
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1234

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.677,- Kurs BI $1 = Rp 14.092,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 11/22/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Yang satu bilang tidak boleh ada lagi 
penggusuran di negeri ini, yang satu 
bilang itu bukan digusur tapi digeser, 
yang satu lagi bilang itu adalah 
penataan, yang satu lagi bilang tak ada 
janji tidak akan ada penggusuran. 
Penggusuran di Jalan Agung Perkasa 
VIII, Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, 
Jakarta Utara tengah menjadi sorotan 
publik. Penggusuran yang dilakukan 
1.500 personel gabungan dari 
kepolisian, Satpol PP dan PPSU 
dilakukan pada Kamis, 14 November 
2019. Penggusuran itu pun sempat 
ricuh karena warga bersikeras untuk 
mempertahankan bangunan yang telah 
mereka tinggali selama puluhan tahun. 

Saat ini puluhan warga korban 
penggusuran masih bertahan di puing-
puing bangunan bekas rumah mereka. 
Salah seorang warga, Sumiati, menilai 
petugas tak memperhatikan anak kecil 
yang sedang tertidur. "Kok kejam sekali. 
Manusia ini pak, bukan binatang," kata 
Sumiati di lokasi penggusuran, Jakarta 
Utara, Senin, 18 November 2019. Sekitar 
pukul 14.07 WIB sejumlah petugas Satpol 
PP membongkar tempat peristirahatan 
warga korban gusuran. Petugas berada di 
deretan lapak di mana Sumiati dan sang 
cucu sedang tertidur. Sumiati yang 
melihat pembongkaran langsung 
melontarkan amarahnya. Dia meminta 

Walikota Jakut Sigit : Bukan Digusur Tapi Ditata
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petugas tidak menghancurkan tempat 
istirahatnya. Sebab, di dalam sana 
sedang ada cucunya yang dalam 
kondisi sakit. "Astagfirullahaladzim, ini 
anak kecil, kejam sekali. Ini sakit cucu 
saya enggak ada bantuan," ucap dia 
dengan nada tinggi. Warga lain, Alwi, 
yang pertama kali berteriak ke arah 
petugas. Lelaki 45 tahun itu meminta 
petugas tak sembarangan membongkar. 
"Ini manusia, tolong. Kami mohon lah 
dibantu," ujar Alwi. "Kita tidak bisa 
pindah, usahanya memang di sini untuk 
cari makan," kata salah seorang warga, 
Ardi, Sabtu (16/11/2019). Dia 
menegaskan, bersama warga lainnya 
akan tetap bertahan walaupun ada janji 
dari pemerintah untuk menyediakan 

rumah susun. Mereka kecewa terutama 
kepada Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. Terlebih, tak ada solusi yang 
diberikan pemprov usai penggusuran 
tersebut. "Kami kayak binatang saja, 
Pak. Sudah dihancurkan (tempat) tinggal 
kami. Enggak ada relokasi," kata 
Mochamad Hasan Basri salah satu 
warga di lokasi, Minggu (17/11/2019). 
Hal serupa dirasakan oleh Hendra yang 
juga salah satu korban penggusuran. 
Hendra merasa Anies Baswedan tidak 
mempedulikan warga yang terkena 
penggusuran. Padahal, kata Hendra, 
warga Jalan Agung Perkasa VIII ikut 
memberikan dukungan kepada Anies 
Baswedan saat Pilgub Jakarta 2017. 
Bahkan, mereka melakukan yasinan atau 
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ritual membaca Surat Yasin secara 
bersamaan-sama demi mendoakan 
kemenangan Anies yang saat itu 
berpasangan dengan Sandiaga Uno. 
"Di sini yasinan tiap malam, Mas. 
Bahkan air (minum) saja kita 
patungan," kata Hendra. Dukungan 
mereka didasarkan atas instruksi para 
kiai di Madura yang meminta mereka 
untuk menambatkan dukungannya 
kepada Anies dan Sandi. Pasalnya 
Anies merupakan salah satu santri kyai 
di Madura. "Dari Madura 
menginstruksikan pilih Anies. Karena ini 
masih santrinya kyai suku kita 
(Madura). Anak-anak takut juga sama 
kyai sendiri," ungkap dia. "Ya kita 
disuruh begitu sama kyai kita ya 
ngikutin namanya guru ngaji kita," 
lanjutnya. "Bingung pilih Ahok (Basuki 
Tjahaja Purnama) atau pilih Anies. Kita 
disuruh pilih Anies tapi tetap aja 
digusur," kata Silah Halimah (42). 

Selama masa kampanye, Anies sendiri 
belum pernah mengunjungi mereka. 
Namun sebagai jemaat yang taat 
terhadap kyai mereka di Madura, maka 
mereka tetap kukuh memilih Anies saat 
Pilgub lalu. Warga lainnya juga 
berpendapat serupa. Pilkada Gubernur 
DKI Jakarta lalu, warga menaruh harapan 
ke Anies dengan janji tanpa 
penggusuran. Mereka juga bekerja keras 
menggalang dukungan agar Anies dapat 
terpilih sebagai gubernur. "Yang kami 
dapatkan hanya penggusuran," katanya. 
Diketahui, warga korban penggusuran di 
Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter 
sebagian besar merupakan suku Madura. 
Mereka mengaku telah menempati 
daerah itu sejak tahun 1985-an. Ternyata 
gubernur seiman tidak juga memberikan 
garansi bahwa warga masyarakatnya 
akan hidup dengan damai, tentram, 
sejahtera dan nyaman! Ternyata gubernur 
yang punya keahlian menata plus 
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merangkai kata-kata ini mampu 
memikat hati penghuni warga sunter 
untuk memilihnya, hanya karena 
dijanjikan tidak akan ada penggusuran!. 
Ternyata kelihaian cari panggung Anies 
terbukti, ketika ada isu penggusuran, 
dia tampil ke depan dengan heroiknya 
untuk membela dan menjanjikan 
kepada mereka apabila warga korban 
isu penggusuran itu memilih dia di 
Pilgub DKI, maka mereka akan 
mendapat cap jempol Anies untuk 
nyaman hidup di Jalan Sunter Agung 
Perkasa VIII. Ternyata kelihaian dalam 
menjaga kata-kata, mampu mengelabui 
warga sunter yang mayoritas berasal 
dari Madura yang sudah hidup 
bertahun-tahun untuk lebih memilih 
Anies dibandingkan Ahok di Pilgub DKI 
2017 lalu. Mereka menaruh harapan 
besar kepada gaberner pecatan dari 

Mendikbud ini yang berjanji untuk tidak 
akan menggusur masyarakat Jakarta. 
Anies saat itu masih menjadi calon 
gubernur, 'blusukan' ke pemukiman 
warga di kawasan Petamburan, Jakarta 
Pusat. Anies mengatakan ini dengan 
tegas saat mengikuti debat cagub dan 
cawagub Januari 2017 lalu. Anies 
mengatakan arah pembangunan 
seharusnya bisa menjamin kebahagiaan 
setiap penduduk Jakarta. Kepada warga, 
dia mengatakan bahwa arah 
pembangunan dan penataan Jakarta 
selama lima tahun ke depan harus bisa 
menjamin kebahagiaan setiap 
penduduknya. Anies tidak ingin warga 
terus menerus dihantui oleh penggusuran 
yang mengatasnamakan pembangunan. 
Dikatakan bahwa Anies menjamin tidak 
akan melakukan penggusuran saat 
menata ruang di wilayah DKI Jakarta 

kedepannya. Menurut Anies, 
penggusuran merupakan pendekatan 
lama dan tidak semestinya digunakan 
lagi. “Bukan digusur. Pendekatan lama 
tuh kalau pakai digusur,” kata Anies. 
Anies menceritakan pengalamannya 
bertemu seorang ibu yang merupakan 
warga Kampung Akuarium. Ibu ini juga 
kehilangan suaminya. Sementara 
anaknya yang lain putus sekolah. 
Penderitaannya semakin berat karena 
rumahnya terkena penggusuran. 
"Kalau ditanyakan penderitaan maka 
cobaan yang dihadapi itu komplit. Ibu 
mana yang pernah membayangkan 
melahirkan anaknya lalu menguburkan 
anaknya? Enggak ada, dan ibu ini 
mengalami, dia melahirkan dan dia 
menguburkan (anaknya). Saya garis 
bawahi tadi dalam sambutan, peristiwa 
di akuarium harus menjadi pelajaran 
kepada semua bahwa di bumi 
Indonesia tidak boleh lagi ada peristiwa 
seperti ini," kata Anies di Kampung 

Akuarium tahun 2018 lalu. Dia cerita 
mengenang kehadirannya di Bukit Duri. 
Warga Bukit Duri sedang menggelar 
syukuran merayakan kemenangan 
gugatan yang dilayangkan kepada 
Pemprov DKI Jakarta ke PTUN terkait 
penggusuran. "Yang kita akan lakukan 
bukan menghilangkan rakyat miskin. 
Yang ingin kita lakukan adalah 
menghilangkan kemiskinan," kata Anies. 
Anies pastikan pasangan nomor urut 3 
menolak dilakukan penggusuran. "Kita 
akan tegas. Kita akan lakukan urban 
renewal, peremajaan kota, penataan 
ulang. Bukan dikosongkan," katanya. 
Sudah berulang kali dia menjanjikan 
kalau terpilih tak akan menggusur. 
Nyatanya menurut peneliti LBH Jakarta 
Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban 
Charlie Albajili menyebut selama 
pemprov DKI dipimpin Anies Baswedan 
telah terjadi penggusuran 91 titik di 
Jakarta. Mungkin banyak yang sudah 
paham bagaimana pola reaksi Gubernur 
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Anies saat ditanya oleh wartawan atau 
awak media mengenai sebuah isu yang 
lagi hangat, terutama yang berpotensi 
membuat dirinya terpojok. Biasanya 
Anies akan menjawab sambil muter-
muter biar yang tanya jadi bingung 
sendiri, atau memberikan jawaban tidak 
jelas, atau biasanya kabur dan 
mengatakan, "Sudah, nanti saja." Sama 
halnya dengan penggusuran di 
kawasan Sunter, Jakarta Utara. Anies 
enggan menanggapi soal penggusuran 
tersebut. Anies hanya tersenyum. Ia 
bahkan enggan mengomentari 
penggusuran itu. Anies menyerahkan 
persoalan penggusuran itu ke Wali Kota 
Jakarta Utara Sigit Wijatmoko. "Tanya 
ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," 
ucap Anies sambil tersenyum di Kantor 
Walikota Jakarta Utara, Selasa 
(19/11/2019). Gerindra, melalui M Taufik 
membela Anies yang diserang, 
dikarenakan dituding ingkar janji terkait 
penggusuran di Sunter, Jakarta Utara. 
Menurutnya, Anies tak pernah berjanji 
tak ada penggusuran. "Nggak. Nggak 
ada janji nggak ada penggusuran," kata 
M Taufik. Dia mengatakan Anies akan 
membereskan masalah Jakarta jika 
terpilih. Dia mengatakan Anies berjanji 

menata Jakarta dengan membereskan 
masalah terkait lahan pemerintah. 
"Setahu saya nggak ada (janji kampanye 
tanpa menggusur). Makanya tergantung 
lokasinya apa. Tanah siapa itu? Kalau 
tanah pemerintah ya diberesin," kata 
Taufik. Betul itu, kalau tanah pemerintah 
wajib diberesi. Masalahnya janjinya 
sewaktu belum jadi gubernur beda 
dengan yang sekarang. Penggusuran ini 
seakan-akan sudah dia serahkan 
sepenuhnya kepada Camat Tanjung 
Priok, Syamsul Huda yang selalu 
berkoar-koar bahwa ini bukanlah 
penggusuran, melainkan penataan dan 
penertiban bangunan yang tidak sesuai 
dengan fungsinya. Penataan ini dilakukan 
untuk mendukung program pemerintah 
menormalisasi saluran air sepanjang 400 
meter dengan lebar sekitar 6 meter, 
karena wilayah itu sering tergenang 
ketika musim hujan tiba. Syamsul 
mengatakan, bahwa apa yang dilakukan 
sudah sesuai dengan aturan yang ada. 
"Kami sudah memberikan himbauan, 
surat peringatan tiga kali, menerima 
perwakilan warga di kantor, hingga 
bertemu koordinator warga di tempat 
tinggal mereka," kata Syamsul Huda. 
"Kami menawarkan solusi agar mereka 

bisa direlokasi ke rumah susun, tetapi 
warga juga tidak mau," ujar Syamsul. 
Warga korban penggusuran di Sunter, 
Jakarta Utara, menyatakan akan tetap 
bertahan dan menolak direlokasi ke 
rumah susun (rusun). Mereka menolak 
pindah ke rusun dengan alasan sulitnya 
mencari kerja. Warga bernama Mila 
(30) menyebut dirinya sudah tinggal di 
Sunter sejak 2003 dan bekerja sebagai 
penjual barang-barang bekas. Oleh 
karena itu, dirinya akan tetap bertahan 
dan menolak untuk dipindah ke rusun. 
"Cari nafkah susah di sana, mau 
dagang apa? Jadi tetap bertahan di 
sini. Mudah-mudahan dikasih jalan 
keluar sama pemerintah. Kalau 
dipindah ke rumah susun belum tentu 
dikasih gratis juga," ujar Mila di lokasi, 
Jl Agung Perkasa VIII, Sunter Jaya, 
Tanjung Priok, Jakut, Senin 
(18/11/2019). warga lain bernama Tia 
(47) menolak dipindahkan ke rusun. Tia 
bersama keluarganya akan tetap 

bertahan di lokasi lantaran tak punya 
tempat lain untuk dituju. "Ya tetap 
bertahan, mau pindah ke mana lagi 
karena saya nggak punya tempat lain. 
Saya nggak punya keluarga tinggal di 
Jakarta," Ia tak memiliki cukup uang untuk 
mengontrak tempat tinggal, kata Tia. 
Menurutnya, warga yang sudah terbiasa 
berdagang barang bekas akan kesulitan 
mencari nafkah jika dipindah ke rusun. 
Sedangkan Kholid bilang "Itu kalau kata 
masyarakat sini kurang cocok, enggak 
nyambung, karena kalau kita di sana 
(Rusun Marunda) mau kerja apa? Kalau 
di sini bisa mulung, kalau di sana 
memangnya bisa nampung besi tua kayak 
rongsokan? Rumah susun nanti jadi kotor. 
Ardi, salah satu korban gusuran lain pun 
menjelaskan, bahwa mereka enggan 
pindah karena  dibutuhkan tempat usaha 
kalau harus pindah. Di Sunter, mereka 
menggantungkan hidup dari barang 
rongsok. "Kami ingin pindah, jika ada 
tempat usaha baru. Warga di sini 
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Anies saat ditanya oleh wartawan atau 
awak media mengenai sebuah isu yang 
lagi hangat, terutama yang berpotensi 
membuat dirinya terpojok. Biasanya 
Anies akan menjawab sambil muter-
muter biar yang tanya jadi bingung 
sendiri, atau memberikan jawaban tidak 
jelas, atau biasanya kabur dan 
mengatakan, "Sudah, nanti saja." Sama 
halnya dengan penggusuran di 
kawasan Sunter, Jakarta Utara. Anies 
enggan menanggapi soal penggusuran 
tersebut. Anies hanya tersenyum. Ia 
bahkan enggan mengomentari 
penggusuran itu. Anies menyerahkan 
persoalan penggusuran itu ke Wali Kota 
Jakarta Utara Sigit Wijatmoko. "Tanya 
ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," 
ucap Anies sambil tersenyum di Kantor 
Walikota Jakarta Utara, Selasa 
(19/11/2019). Gerindra, melalui M Taufik 
membela Anies yang diserang, 
dikarenakan dituding ingkar janji terkait 
penggusuran di Sunter, Jakarta Utara. 
Menurutnya, Anies tak pernah berjanji 
tak ada penggusuran. "Nggak. Nggak 
ada janji nggak ada penggusuran," kata 
M Taufik. Dia mengatakan Anies akan 
membereskan masalah Jakarta jika 
terpilih. Dia mengatakan Anies berjanji 

menata Jakarta dengan membereskan 
masalah terkait lahan pemerintah. 
"Setahu saya nggak ada (janji kampanye 
tanpa menggusur). Makanya tergantung 
lokasinya apa. Tanah siapa itu? Kalau 
tanah pemerintah ya diberesin," kata 
Taufik. Betul itu, kalau tanah pemerintah 
wajib diberesi. Masalahnya janjinya 
sewaktu belum jadi gubernur beda 
dengan yang sekarang. Penggusuran ini 
seakan-akan sudah dia serahkan 
sepenuhnya kepada Camat Tanjung 
Priok, Syamsul Huda yang selalu 
berkoar-koar bahwa ini bukanlah 
penggusuran, melainkan penataan dan 
penertiban bangunan yang tidak sesuai 
dengan fungsinya. Penataan ini dilakukan 
untuk mendukung program pemerintah 
menormalisasi saluran air sepanjang 400 
meter dengan lebar sekitar 6 meter, 
karena wilayah itu sering tergenang 
ketika musim hujan tiba. Syamsul 
mengatakan, bahwa apa yang dilakukan 
sudah sesuai dengan aturan yang ada. 
"Kami sudah memberikan himbauan, 
surat peringatan tiga kali, menerima 
perwakilan warga di kantor, hingga 
bertemu koordinator warga di tempat 
tinggal mereka," kata Syamsul Huda. 
"Kami menawarkan solusi agar mereka 

bisa direlokasi ke rumah susun, tetapi 
warga juga tidak mau," ujar Syamsul. 
Warga korban penggusuran di Sunter, 
Jakarta Utara, menyatakan akan tetap 
bertahan dan menolak direlokasi ke 
rumah susun (rusun). Mereka menolak 
pindah ke rusun dengan alasan sulitnya 
mencari kerja. Warga bernama Mila 
(30) menyebut dirinya sudah tinggal di 
Sunter sejak 2003 dan bekerja sebagai 
penjual barang-barang bekas. Oleh 
karena itu, dirinya akan tetap bertahan 
dan menolak untuk dipindah ke rusun. 
"Cari nafkah susah di sana, mau 
dagang apa? Jadi tetap bertahan di 
sini. Mudah-mudahan dikasih jalan 
keluar sama pemerintah. Kalau 
dipindah ke rumah susun belum tentu 
dikasih gratis juga," ujar Mila di lokasi, 
Jl Agung Perkasa VIII, Sunter Jaya, 
Tanjung Priok, Jakut, Senin 
(18/11/2019). warga lain bernama Tia 
(47) menolak dipindahkan ke rusun. Tia 
bersama keluarganya akan tetap 

bertahan di lokasi lantaran tak punya 
tempat lain untuk dituju. "Ya tetap 
bertahan, mau pindah ke mana lagi 
karena saya nggak punya tempat lain. 
Saya nggak punya keluarga tinggal di 
Jakarta," Ia tak memiliki cukup uang untuk 
mengontrak tempat tinggal, kata Tia. 
Menurutnya, warga yang sudah terbiasa 
berdagang barang bekas akan kesulitan 
mencari nafkah jika dipindah ke rusun. 
Sedangkan Kholid bilang "Itu kalau kata 
masyarakat sini kurang cocok, enggak 
nyambung, karena kalau kita di sana 
(Rusun Marunda) mau kerja apa? Kalau 
di sini bisa mulung, kalau di sana 
memangnya bisa nampung besi tua kayak 
rongsokan? Rumah susun nanti jadi kotor. 
Ardi, salah satu korban gusuran lain pun 
menjelaskan, bahwa mereka enggan 
pindah karena  dibutuhkan tempat usaha 
kalau harus pindah. Di Sunter, mereka 
menggantungkan hidup dari barang 
rongsok. "Kami ingin pindah, jika ada 
tempat usaha baru. Warga di sini 
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usahanya barang rongsokan," kata Ardi. 
Camat priok Syamsul mengatakan "Kita 
melakukan penataan, bukan 
penggusuran. Sebelum digusur lebar 
saluran hanya sekitar dua meter, tidak 
sesuai bentuk aslinya karena tertutup 
bangunan warga," jelas Syamsul. 
Pemkot Jakarta Utara menyebut 
penggusuran bangunan liar di Jalan 
Sunter Agung Perkasa, Tanjung Priok, 
dilakukan demi menciptakan lingkungan 
yang sehat dan bebas banjir. 
Penggusuran dilakukan terhadap 
kawasan hunian, unit usaha, serta 
gabungan antara hunian dan unit usaha. 
Penggusuran di daerah perkotaan 
adalah keniscayaan. Kalau tidak, kota 
tidak akan tumbuh berkesinambungan. 
Selama ini, kawasan tersebut tergenang 
banjir karena saluran air diduduki oleh 
bangunan. "Dampaknya, saluran tidak 
terkoneksi karena tertutup bangunan. 
Selama ini kawasan Sunter seperti di 
Gaya Motor, Agung Karya, dan Sunter 
Utara kerap tergenang," kata Wakil Wali 
Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, 
dalam keterangan tertulis yang 
diunggah di situs Pemprov DKI, Senin 
(18/11). Walikota Jakarta Utara Sigit 
Wijatmoko lantas memberikan sejumlah 
pernyataan terkait penggusuran 
tersebut. Sigit mengatakan bahwa 
warga terdampak penggusuran 
merupakan warga ilegal dan tidak ikut 
dalam pilkada. Ia lantas meminta agar 

warga-warga tersebut di cek data 
dirinya. "Cek saja di daftar pemilih 
sementara maupun daftar pemilih tetap, 
mereka ada enggak?" tanya Sigit di 
Balai Kota, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. 
Menurut Sigit, warga yang digusur itu 
tidak mengikuti pemilihan gubernur 
karena tidak terdaftar. "Orang ikut 
pemilu saja enggak kok. Enggak 
terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim 
atas nama pemilih siapa?" kata Sigit. 
Namun warga membantah. Mereka 
mengaku terdaftar sebagai warga DKI. 
Namun alamat KTP mereka memang 
bukan di lokasi tersebut. Mereka tidak 
bisa pindah alamat KTP ke lokasi itu 
karena kampung tersebut tidak memiliki 
perangkat RT/RW. "Pas pilkada saya 
ikut, milih Anies. Tapi enggak di sini, 
KTP saya di Tanah Merah (Tanjung 
Priok)," kata salah seorang warga 
bernama Hasan Basri kepada 
Kompas.com. Begitu pula dengan 
Ahmad Dhari. Ia mengaku ikut dalam 
Pilkada DKI 2017 dan terdaftar sebagai 
pemilih di kawasan Kampung Bahari. 
Akan tetapi, dari beberapa warga yang 
kami temui, tidak ada satupun yang mau 
menunjukkan KTP mereka. Selain 
meragukan hak pilih warga Sunter, 
Walkot Jakut juga berkilah telah 
melakukan sosialisasi 2 bulan kemudian 
dan menyediakan rusun di Marunda. 
Pemkot, kata dia, sudah membuka 
pendaftaran bagi warga yang ingin 

tinggal di Rusun Marunda, tetapi tak 
ada yang mendaftar. "Kami siapkan 
Rusun Marunda, tapi ternyata mereka 
tidak ada yang mendaftar. Karena rata-
rata hanya sebagai tempat usaha," ujar 
Sigit. Namun, warga juga membantah 
perkataan Sigit tersebut. "Itu bohong 
semua," ujar Ahmad Dhari. Ahmad 
mengatakan, isu mengenai 
penggusuran sempat merebak ketika 
bulan lalu ada rumah yang kebakaran. 
Warga lantas berdemo ke kantor 
walikota Jakarta Utara menolak 
penggusuran tersebut. Sejak 
demonstrasi tersebut, tidak ada 
komunikasi yang terjalin antara 
pemerintah dan warga. Sigit juga 
mengemukakan, yang digusur 
mayoritas merupakan lapak-lapak 
tempat warga berdagang dan bukan 
tempat tinggal. "Itu dominan kan 
tempat usaha, berupa lapak barang 
bekas. Rongsokan," ujar mantan Wakil 
Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta tersebut. Ia juga menjelaskan, 
warga yang terdampak memilih untuk 
kembali ke tempat tinggal masing-
masing, yaitu di Penggilingan, Kebon 
Bawang, maupun Tanah Abang. Hal ini 
pun dibantah warga. Ahmad Dhari 

salah satunya. Ia mengakui dirinya 
memang di lokasi tersebut. Tapi Ahmad 
mengatakan, ia juga tinggal di lokasi 
tersebut. "Saya di sini sejak tahun 80-an. 
Saya tinggal di sini, berdagang di sini," 
ucapnya. Ia menyebutkan bahwa rata-
rata warga yang tinggal di sana 
merupakan pemilik bangunan dan bukan 
penyewa. Kuswati, warga yang lain, 
menyebutkan bahwa ia memang tinggal 
di lokasi tersebut. Namun dia tidak 
berdagang. Ia bekerja serabutan di sana, 
mulai dari buruh cuci, hingga 
membongkar palet-palet kayu. "Kami 
tetap ingin disini, penghasilan disini," tutur 
Kuswati. Kan kami lakukan penataan, 
renewal ruban dan bukan penggusuran. 
penggusuran juga dilakukan dengan 
sepengetahuan warga bukan secara tiba-
tiba. Bahkan Ia mengklaim bahwa 
penggusuran itu dilakukan sendiri oleh 
warga dan pemerintah kota hanya 
membantu. "Itu sudah dilakukan dua 
bulan lebih, dengan warga semua 
sepengetahuan warga. Bahkan proses 
pembongkaran itu kita hanya membantu. 
Itu dilakukan sendiri oleh mereka," ucap 
Sigit di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta Pusat, Senin 
(18/11/2019). Mantan Wakil Kepala Dinas 
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usahanya barang rongsokan," kata Ardi. 
Camat priok Syamsul mengatakan "Kita 
melakukan penataan, bukan 
penggusuran. Sebelum digusur lebar 
saluran hanya sekitar dua meter, tidak 
sesuai bentuk aslinya karena tertutup 
bangunan warga," jelas Syamsul. 
Pemkot Jakarta Utara menyebut 
penggusuran bangunan liar di Jalan 
Sunter Agung Perkasa, Tanjung Priok, 
dilakukan demi menciptakan lingkungan 
yang sehat dan bebas banjir. 
Penggusuran dilakukan terhadap 
kawasan hunian, unit usaha, serta 
gabungan antara hunian dan unit usaha. 
Penggusuran di daerah perkotaan 
adalah keniscayaan. Kalau tidak, kota 
tidak akan tumbuh berkesinambungan. 
Selama ini, kawasan tersebut tergenang 
banjir karena saluran air diduduki oleh 
bangunan. "Dampaknya, saluran tidak 
terkoneksi karena tertutup bangunan. 
Selama ini kawasan Sunter seperti di 
Gaya Motor, Agung Karya, dan Sunter 
Utara kerap tergenang," kata Wakil Wali 
Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, 
dalam keterangan tertulis yang 
diunggah di situs Pemprov DKI, Senin 
(18/11). Walikota Jakarta Utara Sigit 
Wijatmoko lantas memberikan sejumlah 
pernyataan terkait penggusuran 
tersebut. Sigit mengatakan bahwa 
warga terdampak penggusuran 
merupakan warga ilegal dan tidak ikut 
dalam pilkada. Ia lantas meminta agar 

warga-warga tersebut di cek data 
dirinya. "Cek saja di daftar pemilih 
sementara maupun daftar pemilih tetap, 
mereka ada enggak?" tanya Sigit di 
Balai Kota, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. 
Menurut Sigit, warga yang digusur itu 
tidak mengikuti pemilihan gubernur 
karena tidak terdaftar. "Orang ikut 
pemilu saja enggak kok. Enggak 
terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim 
atas nama pemilih siapa?" kata Sigit. 
Namun warga membantah. Mereka 
mengaku terdaftar sebagai warga DKI. 
Namun alamat KTP mereka memang 
bukan di lokasi tersebut. Mereka tidak 
bisa pindah alamat KTP ke lokasi itu 
karena kampung tersebut tidak memiliki 
perangkat RT/RW. "Pas pilkada saya 
ikut, milih Anies. Tapi enggak di sini, 
KTP saya di Tanah Merah (Tanjung 
Priok)," kata salah seorang warga 
bernama Hasan Basri kepada 
Kompas.com. Begitu pula dengan 
Ahmad Dhari. Ia mengaku ikut dalam 
Pilkada DKI 2017 dan terdaftar sebagai 
pemilih di kawasan Kampung Bahari. 
Akan tetapi, dari beberapa warga yang 
kami temui, tidak ada satupun yang mau 
menunjukkan KTP mereka. Selain 
meragukan hak pilih warga Sunter, 
Walkot Jakut juga berkilah telah 
melakukan sosialisasi 2 bulan kemudian 
dan menyediakan rusun di Marunda. 
Pemkot, kata dia, sudah membuka 
pendaftaran bagi warga yang ingin 

tinggal di Rusun Marunda, tetapi tak 
ada yang mendaftar. "Kami siapkan 
Rusun Marunda, tapi ternyata mereka 
tidak ada yang mendaftar. Karena rata-
rata hanya sebagai tempat usaha," ujar 
Sigit. Namun, warga juga membantah 
perkataan Sigit tersebut. "Itu bohong 
semua," ujar Ahmad Dhari. Ahmad 
mengatakan, isu mengenai 
penggusuran sempat merebak ketika 
bulan lalu ada rumah yang kebakaran. 
Warga lantas berdemo ke kantor 
walikota Jakarta Utara menolak 
penggusuran tersebut. Sejak 
demonstrasi tersebut, tidak ada 
komunikasi yang terjalin antara 
pemerintah dan warga. Sigit juga 
mengemukakan, yang digusur 
mayoritas merupakan lapak-lapak 
tempat warga berdagang dan bukan 
tempat tinggal. "Itu dominan kan 
tempat usaha, berupa lapak barang 
bekas. Rongsokan," ujar mantan Wakil 
Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta tersebut. Ia juga menjelaskan, 
warga yang terdampak memilih untuk 
kembali ke tempat tinggal masing-
masing, yaitu di Penggilingan, Kebon 
Bawang, maupun Tanah Abang. Hal ini 
pun dibantah warga. Ahmad Dhari 

salah satunya. Ia mengakui dirinya 
memang di lokasi tersebut. Tapi Ahmad 
mengatakan, ia juga tinggal di lokasi 
tersebut. "Saya di sini sejak tahun 80-an. 
Saya tinggal di sini, berdagang di sini," 
ucapnya. Ia menyebutkan bahwa rata-
rata warga yang tinggal di sana 
merupakan pemilik bangunan dan bukan 
penyewa. Kuswati, warga yang lain, 
menyebutkan bahwa ia memang tinggal 
di lokasi tersebut. Namun dia tidak 
berdagang. Ia bekerja serabutan di sana, 
mulai dari buruh cuci, hingga 
membongkar palet-palet kayu. "Kami 
tetap ingin disini, penghasilan disini," tutur 
Kuswati. Kan kami lakukan penataan, 
renewal ruban dan bukan penggusuran. 
penggusuran juga dilakukan dengan 
sepengetahuan warga bukan secara tiba-
tiba. Bahkan Ia mengklaim bahwa 
penggusuran itu dilakukan sendiri oleh 
warga dan pemerintah kota hanya 
membantu. "Itu sudah dilakukan dua 
bulan lebih, dengan warga semua 
sepengetahuan warga. Bahkan proses 
pembongkaran itu kita hanya membantu. 
Itu dilakukan sendiri oleh mereka," ucap 
Sigit di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta Pusat, Senin 
(18/11/2019). Mantan Wakil Kepala Dinas 
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Perhubungan DKI Jakarta ini 
menyebutkan penggusuran itu 
berlangsung damai dan tak ada 
kericuhan. "Enggak lah. Enggak ada 
(ricuh). Damai, sampai saat ini pun 
damai. Sesuai sudah dikomunikasikan 
lebih dari dua bulan dan itu 
sepengetahuan mereka untuk penataan 
dan pembongkaran itu," kata dia. 
Warga menjadi marah ketika Sigit 
mengatakan bahwa penggusuran itu 
dilakukan sendiri oleh warga dan 
pemerintah kota hanya membantu. Ini 
jawaban teraneh yang pernah 
terdengar. Dari mana logikanya warga 
menggusur warga? Dari mana 
logikanya Satpol PP yang berjumlah 
1500 itu disuruh warga sana untuk 
menggusur warga sana? Omongan 
macam apa lagi ini warga gusur warga. 
Parahnya lagi, Anies ibarat barang 
langka yang sulit ditemui. Ketika 
mereka mendatangi Balai Kota, se-
pagi-pagi-nya, tetap Anies tidak nongol, 
bahkan batang hidungnya katanya 
nggak muncul juga, sehingga warga 
Sunter yang mati-matian milih dia di 
Pilgub DKI, kecewa sekali. Intinya 
Anies tidak mau disalahkan dan tidak 
mau menjadi kambing hitam. Dia juga 
lebih senang menimpakan tanggung 
jawabnya kepada orang lain. Makanya 
masuk akal kalau dia lebih suka 
mengelak saat ditanya mengenai 

sebuah isu atau meminta wartawan 
bertanya kepada pihak lain. Tanya dia, 
tanya orang lain, jangan tanya saya, 
silahkan tanyakan ke anu, nanti saja dan 
bla bla bla, lalu pergi. Sama juga 
sewaktu ditanya kenapa tradisi Ahok 
menerima warga di Balai Kota pada pagi 
hari tidak lagi dilanjutkan Anies, dia minta 
warga laporkan masalah ke kelurahan 
masing-masing. sewaktu ribut-ribut soal 
anggaran Lem Aibon, ditanya soal itu, 
Anies lempar tanggung jawab dengan 
menyalahkan sistem warisan gubernur 
terdahulu yang dinilai tidak smart. Buat 
apa tanya kepada wali kota Jakarta 
Utara? Toh, dia bertanggung jawab 
kepada Anies. Anies malah suruh tanya 
ke wali kota. Gubernur macam apa ini? 
Gubernur yang tak berkualitas, ditanya 
apa, jawabnya apa, publik mau bertanya 
tentang dia, dia malah serahkan ke pihak 
lain. Inilah alasannya kenapa DKI 
Jakarta terjadi defisit meski mendapat 
predikat WTP. Artinya perencanaan 
pembangunan tidak mengikuti program. 
Anies memanfaatkan kebodohan warga 
Jakarta agar memilihnya yang menjamin 
keadilan sosial. Nyatanya dia malah jauh 
lebih buruk memperlakukan warga 
korban gusuran ketimbang era Ahok. Pil 
pahit tengah ditelan mentah-mentah oleh 
warga Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter 
Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan 
kini warga Sunter yang dulu 

mendukungnya jelas sangat kecewa. 
Tiap malam mereka yasinan untuk 
kemenangan Anies. "Sejak 
penggusuran, pemerintah tidak 
memberikan tenda, bantuan makanan 
bahkan air minum saja tidak ada. Kami 
semua pendukung Anies, tapi kenapa 
digusur, katanya dulu tidak ada 
penggusuran saat kampanye," kata 
warga. Kini jangankan ditengok, 
pernyataan keberpihakan Anies yang 
sering disorot media bak hilang dari 
peredaran. Hanya ada pernyataan 
sanggahan dari Walikota Jakut. Itupun 
hanya menyalahkan warga seperti tak 
taat peraturan, tak mau pindah ke rusun, 
meragukan hak pilih mereka di Pilkada. 
Perkataan para camat dan pemkot 
Jakarta tidak ada yang salah. Mereka 
semua itu benar. Bangunan liar, apalagi 
menyalahi aturan dan menempati tanah 
negara, cepat atau lambat akan menjadi 
korban gusuran. Warga tersebut tidak 

mau melihat apa yang akan terjadi di 
depan mata mereka. Saat Ahok 
menjabat, mereka takut akan digusur 
karena banyak yang menjadi korban. 
Meskipun Ahok melakukan ini untuk 
dengan menegakkan aturan yang benar 
dan warga korban gusuran diperlakukan 
secara manusiawi dengan diberikan 
rusun dengan sewa sangat murah dan 
diberikan berbagai fasilitas murah dan 
gratis, warga tidak peduli. Ahok dianggap 
sebagai penjahat yang tidak manusiawi. 
Anies malah dianggap mereka sebagai 
pemimpin santun dan tidak brutal seperti 
Ahok. Ahok dianggap sebagai raja tega 
yang menggusur semaunya. Padahal 
Ahok merelokasi orang-orang yang 
daerahnya gak layak ke tempat yang 
layak. Misalnya pemukiman kumuh di 
pinggir sungai direlokasi ke rusun yang 
telah disediakan dengan berbagai fasilitas 
subsidi. Ahok pun menggusur 
berdasarkan aturan, dan itu demi 
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Perhubungan DKI Jakarta ini 
menyebutkan penggusuran itu 
berlangsung damai dan tak ada 
kericuhan. "Enggak lah. Enggak ada 
(ricuh). Damai, sampai saat ini pun 
damai. Sesuai sudah dikomunikasikan 
lebih dari dua bulan dan itu 
sepengetahuan mereka untuk penataan 
dan pembongkaran itu," kata dia. 
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kebaikan DKI Jakarta, misalnya 
normalisasi sungai untuk mencegah 
banjir. Nyatanya, semua ini terbongkar 
dan warga menyesal setengah mati. 
Malah, nasib mereka lebih parah, 
kabarnya tidak dapat ganti rugi, dan 
entah mau tinggal di mana. Lebih tidak 
manusiawi, kan? Ahok yang dianggap 
sebagai pemimpin zalim, bermulut kotor 
dan berhati jahat malah lebih manusiawi 
dan peduli dengan rakyat kecil. 
Sedangkan Anies, yang dipuja-puji 
sebagai pemimpin santun dan tutur 
katanya sangat sopan, ternyata 
membuat banyak orang kecewa. Buat 
warga sunter sebaiknya warga Sunter 
bersabar dahulu. Ikuti saja aturan 
pindah ke rusun yang disediakan karena 
Anies tak mungkin tak menggusur. 
Karena ini merupakan rencana kota 
yang pasti akan menggusur mereka. Tak 
ada yang bisa mereka lakukan 
mengenai penggusuran (kalau kata 
camat itu penataan) ini. Mereka akan 
tetap menggusur. Mereka yang 
mengaku telah mendukung Anies yang 
ternyata tidak seperti yang mereka 
duga. Kalau pun nanti mereka tanya 
kepada Anies, besar kemungkinan dia 
akan ngeles, kan janji kampanye tidak 
menggusur, kan ini bukan menggusur 
tapi menghancurkan dan meratakan 
rumah tak berizin. Itu bukan digusur, tapi 
digeser atau ditata. Bedakan, kata gusur 
dan tata beda lho. Dulu waktu pilkada 

2017 Karena beda pilihan politik, ada 
warga yang dipersekusi. Meskipun 
sesama umat muslim, ada kelompok 
warga yang menolak mensholatkan 
jenazah orang muslim yang mendukung 
Ahok. Mau diakui atau tidak, isu memilih 
Anies lantaran calon Gubernur yang 
seiman pun akan tercatat dalam sejarah. 
Sejarah proses pendewasaan dalam 
berdemokrasi sekaligus dalam beragama. 
Katanya, orang memilih beragama untuk 
tujuan yang mulia, menjadikan tatanan 
kehidupan menjadi baik sesuai dengan 
perintah Tuhan yang Maha Esa. Tak usah 
pendukung Ahok yang mendapat 
ancaman tidak dishalatkan jenazahnya 
ketika meninggal, Djarot yang maju 
menjadi wakil Ahok pun ditolak masuk 
masjid meskipun dia adalah seorang 
muslim. Karena harapannya berdasarkan 
sebuah keyakinan bahwa Anies adalah 
orang yang pantas untuk memimpin DKI 
Jakarta, maka segala janji tak masuk akal 
pun tetap diyakini sebagai hal yang 
mungkin untuk dilakukan dengan kunci 
keberpihakan, seperti yang kerap 
digembar-gemborkan oleh Anies. Kini, 
keyakinan warga DKI Jakarta diuji oleh 
Anies yang dipercayai atau diimani oleh 
para pendukungnya sebagai Gubernur 
yang luar biasa hebat. Ujian 
menghamburkan uang dengan banyak 
memilih TGUPP pun tak dihiraukan. Ujian 
menghamburkan uang untuk pembuatan 

patung getah getih pun tetap tak 
menggoyahkan keyakinan 
pendukungnya. Lalu, ditemukannya 
pengajuan anggaran tak masuk akal 
dengan pembelian lem aibon, bolpoin 
dan lain sebagainya pun tak 
menggoyahkan keyakinan 
pendukungnya, bahwa Anies tetaplah 
Gubernur yang amanah. Pembelaan 
akan terus diberikan pada Anies oleh 
para pendukungnya. Bahkan, kasus 
penerbitan IMB pulau reklamasi yang 
diterbitkan Anies tanpa peraturan NJOP 
yang bisa menghasilkan uang ratusan 
triliun bagi DKI Jakarta pun tak 
menggoyahkan pendukung Anies. 
Dengan keyakinan yang seiman, Anies 
tetaplah Gubernur terbaik di Indonesia, 
dan layak disebut sebagai Gubernur 
Indonesia. Keyakinan terhadap Anies 
yang bisa menyelesaikan banjir tanpa 
melakukan normalisasi sungai pun diuji 
ketika banjir datang. 
Tapi tetap saja, para pendukung 
meyakini apa yang disampaikan oleh 
Anies adalah kebenaran, dimana banjir 
tersebut disebabkan air kiriman dari 
daerah di luar DKI Jakarta, jadi itu 
bukan salah Anies ketika ada air sungai 
DKI Jakarta meluap dan menyebabkan 
banjir. Memang soal keyakinan 
terhadap seseorang itu urusan pribadi 
masing-masing. Semua bisa tutup mata 
karena sebuah keyakinannya masing-

masing. Tetapi keyakinan yang membabi 
buta membuat dunia ini menjadi gila dan 
orang orang tersebut bodoh. Aneis yang 
berjanji dengan keberpihakan, tidak akan 
adanya penggusuran. Hal itu pun diyakini 
dan diimani sebagai sebuah kebenaran. 
Tetapi yang terjadi saat ini, di era 
kepemimpinan Anies Baswedan, 
penggusuran tetap terjadi. ‘Komplain 
para pendukungnya pun akhirnya 
terdengar dimana-mana berusaha 
mengoyak keyakinan mereka bahwa 
Anies adalah pemimpin seiman yang 
amanah dan membawa perubahan baik 
bagi DKI Jakarta adalah bualan dan 
omong kosong. Sekarang warga DKI 
merasakan sendiri, tapi ini adalah hasil 
pilihan mereka sendiri. Silakan nikmati 
pemimpin seiman yang tidak becus 
bekerja. Satu detik mencoblos, 
penyesalannya sampai lima tahun. Dan 
sekarang baru tahun 2 tahun 
kepemimpinan Anies, masih ada 3 tahun 
lagi. Dan bagi siapa pun yang membaca 
ini, ingat kata Ahok ini. Dia pernah bilang 
saat acara debat pilkada, jangan bohongi 
warga hanya karena ingin menjadi 
gubernur. Dan ternyata ucapan ini 
terbukti 100 persen. Ada supply ada 
demand. Ada penawaran, ada 
permintaan. Ada pemimpin yang menjual 
janji surga, ada warga yang percaya 
begitu saja. Yang penting seiman. Jadi 
dimohon jangan komplain, Nikmati saja.
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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

Sistem imun atau kekebalan tubuh 
merupakan salah satu pelindung tubuh 
dari berbagai masalah kesehatan yang 
mengintai. Namun terdapat penyakit 
yang justru membuat sistem kekebalan 
tubuh ini malah menyerang tubuh 
sendiri.
Pada kondisi normal, sistem kekebalan 
tubuh ini bakal membasmi bakteri dan 
virus yang membahayakan tubuh. 
Namun ketika mengalami penyakit 
autoimun, maka sel tubuh diserang 
karena dianggap sebagai ancaman.
Terdapat banyak jenis dari penyakit 
autoimun ini. Perbedaan ini muncul 
karena ada perbedaan jenis sel atau 
bagian tubuh yang diserang. Oleh 
karena itu terdapat banyak variasinya 
tergantung dari hal tersebut.
Ketika sel tubuh yang sehat mengalami 
serangan, maka tubuh menjadi rentan 
menghadapi penyakit dan infeksi. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut 10 penyakit autoimun yang 
paling banyak diidap.
1.Rheumatoid Arthritis
Rheumatoid arthritis merupakan 
penyakit yang menyerang sendi dan 
bahkan hingga ke mata, kulit, atau 
jantung. Rheumatoid arthritis membuat 
sistem kekebalan tubuh menyerang 
jaringannya sendiri dan menyebabkan 
keluhan seperti nyeri sendi, bengkak, 
dan kekakuan yang parah.
Kondisi yang terjadi akibat penyakit ini 
dapat mengakibatkan kerusakan sendi 
permanen dan deformitas. Karena 
banyak menyebabkan radang, maka 
disarankan untuk mengonsumsi obat 
anti radang guna mengatasi masalah 
ini.
2.Giant Cell Myocarditis
Menurut penelitian yang dilakukan di 

New Jersey tahun 2000, Giant Cell 
Myocarditis adalah penyakit autoimun 
yang paling fatal. Gejala dari Giant Cell 
Myocarditis (GCM) adalah pembengkakan 
di pergelangan kaki, nyeri dada, jantung 
berdebar-debar, kelelahan, dan sesak 
napas.
3.Lupus
Lupus adalah penyakit yang autoimun 
yang membuat sistem kekebalan tubuh 
menyerang sel-sel dan jaringannya 
sendiri. Sistem kekebalan tubuh adalah 
jaringan yang kompleks dari sel yang 
bekerja secara harmonis untuk 
mempertahankan tubuh melawan 
serangan zat asing yang berbahaya untuk 
tubuh.
Ketika sistem kekebalan tubuh diserang, 
mikroba dapat menyebabkan infeksi 
(bakteri, parasit, jamur). Ketika sistem 
kekebalan tubuh gagal melakukan 
tugasnya dengan baik, tubuh 
memproduksi sel T dan antibodi terhadap 
anti-gen dalam sel dan jaringannya 
sendiri.
4.Granulomatosis dengan polyangiitis
Penyakit yang juga disebut dengan 
Wegener Granulomatosis ini 
menyebabkan peradangan pada 
pembuluh darah di hidung Anda, sinus, 
tenggorokan, paru-paru dan ginjal.
Gejala dari granulomatosis dengan 
polyangiitis membuat kaki jadi mati rasa, 
munculnya darah dalam urin, batuk 
berdahak, demam, sesak napas, kulit 
memar, serta mudah lelah.
5.Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis adalah penyakit jangka 
panjang yang dapat mempengaruhi otak, 
sumsum tulang belakang, dan saraf optik 
di mata. Kondisi ini bisa menyebabkan 
masalah pada penglihatan, 
keseimbangan, kontrol otot, dan fungsi 

Beberapa Jenis Penyakit Autoimun
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dasar tubuh.
Efek Multiple Sclerosis sering kali 
berbeda pada setiap orang yang 
menderitanya. Beberapa mengalami 
gejala ringan dan tidak memerlukan 
pengobatan 
yang serius. 
Lainnya 
bahkan akan 
mengalami 
kesulitan 
untuk 
bergerak dan 
melakukan 
kegiatan 
sehari-
hari.MS 
terjadi ketika 
sistem 
kekebalan 
tubuh 
menyerang 
materi lemak yang disebut myelin, yang 
membungkus serat saraf untuk 
melindungi mereka. Tanpa lapisan luar 
itu, saraf Anda bisa rusak dan jaringan 
parut dapat terbentuk.
6.Addisons Disease
Addison's Disease memiliki beberapa 
klasifikasi. Salah satunya adalah 
Primary Adrenal Insufficiency di mana 
sistem kekebalan tubuh menyerang 
kelenjar adrenal. Healthline melaporkan 
bahwa penyakit ini membuat kelenjar di 
ginjal mengeluarkan banyak hormon 
yang menyebabkan kelemahan pada 
otot, kulit berwarna gelap, penurunan 
denyut jantung atau tekanan darah, 
serta mudah lelah.
7.Diabetes Tipe 1
Orang-orang dengan diabetes tipe 1 
berada dalam kondisi ketika tubuh tidak 
membuat insulin sama sekali. 
Penyebabnya adalah diabetes tipe 1 
merupakan penyakit autoimun.
Seseorang bisa terlahir dengan kondisi 
penyakit ini dan biasanya berkembang 
sejak usia anak-anak. Ketiadaan insulin 
membuat tubuh tidak memiliki cukup 
energi sehari-hari. Untuk mengatasinya, 
disarankan untuk menyuntikkan insulin 
secara rutin.
8.Psoriasis
Psoriasis merupakan penyakit jangka 

panjang atau kronis yang menyerang kulit. 
Pada awalnya, penyakit ini hanya 
berbentuk ruam kemerahan yang bisa 
disembuhkan, namun ternyata gejala 
tersebut merupakan tanda sistem imun 

tubuh yang 
overaktif.
Gejala ini 
terkadang terasa 
gatal atau perih 
dan dapat muncul 
di semua bagian 
tubuh. Tapi 
umumnya muncul 
di lutut, punggung 
bagian bawah, 
siku, atau kulit 
kepala.
9.Alopecia
Sebenarnya, 
alopecia adalah 
istilah medis yang 

digunakan untuk menyebut kerontokan 
rambut. Biasanya, seseorang mengalami 
alopecia ketika terkena stres. Penelitian 
menunjukkan bahwa 70 persen dari 500 
pasien alopecia mengalami stres.
Dilansir dari WebMD, masalah kesehatan 
ini disebut timbul ketika tubuh menyerang 
folikel rambut. Kerusakan yang terjadi 
tidak permanen namun tidak bisa 
memunculkan kebotakan, rambut menipis, 
atau patah-patah.
10.Graves Disease
Graves' Disease adalah penyakit 
autoimun yang disebabkan oleh aktivitas 
yang berlebihan di seluruh kelenjar tiroid. 
Menurut American Thyroid Association, 
gejala Gravesâ termasuk hipertiroidisme, 
penyakit mata, dan masalah kulit.
Jika penyakit ini tidak diobati maka bisa 
menyebabkan komplikasi yang 
mengancam jiwa termasuk munculnya 
penyakit seperti jantung, thyroid storm 
(dimana detak jantung, tekanan darah, 
dan suhu tubuh naik ke tingkat yang 
berbahaya), masalah kehamilan, hingga 
osteoporosis.
Sejumlah penyakit autoimun tersebut 
cukup umum diidap oleh masyarakat. 
Perhatikan masalah kesehatan yang 
kamu alami karena setiap penyakit 
autoimun memiliki penyembuhan dan 
perawatan yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi secara resmi 
memperkenalkan tujuh orang staf 
khusus baru yang akan membantu di 
Istana. Sambil lesehan di tangga Istana 
Merdeka, Jokowi memperkenalkan para 
staf yang rata-rata berumur 30 tahunan 
itu.Jokowi berharap besar pada staf 
khusus dari kalangan milenial ini. Ia 
berharap ada trobosan dan inovasi 
untuk mengelola negeri ini.
"Iya saya ingin ada inovasi, ada 
gagasan, ada ide baru, ada terobosan 
baru sehingga memudahkan kita dalam 
mengelola negara ini sehingga golnya 
ke sana," kata Jokowi, Kamis, (21/11).
Berikut ini profil staf khusus Presiden 
Jokowi dari kalangan muda:
1.Putri Tanjung
Putri Indahsari Tanjung merupakan putri 
sulung dari pengusaha kaya raya 
Chairul Tanjung. Gadis cantik 23 tahun 
ini sudah mempunyai jiwa bisnis sejak 
berusia 17 tahun. Bisnis yang dia tekuni 
bergerak di bidang event organizer, dan 
salah satu acara dijalankan yaitu 
Creative Corner.
Beberapa waktu lalu dalam sebuah 
acara TV Putri menceritakan, bahwa 
usahanya tidak pernah dibantu oleh 

Staf Khusus Jokowi Dari Milenial

ayahnya. Baik modal atau jaringan bisnis, 
semua atas kerja keras dan usaha 
sendiri. Menurutnya, CT mendidiknya 
menjadi wanita yang mandiri dan tidak 
tergantung dengan orangtua.
2.Adamas Belva Syah Devara
Selanjutnya ada Adamas Belva Syah 
Devara adalah pengusaha muda yang 
dikenal sebagai Pendiri dan Direktur 
Utama (CEO) dari perusahaan startup di 
bidang pendidikan dan teknologi terbesar 
di Indonesia, Ruangguru. Pada tahun 
2017, ia terpilih sebagai salah satu dari 
30 pengusaha muda paling berpengaruh 
di Asia oleh Forbes Magazine.
Pada tahun 2013, Belva menjadi orang 
Indonesia pertama yang diterima di 
program gelar ganda di Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts 
dan Stanford University, Palo Alto, 
California sekaligus, dua universitas 
paling bergengsi di dunia.
Di Harvard University ia mengambil 
jurusan Master of Public Administration 
(Kebijakan Publik). Sedangkan di 
Stanford University, ia mengambil jurusan 
Master of Business Administration (Bisnis 
Manajemen).
3.Andi Taufan Garuda
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Kemudian ada Andi Taufan Garuda. Ia 
adalah pendiri lembaga Peer to Peer 
Lending bernama Amartha. Taufan 
mendirikan Amartha dari modal Rp 10 
juta. Ia mendirikan Amartha untuk 
memberikan akses keuangan kepada 
masyarakat desa yang selalu terlibat 
utang dengan rentenir. Melalui 
pendekatan sosial bisnis, Taufan 
membuat lembaga keuangan dengan 
sistem yang mudah menggunakan pola 
pembiayaan kelompok.
Ia menerapkan pembiayaan berbasis 
kelompok atau Model Grameen, satu 
kelompok terdiri dari 15 hingga 25 ribu. 
Taufan menilai sistem tersebut baik 
untuk monitoring pembayaran dan 
meminimalisasi risiko gagal bayar.Taufan 
adalah seorang sarjana Manajemen 
Bisnis Institut Teknologi Bandung. Ia 
melanjutkan pendidikan hingga 
memperoleh gelar Master of Public 
Adminstration dari Harvard University 
pada 2016.
4.Gracia Billy Mambrasar
Putra asal Papua, Billy Gracia Yosaphat 
Mambrasar ditunjuk sebagai staf khusus 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana 
Kepresidenan, Kamis (21/11). Billy saat 
ini tengah menempuh pendidikan di 
Oxford University, Inggris.Jokowi 
mengatakan, Billy akan lulus Oktober 
2019 nanti. Setelah itu, kata dia, Billy 

akan menempuh pendidikan lanjutan di 
Harvard, Amerika Serikat."Banyak 
berkontribusi dengan gagasan inovatif 
dengan membangun tanah Papua," jelas 
Jokowi.
5.Ayu Kartika Dewi
Ada juga Ayu Kartika Dewi. Ia adalah 
Perumus Gerakan Sabang Merauke. 
Ayu adalah alumnus Duke University 
dengan gelar MBA. Ia juga dikenal 
sebagai pengajar muda angkatan I 
Indonesia Mengajar.
6.Angkie Yudistia
Kemudian ada Angkie Yudistia. Ia 
menjadi perhatian publik karena dirinya 
adalah seorang tuna runggu. Dalam 
keterbatasan fisiknya, Angkie mampu 
berprestasi.Angkie merupakan pendiri 
Thisable Enterprise. Lembaga ini fokus 
pemberdayaan ekonomi kreatif bagi 
penyandang disabilitas.Karena fokus di 
bidang sosial ia ditunjuk oleh Presiden 
Jokowi menjadi jubir presiden khusus di 
bidang sosial.
7.Aminuddin Maruf
Yang terakhir ada Aminuddin Maruf. 
Aminuddin pernah menjadi Ketua Umum 
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) periode 2014-
2016.Aminuddin menyelesaikan 
pendidikan SI nya di Universitas Negeri 
Jakarta. Kemudian melanjutkan S2 di 
Universitas Trisakti.
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Korea Utara menolak undangan yang 
ditujukan terhadap Pemimpin Tertinggi 
Kim Jong-un untuk menghadiri 
pertemuan puncak antara Korea 
Selatan dan sepuluh negara ASEAN di 
Seoul pekan depan.
Kantor berita Korut menuturkan 
undangan itu ditolak dengan alasan 
bahwa saat ini "bukan waktunya" 
karena relasi tengah merenggang.
KCNA menuturkan Presiden Korsel 
Moon Jae-in mengirim undangan itu 
kepada Kim Jong-un pada 5 November 
lalu. Dalam surat itu, Moon bahkan 
menawarkan undangan itu kepada 
siapa saja yang bisa menggantikan Kim 
Jong-un jika ia tak bisa hadir.
Moon akan menjamu pemimpin negara 
ASEAN di Busan pada pekan depan. 
Pertemuan puncak itu digelar sebagai 
perayaan ulang tahun ke-30 kemitraan 
Korsel dan ASEAN.Dalam laporannya, 
KCNA menuturkan Pyongyang tetap 
mengungkapkan terima kasih atas 
undangan Seoul tersebut.Korut 
meminta pengertian Korsel bahwa Kim 
Jong-un tak dapat menemukan alasan 
yang sah untuk dapat hadir dalam 
pertemuan itu.Laporan KCNA juga 

Korut Tolak Undangan Korsel
menyalahkan Korsel atas hubungan 
kedua Korea yang kembali merenggang.
Pyongyang menganggap Seoul terlalu 
bergantung pada Amerika Serikat dalam 
menyelesaikan masalah antara kedua 
Korea.
"Sangat membingungkan bahwa mereka 
mengusulkan untuk membahas hubungan 
antar-Korea di forum multilateral yang 
tidak sesuai, bahkan setelah mengalami 
kegagalan dengan mengandalkan 
Amerika Serikat," bunyi laporan KCNA 
seperti dilansir the Straits Times.Relasi 
Korut dan Korsel memang kembali 
memburuk setelah Pyongyang mengecam 
rencana latihan militer bersama antara 
Seoul dan Washington.Latihan bersama 
AS-Korsel digelar meski kedua negara 
tengah gencar mendekatkan diri pada 
Korut, terutama demi merundingkan 
proses denuklirisasi di Semenanjung 
Korea.Pemimpin Korsel dan Korut bahkan 
telah menggelar tiga kali pertemuan 
puncak selama 2018 lalu. Dalam 
pertemuan itu, Moon dan Kim sepakat 
memperbaiki relasi kedua Korea dan 
memulai lagi kerja sama ekonomi.Meski 
interaksi antar kedua Korea mengalami 
perbaikan, tak ada progress signifikan
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China melalui Menteri Luar Negeri 
Wang Yi mengecam upaya politisi AS 
yang mengesahkan UU mendukung 
HAM dan demokrasi Hong Kong. 
Kepada mantan Menteri Luar Negeri AS 
William Cohen, Wang menuding bah
wa peraturan itu bertujuan 
"menghancurkan" Hong Kong, dan 
merupakan pelanggaran kriminal.Dalam 
rilis resmi kementerian luar negeri 
dikutip AFP Kamis (21/11/2019), Wang 
menekankan bahwa UU HAM dan 
Demokrasi merupakan intervensi atas 
urusan dalam negeri China. Dia 
mengklaim, Beijing tidak akan 
membiarkan adanya aksi untuk 
"menghancurkan" kemakmuran Hong 
Kong, atau "satu negara, dua sistem". 
Pada Rabu (20/11/2019), DPR AS 
mengesahkan peraturan tersebut, dan 
mengirimkannya kepada Presiden 
Donald Trump untuk ditandatangani. UU 
HAM dan Demokrasi Hong Kong lolos 
dari DPR AS dengan perbandingan 
dukungan 417-1, sehari setelah Senat 
meloloskannya. Undang-undang itu 
meminta Presiden AS untuk setiap 
tahun meninjau kembali status 
perdagangan yang Washington berikan 
kepada Hong Kong. Nantinya, status 
istimewa yang diberikan kepada salah 

China Tuduh AS Ingin Hancurkan Hong Kong

Internasional Internasional

satu pusat finansial dunia itu bakal 
dicabut jika dianggap mengancam 
kebebasan. Selain itu, DPR AS juga 
meloloskan peraturan dengan dukungan 
417-0 dari Senat, di mana penjualan gas 
air mata, peluru karet, maupun peralatan 
yang digunakan polisi Hong Kong 
dilarang. China marah setelah Senat 
mengesahkannya, dengan mengancam 
bakal mengambil "kebijakan balasan" 
jika Trump sampai menandatangani. 
Selain itu, Beijing mengumumkan 
mereka juga memanggil charge d'affaires 
William Klein untuk menyampaikan nota 
protes, dan meminta Washington 
membatalkannya.
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Korea Utara menolak undangan yang 
ditujukan terhadap Pemimpin Tertinggi 
Kim Jong-un untuk menghadiri 
pertemuan puncak antara Korea 
Selatan dan sepuluh negara ASEAN di 
Seoul pekan depan.
Kantor berita Korut menuturkan 
undangan itu ditolak dengan alasan 
bahwa saat ini "bukan waktunya" 
karena relasi tengah merenggang.
KCNA menuturkan Presiden Korsel 
Moon Jae-in mengirim undangan itu 
kepada Kim Jong-un pada 5 November 
lalu. Dalam surat itu, Moon bahkan 
menawarkan undangan itu kepada 
siapa saja yang bisa menggantikan Kim 
Jong-un jika ia tak bisa hadir.
Moon akan menjamu pemimpin negara 
ASEAN di Busan pada pekan depan. 
Pertemuan puncak itu digelar sebagai 
perayaan ulang tahun ke-30 kemitraan 
Korsel dan ASEAN.Dalam laporannya, 
KCNA menuturkan Pyongyang tetap 
mengungkapkan terima kasih atas 
undangan Seoul tersebut.Korut 
meminta pengertian Korsel bahwa Kim 
Jong-un tak dapat menemukan alasan 
yang sah untuk dapat hadir dalam 
pertemuan itu.Laporan KCNA juga 

Korut Tolak Undangan Korsel
menyalahkan Korsel atas hubungan 
kedua Korea yang kembali merenggang.
Pyongyang menganggap Seoul terlalu 
bergantung pada Amerika Serikat dalam 
menyelesaikan masalah antara kedua 
Korea.
"Sangat membingungkan bahwa mereka 
mengusulkan untuk membahas hubungan 
antar-Korea di forum multilateral yang 
tidak sesuai, bahkan setelah mengalami 
kegagalan dengan mengandalkan 
Amerika Serikat," bunyi laporan KCNA 
seperti dilansir the Straits Times.Relasi 
Korut dan Korsel memang kembali 
memburuk setelah Pyongyang mengecam 
rencana latihan militer bersama antara 
Seoul dan Washington.Latihan bersama 
AS-Korsel digelar meski kedua negara 
tengah gencar mendekatkan diri pada 
Korut, terutama demi merundingkan 
proses denuklirisasi di Semenanjung 
Korea.Pemimpin Korsel dan Korut bahkan 
telah menggelar tiga kali pertemuan 
puncak selama 2018 lalu. Dalam 
pertemuan itu, Moon dan Kim sepakat 
memperbaiki relasi kedua Korea dan 
memulai lagi kerja sama ekonomi.Meski 
interaksi antar kedua Korea mengalami 
perbaikan, tak ada progress signifikan
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China melalui Menteri Luar Negeri 
Wang Yi mengecam upaya politisi AS 
yang mengesahkan UU mendukung 
HAM dan demokrasi Hong Kong. 
Kepada mantan Menteri Luar Negeri AS 
William Cohen, Wang menuding bah
wa peraturan itu bertujuan 
"menghancurkan" Hong Kong, dan 
merupakan pelanggaran kriminal.Dalam 
rilis resmi kementerian luar negeri 
dikutip AFP Kamis (21/11/2019), Wang 
menekankan bahwa UU HAM dan 
Demokrasi merupakan intervensi atas 
urusan dalam negeri China. Dia 
mengklaim, Beijing tidak akan 
membiarkan adanya aksi untuk 
"menghancurkan" kemakmuran Hong 
Kong, atau "satu negara, dua sistem". 
Pada Rabu (20/11/2019), DPR AS 
mengesahkan peraturan tersebut, dan 
mengirimkannya kepada Presiden 
Donald Trump untuk ditandatangani. UU 
HAM dan Demokrasi Hong Kong lolos 
dari DPR AS dengan perbandingan 
dukungan 417-1, sehari setelah Senat 
meloloskannya. Undang-undang itu 
meminta Presiden AS untuk setiap 
tahun meninjau kembali status 
perdagangan yang Washington berikan 
kepada Hong Kong. Nantinya, status 
istimewa yang diberikan kepada salah 

China Tuduh AS Ingin Hancurkan Hong Kong
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satu pusat finansial dunia itu bakal 
dicabut jika dianggap mengancam 
kebebasan. Selain itu, DPR AS juga 
meloloskan peraturan dengan dukungan 
417-0 dari Senat, di mana penjualan gas 
air mata, peluru karet, maupun peralatan 
yang digunakan polisi Hong Kong 
dilarang. China marah setelah Senat 
mengesahkannya, dengan mengancam 
bakal mengambil "kebijakan balasan" 
jika Trump sampai menandatangani. 
Selain itu, Beijing mengumumkan 
mereka juga memanggil charge d'affaires 
William Klein untuk menyampaikan nota 
protes, dan meminta Washington 
membatalkannya.
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Mantan Presiden Amerika Serikat 
Barack Obama mengundang 18 anak 
muda asal Indonesia untuk dididik 
menjadi calon pemimpin.Mereka terpilih 
masuk dalam Obama Foundation 
Leaders: Asia-Pacific, komunitas global 
lintas sektor yang terdiri dari 200 
pemimpin muda dari 33 
negara.Perwakilan Obama Leaders dari 
Indonesia itu akan bergabung dengan 
peserta dari negara lain di Asia Pasifik di 
Kuala Lumpur, Malaysia pada 10-14 
Desember 2019 mendatang.Dalam 
keterangan tertulis yang diterima Kamis 
(21/11), pertemuan tersebut akan 
mengawali program kepemimpinan yang 
berlangsung selama satu 
tahun.Kegiatan yang dipimpin langsung 
oleh Barack Obama dan Michelle 
Obama itu akan diisi workshop 
peningkatan keterampilan, pelatihan 
pengembangan kepemimpinan, 
sekaligus peluang untuk saling menjalin 
hubungan dan berjejaring.
Mereka juga akan memiliki kesempatan 
untuk mengaplikasikan keterampilan 
dan pengetahuan ke dalam berbagai 
skenario dengan menggunakan 
pendekatan kreatif yang berbasis nilai 
dalam memecahkan masalah. Juga 
terlibat dalam kegiatan pelayanan 

18 Anak Muda Indonesia Masuk Obama Foundation

Tanah Air

masyarakat.Para pemuda itu akan 
mendapatkan masukan dan bekal 
tentang berbagai topik seperti kemajuan 
dan peluang di wilayah Asia-Pasifik.Usai 
pertemuan itu mereka akan meneruskan 
pembelajaran jarak jauh selama satu 
tahun melalui webinar dan serangkaian 
kuliah virtual.
Salah seorang Obama Leaders dari 
Indonesia Jerry Winata, mengatakan, 
lebih dari setengah populasi dunia 
menetap di Asia dan Pasifik. Karena itu, 
kawasan ini menjadi sangat penting 
secara politis, ekonomis, dan 
lingkungan.Kata dia, itu sebabnya, setiap 
perubahan dan dinamika yang terjadi di 
kawasan Asia Pasifik akan turut 
memengaruhi situasi global.Menurut 
Jerry, kebanyakan negara di kawasan 
Asia Pasifik termasuk negara 
berkembang yang menghadapi dilema 
orientasi pembangunan antara 
pertumbuhan ekonomi versus 
perlindungan lingkungan hidup."Saya 
sangat bersemangat untuk menjalin 
hubungan dengan 200 pemimpin muda 
dari wilayah Asia-Pasifik untuk mencari 
jalan yang lebih terang untuk 
pembangunan berkelanjutan," ujar pria 
yang telah lama berkecimpung di ranah 
pembangunan itu. 

Dalam sebuah video dokumentasi yang 
diunggah channel Youtube HM 
Soeharto, "Temu Wicara Presiden 
Soeharto saat Pencanangan Gerakan 
Nasional Pelestarian Pengamalan Nilai 
Kepahlawanan" kita bisa menyimak 
langsung prediksi dan kekhawatiran 
Soeharto tentang masa depan 
Indonesia.
Video yang diambil di Surabaya 24 
tahun lalu, tepatnya 23 November 1995, 
Soeharto memberikan penjabaran 
mengenai pandangannya terhadap 
peran remaja dan anak muda dalam 
globalisasi.
Di video berdurasi 16 menit lebih 50 
detik itu, Presiden kedua Indonesia ini 
masih tampak sehat dan bersemangat 
memberikan nasehat. Pakaiannya juga 
sangat sederhana, mengenakan batik 
dan peci ala orang Indonesia.
Mari kita simak, apa saja nasehat, 
prediksi dan kekhawatiran Soeharto 
saat itu. Apakah masih relevan dengan 
kondisi Indonesia saat ini?

Prediksi Dan Kekhawatiran Soeharto

1.Nasihat Soeharto untuk Remaja 
Indonesia
Dikenal sebagai Bapak Pembangunan, 
Soeharto sangat peduli terhadap nasib 
anak muda penerus Indonesia. Dalam 
pembukaan pidatonya, Soeharto 
menyebutkan remaja menjadi bagian 
terpenting dalam pemersatu bangsa.
"Saya kira, melewat Kirab Remaja, 
maksudnya untuk menggembleng para 
remaja menjadi kader-kader bangsa, 
sekarang itu dilakukan kirab remaja, 
menjadi kader-kader yang bisa turut 
mempersatukeun bangsanya."
2.Prediksi Soeharto Tentang Globalisasi 
2020
Soeharto melanjutkan, remaja dan anak 
muda penerus bangsa juga turut andil dan 
akan berperan penting dalam globalisasi.
"Dalam menghadapi globalisasi yang 
sekarang kita akan melakukan liberalisasi 
daripada perdagangan-perdagangan 
bebas untuk negara berkembang, tahun 
2020, 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti 
berumur 25 tahun di 2020, berarti anak-
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Mantan Presiden Amerika Serikat 
Barack Obama mengundang 18 anak 
muda asal Indonesia untuk dididik 
menjadi calon pemimpin.Mereka terpilih 
masuk dalam Obama Foundation 
Leaders: Asia-Pacific, komunitas global 
lintas sektor yang terdiri dari 200 
pemimpin muda dari 33 
negara.Perwakilan Obama Leaders dari 
Indonesia itu akan bergabung dengan 
peserta dari negara lain di Asia Pasifik di 
Kuala Lumpur, Malaysia pada 10-14 
Desember 2019 mendatang.Dalam 
keterangan tertulis yang diterima Kamis 
(21/11), pertemuan tersebut akan 
mengawali program kepemimpinan yang 
berlangsung selama satu 
tahun.Kegiatan yang dipimpin langsung 
oleh Barack Obama dan Michelle 
Obama itu akan diisi workshop 
peningkatan keterampilan, pelatihan 
pengembangan kepemimpinan, 
sekaligus peluang untuk saling menjalin 
hubungan dan berjejaring.
Mereka juga akan memiliki kesempatan 
untuk mengaplikasikan keterampilan 
dan pengetahuan ke dalam berbagai 
skenario dengan menggunakan 
pendekatan kreatif yang berbasis nilai 
dalam memecahkan masalah. Juga 
terlibat dalam kegiatan pelayanan 

18 Anak Muda Indonesia Masuk Obama Foundation

Tanah Air

masyarakat.Para pemuda itu akan 
mendapatkan masukan dan bekal 
tentang berbagai topik seperti kemajuan 
dan peluang di wilayah Asia-Pasifik.Usai 
pertemuan itu mereka akan meneruskan 
pembelajaran jarak jauh selama satu 
tahun melalui webinar dan serangkaian 
kuliah virtual.
Salah seorang Obama Leaders dari 
Indonesia Jerry Winata, mengatakan, 
lebih dari setengah populasi dunia 
menetap di Asia dan Pasifik. Karena itu, 
kawasan ini menjadi sangat penting 
secara politis, ekonomis, dan 
lingkungan.Kata dia, itu sebabnya, setiap 
perubahan dan dinamika yang terjadi di 
kawasan Asia Pasifik akan turut 
memengaruhi situasi global.Menurut 
Jerry, kebanyakan negara di kawasan 
Asia Pasifik termasuk negara 
berkembang yang menghadapi dilema 
orientasi pembangunan antara 
pertumbuhan ekonomi versus 
perlindungan lingkungan hidup."Saya 
sangat bersemangat untuk menjalin 
hubungan dengan 200 pemimpin muda 
dari wilayah Asia-Pasifik untuk mencari 
jalan yang lebih terang untuk 
pembangunan berkelanjutan," ujar pria 
yang telah lama berkecimpung di ranah 
pembangunan itu. 

Dalam sebuah video dokumentasi yang 
diunggah channel Youtube HM 
Soeharto, "Temu Wicara Presiden 
Soeharto saat Pencanangan Gerakan 
Nasional Pelestarian Pengamalan Nilai 
Kepahlawanan" kita bisa menyimak 
langsung prediksi dan kekhawatiran 
Soeharto tentang masa depan 
Indonesia.
Video yang diambil di Surabaya 24 
tahun lalu, tepatnya 23 November 1995, 
Soeharto memberikan penjabaran 
mengenai pandangannya terhadap 
peran remaja dan anak muda dalam 
globalisasi.
Di video berdurasi 16 menit lebih 50 
detik itu, Presiden kedua Indonesia ini 
masih tampak sehat dan bersemangat 
memberikan nasehat. Pakaiannya juga 
sangat sederhana, mengenakan batik 
dan peci ala orang Indonesia.
Mari kita simak, apa saja nasehat, 
prediksi dan kekhawatiran Soeharto 
saat itu. Apakah masih relevan dengan 
kondisi Indonesia saat ini?

Prediksi Dan Kekhawatiran Soeharto

1.Nasihat Soeharto untuk Remaja 
Indonesia
Dikenal sebagai Bapak Pembangunan, 
Soeharto sangat peduli terhadap nasib 
anak muda penerus Indonesia. Dalam 
pembukaan pidatonya, Soeharto 
menyebutkan remaja menjadi bagian 
terpenting dalam pemersatu bangsa.
"Saya kira, melewat Kirab Remaja, 
maksudnya untuk menggembleng para 
remaja menjadi kader-kader bangsa, 
sekarang itu dilakukan kirab remaja, 
menjadi kader-kader yang bisa turut 
mempersatukeun bangsanya."
2.Prediksi Soeharto Tentang Globalisasi 
2020
Soeharto melanjutkan, remaja dan anak 
muda penerus bangsa juga turut andil dan 
akan berperan penting dalam globalisasi.
"Dalam menghadapi globalisasi yang 
sekarang kita akan melakukan liberalisasi 
daripada perdagangan-perdagangan 
bebas untuk negara berkembang, tahun 
2020, 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti 
berumur 25 tahun di 2020, berarti anak-
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anak usia remaja sekarang. Mungkin 
pelajar. Anak-anak pelajar sekarang 
harus disiapkan untuk mencintai tanah 
air."
Soeharto juga menyebutkan betapa 
pentingnya untuk mendidik anak-anak 
untuk mencintai produk dalam negeri. 
Menurutnya, menyiapkan generasi 
penerus bangsa sangat penting untuk 
menghadapi tantangan globalisasi 
kelak.
3.Mengharapkan Penerus Bangsa di 
2020 Menjadi Benteng Bangsa
Apa yang disampaikan Soeharto 24 
tahun lalu, agaknya masih relevan 
dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Anak-anak sekarang harus disiapkan 
untuk mencintai tanah air. Jika lantas, 
kelak dalam rangka kompetisi bersaing 
dengan bangsa lain, kita masih 
kurang... untuk menghadapi banjirnya 
barang-barang (asing) itu, maka hanya 
dengan mencintai tanah air, maka 
remaja yang nanti akan hidup di tahun 
2020 bisa menjadi benteng untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup 
bangsa..."
4.Kekhawatiran Soeharto di Tengah 
Gelombang Globalisasi
Soeharto juga menjabarkan 
kekhawatirannya dalam menghadapi 
globalisasi kelak. Dia khawatir, apabila 
remaja terlena dengan produk-produk 
asing, akan berdampak buruk bagi 
keberlangsungan kehidupan bangsa 
Indonesia."Kalau para pemuda 
kesemsem dengan produk yang 
murah dan baik, tapi hasil dari luar 
negeri. Hancur daripada bangsanya, 
kenapa? karena produknya (dalam 
negeri) tidak ada yang membeli. 
Pabriknya tutup, lantas tidak bisa 
bekerja, tidak bisa makan. Inilah yang 
harusnya kita persiapkan."
5.Nasihat dan Strategi yang Harus 
Dipersiapkan
Soeharto mengatakan, untuk 
menyelamatkan nasib bangsa, 
Indonesia harus mempersiapkan 
segalanya. Salah satunya pendidikan. 
Hal ini agar bangsa Indonesia bisa 
bersaing dengan negara lain."(Dari) 
Pendidikan, lebih-lebih perguruan 
tinggi, harus mampu mempersiapkeun. 

Bukan kita curang. Tidak. Kita 
menyelamatkan negara. Kita harus 
meningkatkan daya saing (lebih) tinggi. 
Dan pasti kita dapat. Senjatanya adalah 
mulai sekarang, nasionalisme, mencintai 
tanah air, mencintai produk-produk 
dalam negeri."
Dalam pidatonya, Soeharto tampak 
optimis mampu menghadapi tantangan 
global di 2020 kelak.
6.Peranan Wanita dalam Globalisasi
Bagi Soeharto peran wanita juga sangat 
penting dalam menghadapi globalisasi. 
Wanita berperan penting dalam 
pengambilan keputusan belanja 
keluarga, dan inilah yang mempengaruhi 
sektor ekonomi Indonesia."Peranan 
daripada wanita, banyak... Apalagi 
kebutuhan keluarga harusnya 
ditentukeun daripada kaum wanita, yang 
harus menentukan apa yang harus 
diperlukeun. Dan banyak sekali, jadi 
bersiaplah..."
7.Soeharto di 1995: Pembangunan 
Desa Bukan Hal Baru
"Soal pembangunan desa bukanlah hal 
baru, stabilitas dan pemerataan 
nasional, sudah dilaksanakan... 
pembangunan diutamakan pada 
pedesaan. Salah satunya impres 
desa."Lagi-lagi Soeharto menyebut 
pemuda memiliki peran penting dalam 
berbagai sektor keberlangsungan hidup 
bangsa. Salah satunya di sektor 
pembangunan.
8.Prediksi Soeharto Tahun 1995, 
Akankan Terjadi di Tahun 2020?
Masih dalam video tersebut, Soeharto 
menyebutkan hasil dan kesiapan 
Indonesia dalam menghadapi tantangan 
global. "Sekarang, pangan sudah bisa 
swasembada, sandang sudah ada di 
mana-mana, papan sedang berjalan. 
Dan, memang, tenaga kerja yang 
merupakan tantangan luar biasa... Tiap 
tahun bertambah... 2.5 juta tiap tahun..."
Dilansir dari laman Ekonomi Bisnis, awal 
tahun 2019, angkatan kerja naik 2.24 
juta orang. Angka ini tak jauh berbeda 
dengan angka yang disebutkan 
Soeharto 24 tahun silam.Prediksi dan 
kekhawatiran Soeharto 24 tahun lalu, 
ternyata masih menjadi kekhawatiran 
bangsa hingga saat ini.

Tanah Air

Limpasan air terjun dari ruas Tol 
Becakayu seksi 2A wilayah Bekasi ke 
Jalan KH. Noer Ali, Bekasi Barat, Kota 
Bekasi, tepatnya di kawasan Ruko 
Jakasampurna, terjadi saat hujan deras, 
Kamis (21/11/2019) kemarin. 
Muhammad Toha (54), salah seorang 
petugas parkir di kawasan tersebut 
mengatakan, limpasan air itu terjadi 
pada pukul 16.30 WIB. 
Saat itu hujan deras menguyur wilayah 
tersebut. Toha menjelaskan, limpasan 
air itu sangat besar dan berlangsung 
sekitar 15 menit. Panjang limpasan air 
itu sekitar 150 meter di ruas Tol 
Becakayu. "Airnya yang terjun besar 
banget, kayak air terjun saja itu yang 
Niagara. Mirip lah, kayak air terjun 
pokoknya deras banget. Hujannya 30 
menitan deras tuh kalau air terjunnya 15 
menit lah terus mengecil," kata Toha 
saat ditemui di lokasi, Jumat 
(22/11/2019). Toha menambahkan, 
limpasan air itu juga membuat Jalan 

KH. Noer Ali di titik tersebut banjir. Hal itu 
menyebabkan kendaraan bermotor 
mogok dan arus lalu lintas macet. 
"Kemarin juga banjir di sini 50 sentimeter 
lah. Macet di sini pada mogok, yang 
neduh hujan di sini juga pada foto-foto, 
videoin tuh air terjun," ujar 
Toha.Sementara itu, Akun (60), petugas 
parkir lainnya di kawasan Ruko Caman 
mengatakan, limpasan air dari ruas Tol 
Becakayu juga terjadi di Jalan Raya 
Kalimalang, Caman, Kota Bekasi. 
Namun limpasan air itu tidak sebesar 
yang terjadi di kawasan Ruko 
Jakasampurna. 
"Di sini juga ada kemarin air pada turun 
ke jalan tapi tidak sebesar yang di sana. 
Tapi ya ganggu pengendara juga sih saya 
lihat, pada minggir, pelan-pelan jalannya," 
ujar Akun. 
Adapun limpasan air terjun terjadi karena 
pengerjaan pipa drainage dan parapet 
menuju saluran bawah ruas Tol Becakayu 
tersebut belum selesai.

Bekasi Punya “Air Terjun Niagara”
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anak usia remaja sekarang. Mungkin 
pelajar. Anak-anak pelajar sekarang 
harus disiapkan untuk mencintai tanah 
air."
Soeharto juga menyebutkan betapa 
pentingnya untuk mendidik anak-anak 
untuk mencintai produk dalam negeri. 
Menurutnya, menyiapkan generasi 
penerus bangsa sangat penting untuk 
menghadapi tantangan globalisasi 
kelak.
3.Mengharapkan Penerus Bangsa di 
2020 Menjadi Benteng Bangsa
Apa yang disampaikan Soeharto 24 
tahun lalu, agaknya masih relevan 
dengan kondisi Indonesia saat ini.
"Anak-anak sekarang harus disiapkan 
untuk mencintai tanah air. Jika lantas, 
kelak dalam rangka kompetisi bersaing 
dengan bangsa lain, kita masih 
kurang... untuk menghadapi banjirnya 
barang-barang (asing) itu, maka hanya 
dengan mencintai tanah air, maka 
remaja yang nanti akan hidup di tahun 
2020 bisa menjadi benteng untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup 
bangsa..."
4.Kekhawatiran Soeharto di Tengah 
Gelombang Globalisasi
Soeharto juga menjabarkan 
kekhawatirannya dalam menghadapi 
globalisasi kelak. Dia khawatir, apabila 
remaja terlena dengan produk-produk 
asing, akan berdampak buruk bagi 
keberlangsungan kehidupan bangsa 
Indonesia."Kalau para pemuda 
kesemsem dengan produk yang 
murah dan baik, tapi hasil dari luar 
negeri. Hancur daripada bangsanya, 
kenapa? karena produknya (dalam 
negeri) tidak ada yang membeli. 
Pabriknya tutup, lantas tidak bisa 
bekerja, tidak bisa makan. Inilah yang 
harusnya kita persiapkan."
5.Nasihat dan Strategi yang Harus 
Dipersiapkan
Soeharto mengatakan, untuk 
menyelamatkan nasib bangsa, 
Indonesia harus mempersiapkan 
segalanya. Salah satunya pendidikan. 
Hal ini agar bangsa Indonesia bisa 
bersaing dengan negara lain."(Dari) 
Pendidikan, lebih-lebih perguruan 
tinggi, harus mampu mempersiapkeun. 

Bukan kita curang. Tidak. Kita 
menyelamatkan negara. Kita harus 
meningkatkan daya saing (lebih) tinggi. 
Dan pasti kita dapat. Senjatanya adalah 
mulai sekarang, nasionalisme, mencintai 
tanah air, mencintai produk-produk 
dalam negeri."
Dalam pidatonya, Soeharto tampak 
optimis mampu menghadapi tantangan 
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pemuda memiliki peran penting dalam 
berbagai sektor keberlangsungan hidup 
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tahun bertambah... 2.5 juta tiap tahun..."
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dengan angka yang disebutkan 
Soeharto 24 tahun silam.Prediksi dan 
kekhawatiran Soeharto 24 tahun lalu, 
ternyata masih menjadi kekhawatiran 
bangsa hingga saat ini.

Tanah Air

Limpasan air terjun dari ruas Tol 
Becakayu seksi 2A wilayah Bekasi ke 
Jalan KH. Noer Ali, Bekasi Barat, Kota 
Bekasi, tepatnya di kawasan Ruko 
Jakasampurna, terjadi saat hujan deras, 
Kamis (21/11/2019) kemarin. 
Muhammad Toha (54), salah seorang 
petugas parkir di kawasan tersebut 
mengatakan, limpasan air itu terjadi 
pada pukul 16.30 WIB. 
Saat itu hujan deras menguyur wilayah 
tersebut. Toha menjelaskan, limpasan 
air itu sangat besar dan berlangsung 
sekitar 15 menit. Panjang limpasan air 
itu sekitar 150 meter di ruas Tol 
Becakayu. "Airnya yang terjun besar 
banget, kayak air terjun saja itu yang 
Niagara. Mirip lah, kayak air terjun 
pokoknya deras banget. Hujannya 30 
menitan deras tuh kalau air terjunnya 15 
menit lah terus mengecil," kata Toha 
saat ditemui di lokasi, Jumat 
(22/11/2019). Toha menambahkan, 
limpasan air itu juga membuat Jalan 

KH. Noer Ali di titik tersebut banjir. Hal itu 
menyebabkan kendaraan bermotor 
mogok dan arus lalu lintas macet. 
"Kemarin juga banjir di sini 50 sentimeter 
lah. Macet di sini pada mogok, yang 
neduh hujan di sini juga pada foto-foto, 
videoin tuh air terjun," ujar 
Toha.Sementara itu, Akun (60), petugas 
parkir lainnya di kawasan Ruko Caman 
mengatakan, limpasan air dari ruas Tol 
Becakayu juga terjadi di Jalan Raya 
Kalimalang, Caman, Kota Bekasi. 
Namun limpasan air itu tidak sebesar 
yang terjadi di kawasan Ruko 
Jakasampurna. 
"Di sini juga ada kemarin air pada turun 
ke jalan tapi tidak sebesar yang di sana. 
Tapi ya ganggu pengendara juga sih saya 
lihat, pada minggir, pelan-pelan jalannya," 
ujar Akun. 
Adapun limpasan air terjun terjadi karena 
pengerjaan pipa drainage dan parapet 
menuju saluran bawah ruas Tol Becakayu 
tersebut belum selesai.

Bekasi Punya “Air Terjun Niagara”
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Ia menyebutkan pria kelahiran 10 
Desember 1958 asal Ambarawa itu 
meninggal saat berada di ICU RSIJ 
Cempaka Putih.Dalam keterangan itu 
juga, Din Syamsudin mengajak 
masyarakat untuk turut mendoakan agar 
almarhum "husnul khatimah."
"Mohon doa semoga Allah SWT 
melimpahkan 'husnul khatimah' atas 
almarhum, maghfirah, rahmah dan 
jannahNya," kata dia.Profesor Bahtiar 
Effendy yang lahir di Ambarawa, Jawa 
Tengah pada tanggal 10 Desember 
1958, memegang dua gelar tingkat 
Master untuk Kajian Asia Tenggara dan 
Ilmu politik. Dia dikenal aktif di kalangan 
akademik dan kerap menulis di berbagai 
media massa.Bahtiar lulus sebagai 
Sarjana Ilmu Perbandingan Agama dari 
IAIN (sekarang UIN) Jakarta sekaligus 
pemegang PhD Ilmu Politik dari Ohio 
State University, Amerika Serikat.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) 
Muhammadiyah Hubungan dan Kerja 
sama Luar Negeri Bahtiar Effendy 
meninggal dunia, Kamis (21/11/2019) 
dini hari. Informasi tersebut disampaikan 
oleh Din Syamsuddin berdasarkan berita 
dari putri Bahtiar Effendy, Atia Ajani.Din 
menyampaikan bahwa Bahtiar Effendy 
akan dimakamkan di Depok, Kamis 
(21/11/2019) hari ini."Akan dimakamkan 
setelah zhuhur di pemakaman dekat 
rumahnya di Depok," katanya melalui 
pesan WhatsApp di Jakarta, Kamis.
Bahtiar Effendy meninggal dunia pada 
sekitar pukul 00.00 dini hari pada 21 
November 2019.
"Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. 
Saudara, sahabat, guru kira Prof. Dr. 
Bahtiar Effendy (Ketua PP 
Muhammadiyah) telah berpulang ke 
Rahmatullah sekitar pukul 00.00 (dini 
hari, 21 November 2019)."

Bahtiar Effendi Meninggal Dunia

Tanah Air
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Need cook/cook helper for 
 Japanese/Thai Restaurant. 
Beginner welcome
Call/text 267 - 880 - 9388

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

bidang politik, hukum, dan keamanan ini 
jauh dari ramai pendaftar.
3.Sekjen Komisi Yudisial
Tugas dari lembaga ini adalah 
memberikan dukungan teknis dan 
operasional kepada Komisi Yudisial 
sehingga penyusunan rencana dan 
program dukungan administratif dan 
teknis operasional yang berkaitan 
dengan hukum di Indonesia dapat 
berjalan dengan baik. Untuk 
pelaksanaannya, mereka bertanggung 
jawab langsung kepada pimpinan 
Komisi Yudisial.
4.BKPM
Tak sampai angka 1000, Lembaga 
Pemerintah Non Departemen Indonesia 
yang bertugas untuk merumuskan 
kebijakan pemerintah di bidang 
penanaman modal ini hanya mendapat 
total sebanyak 843 pelamar. 

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) masih dibuka hingga 
Minggu (24/11). Banyaknya posisi yang 
ditawarkan membuat para pelamar 
bisa bebas memilih ingin mendaftar 
untuk jabatan apa.Meski demikian, tak 
semua posisi memiliki banyak peminat. 
Tentunya hal ini bisa menjadi 
rekomendasi untuk masyarakat yang 
ingin mendaftar CPNS, namun belum 
mengetahui posisi yang akan dilamar.
Berikut 4 posisi CPNS yang sempat 
sepi peminat di 2018, dikutip Hipwee.
1.Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Meski merupakan lembaga non 
kementerian, Bapeten atau Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir adalah salah 
satu instansi pusat yang bertanggung 
jawab langsung kepada presiden. 
Tugas dari instansi ini untuk melakukan 
pengawasan terhadap segala kegiatan 
pemanfaatan tenaga nuklir.
Sayangnya, Bapeten adalah salah satu 
instansi pusat yang memiliki tingkat 
pendaftar yang begitu rendah. 
Dibandingkan dengan kementerian 
atau lembaga lainnya yang mencapai 
puluhan ribu pendaftar. Tercatat, 
Bapeten hanya bisa mendapatkan 657 
pendaftar total.
2.Kemenkopolhukam
Pada kelas kementerian, Kemenko 
Politik Hukum dan Keamanan ini juga 
tidak kalah rendah peminat. Meski 
sekilas terlihat sama dengan 
Kemenkumham, lembaga yang 
membidangi koordinasi perencanaan 
dan penyusunan kebijakan, serta 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

4 Posisi CPNS Yang Sepi Peminat

Dicari pekerja di warehouse
text or call :
Nelson 215 - 730 - 1531

Convenience / gas station store is
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)

Tanah Air
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