di Tropodo

Surat kabar asal Amerika Serikat, the 
New York Times, merilis laporan tentang 
puluhan pabrik tahu di Indonesia yang 
disebutnya menggunakan sampah 
plastik impor sebagai bahan bakar dalam 
proses produksi makanan berbahan 
dasar kedelai itu.Laporan itu muncul di 
tengah maraknya pemberitaan kiriman 
sampah plastik mancanegara ke 
Indonesia yang mayoritas berasal dari 
negara-negara besar. Termasuk, 
sejumlah besar yang datang dari AS 
untuk kemudian digunakan sebagai 
penyulut api pabrik tahu yang terletak di 
Tropodo, Waru, Sidoarjo, Jawa 
Timur."Asap dan abu yang dihasilkan 
dari plastik yang dibakar memiliki 
konsekuensi racun yang luar biasa," kata 
Richard Paddock, jurnalis the New York 
Times melaporkan dalam artikel berjudul 
To Make This Tofu, Start by Burning 
Toxic Plastic, dibantu kontributor Dera 
Menra Sijabat dan fotografer Ulet 
Ifansasti. Artikel itu terbit Kamis lalu, 14 
November, dikutip dari nytimes.com, 
pada Senin (18/11)."Lebih dari 30 pabrik 
di Tropodo menggantungkan bahan 
bakar untuk produksi tahu mereka 
dengan membakar campuran limbah 
plastik dan kertas, termasuk beberapa 
yang dikirim dari Amerika Serikat," lapor 
Paddock.
1.Mencemari Ekosistem Lokal, 

Termasuk Sumber Pangan Warga
Tahu yang diproduksi menggunakan 
tungku berbahan bakar limbah jelas 
memiliki imbas kimiawi yang buruk, tak 
hanya bagi makanan itu sendiri, 
melainkan bagi calon 
konsumennya.Namun, lebih dari itu, asap 
yang dihasilkan dari industri pabrik tahu 
tersebut juga telah mencemari ekosistem 
lokal, termasuk memicu sejumlah telur 
yang ditelurkan ayam milik warga 
setempat "mengandung kadar zat kimia 
berbahaya dioksin (dioxin) melebihi 
ambang batas wajar, bahkan 
berbahaya."Telur biasanya digunakan 
untuk menguji kontaminasi karena ayam 
secara efektif mencicipi tanah ketika 
mereka mencari makan. Hal itu berujung 
pada racun menumpuk di telur 
mereka."Dioxin merupakan polutan yang 
berpotensi menyebabkan kanker, cacat 
lahir dan Parkinson," tulis Paddock 
mengutip laporan terbaru yang dirilis 
lembaga pemerhati lingkungan 
International Pollutants Elimination 
Network (IPEN).Tingkat dioksin yang 
ditemukan dalam telur di Tropodo adalah 
kedua yang tertinggi setelah telur yang 
dikumpulkan di dekat Bien Hoa, Vietnam, 
bekas pangkalan udara Amerika Serikat 
pada era Perang Vietnam. Tempat itu 
digunakan sebagai lokasi uji coba Agent 
Orange (Agen Oranye), sebuah senjata 

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo 
Mandala Putra atau Tommy Soeharto 
menyatakan partainya siap bekerja 
sama dengan Partai Keadilan Sejahtera 
( PKS) untuk menjadi oposisi terhadap 
pemerintah. Tommy menegaskan 
bahwa Partai Berkarya akan mengkritik 
kebijakan pemerintah yang dinilai tidak 
berpihak pada rakyat."Kalau tidak baik 
tentunya kami akan menyuarakan juga 
untuk rakyat bagaimana yang lebih baik 
dan bagaimana juga solusinya untuk 
kebaikan itu. Itu yang akan kami 
lakukan dalam waktu-waktu ke depan," 
ujar Tommy saat memberikan 
keterangan seusai bertemu sejumlah 
petinggi PKS, di kantor DPP PKS, 
Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, 
Selasa (19/11/2019). Namun demikian, 
lanjut Tommy, tidak menutup 
kemungkinan Partai Berkarya juga 
akan mendukung kebijakan pemerintah 

Tommy Soeharto Siap Jadi Oposisi 

Tanah Air

yang berpihak pada rakyat. Sebab, istilah 
oposisi tidak secara langsung dikenal 
dalam sistem pemerintah dan 
ketatanegaraan Indonesia. "Seperti 
diketahui oposisi memang tidak secara 
langsung ada di Indonesia. Karenanya 
kami akan selalu berpihak pada rakyat. 
Apa kebijakan yang baik untuk rakyat kami 
akan dukung pemerintah," kata Tommy 
Dalam Pertemuan yang berlangsung 
sekitar satu jam itu Tommy didampingi oleh 
Ketua Dewan Pertimbangan Partai 
Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek 
Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo 
Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi 
Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, 
Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan 
Yayat Sudrajat. Sementara, Presiden PKS 
Sohibul Iman didampingi oleh Ketua 
Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil 
Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur 
Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.
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biologis yang mengandung dioksin.Pada 
masa Perang Vietnam, tentara AS 
menyebarkan Agent Orange ke hutan dan 
lahan musuh, efektif membasi serta 
mencemari tumbuhan dan tanah hingga 
menjadi infertil, yang berarti, memutus 
suplai gerilyawan.Amerika Serikat baru-
baru ini memulai pembersihan 10 tahun 
senilai US$ 390 juta di Bien Hoa, yang 
masih terkontaminasi Agent Orange 
hampir lima dekade setelah perang 
berakhir.
2.Jumlah Sampah Asing Melonjak
Orang dewasa yang makan hanya satu 
telur seperti yang diambil dari kandang 
ayam di Tropodo akan mencerna dioksin 
melebihi ambang batas keamanan harian 
yang ditetapkan badan kesehatan 
Amerika Serikat, yakni hampir 25 kali 
lipat; dan standar Otoritas Keamanan 
Pangan Eropa yang lebih ketat, yakni 
hampir 70 kali lipat.
"Ini merupakan dampak berantai dari 
penyimpangan, kecerobohan, dan 
pengabaian pemerintah," kata jurnalis the 
New York Times itu."Temuan-temuan 
nyata ini menggambarkan bahaya 
sampah plastik bagi kesehatan manusia 
dan harus menggerakkan para pembuat 
kebijakan untuk melarang pembakaran 
sampah plastik, mengatasi kontaminasi 
lingkungan, dan secara ketat mengontrol 
impor," kata Lee Bell, seorang peneliti 
IPEN dan penulis bersama dari laporan 
yang dirilis lembaga swadaya anti-
pencemaran lingkungan tersebut.Studi ini 
dilakukan oleh empat kelompok 
lingkungan: Ecoton and the Nexus3 
Foundation, yang berbasis di Indonesia; 
Arnika, berbasis di Praha; dan IPEN, 
sebuah jaringan global yang 
didedikasikan untuk menghilangkan 
polutan beracun.Racun yang ditemukan 
di tanah Tropodo dimulai dengan 
kepercayaan orang Barat (dan negara 
maju) bahwa mereka telah melakukan hal 
yang baik bagi lingkungan --memilah 
limbah mereka untuk didaur 
ulang.Kenyataannya, sebagian besar 
sampah plastik itu dikirim ke luar negeri, 
termasuk ke Indonesia, di mana limbah 
tersebut dikombinasikan dengan limbah 
lokal untuk diproses.Tetapi alih-alih 
diubah menjadi barang konsumen baru 

seperti jaket bulu dan sepatu kets, 
sebagian besar limbah tidak dapat 
digunakan untuk didaur ulang dan malah 
dibuang ke tungku yang digunakan untuk 
memproduksi tahu di Tropodo."Ini adalah 
plastik yang dikumpulkan dari konsumen 
di Amerika Serikat dan negara-negara 
lain dan dibakar untuk membuat tahu di 
Indonesia," kata Yuyun Ismawati, salah 
satu pendiri Nexus3 Foundation dan 
rekan penulis studi yang dirilis IPEN, 
kepada Richard Paddock untuk the New 
York Times.Jumlah sampah asing yang 
masuk ke Indonesia melonjak dua tahun 
lalu setelah China menghentikan impor 
sampah.Di Jawa Timur, 11 pabrik kertas 
beroperasi di selatan Surabaya, kota 
terbesar kedua di Indonesia, dan 
mengimpor kertas limbah untuk didaur 
ulang.
3.Perhentian Terakhir Sampah Impor
Beberapa penangan limbah asing yang 
tidak bertanggungjawab membuang 
plastik yang tidak diinginkan di negara 
berkembang dengan memasukkan 
sebanyak 50 persen plastik dalam 
pengiriman kertas yang seharusnya, kata 
Yuyun, perusahaan lokal mendapat 
untung dengan menerima 
pengiriman.Sebagian besar plastik itu 
tidak diinginkan, bahan bermutu rendah 
dan Indonesia tidak memiliki cara yang 
baik untuk membuangnya.Setelah 
membuang bahan-bahan terbaik untuk 
didaur ulang, sebagian besar perusahaan 
mengirimkan sisa limbah mereka ke 
Bangun, sebuah desa yang dikenal 
dengan pemulung yang mencari barang-
barang bernilai dan bahan-bahan yang 
layak didaur ulang.Di Bangun, tumpukan 
sampah, setinggi lebih dari 15 kaki, 
mengisi setiap lahan kosong. Sekitar 
2.400 orang tinggal di desa dan hampir 
setiap keluarga terlibat dalam bisnis 
limbah.Para pemulung mengatakan 
bahwa mereka dapat mengatakan bahwa 
beberapa pengiriman telah datang dari 
Amerika Serikat karena tulisan tentang 
barang-barang yang mereka sortir.Lebih 
lanjut menunjukkan asal limbah, para 
pemetik mengatakan mereka kadang-
kadang menemukan dolar Amerika yang 
terbuang secara tidak sengaja dan botol-
botol minuman keras yang pecah dengan 
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label khas Amerika, seperti Jack 
Daniels.Perhentian terakhir untuk 
sampah impor dari negara maju yang 
paling tidak diinginkan adalah Tropodo 
dan pabrik tahu. Setelah diterima dari 
Bangun, limbah-limbah itu kemudian 
sampai di pabrik-pabrik lokal di 
Tropodo.Setiap hari, truk membawa 
sisa-sisa kertas dan plastik sisa 20 mil 
melalui jalan darat dari Bangun ke 
Tropodo dan meninggalkan muatan 
mereka di luar dapur tahu."Orang-orang 
membutuhkannya sebagai bahan bakar 
untuk pabrik tahu," kata seorang sopir 
truk, Fadil, 38, ketika ia membuang 
muatannya di jalan desa. Dia 
mengatakan telah mengirimkan limbah 
kertas dan plastik ke pembuat tahu 
desa selama 20 tahun.Pembakaran 
terbuka sampah --termasuk plastik-- 
tersebar luas di seluruh Indonesia. 
Praktek ini ilegal tetapi hukum jarang 
ditegakkan.
4.Pemerintah Tidak Mengambil 
Tindakan
Aktivis lingkungan mengatakan 
Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah 
mengabaikan masalah kesehatan 
dalam mengejar pembangunan 
ekonomi dan mendesaknya untuk 
mengatasi kontaminasi beracun, 
termasuk polusi udara dan kontaminasi 
merkuri.Pada bulan Juli, direktur 
jenderal Kementerian Lingkungan Hidup 
untuk pengelolaan limbah, Rosa Vivien 
Ratnawati, mengunjungi Tropodo dan 
mengakui bahwa pembakaran plastik itu 
berbahaya tetapi tidak berusaha untuk 
menghentikannya.Rosa mengatakan 
kepada wartawan bahwa dia akan 
menyelidiki bagaimana asap beracun 
dapat dikendalikan."Jika plastik 
digunakan sebagai bahan bakar, itu 
bukan masalah tetapi polusi harus 
dikelola," katanya.Sejak itu, pemerintah 
tidak mengambil tindakan.Dihubungi 
minggu lalu oleh The New York Times, 
Rosa Vivien Ratnawati menolak untuk 
membahas masalah ini dan 
mengajukan pertanyaan kepada 
direktur jenderal untuk pencemaran 
lingkungan, Karliansyah. Yang 
bersangkutan tidak menanggapi 
pertanyaan dari The Times.Banyak 

penduduk Tropodo mengatakan mereka 
membenci pembakaran plastik tetapi 
tidak berdaya untuk 
menghentikannya.Para pembuat tahu, 
tulang punggung ekonomi utama di 
Tropodo, beralih dari kayu menjadi 
membakar plastik sejak beberapa tahun 
yang lalu.Dapur beroperasi setiap hari, 
dan ketika ada sedikit angin, asap tajam 
menggantung di desa seperti kabut 
beracun.Nanang Zainuddin, 37, 
mengelola dapur kecil di sudut rumah 
induk Karanawi, seorang pengusaha 
tahu lokal. Dia mengatakan dia 
membakar plastik karena lebih murah, 
kadang-kadang hanya sepersepuluh 
dari biaya kayu bakar.Proses 
pembuatan tahu dimulai dengan 
merendam dan menggiling kacang 
kedelai, menempatkannya di bak beton 
dan menyuntikkan uap dari ketel yang 
dibakar dengan membakar plastik.Satu 
pekerja mengoperasikan tungku dan 
memasukkan plastik ke dalam api, 
sementara yang lain mengukus kedelai 
dan memotong-motong bubur 
kertas.Nanang berkata bahwa dia 
membuang abu plastik dengan 
mengubur sebagian dan menyebar lebih 
banyak di tanah untuk menciptakan 
permukaan yang rata. Dia juga 
memberikan beberapa kepada tetangga 
sehingga mereka dapat 
menyebarkannya di tanah di sekitar 
rumah mereka."Kita sekarang berdiri di 
atas abu," kata Nanang kepada the 
Times, ketika ayam dan anak ayam 
menggaruk makanan di dekat 
kakinya.Mantan kepala desa Tropodo, 
Ismail, 50, yang juga seorang produsen 
tahu, melarang penggunaan plastik 
sebagai bahan bakar pada tahun 2014. 
Namun larangan itu hanya bertahan 
beberapa bulan sebelum pembakaran 
dilanjutkan.Keputusannya telah 
diabaikan sejak itu."Ada banyak 
pembuat tahu di sini dan kebanyakan 
dari mereka tidak peduli," kata Ismail, 
yang kebanyakan menggunakan kayu 
dan plastik sebagai bahan bakarnya. 
"Pembuat tahu hanya menghitung 
untung, untung, untung. Mereka tidak 
menghitung kerugian yang diciptakan 
oleh bisnis ini."
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Tanah AirInternasional

Surya Paloh : Tergantung Anies

Ketua Umum Partai Nasdem Surya 
Paloh mengakui bahwa Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan merupakan 
salah satu kandidat potensial untuk 
Pilpres 2024.
Surya Paloh mengatakan, Partai 
Nasdem akan mendorong dan 
membuka diri bagi putra-putra terbaik 
bangsa, termasuk Anies 
Baswedan."Saya katakan itu 
tergantung Anies, tapi bukan hanya 
Anies, kan banyak juga anak-anak 
bangsa di negeri kita ini yang punya 
potensi yang sama," kata Surya Paloh 
dalam program Special Interview with 
Claudius Boekan di BeritaSatu News 

Channel, Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Surya, pihaknya tak akan 
menafikan potensi setiap kontestan dalam 
Pilpres 2024 sekalipun berasal dari jalur 
politik berbeda."Tak boleh kita nafikan itu, 
kamu gak punya hak untuk maju (pilpres), 
itu salah sebagai seorang kakak, sebagai 
seorang pimpinan partai politik salah sekali 
sikap itu," imbuh Surya.Yang terbaik, 
menurut Surya Paloh, adalah memberikan 
semangat kepada putra-putra terbaik 
bangsa Indonesia untuk muncul dan 
berkompetisi secara sehat."Justru kita 
harus bangunkan semangatnya dan 
jiwanya, tetapi ini bukan eksklusif pada 
Anies, siapa saja," ujar Surya Paloh.

Korea Utara kemarin menanggapi cuitan 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
yang ingin kembali menggelar 
pertemuan dengan pemimpin Korut Kim 
Jong-un membahas soal denuklirisasi. 
Korut mengatakan mereka sudah tidak 
tertarik bertemu dengan Trump kecuali 
ada hasil konkret yang bisa mereka 
dapatkan.Kim Jong-un sebelumnya 
menetapkan tenggat waktu hingga akhir 
tahun ini kepada pemerintahan Trump 
untuk menawarkan kesepakatan yang 
bisa menguntungkan kedua pihak dalam 
perundingan denuklirisasi.
Dilansir laman AP, Selasa (19/11), pekan 
lalu AS membatalkan rencana latihan 
militer dengan Korea Selatan untuk 
membuka ruang diplomasi dengan 
Korut. Trump dalam kicauannya 
mendesak Kim untuk "segera bertindak, 
bereskan urusan" dan memberi sinyal 
untuk pertemuan selanjutnya dengan 
mengatakan "Sampai jumpa lagi."
Penasihat Kementerian Luar Negeri 
Korut Kim Kye Gwan mengatakan 
pemerintahnya berkukuh dengan 
pendirian bahwa Washington harus 
menghilangkan kebijakan yang menurut 
Korut sifatnya "bermusuhan" supaya 
kesepakatan denuklirisasi bisa bertahan.
"Tiga kali pertemuan DPRK-AS dan 
pembicaraan dilakukan sejak Juni tahun 

Kim Jong Unn Malas Bertemu Trump

lalu tapi tidak ada kemajuan signifikan 
yang sudah dicapai dalam hubungan 
DPRK-AS. AS hanya mengulur waktu 
dengan berpura-pura sudah melakukan 
kemajuan dalam pembahasan isu 
Semenanjung Korea," kata dia dalam 
pernyataan disampaikan kantor berita 
pemerintah KCNA."Kami sudah tidak 
tertarik dengan pertemuan semacam itu 
yang tidak berarti apa-apa bagi kami. 
Karena kami tidak mendapat apa-apa, 
maka kami tidak mau lagi memberi 
sesuatu kepada Presiden AS supaya dia 
bisa sesumbar dengan hal itu dan 
dijadikan kebanggaan oleh Presiden 
Trump sebagai pencapaian dari 
pemerintahannya."
Pasukan Tak Terkalahkan
Kim Kye Gwan adalah diplomat veteran 
yang memimpin delegasi Korut dalam 
pembicaraan pelucutan nuklir di Beijing 
pada 2003-2008.Beberapa jam dari 
pernyataan Kim, KCNA melaporkan Kim 
Jong-un memantau langsung latihan 
terjun payung militer Korut dan berjanji 
akan membangun "pasukan tak 
terkalahkan" di saat AS dan Korsel akan 
menggelar latihan militer gabungan.
Latihan militer Korut ini adalah kali kedua 
yang dipublikasi dalam tiga hari. Sabtu 
lalu Kim Jong-un juga menyaksikan 
demonstrasi pilot Korut.
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Pemerintahan Amerika Serikat 
terancam tutup lagi atau government 
shutdown setelah Kongres gagal 
meloloskan RUU anggaran negara 
jangka panjang.
Fraksi Partai Demokrat dan Republik 
tak bisa mencapai konsensus meski 
telah mendiskusikan pembahasan 
anggaran negara selama beberapa 
bulan terakhir.Kedua partai juga masih 
bersitegang akibat perbedaan 
pendapat mengenai pendanaan 
pembangunan tembok di perbatasan 
AS-Meksiko hingga yang terbaru 
perdebatan proses pemakzulan 
Trump.Untuk mencegah penutupan 
pemerintah, Dewan Perwakilan 
meloloskan rancangan undang-undang 
anggaran negara jangka pendek, Rabu 
(20/11).Anggaran jangka pendek itu 
dikeluarkan demi mendanai 
operasional pemerintah federal hingga 
20 Desember mendatang."Ketika 
perencanaan jangka pendek tidak 
pernah ideal, perpanjangan pendanaan 
ini diperlukan untuk memastikan bahwa 
Dewan Perwakilan dan Senat dapat 
terus bernegosiasi dan mencapai 
kesepakatan tentang alokasi anggaran 
untuk setahun penuh tahun fiskal 
2020," kata anggota Dewan Perwakilan 

Pemerintahan AS Terancam Tutup

Internasional

Partai Repbulik, Tom Cole.Setelah 
disetujui Dewan Perwakilan AS, usulan 
anggaran tersebut akan dibahas 
Senat.Bila Senat sepakat, RUU anggaran 
darurat itu dibawa ke Gedung Putih untuk 
disetujui sebelum lembaga-lembaga 
pemerintah kehabisan dana operasional 
pada Kamis tengah malam pekan 
ini.Sementara itu, para anggota legislatif 
AS khawatir bahwa Kongres tidak akan 
bisa menyelesaikan pembahasan 
anggaran menjelang libur 
Natal.Pembahasan anggaran itu 
mencakup rencana kenaikan gaji staf 
militer sebesar 3,1 persen, pendanaan 
sensus 2020, dan program jaminan 
kesehatan masyarakat.Dilansir AFP, salah 
satu anggota Senat ternama dari Partai 
Republik, Mitch McConnell, mengatakan ia 
berharap akan ada jajak pendapat untuk 
menyimpulkan pembahasan anggaran 
dalam beberapa hari ke depan."Gagal 
untuk mengamankan anggaran 
pemerintah federal sebelum tahun ini 
berakhir bukan lah sebuah pilihan," kata 
McConnell.Selama Presiden Donald 
Trump berkuasa, pemerintah AS sempat 
tutup selama dua kali. Penutupan 
pemerintah selama 35 hari selama akhir 
2018 hingga awal 2019 lalu merupakan 
yang terlama dalam sejarah AS.

Taliban menyampaikan pada 
Selasa mereka telah membebaskan dua 
tawanan yang disandera sejak 2016, 
sebagai imbalan atas tiga pemimpin 
tinggi Taliban yang dibebaskan 
pemerintah Afghanistan dan 
diterbangkan keluar Afghanistan sehari 
sebelumnya.Dua tawanan tersebut yaitu 
Kevin King berkebangsaan Amerika 
Serikat dan warga Australia, Timothy 
Weeks, dibebaskan di Provinsi Zabul 
Selatan, setelah disandera tiga 
tahun.Menurut pejabat Taliban yang tak 
ingin disebutkan namanya karena 
alasan tak memiliki kewenangan 
berbicara kepada media, pembebasan 
dua tahanan itu bertempat di Distrik Naw 
Bahar, daerah yang dikuasai Taliban. 
Dua tawanan itu adalah profesor di 
Universitas Amerika Kabul, diserahkan 
ke pasukan AS dan dikeluarkan dari 
wilayah itu menggunakan helikopter 
AS.Mereka bebas beberapa jam setelah 
pemerintah Afghanistan membebaskan 
tiga tahanan Taliban dan diterbangkan 
ke Qatar. Tiga tahanan Taliban di 
antaranya Anas Haqqani, adik dari 
petinggi Taliban Sirajuddin Haqqani, 
yang juga memimpin jaringan 
Haqqani.Universitas Amerika Kabul 
membenarkan pembebasan dua 
profesor tersebut."Kami membantu 
keluarga Kevin dan Timothy, dan kami 
berharap bisa menyiapkan semua 

bentuk dukungan untuk Kevin dan 
Tim dan keluarga mereka," kata pihak 
universitas dalam pernyataannya, dilansir 
dari South China Morning Post, Rabu 
(20/11).Presiden Afghanistan, Ashraf 
Ghani pekan lalu mengumumkan 
rencana pembebasan tiga tokoh penting 
Taliban. Pengumuman itu disampaikan 
dalam konferensi pers yang disiarkan 
televisi nasional. Dia mengatakan itu 
adalah keputusan berat yang harus 
diambil demi kepentingan rakyat 
Afghanistan.
1.Diculik 2016
Kevin King dan Timothy Weeks diculik 
Taliban tahun 2016 di luar kampus. Tahun 
berikutnya, Taliban merilis dua video 
yang menunjukkan dua sanderanya.Pada 
January 2017, video menunjukkan 
mereka tampak pucat dan kurus. Video 
berikutnya, King dan Weeks tampak lebih 
sehat dan mengatakan batas akhir 
pembebasan mereka ditetapkan 16 Juni 
tahun tersebut.Keduanya mengaku 
diperlakukan dengan baik oleh Taliban 
walaupun mereka tetap berstatus 
tahanan dan meminta pemerintah 
mereka membantu proses pembebasan. 
Tak diketahui apakah mereka dipaksa 
berbicara atau tidak.Setelah itu, pejabat 
AS mengatakan pasukan AS telah 
melakukan misi penyelamatan untuk 
membebaskan keduanya, tapi kedua 
sandera itu tak ditemukan di lokasi 

Taliban Bebaskan 2 Sandera
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looking for FULL TIME a man for 
cashier and a women for lottery, 
part time
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

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

Need cook/cook helper for Thai/
Japanese Restaurant.
Beginner wwelcome.
call/text 267 - 880 - 9388

pengepungan.
2.Jalan Perundingan Damai
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo 
dan Penasihat Keamanan Nasional 
AS, Robert OBrien berbicara terpisah 
dengan Presiden Ghani 
mendiskusikan pembebasan tahanan, 
kata juru bicara Presiden Ghani, Sediq 
Sediqqi.Pertukaran tahanan ini 
bertujuan 
untuk 
memulusk
an upaya 
ulang 
perundinga
n damai 
Afghanista
n dan 
Taliban 
untuk 
mengakhiri 
perang 18 
tahun dan 
penarikan 
pasukan 
AS dari Afghanistan. AS sempat setuju 
dengan kesepakatan dengan Taliban 
pada September lalu namun serangan 
baru di ibu kota Afghanistan yang 
menewaskan satu tentara AS 
membuat upaya perundingan 
mandek.Pembicaraan langsung 
antara Taliban, pemerintah 
Afghanistan dan pihak penting lainnya 
bertujuan untuk mencapai 
kesepakatan mengakhiri perang dan 
merancang langkah berikutnya untuk 
masa depan Afghanistan. Ghani 
dalam pembicaraannya dengan 
Pompeo dan OBrien mengatakan 
pihaknya ingin mengurangi kekerasan 
dan gencatan senjata 
penuh.Kementerian Luar Negeri AS 

dalam pernyataannya menyampaikan 
Pompeo mengatakan kepada Ghani 
bahwa AS berkomitmen untuk bekerja 
sama untuk mengatasi kekerasan jika 
Presiden Ghani tidak memiliki tujuan 
lain.Provinsi Zabul Selatan, dimana dua 
profesor dibebaskan, berada dalam 
kontrol Taliban sepenuhnya dan seluruh 
bagian tak ada yang dikuasai pemerintah. 

Menurut 
Taliban, 
gencatan 
senjata tak 
resmi sedang 
dikaji di tiga 
distrik di 
provinsi 
tersbeut, 
Shahjoy, 
Shahmatzo 
dan Naw 
Bahar, 
mungkin untuk 
memfasilitasi 
pembebasan 

kedua sandera.

Dicari pekerja di warehouse
text or call :
Nelson 215 - 730 - 1531
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TRANSPORTATION
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domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA
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Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
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