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Akhirnya gosip di mana seorang "Ahok" 
dipasang di BUMN berakhir sudah. 
Kemarin hari Jum'at tanggal 22-
November-2019 Menteri BUMN Erick 
Thohir resmi menunjuk Basuki Tjahaja 

Purnama alias Ahok sebagai Komisaris 

Utama PT Pertamina (Persero). "Insya 
Allah saya rasa sudah putus dari beliau 
(Presiden Joko Widodo selaku ketua Tim 
Penilai Akhir). Pak Basuki akan menjadi 
komisaris utama Pertamina," ujar Erick, 
di Istana Negara Kemarin, Jumat 
(22/11/2019). "Basuki Tjahaja Purnama 
Komisaris Utama di Pertamina 
didampingi oleh pak Wamen BUMN Budi 
Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris 
Utama di Pertamina," ujarnya, Jumat 
(22/11). Selain dua nama di atas, Erick 

juga menyodorkan Emma Sri Martini, eks 
direktur utama Telkomsel. Emma ditunjuk 
menjadi Direktur Keuangan Pertamina 
menggantikan Pahala Nugraha Mansury. 
Pergantian Pahala di Pertamina, sambung 
Erick, berkaitan dengan tugas barunya di 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Pahala akan dibantu oleh Chandra 
Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN. 
Erick mengklaim nama-nama tersebut di 
atas sudah melalui Tim Penilai Akhir 
(TPA). "Saya hanya menyebutkan yang 
sudah melalui TPA. Yang tidak melalui 
TPA, saya tidak bisa komentar," tegas dia. 
Nama-nama pejabat baru Pertamina 
tersebut akan dilakukan segera pada 
Jumat ini atau paling lambat Senin 
(25/11). "Pertamina bukan Tbk, jadi bisa 
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Pendobrak
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disegerakan hari ini atau Senin," terang 
Erick. Sementara, pergantian pejabat 
BTN akan segera dilakukan melalui 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
pada akhir bulan ini. Lantas, apa alasan 
Jokowi menunjuk Ahok sebagai 
komisaris utama Pertamina? Erick 
menjelaskan, Pertamina memiliki tugas 
berat, misalnya mengurangi impor 
minyak dan gas. "Bukan berarti anti 
impor tapi mengurangi proses-proses 
dari pada refinery ini sangat berat. Saya 
perlu team work yang besar, tidak hanya 
dirut saja. Harus bagi tugas semua," 
katanya. "Karena itulah kemarin kita mau 
orang yang pendobrak. Bukan marah-
marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, 
Pak Ahok berbeda. Jadi kita perlu figur 
pendobrak supaya sesuai target. Toh 
beliau tuh komisaris utama kan 
direksinya yang day to day," lanjut Erick. 
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam 
waktu dekat akan mengundang direktur 
utama dan komisaris utama dari 30 
BUMN. Inti dari pertemuan adalah Erick 
menginginkan soliditas di dalam 
perusahaan pelat merah. "Saya gak mau 
ada drama-drama di dalam perusahaan. 
Komut menjelekan dirut, dirut 
menjelekkan komut. Saya gak mau. Kita 
rapat bersama. Kalau ada perbedaan, 
ayo kita duduk karena tidak mungkin 
direksi berjalan tanpa dukungan 
komisaris. Komisaris bukan direksi," kata 
Erick. Secara terpisah, Staf Khusus 
Menteri BUMN Bidang Komunikasi 
Publik Arya Sinulingga mengatakan, 
Erick mengusulkan Ahok menjadi Komut 
karena Ahok punya pengalaman yang 
baik dalam bidang pengawasan. "Karena 
Pak Ahok, beliau punya kemampuan 
pengawasan yang sangat baik. 
Makanya, diharapkan nanti Pak Ahok 
bisa melakukan pengawasan kepada 
teman-teman direksi untuk bisa 
mempercepat kinerja Pertamina," Dan 
pak Ahok sebagai anggota dewan 
komisaris sejalan dengan rencana 
Kementerian BUMN. "Pak Erick Thohir 
memang kencang untuk urusan 
komisaris di depan untuk menangani 
atau memperkuat komisaris. Nanti 
komisaris perannya sangat besar, Pak 
Ahok akan jadi ketua kelas Komisaris 

Pertamina," jelasnya. Tambahnya, Ahok 
nantinya bertugas mengawasi kinerja 
Pertamina serta dalam hal efisiensi. 
"Pengawasan, distribusi, efisiensi dan 
kilang juga penting, ada harapan kita bikin 
kilang Indonesia," jelasnya. Lalu 
bagaimana respon Ahok? Ahok langsung 
meresponnya dengan mengatakan bahwa 
ia berjanji akan bekerja dengan baik. Saat 
dikonfirmasi, Ahok rupanya belum 
mengetahui langsung soal penunjukan 
dirinya menjadi Komisaris Utama 
Pertamina. Dia mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan dari Erick Thohir. 
"Terima kasih atas kepercayaan beliau," 
kata Ahok saat dikonfirmasi, Jumat 
(22/11/2019). Lantas kalau Ahok, dipilih 
menjadi Komisaris BUMN, apa sih tugas 
dan wewenangnya? Secara garis besar 
Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, 
merupakan organ perusahaan, dan hanya 
yang bertugas melakukan pengawasan 
dan memberikan nasihat kepada direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengurusan 
perusahaan. Dilansir dari informasi publik 
yang diunggah melalui laman resmi 
Pertamina, Dewan Komisaris memiliki 
fungsi utama dalam melakukan 
pengawasan secara umum atau khusus 
sesuai anggaran dasar serta memberikan 
arahan kepada direksi dalam menjalankan 
kepengurusan perusahaan. Dewan 
komisaris bertugas untuk melakukan 
pemantauan terhadap efektivitas praktik 
good corporate governance (GCG) yang 
ditetapkan perusahaan. Bila diperlukan, 
dapat dilakukan penyesuaian sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. 
Setidaknya, ada 11 kewajiban dewan 
komisaris. Pertama, mematuhi ketentuan 
peraturan perundang undangan, 
anggaran dasar dan keputusan rapat 
umum pemegang saham (RUPS). Kedua, 
melakukan tugas pengawasan terhadap 
kebijakan direksi dalam melaksanakan 
tugas pengurusan perseroan, termasuk 
pelaksanaan rencana jangka panjang 
perusahaan, rencana kerja, dan anggaran 
perusahaan serta ketentuan-ketentuan 
anggaran dasar dan keputusan RUPS 
dan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. Ketiga, memberikan nasihat 
kepada Direksi dalam melaksanakan 
kepengurusan Perseroan dan tidak 
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dimaksudkan untuk kepentingan 
pihak/golongan tertentu. Berikutnya, 
menyusun pembagian tugas antar 
anggota dewan komisaris. Kelima, 
meneliti dan menelaah serta 
menandatangani rencana jangka 
panjang perusahaan, rencana kerja dan 
anggaran perusahaan yang disiapkan 
direksi sesuai ketentuan anggaran 
dasar perseroan. Keenam, menyusun 
program kerja tahunan dewan 
komisaris dan dimasukkan dalam 
rencana jangka panjang perusahaan. 
Selanjutnya, meneliti dan menelaah 
laporan berkala dan laporan tahunan 
yang disiapkan direksi serta 
menandatangani laporan tahunan. 
Selain itu, melaporkan kepada 
perseroan mengenai kepemilikan 
sahamnya dan atau keluarganya pada 
perusahaan yang bersangkutan dan 
perusahaan lain, termasuk setiap 
perubahannya. Kesembilan, 

mengusulkan kepada RUPS penunjukan 
auditor eksternal yang akan melakukan 
pemeriksaan atas buku-buku perseroan. 
Serta, memantau efektivitas praktik GCG, 
antara lain dengan mengadakan 
pertemuan berkala antara dewan 
komisaris dengan direksi untuk 
membahas implementasi GCG. Terakhir, 
melaksanakan kewajiban lainnya dalam 
rangka tugas pengawasan dan pemberian 
nasihat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan/atau keputusan 
RUPS. Pengangkatan dan pemberhentian 
dewan komisaris dilaksanakan melalui 
RUPS. Dalam menjalankan tugasnya, 
dewan komisaris juga memiliki 
independensi serta terbebas dari 
kepentingan apapun. Independensi itu 
terlihat dari kepemilikan saham dan 
rangkap jabatannya, di mana tidak 
terdapat anggota Dewan Komisaris yang 
memiliki saham di perusahaan dan 
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ra usah 
perusahaan lain yang berhubungan 
dengan perusahaan, serta tidak 
merangkap jabatan di perusahaan. 
Sekarang Ahok sudah resmi jadi 
komisaris. Gajinya ternyata jauh lebih 
besar dari gaji seorang gubernur DKI, 
bahkan katanya lebih besar dari gaji 
presiden. Jika dilihat dari segi finansial 
saja, tidak perlu heran kenapa 
ditentang dan mau dijatuhkan. Gaji 
Ahok sebagai Komisaris Utama di 
Pertamina dikabarkan Rp 3,2 miliar per 
bulan. Angka itu cukup fantastis jika 
dibandingkan dengan gaji pejabat lain 
di republik ini. Jika dibandingkan 
dengan gaji Presiden Jokowi apalagi 
dengan gaji Gubernur Aibon di Jakarta, 
maka gaji Ahok jauh lebih tinggi. 
Jabatan Ahok sebagai Komisaris Utama 
Pertamina cukup mentereng. Pertamina 
adalah perusahaan besar dan basah di 
negeri ini. Tapi Ahok jadi komisaris 
Pertamina, bukan sekedar soal gaji 
yang besar, melainkan soal 
penghargaan. Ketika seseorang 
dijadikan komisaris utama, itu artinya 
dia dihargai sebagai orang yang 
memiliki sesuatu yang berharga. Sama 
juga dengan Ahok, dia punya sesuatu 
yang pantas dihargai. Bisa jadi karena 
kepemimpinannya, bisa juga karena 
integritas serta mantan gubernur yang 
terbukti bersih. Walaupun ia bukan 
sebagai Direktur Utama, jabatan 
sebagai Komisaris Utama di Pertamina 
itu tetaplah sebuah pencapaian 
prestisius. Tak banyak orang yang 
meraih jabatan itu. Saat Ahok diisukan 
akan menjadi salah seorang pejabat 
tinggi di BUMN, dunia perpolitikan 
Indonesia juga langsung geger. Ahok 
menjadi perbincangan di mana-mana. 
Ada yang pro dan ada yang kontra. 
Tetapi pesannya jelas. Nama Ahok 
kembali bersinar. Bintang Ahok kembali 
terang lagi. Mutiara muncul kembali. 
Ahok come back again. Itu bukti nyata 
bahwa Ahok belum selesai. Dia masih 
bersinar. Dia masih diperhitungkan 
dalam kancah perpolitikan Indonesia 
serta menjadi patokan pemimpin 
berintegritas. Karena itulah pula dia 
ditempatkan di Pertamina. 
Pengangkatan Ahok menjadi pejabat 

negara ini mendapatkan perhatian 
khusus dari media asing, sehingga nama 
Ahok pun jadi mendunia. Tanggapan dari 
para media asing sangat positif terhadap 
tugas baru Ahok ini. Kinerja dan 
integritas Ahok pun dipuji. Bahkan 
sebelum dipastikan jadi Komut 
Pertamina, media asing sudah 
menanggapinya. Misal media asing dari 
Singapura, The Straits Times Pada 
Kamis lalu (21/11), media ini 
menggambarkan Ahok sebagai sosok 
reformis. Kepemimpinan Ahok di DKI 
Jakarta disebut berhasil mengurangi 
praktek korupsi dan meningkatkan 
fasilitas kesehatan warga Jakarta antara 
2014 – 2017. "Di bawah 
kepemimpinannya Ahok, pemerintahan 
DKI Jakarta memiliki sistem pengeluaran 
anggaran paling transparan 
dibandingkan pemerintah daerah lainnya 
yang mampu merinci penggunaan 
anggaran secara detail dan mudah 
dipantau secara online," tulis The Straits 
Times. Sesudah Ahok dipastikan menjadi 
Komut Pertamina, beberapa media asing 
lain pun turut membahasnya. Kantor 
berita Reuters, jaringan berita Eropa 
Euronews, dan media dari Amerika, New 
York Times, memberitakannya dengan 
tulisan berjudul sama : "Convicted 
Christian politician to oversee 
Indonesia's Pertamina" (Terpidana politisi 
Kristen untuk mengawasi Pertamina di 
Indonesia). Penunjukan itu, dilaporkan 
Reuters, menjadi momen penting 
kembalinya Ahok sebagai pejabat publik 
setelah dibebaskan pada Januari lalu. 
Media dari Perancis AFP dan situs 
keuangan thisismoney.co.uk dari Inggris, 
sama-sama memuat isu tersebut dengan 
judul "Jakarta ex-governor tapped for job 
at state energy firm Pertamina" (Mantan 
gubernur Jakarta mengambil pekerjaan 
di perusahaan energi negara Pertamina). 
"Dia dikukuhkan Jumat untuk mengawasi 
kinerja eksekutif di perusahaan energi 
Indonesia yang dilanda skandal korupsi.. 
Dia adalah politisi populer yang 
mendapat dukungan karena mencoba 
membenahi Jakarta yang dikenal padat, 
serta membersihkan korupsi," ulas AFP. 
Sedangkan portal berita dari Tiongkok 
South China Morning Post turut 
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negara ini mendapatkan perhatian 
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Euronews, dan media dari Amerika, New 
York Times, memberitakannya dengan 
tulisan berjudul sama : "Convicted 
Christian politician to oversee 
Indonesia's Pertamina" (Terpidana politisi 
Kristen untuk mengawasi Pertamina di 
Indonesia). Penunjukan itu, dilaporkan 
Reuters, menjadi momen penting 
kembalinya Ahok sebagai pejabat publik 
setelah dibebaskan pada Januari lalu. 
Media dari Perancis AFP dan situs 
keuangan thisismoney.co.uk dari Inggris, 
sama-sama memuat isu tersebut dengan 
judul "Jakarta ex-governor tapped for job 
at state energy firm Pertamina" (Mantan 
gubernur Jakarta mengambil pekerjaan 
di perusahaan energi negara Pertamina). 
"Dia dikukuhkan Jumat untuk mengawasi 
kinerja eksekutif di perusahaan energi 
Indonesia yang dilanda skandal korupsi.. 
Dia adalah politisi populer yang 
mendapat dukungan karena mencoba 
membenahi Jakarta yang dikenal padat, 
serta membersihkan korupsi," ulas AFP. 
Sedangkan portal berita dari Tiongkok 
South China Morning Post turut 
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memberitakan dengan judul : 
"Indonesia's Ahok bags top job at state 
energy giant Pertamina – is a return to 
politics next?" (Ahok Indonesia 
menduduki posisi teratas di raksasa 
energi negara Pertamina - apakah 
kembali ke politik selanjutnya?) "Mantan 
gubernur Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama, dikenal sebagai Ahok, telah 
ditunjuk sebagai presiden komisaris 
raksasa energi negara Indonesia PT 
Pertamina, memicu spekulasi 
kembalinya ke politik setelah hukuman 
penjara pada tahun 2017 karena 
penistaan agama," ulas South China 
Morning Post. Kemudian media 
internasional yang berbasis di Tokyo, 
Jepang, Nikkei Asia Review, memilih 
judul “Former Jakarta governor makes 
comeback in prominent Pertamina role” 
(Mantan gubernur Jakarta kembali 
dalam peran utama Pertamina). Ahok 
disebut bakal mengawasi sekaligus 
memberikan nasihat kepada dewan 

direksi. Ahok diharapkan bisa 
menghancurkan korupsi di perusahaan 
energi pelat merah itu. Wow! Nama Ahok 
langsung mendapat perhatian dunia 
internasional. Memang kinerja dan 
prestasinya tidak bohong sih. Ahok 
berhasil melewati setiap tantangan yang 
ada. Ahok sudah melewati waktu-waktu 
sulit itu. Ditunjuknya BTP sebagai 
Komisaris pertamina bukan semata-mata 
karena beliau cerdas, mungkin yang lebih 
dibutuhkan dari seorang BTP adalah 
ketelitian, ketekunan dan keberanian 
beliau untuk membenahi yang tidak 
sesuai alur dan aturan mainnya. Yang 
Biasa Tendang Preman (BTP) ya itu 
AHOK, yang Biasa Tendang Pencuri 
(BTP) ya itu AHOK, yang Biasa Tendang 
Pencoleng (BTP) ya itu AHOK, Yang 
Biasa Tendang Penjahat (BTP) ya itu 
AHOK. Wahai para jajaran komisaris 
BUMN yang terhormat di manapun kalian 
ditempatkan. Bersiaplah!!! Jika selama ini 
kalian semua ada dalam zona nyaman 
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yang tak terpantau kinerjanya. Setelah 
Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) Pertamina pada Senin, 25 
November 2019 dilakukan. Bersiaplah 
kencangkan ikat pinggang dan 
singsingkan lengan baju kalian untuk 
mengikuti sepak terjang Ahok di 
Pertamina. Jangan sampai kalah dan 
tertinggal dari Ahok. Dan untuk para 
radikal yang tidak setuju dengan Ahok 
menjabat sebagai komisaris di 
Pertamina mungkin suatu hal yang 
wajar, karena sifat dan karakter 
kebanyakan manusia memang akan 
melakukan perlawanan pada saat zona 
nyamannya sudah mulai terancam. Kita 
semua sebagai masyarakat di negeri ini 
sudah tentu paham akan teriakan 
teriakan yang terlihat mulia padahal 
sedang mengamankan hasil 
rampokannya. Kita masih menunggu 
reaksi dari serikat pekerja Pertamina, 
yang sempat koar koar menolak Ahok 
dengan terang terangan. Masihkah 
mereka berani menyuarakan penolakan 
dengan posisi Ahok akan segera resmi 
menjadi pimpinan di sana per 25 
November 2019 nanti? Silahkan saja 
jika berani ... dengan taruhan karir 
mereka di Pertamina tentunya. Butuh 
sosok pendobrak menghadapi masalah 
kompleks seperti ini di Pertamina. Jadi 
Ahok tetap akan diberi ruang dan celah 
untuk melakukan perombakan dan 
posisi Komisaris Utama di Pertamina ini 
jelas berbeda dibanding Komisaris 
Utama di perusahaan yang lain. Medan 
Pertamina itu berat dan itu sudah 
secara blak-blakan diekspos Pak Erik. 
Jadi Komisaris Utama ini bukan sekedar 
pajangan atau sekedar pemanis di 
jajaran pimpinan Pertamina. Tugas, PR 
dan mandat yang berat di medan yang 
besar dan sulit menanti Ahok. Ahok 
tipikal pemimpin dan administrator yang 
sangat cocok jadi Komisaris Utama. 
Untuk soal ini maka Ahok pasti akan 
bekerja keras dan untuk itu tugasnya 
sebagai Komisaris Utama dia pasti akan 
laksanakan dengan sungguh-sungguh. 
Jadi kita harus maklum dan paham 
bersama kendati tak dijadikan Direktur 
Utama Pertamina tapi dengan 
ditaruhnya Ahok sebagai Komisaris 

Utama sebenarnya ada banyak 
keuntungan. Sebelumnya kita jelaskan 
dulu apa beda komisaris dengan direktur. 
Komisaris adalah dewan pengawas yang 
bertugas mengawasi dewan eksekutif. 
Jadi jika diibaratkan, Dirut itu sama 
seperti Presiden, sedangkan Komut 
sama seperti DPR. Dirut adalah 
eksekutor yang langsung mengeksekusi 
segala sesuatunya di lapangan. Dirut lah 
yang bertugas menjalankan kegiatan 
bisnis sehari-hari dalam perusahaan. 
Peraturan itu kalau perusahaan tersebut 
sudah terbuka alias sudah ada di bursa. 
Tetapi Pertamina masih belum terbuka 
seperti perusahaan keluarga. Yang mana 
semua tergantung dari pemilik 
perusahaan dalam hal ini negara. Jadi 
Pertamina dalam menaruh jajarannya 
tidak tergantung publik tetapi tergantung 
pemiliknya. Jadi ditaruhnya Ahok 
sebagai komisaris itu sebenarnya Ahok 
bisa mengatur semuanya, tapi jika ada 
masalah direktur yang kena dulu. Berikut 
analisis benefit atau keuntungan yang 
dapat diwujudkan Ahok sebagai 
Komisaris Utama ketimbang Ahok 
langsung jadi Dirutnya. Pertama, dengan 
diangkat sebagai Komisaris Utama dan 
bukan Dirut maka kebijakan ini tepat 
karena akan mengurangi secara 
langsung serangan frontal ke Ahok. Toh 
Ahok hanya sebagai Komisaris Utama, 
ada Dirut Pertamina yang akan 
membackingnya serta Menteri BUMN 
sendiri. Ahok sendiri menjadi Komisaris 
yaitu akan memberi masukan demi 
masukan. Pasti yang akan 
mengeksekusi itu adalah Direktur Utama 
maka ini akan sangat tepat sekali. 
Karena Dirut Pertamina yang sekarang 
ini pasti hanya kepanjangan tangan dari 
komisaris.Toh ada Dirut yang eksis dan 
pastinya sesuai harapan Pak Erick ada 
kolaborasi semua jajaran termasuk 
Komut dan Dirut. Apakah ada benturan 
kepentingan antara Dirut dan Komut? 
kalau sudah diberi SOP atau surat 
perintah dan ada ekspektasi jelas maka 
semuanya akan berjalan mulus. Kedua, 
Kebijakan menempatkan Ahok jadi 
Komisaris Utama juga mendatangkan 
keuntungan karena Ahok diberikan tugas 
atau agenda yaitu pengawasan, sesuatu 
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bidang yang menjadi keahlian dan itu 
akan menjadi kekuatan yang 
diandalkan Pak Erik dalam diri Ahok. 
Pengawasan di dalam tangan Ahok 
maka sudah bisa dipastikan tak hanya 
Dirut Pertamina yang akan dibantu dan 
dimudahkan. Tapi Pak Erick sendiri 
memang merancangnya sedemikian. 
Butuh sosok yang bermata naga atau 
elang yang secara tajam menyisir dan 
menganalisis sumber masalah yang 
kompleks di Pertamina. Begitu ketemu 
tinggal beri tahu dan kasih rekomendasi 
ke Dirut. Setelah itu eksekusi. Cantik 
kan permainan Erick dan kolaborasinya 
dengan Ahok. Menurut banyak orang 
strategi ini pasti titipan dari Presiden 
Jokowi yang seorang ahli strategi yang 
senyap nan mumpuni. Jadi jangan 

kecewa kalau Ahok tak jadi Dirut 
Pertamina. Justru dengan jadi Komisaris 
maka Ahok akan lebih leluasa 
menjalankan tugas nya sebagai 
pengawas di BUMN yaitu Pertamina dan 
eksekusinya yang akan nanti dijalankan 
Dirut Pertamina pasti suka tak suka harus 
diterima. Peneliti Alpha Research 
Database Indonesia Ferdy Hasiman 
berpendapat, Ahok yang notabene-nya 
adalah seorang eksekutor lebih cocok 
menjadi Direktur Utama. Sementara tugas 
komisaris bukan di operasional, tetapi 
melakukan pengawasan terhadap direksi 
dan mengevaluasi program kerja. Meski 
demikian, Ferdy menyebut bahwa nama 
Ahok tetap bisa menggetarkan para 
mafia. "Meskipun komut, para mafia harus 
hati-hati, karena penunjukan Ahok adalah 

upaya Jokowi berperang melawan mafia 
migas yang sudah lama bercokol di 
Pertamina," kata Ferdi dalam siaran 
pers, Minggu (24/11/2019). Menurut dia, 
posisi komut bagi Ahok penting untuk 
mencegah intervensi non-korporasi, 
intervensi politik, maupun intervensi 
mafia ke Pertamina. Sebab Komut lah 
yang akan mengevaluasi dan mengawasi 
kerja direktur utama. Oleh karena itu, 
para direktur juga disarankan untuk 
bekerja dengan baik, mengingat Ahok 
berani mengeksekusi. "Direktur-Direktur 
Pertamina juga harus bekerja dengan 
baik, karena Ahok itu berani 
menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke 
publik. sama seperti ia menelanjangi 
para koruptor ke publik," ucapnya. Di sisi 
lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai 
Komisaris Utama Pertamina karena 
Jokowi belajar dari kegagalan Pertamina 
melakukan peremajaan kilang Balongan, 
kilang Cilacap, Kilang Duri, dan 
beberapa kilang lainnya untuk 
mengurangi impor. "Jokowi juga belajar, 
percuma saja menempatkan komisaris 
mantan petinggi militer dan mantan 
menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak 
bisa membantu dalam proses 
pengawasan," tutur Ferdy. Direktur-
direktur yang sebelumnya pernah 
menjabat, belum menunjukkan kinerja 
apik karena produksi minyak dan gas 
turun. Padahal, Presiden telah 
memberikan hak kelola Blok Mahakam 
dari total E&P. Begitu pun Blok Rokan 
dari Chevron Indonesia dan beberapa 
blok Migas yang dioperatori pihak asing 
ke Pertamina. "Untuk itulah, Ahok yang 
menjadi tangan kanan Presiden Jokowi 
di Pertamina wajib hukumnya berperang 
melawan mafia," kata Fredy. Banyak dari 
masyarakat Indonesia yang yakin 
terhadap kinerja Ahok untuk mengelola 
suatu lembaga negara ataupun badan 
usaha negara, karena Ahok itu bagaikan 
emas permata yang diletakkan di tempat 
terkotor pun tidak akan pernah ikut 
menjadi kotoran. Bangsa ini memiliki 
banyak manusia manusia yang pintar 
dalam beretorika sehingga retorika itu 
menjadi hal yang biasa, akan tetapi 
manusia yang berintegritas dan mau 
membangun bangsa ini tanpa pamrih 

sangatlah sedikit, dan Ahok sudah 
membuktikan integritas dirinya. 
Semua yang dikerjakan Ahok 
bermanfaat bagi orang banyak 
terutama untuk rakyat kecil. Sampai 
pun raga Ahok dikurung di penjara, 
Tjahaja Purnama itu tetap bersinar 
terang menembus tebalnya dinding 
penjara. Suasana di dalam Mako 
Brimob sendiri jadi “hidup” gara-gara 
Ahok. Orang banyak jadi 
berbondong-bondong rela antre 
datang ke Mako Brimob untuk 
menjenguk Ahok. Dari semua 
penjelasan ini terbukti dengan 
sendirinya. Dimanapun Ahok berada, 
tempat itu akan jadi beda dari 
sebelumnya. Etos kerja, prinsip, 
kejujuran, kesungguhan dan 
keikhlasan Ahok mengabdi di semua 
tempat di mana Ahok ditakdirkan 
untuk berada, mampu membawa 
perubahan positif bagi orang-orang 
dan lingkungan di sekelilingnya. 
Akhirnya bisa diambil kesimpulan. 
Rahasia keberhasilan Ahok di 
manapun dia berada termasuk di 
tempat yang tak menyenangkan 
adalah kecintaan dan pengabdiannya 
yang tulus ikhlas pada bangsa dan 
negara. Sekalipun “negeri” ini sudah 
memenjarakannya, Ahok tak pernah 
berhenti mencintai negara ini 
sebagaimana pesan yang almarhum 
ayah Ahok sampaikan pada Ahok 
semasa beliau masih hidup. Pesan 
itulah yang Ahok pegang teguh 
sampai sekarang. Pesan itu jugalah 
yang mampu membuat Ahok berkata 
: “Kalau untuk bangsa dan negara, 
saya pasti bersedia. Apa saja boleh, 
yang penting bisa bantu negara," kata 
Ahok. Bangsa ini memiliki lebih dari 
267 juta jiwa yang bernaung di bawah 
bendera merah putih sehingga 
menjadi suatu kewajiban yang utama 
untuk para pemimpin di negeri ini 
menunjukkan integritas dan 
moralnya. Sebagai rakyat kita merasa 
senang jika orang orang berintegritas 
masih memiliki tempat untuk 
membangun negeri ini, rakyat pun 
merasa senang jika masih banyak 
orang orang tersebut yang mau untuk 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1314

bidang yang menjadi keahlian dan itu 
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tetap tampil membangun bangsa ini. 
Biarkan orang orang berintegritas itu 
bekerja untuk membangun negeri, 
bukankah tugas kita semua sebagai 
rakyat di negeri ini untuk memberikan 
dukungan kepada mereka yang terpilih, 
bukan hujatan dan penghinaan apalagi 
pembunuhan karakter, jika merasa diri 
mampu maka buktikanlah kemampuan 
itu lewat hasil kerja keras yang dinilai 
oleh masyarakat luas, bukan sekedar 
retorika dan pemanis bibir semata, jika 
kita menginginkan pemimpin yang 
amanah maka kita semua pun harus 
amanah, jika kita menginginkan 
pemimpin yang welas asih, maka kita 
semua pun harus welas asih. 
Seperti kata pepatah "Hanya berkata, 
Aku selalu berusaha menjadi lebih baik 
tak akan membuatmu lebih baik, karena 
yang kamu butuhkan adalah tindakan 
nyata". Yang berarti bahwa perkataan itu 
tidak memiliki nilai jika tidak dilanjutkan 
dengan tindakan. Perkataan yang baik 
hanya melahirkan pujian, tetapi 
perbuatan yang baik akan melahirkan 
kecintaan. Dan kita berharap dari 
Komisaris akan jadi batu loncatan untuk 

ke menteri BUMN, lalu loncat ke 
Presiden dan itu bukan hal yang 
mustahil. Di mulai dari Komisaris dan 
itu pasti akan ada tantangan. 
Sekarang waktunya Ahok diberi 
kesempatan pembuktian untuk 
berprestasi dan berkarya bagi bangsa 
dan negara ini. Secara jujur kita harus 
mengakui kadang ada rasa lelah yang 
timbul melihat carut marut intoleransi, 
radikalisme dan terorisme yang terjadi 
di negara kita. Tapi hari ini semangat 
kami muncul lagi. Perjalanan hidup, 
ketulusan dan kecintaan Ahok pada 
negeri ini sudah mampu membuat 
kaki kami berdiri tegak lagi. Apapun 
yang terjadi, kami takkan pernah 
berhenti mencintai NKRI. Itulah janji 
kami pada Ibu Pertiwi. Selamat 
bertugas Pak Ahok. Jadilah berkat 
dimanapun engkau berada. Semoga 
dengan keberadaanmu di Pertamina, 
masalah impor dan mafia migas bisa 
segera diselesaikan dengan baik. 
Untuk Indonesia yang lebih baik lagi 
kedepannya. Tetaplah bersinar terang 

Sang Tjahaja Purnama. God bless 
you wherever you are. Amen.
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Macam-macam penyakit mata perlu 
diperhatikan oleh setiap orang. Mata 
merupakan organ vital manusia yang 
digunakan untuk melihat dan beraktifitas. 
Maka dari itu, jangan sampai penyakit 
mata malah menjadi menghambat 
aktivitas.
Penyakit mata biasanya disebabkan 
karena 
alergi, 
infeksi, atau 
kurangnya 
cairan yang 
mengakibatk
an mata 
menjadi 
kering 
sehingga 
terasa pedih. 
Terlalu fokus 
memandang 
obyek secara 
berlebihan 
juga bisa 
menjadikan mata menjadi kering. Hal ini 
bisa terjadi apabila terlalu banyak melihat 
layar komputer, menonton televisi, atau 
bermain gadget.
Penyebab sakit mata yang lain juga bisa 
dikarenakan kurang tidur, kekurangan 
asupan gizi, bahkan melemahnya sistem 
kekebalan tubuh. Penyakit mata 
merupakan gangguan kesehatan yang 
cukup sering terjadi pada masyarakat. 
Perawatannya pun beragam, ada yang 
sembuh dengan sendirinya dan ada yang 
membutuhkan pengobatan medis.
Berikut macam-macam penyakit mata 
yang umum terjadi seperti dirangkum 
merdeka.com dari berbagai sumber :
1.Katarak
Penyakit katarak merupakan penyebab 
kebutaan nomor satu di Indonesia. 
Penyakit ini membuat lensa mata menjadi 

Beberapa Jenis Penyakit Mata
keruh sehingga mengakibatkan 
pandangan menjadi kabur.
Biasanya, katarak di sebabkan karena 
protein menggumpal di lensa mata 
karena penuaan. Tetapi, katarak juga 
bisa disebabkan oleh diabetes, 
paparan sinar matahari, dan efek 
samping obat tertentu. Cara 

mengatasin
ya biasanya 
dilakukan 
operasi.
2.Glaukoma
Glaukoma 
terjadi 
ketika saraf 
optik mata 
rusak. 
Kerusakan 
saraf optik 
tersebut 
disebabkan 
karena 
peningkata

n tekanan di dalam bola mata akibat 
adanya timbunan cairan.
Glaukoma dapat terjadi di segala usia, 
tetapi lebih sering menyerang lansia. 
Penyakit mata ini merupakan salah 
satu penyebab utama kebutaan bagi 
orang yang sudah berusia di atas 60 
tahun.Penyakit ini bisa diatasi dengan 
obat minum atau obat tetes untuk 
mengurangi tekanan di dalam bola 
mata. Bisa juga dilakukan operasi laser 
maupun konvensional.
3.Konjungtivitas
Penyakit mata ini terjadi saat jaringan 
lunak di sekitar mata meradang 
sehingga membuat mata merah, berair, 
perih dan gatal. Di lansir dari laman 
Klikdokter.com penyakit ini terjadi 
karena adanya iritasi akibat infeksi 
pada bagian selaput konjungtivas yang 
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melapisi mata.
Cara mengatasi konjungtivitas 
disesuaikan dengan penyebabnya. Jika 
disebabkan oleh alergi penanganannya 
adalah dengan menjauhi pemicu alergi 
dan mengonsumsi obat antihistamin. 
Jika disebabkan oleh infeksi virus, 
konjungtivitis dapat sembuh sendiri 
dalam beberapa hari.
Berbeda jika penyebabnya karena 
infeksi bakteri, dibutuhkan pengobatan 
dengan obat tetes mata atau salep mata 
antibiotik.
3.Mata Kering
Keluhan ini sering dialami oleh para 
lansia. Biasanya penderitanya akan 
merasakan mata terasa berpasir atau 
seperti ada benda asing di mata. Faktor 
penyebabnya bisa bermacam-macam, 
mulai dari kurangnya produksi air mata, 
penyakit autoimun, infeksi, iritasi, alergi, 
kekurangan nutrisi, mata terlalu sering 
terpapar angin atau sinar matahari, 
hingga efek samping obat-obatan.
Mata kering bisa ditangani dengan 
penggunaan obat tetes air mata, atau 
obat untuk meningkatkan produksi air 
mata.
4.Kelainan Refraksi
Kelainan refraksi membuat penderitanya 
kesulitan melihat dengan jelas (buram) 
karena fokus mata tidak jatuh pada titik 
yang seharusnya.Pada penderita 
kelainan refraksi, fokus cahaya tidak 
jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek 
tampak buram.Kelainan refraksi ini bisa 
digolongkan menjadi empat jenis, yaitu 
rabun dekat, rabun jauh, Presbiopi atau 

mata tua, dan Astigmatisme atau mata 
silinder.
5.Kelainan Kornea
Beberapa kemungkinan kelainan kornea 
yang bisa terjadi di antaranya :
Ulkus kornea, luka pada kornea mata 
akibat infeksi, cedera, atau paparan zat 
iritatif pada mata. Penyakit mata ini dapat 
membuat mata nyeri, berair, silau, bahkan 
hingga kebutaan
Distrofi kornea, yaitu kornea yang 
kehilangan kejernihan nya karena adanya 
penumpukan zat tertentu pada permukaan 
atau di belakang lapisan kornea.
Keratitis, yaitu peradangan pada kornea 
akibat infeksi atau iritasi terhadap zat 
tertentu.
6.Pencegahan Sakit Mata
Dari berbagai penjelasan tentang macam-
macam penyakit mata di atas, tentunya 
penting bagi kita untuk mengerti dan 
waspada terhadap hal-hal yang bisa 
memicu penyakit mata. Berikut beberapa 
cara yang bisa dilakukan untuk mencegah 
penyakit mata :
Mengenakan kacamata saat bekerja 
wilayah yang kemungkinan terdapat 
bahan kimia industri dan lainnya.
Jauhkan penyemprotan bahan kimia dari 
mata (parfum, pengharum ruangan dll)
Memeriksa lensa kontak
Hindari berenang di air yang memiliki 
kandungan klorin
Mata harus di cuci dengan air agar tetap 
bersih
Memperhatikan kosmetik yang digunakan 
di area mata seperti eyeshadow, eyeliner, 
dan alat kosmetik lainnya

Tiongkok menyatakan sangat ingin 
mencapai kesepakatan perdagangan 
awal dengan Amerika Serikat (AS). 
Meskipun demikian, Tiongkok tidak takut 
untuk melawan jika diperlukan. Tiongkok 
sanggup melakukan reformasi ekonomi 
dengan kecepatannya sendiri.Hal itu 
dikatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping 
pada Jumat (22/11). Sebenarnya Xi 
sangat jarang berkomentar langsung soal 
perang dagang. Tapi pernyataan Xi 
dilontarkan selang dua hari setelah 
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump mengeluh bahwa Beijing belum 
membuat konsesi yang cukup sejauh ini, 
sehingga dia enggan untuk 
menyelesaikan tawar-menawar.“Seperti 
yang selalu kami katakan, kami tidak 
ingin memulai perang dagang tetapi kami 
tidak takut,” kata Xi kepada mantan 
pejabat AS dan pejabat asing lainnya 
pada pertemuan di Aula Rakyat Besar 
Beijing.Dua negara ekonomi terbesar di 

Xi Jinping : Kami Tak Takut Melawan
dunia itu telah terkunci dalam konflik 
perdagangan selama lebih dari satu 
tahun. AS dan Tiongkok saling memukul 
dengan perang tarif pada barang senilai 
ratusan miliar dolar.“Bila perlu kami 
akan melawan, tetapi kami telah bekerja 
aktif untuk mencoba tidak melakukan 
perang dagang,” katanya kepada 
kelompok itu, yang termasuk mantan 
menteri luar negeri AS Henry Kissinger, 
mantan menteri keuangan AS Henry 
Paulson dan mantan penasihat ekonomi 
Trump Gary Cohn.Dalam wawancara 
Fox News beberapa jam kemudian, 
Trump mengatakan kesepakatan 
"berpotensi sangat dekat". Tetapi 
dengan cepat dia menambahkan bahwa 
Tiongkok berada di bawah tekanan yang 
lebih besar untuk mencapai 
resolusi.“Dia (Xi, Red) ingin membuat 
kesepakatan lebih dari yang saya 
inginkan. Saya tidak ingin 
membuatnya,” ujar Trump.
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Tanah Air

melapisi mata.
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yang seharusnya.Pada penderita 
kelainan refraksi, fokus cahaya tidak 
jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek 
tampak buram.Kelainan refraksi ini bisa 
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mata tua, dan Astigmatisme atau mata 
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Lokasi unjuk rasa massa pro-demokrasi 
Hong Kong kini meluas hingga ke 
sejumlah kampus. Imbas dari kerusuhan 
di wilayah kampus itu perguruan tinggi di 
Hong Kong menghentikan aktivitas 
belajar-mengajar sejak pertengahan 
November lalu. Akibatnya, banyak 
mahasiswa Indonesia yang sedang studi 
di sana memutuskan untuk kembali.Di 
sisi lain, para buruh migran atau tenaga 
kerja Indonesia (TKI) tetap 
bertahan.Dilansir dari ABC Indonesia, 
Jumat (22/11), Hong Kong Polytechnic 
University (PolyU) di wilayah Hung Hom 
adalah salah satu kampus yang 
terdampak kerusuhan di kota pulau 
tersebut.Sejak tanggal 11 November 
2019, polisi Hong Kong berusaha masuk 
wilayah kampus."Hari Senin 11 
November 2019, tiba-tiba pagi-pagi 
banyak polisi di kampus," kata William 
Huang, mahasiswa Indonesia di PolyU 
kepada ABC."Gas air mata ditembak di 
dalam wilayah kampus," 
lanjutnya.William menceritakan, sejak 
saat itu kampusnya diliburkan. Dan 

Mahasiswa Indonesia Mulai Tinggalkan Hong Kong

Internasional

hingga kemarin masih 
ditutup.Mahasiswa program sarjana 
yang duduk di semester 3 ini mengaku 
telah kembali ke Indonesia sejak pekan 
lalu, setelah menerima surel dari pihak 
kampus."Soalnya ada berita (surel), 
kami disuruh balik demi keselamatan 
gitu," ujarnya. Selain dirinya, kata 
William, mayoritas mahasiswa 
Indonesia di PolyU juga sudah pulang 
ke Tanah Air."Mahasiswa Indonesia di 
sini kurang lebih 90an. Sekitar 80 
sudah pulang.""Tapi beberapa masih di 
Hong Kong karena punya keluarga di 
sana," sebut mahasiswa jurusan 
Product Engineering ini.William belum 
tahu sampai kapan kampusnya ditutup 
tapi ia sangat berharap bisa kembali ke 
Hong Kong dan melanjutkan studi yang 
terhambat."Sepengetahuan saya tidak 
ada yang lanjut kelas seperti biasa, 
antara berhenti sama sekali atau ada 
kelas online," katanya.
Meski terdampak kerusuhan dan 
sempat diliburkan, aktivitas belajar di 
Hong Kong University of Science and 

Kabar bahagia bagi masyarakat yang 
belum sempat melakukan pendaftaran 
CPNS 2019. Pemerintah menyatakan 
memperpanjang masa pendaftaran 
CPNS 2019.
Hal ini sesuai 
dengan 
adanya Surat 
Edaran 
Menteri 
Pendayaguna
an Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi 
(PANRB) 
Nomor 
B/1236/M.SM.
01.00/2019 
tentang 
Pendaftaran 
Calon 
Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) Bagi Penyandang 
Disabilitas dan berdasarkan hasil Rapat 
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 
pada, Kamis (21/11).
Atas dasar ini, Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria 
Wibisana meminta seluruh 
Kementerian/Lembaga (K/L) 
mengundurkan penutupan Pendaftaran 
CPNS sekurang-kurangnya 15 hari.
Dikutip dari laman Setkab.go.id, 
Permintaan Kepala BKN itu dituangkan 
dalam Surat Nomor K 26-30/V 189-
3/2019 tentang Batas Waktu 
Pendaftaran CPNS tertanggal 2 
November 2019, yang ditujukan 
kepada: 1. Kepala Biro 
Kepegawaian/SDM 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian; 2. Kepala BKD/BKA 
Pemerintah Provinsi; dan 3. Kepala 
BKD/BKPSDM Pemerintah 
Kabupaten/Kota.
Disebutkan dalam Surat Kepala BKN 
itu, bagi Instansi yang sudah 
mengumumkan penerimaan CPNS 
tahun 2019, tapi belum mencantumkan 

Pendaftaran CPNS Diperpanjang

persyaratan sebagaimana Surat Edaran 
Menteri PANRB terkait penyandang 
disabilitas agar melakukan peninjauan 
kembali.

Penentuan 
Batas 
Akhir 
Pendaftara
n
Berdasarka
n Pasal 22 
ayat (2) 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 11 
Tahun 2017 
tentang 
Manajemen 
PNS 
dimana 
batas waktu 
pengumum
an 

penerimaan CPNS sekurang-kurangnya 
15 (lima belas) hari kalender, maka batas 
akhir penutupan pendaftaran CPNS Tahun 
2019 ditentukan sebagai berikut:
a. Bagi instansi yang telah menentukan 
batas waktu pendaftaran kurang dari 15 
hari diharapkan dapat melakukan 
perpanjangan pendaftaran sekurang-
kurangnya sampai dengan 15 hari 
kalender;
b. Bagi instansi yang telah menentukan 
batas waktu pendaftaran antara 15 
sampai dengan 20 hari kalender dapat 
melanjutkan proses pendaftaran hingga 
batas waktu tersebut;
c. Bagi instansi yang telah menentukan 
batas waktu pendaftaran lebih dari 20 hari 
kalender diharapkan dapat mengubah 
batas waktu pendaftaran maksimal 20 hari 
kalender.Berkenaan dengan hal tersebut 
di atas, bagi instansi yang akan 
melakukan perpanjangan batas waktu 
pendaftaran maksimal 20 hari kerja 
kalender, diwajibkan mengirimkan surat 
permohonan kepada Kepala BKN selaku 
Ketua Pelaksana Seleksi CPNS Nasional 
Tahun 2019, bunyi Surat Kepala BKN itu.

Tanah Air
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Technology (HKUST) -tempat 
Maximillian berkuliah -sudah diaktifkan 
kembali setelah terhenti dua 
pekan.Mahasiswa program sarjana asal 
Indonesia ini menuturkan situasi di 
kampusnya relatif lebih tenang 
dibanding kampus lain di Hong Kong.
1.Kuliah Kosong
Sama seperti William, Maximillian ingin 
kembali ke Indonesia. Namun 
sayangnya ia terhambat urusan 
dokumen resmi sehingga 
kepulangannya masih tertunda."Saya 
takut kalau malam ketemu polisi, jujur 
saja. Selama ini separah-parahnya 
demonstran, saya kan masih 
mahasiswa internasional. Mereka 
enggak terlalu feel offended (merasa 
diserang).""Tapi mungkin itu beda bagi 
mahasiswa dari (daratan) mainland 
(China) yang merasa adanya kebutuhan 
untuk 'melindungi kampung halaman 
mereka'," papar mahasiswa jurusan ilmu 
komputer ini.Walaupun ia menerima 
imbauan keselamatan dari Konsulat 
Jenderal Republik (KJRI) Indonesia di 
Hong Kong, Maxi mengaku 
keinginannya untuk pulang lebih 
disebabkan alasan sepinya 
kegiatan."Bosan kuliahnya 
kosong.""Untuk HKUST sendiri 
mahasiswa Indonesia ada sekitar 180 
orang, belum termasuk mahasiswa 
pasca sarjana.”
"Tapi sudah pulang semua rata-rata 
sejak kuliah diliburkan," katanya kepada 
Nurina Savitri dari ABC Indonesia.
2.TKI Tetap Bertahan
Jika banyak mahasiswa Indonesia di 
Hong Kong memilih pulang ke 
Indonesia, tak demikian halnya dengan 
para buruh migran atau TKI.Banyak dari 
mereka tetap bertahan dan bekerja di 
rumah-rumah tangga keluarga Hong 
Kong.
Dari unggahan Facebook milik akun 
Yuni Sze, warga Indonesia di Hong 
Kong, puluhan buruh migran 
mengungkapkan tanggapan mereka 
mengenai situasi di Hong Kong dan 
harapan mereka."Teman2 HKG: Adakah 
hal2 yang membuatmu khawatir dan 
ingin meninggalkan Hong Kong krn 
sikon sekarang ini?," tulis Yuni di 

akunnya.
"Gak Mbk... Aq ttp tenang ae (saja) 
selama mjikan masih melajutkan kontrak 
selanjutnya sampai finis (selesai)...," 
jawab akun bernama Meydy Meydyy.
"Ora pingin pulang lha gajiku tambah naik 
Mbk Yuni. Berdoa Hkg cpt membaik 
amin," kata pemilik akun Nanda Mega 
Waty.
"Belum sis. Hkg adalah rumah ke 2 u 
(untuk) Para BMI (buruh migran 
Indonesia). Semoga Hong Kong kembali 
aman dan damai seperti dulu lg Love 
hkng," komentar akun bernama Samsam 
Salim Grouf.Warga Indonesia di Hong 
Kong lainnya, Hanna Yohana, 
mengatakan demo berbulan-bulan yang 
terjadi di Hong Kong memengaruhi 
aktivitas buruh migran meski sebagian 
besar dari mereka bekerja di ranah 
domestik rumah tangga.
Hanna menyebut aktivitas mingguan para 
buruh migran di kawasan Victoria Park 
juga terdampak.
Di taman itu, para buruh migran dari 
Indonesia biasanya berkumpul tiap akhir 
pekan.
“Semenjak ada demonstrasi, apalagi 
sekarang demonstrasi tidak bisa 
diprediksi, sekarang Victoria Park tidak 
seramai dulu."Karena mereka lebih 
memilih libur yang dekat dengan rumah," 
sebut Hanna.Sementara itu, Kementerian 
Ketenagakerjaan Indonesia (Kemenaker) 
menilai, sejauh ini, situasi di Hong Kong 
masih kondusif untuk para buruh 
migran."Tidak ada penutupan job order 
(pesanan kerja) dari pengguna jasa TKI 
di HK (Hong Kong). 
Penempatan TKI yang new comer (baru 
datang) di HK juga masih berlanjut," jelas 
Kepala Biro Humas Kemenaker, Soes 
Hindharno.Ia lalu menganalogikan unjuk 
rasa di Hong Kong dengan kondisi 
serupa di Ibu Kota Jakarta."Karena 
situasinya sama saja dengan misal di 
Jakarta ada demo, tapi kan cuma di 
Jakarta, di kota lain tidak.""Demikian juga 
di HK, di HK ada demo, tapi di daerah 
lain tidak."Soes menuturkan lembaganya 
mengimbau para buruh migran untuk 
mematuhi peraturan dari otoritas 
setempat, baik KJRI maupun pemerintah 
atau Kepolisian Hong Kong.

Beberapa hari terakhir, di media sosial 
beredar naskah pidato Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Nadiem Makarim. Pidato 
itu merupakan pidato untuk memperingati 
Hari Guru Nasional yang diperingati 
setiap 25 November. Teks pidato Nadiem 
sebanyak 2 halaman itu rencananya akan 
dibacakan saat upacara peringatan Hari 
Guru Nasional 2019. Namun, sejak 
diunggah di laman resmi Kemendikbud, 
pidato itu menyedot perhatian publik. Apa 
isi pidato Nadiem hingga memunculkan 
berbagai respons? Pada kalimat awal 
pidatonya, Nadiem mengucapkan 
permohonan maaf karena pidato yang 
akan ia sampaikan sedikit berbeda 
dengan para pendahulunya. "Bapak dan 
Ibu Guru yang saya hormati, biasanya 
tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata 
inspiratif dan retorik," demikian Nadiem 
mengawali pidatonya. Baca juga: Viral 
Naskah Pidato Nadiem untuk Hari Guru, 
Pakar Sebut Ada Tantangannya "Mohon 
maaf, tetapi hari ini pidato saya akan 
sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa 
adanya, dengan hati yang tulus, kepada 
semua guru di Indonesia, dari Sabang 
sampai Merauke," tulis Nadiem. Dalam 
pidato tersebut, Nadiem berjanji tak akan 
memberi janji kosong kepada ratusan 
guru. Ia juga menyampaikan rasa 
simpatinya untuk para guru di Indonesia 
karena tugas mulia yang mereka emban 

Tanah Air

juga diikuti oleh aturan-aturan yang 
justru menyulitkan tugas mereka. 
Selain itu, Nadiem memandang tugas 
administratif yang dibebankan kepada 
para guru menghambat mereka untuk 
membantu para murid yang 
mengalami ketertinggalan di kelas. 
Kurikulum yang terlalu padat dan 
kurangnya kepercayaan untuk 
berinovasi, dinilai Nadiem juga 
menghambat para guru untuk 
berkarya demi kesuksesan anak 
didiknya. Ia  berjanji tidak akan 
memberi janji-janji kosong kepada 
seluruh guru di Indonesia, serta akan 
tetap berjuang untuk kemerdekaan 
belajar di Indonesia. Ia juga meminta 
para guru untuk melakukan perubahan 
kecil di kelas tanpa menunggu 
perintah. Baca juga: Jelang Hari Guru 
Nasional, Mengenang Mereka yang 
Berkontribusi untuk Pendidikan... 
Masih dalam pidatonya, Nadiem 
mengatakan perubahan kecil terbus 
bisa dilakukan dengan cara berikut: 
Mengajak kelas berdiskusi, bukan 
hanya mendengar. Memberikan 
kesempatan kepada murid untuk 
mengajar di kelas. Mencetuskan 
proyek bakti sosial yang melibatkan 
seluruh kelas. Menemukan suatu 
bakat dalam diri murid yang kurang 
percaya diri. Menawarkan bantuan 
kepada guru yang sedang mengalami 
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Technology (HKUST) -tempat 
Maximillian berkuliah -sudah diaktifkan 
kembali setelah terhenti dua 
pekan.Mahasiswa program sarjana asal 
Indonesia ini menuturkan situasi di 
kampusnya relatif lebih tenang 
dibanding kampus lain di Hong Kong.
1.Kuliah Kosong
Sama seperti William, Maximillian ingin 
kembali ke Indonesia. Namun 
sayangnya ia terhambat urusan 
dokumen resmi sehingga 
kepulangannya masih tertunda."Saya 
takut kalau malam ketemu polisi, jujur 
saja. Selama ini separah-parahnya 
demonstran, saya kan masih 
mahasiswa internasional. Mereka 
enggak terlalu feel offended (merasa 
diserang).""Tapi mungkin itu beda bagi 
mahasiswa dari (daratan) mainland 
(China) yang merasa adanya kebutuhan 
untuk 'melindungi kampung halaman 
mereka'," papar mahasiswa jurusan ilmu 
komputer ini.Walaupun ia menerima 
imbauan keselamatan dari Konsulat 
Jenderal Republik (KJRI) Indonesia di 
Hong Kong, Maxi mengaku 
keinginannya untuk pulang lebih 
disebabkan alasan sepinya 
kegiatan."Bosan kuliahnya 
kosong.""Untuk HKUST sendiri 
mahasiswa Indonesia ada sekitar 180 
orang, belum termasuk mahasiswa 
pasca sarjana.”
"Tapi sudah pulang semua rata-rata 
sejak kuliah diliburkan," katanya kepada 
Nurina Savitri dari ABC Indonesia.
2.TKI Tetap Bertahan
Jika banyak mahasiswa Indonesia di 
Hong Kong memilih pulang ke 
Indonesia, tak demikian halnya dengan 
para buruh migran atau TKI.Banyak dari 
mereka tetap bertahan dan bekerja di 
rumah-rumah tangga keluarga Hong 
Kong.
Dari unggahan Facebook milik akun 
Yuni Sze, warga Indonesia di Hong 
Kong, puluhan buruh migran 
mengungkapkan tanggapan mereka 
mengenai situasi di Hong Kong dan 
harapan mereka."Teman2 HKG: Adakah 
hal2 yang membuatmu khawatir dan 
ingin meninggalkan Hong Kong krn 
sikon sekarang ini?," tulis Yuni di 

akunnya.
"Gak Mbk... Aq ttp tenang ae (saja) 
selama mjikan masih melajutkan kontrak 
selanjutnya sampai finis (selesai)...," 
jawab akun bernama Meydy Meydyy.
"Ora pingin pulang lha gajiku tambah naik 
Mbk Yuni. Berdoa Hkg cpt membaik 
amin," kata pemilik akun Nanda Mega 
Waty.
"Belum sis. Hkg adalah rumah ke 2 u 
(untuk) Para BMI (buruh migran 
Indonesia). Semoga Hong Kong kembali 
aman dan damai seperti dulu lg Love 
hkng," komentar akun bernama Samsam 
Salim Grouf.Warga Indonesia di Hong 
Kong lainnya, Hanna Yohana, 
mengatakan demo berbulan-bulan yang 
terjadi di Hong Kong memengaruhi 
aktivitas buruh migran meski sebagian 
besar dari mereka bekerja di ranah 
domestik rumah tangga.
Hanna menyebut aktivitas mingguan para 
buruh migran di kawasan Victoria Park 
juga terdampak.
Di taman itu, para buruh migran dari 
Indonesia biasanya berkumpul tiap akhir 
pekan.
“Semenjak ada demonstrasi, apalagi 
sekarang demonstrasi tidak bisa 
diprediksi, sekarang Victoria Park tidak 
seramai dulu."Karena mereka lebih 
memilih libur yang dekat dengan rumah," 
sebut Hanna.Sementara itu, Kementerian 
Ketenagakerjaan Indonesia (Kemenaker) 
menilai, sejauh ini, situasi di Hong Kong 
masih kondusif untuk para buruh 
migran."Tidak ada penutupan job order 
(pesanan kerja) dari pengguna jasa TKI 
di HK (Hong Kong). 
Penempatan TKI yang new comer (baru 
datang) di HK juga masih berlanjut," jelas 
Kepala Biro Humas Kemenaker, Soes 
Hindharno.Ia lalu menganalogikan unjuk 
rasa di Hong Kong dengan kondisi 
serupa di Ibu Kota Jakarta."Karena 
situasinya sama saja dengan misal di 
Jakarta ada demo, tapi kan cuma di 
Jakarta, di kota lain tidak.""Demikian juga 
di HK, di HK ada demo, tapi di daerah 
lain tidak."Soes menuturkan lembaganya 
mengimbau para buruh migran untuk 
mematuhi peraturan dari otoritas 
setempat, baik KJRI maupun pemerintah 
atau Kepolisian Hong Kong.

Beberapa hari terakhir, di media sosial 
beredar naskah pidato Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Nadiem Makarim. Pidato 
itu merupakan pidato untuk memperingati 
Hari Guru Nasional yang diperingati 
setiap 25 November. Teks pidato Nadiem 
sebanyak 2 halaman itu rencananya akan 
dibacakan saat upacara peringatan Hari 
Guru Nasional 2019. Namun, sejak 
diunggah di laman resmi Kemendikbud, 
pidato itu menyedot perhatian publik. Apa 
isi pidato Nadiem hingga memunculkan 
berbagai respons? Pada kalimat awal 
pidatonya, Nadiem mengucapkan 
permohonan maaf karena pidato yang 
akan ia sampaikan sedikit berbeda 
dengan para pendahulunya. "Bapak dan 
Ibu Guru yang saya hormati, biasanya 
tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata 
inspiratif dan retorik," demikian Nadiem 
mengawali pidatonya. Baca juga: Viral 
Naskah Pidato Nadiem untuk Hari Guru, 
Pakar Sebut Ada Tantangannya "Mohon 
maaf, tetapi hari ini pidato saya akan 
sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa 
adanya, dengan hati yang tulus, kepada 
semua guru di Indonesia, dari Sabang 
sampai Merauke," tulis Nadiem. Dalam 
pidato tersebut, Nadiem berjanji tak akan 
memberi janji kosong kepada ratusan 
guru. Ia juga menyampaikan rasa 
simpatinya untuk para guru di Indonesia 
karena tugas mulia yang mereka emban 
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juga diikuti oleh aturan-aturan yang 
justru menyulitkan tugas mereka. 
Selain itu, Nadiem memandang tugas 
administratif yang dibebankan kepada 
para guru menghambat mereka untuk 
membantu para murid yang 
mengalami ketertinggalan di kelas. 
Kurikulum yang terlalu padat dan 
kurangnya kepercayaan untuk 
berinovasi, dinilai Nadiem juga 
menghambat para guru untuk 
berkarya demi kesuksesan anak 
didiknya. Ia  berjanji tidak akan 
memberi janji-janji kosong kepada 
seluruh guru di Indonesia, serta akan 
tetap berjuang untuk kemerdekaan 
belajar di Indonesia. Ia juga meminta 
para guru untuk melakukan perubahan 
kecil di kelas tanpa menunggu 
perintah. Baca juga: Jelang Hari Guru 
Nasional, Mengenang Mereka yang 
Berkontribusi untuk Pendidikan... 
Masih dalam pidatonya, Nadiem 
mengatakan perubahan kecil terbus 
bisa dilakukan dengan cara berikut: 
Mengajak kelas berdiskusi, bukan 
hanya mendengar. Memberikan 
kesempatan kepada murid untuk 
mengajar di kelas. Mencetuskan 
proyek bakti sosial yang melibatkan 
seluruh kelas. Menemukan suatu 
bakat dalam diri murid yang kurang 
percaya diri. Menawarkan bantuan 
kepada guru yang sedang mengalami 
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kesulitan "Apa pun perubahan kecil itu, 
jika setiap guru melakukannya secara 
serentak, kapal besar bernama 
Indonesia ini pasti akan bergerak," tutup 
Nadiem sebelum memberikan ucapan 
Selama Hari Guru dalam pidatonya. 
Selengkapnya, berikut naskah pidato 
Mendikbud Nadiem Makarim dalam 
rangka peringatan Hari Guru Nasional 
2019: 
PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN PADA UPACARA 
BENDERA PERINGATAN HARI GURU 
NASIONAL TAHUN 2019 
Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, Rahayu, Selamat pagi 
dan salam kebajikan bagi kita semua, 
Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, 
Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh 
kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon 
maaf, tetapi hari ini pidato saya akan 
sedikit berbeda. Saya ingin berbicara 
apa adanya, dengan hati yang tulus, 
kepada semua guru di Indonesia dari 
Sabang sampai Merauke, Guru 
Indonesia yang Tercinta, tugas Anda 
adalah yang termulia sekaligus yang 
tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk 
masa depan bangsa, tetapi lebih sering 
diberi aturan dibandingkan dengan 
pertolongan. Anda ingin membantu 
murid yang mengalami ketertinggalan di 
kelas, tetapi waktu anda habis untuk 
mengerjakan tugas administratif tanpa 
manfaat yang jelas. Anda tahu betul 
bahwa potensi anak tidak dapat diukur 
dari hasil ujian, tetapi terpaksa 
mengejar angka karena didesak 
berbagai pemangku kepentingan. Anda 
ingin mengajak murid keluar kelas untuk 
belajar dari dunia sekitarnya, tetapi 
kurikulum yang begitu padat menutup 
pintu petualangan. Anda frustasi karena 
anda tahu bahwa di dunia nyata 
kemampuan berkarya dan berkolaborasi 
akan menentukan kesuksesan anak, 
bukan kemampuan menghafal. Anda 
tahu bahwa setiap anak memiliki 
kebutuhan berbeda, tetapi 
keseragaman telah mengalahkan 
keberagaman sebagai prinsip dasar 
birokrasi. Anda ingin setiap murid 
terinspirasi, tetapi anda tidak diberi 

kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak 
akan membuat janji-janji kosong kepada 
anda. Perubahan adalah hal yang sulit 
dan penuh dengan ketidaknyamanan. 
Satu hal yang pasti, saya akan berjuang 
untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. 
Namun, perubahan tidak dapat dimulai 
dari atas. Semuanya berawal dan 
berakhir dari guru. Jangan menunggu 
aba-aba, jangan menunggu perintah. 
Ambillah langkah pertama. Besok, di 
mana pun anda berada, lakukan 
perubahan kecil di kelas anda. - Ajaklah 
kelas berdiskusi, bukan hanya 
mendengar. - Berikan kesempatan 
kepada murid untuk mengajar di kelas - 
Cetuskan proyek bakti sosial yang 
melibatkan seluruh kelas. - Temukan 
suatu bakat dalam diri murid yang kurang 
percaya diri. - Tawarkan bantuan kepada 
guru yang sedang mengalami kesulitan. 
Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap 
guru melakukannya secara serentak, 
kapal besar bernama Indonesia ini pasti 
akan bergerak. Selamat Hari Guru, 
#merdekabelajar #gurupenggerak 
Wassalammualaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh Shalom, Om Santi Santi 
Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. 
Jakarta, 25 November 2019 Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nadiem Anwar Makarim. 
Respons terhadap pidato Nadiem 
Berbagai respons disampaikan warganet, 
khususnya di media sosial Twitter, 
terhadap pidato Nadiem. Sebagian besar 
merespons positif. "Pidato menteri yang 
singkat, padat dan substansinya jelas. 
Mas Nadiem sangat mewakili milenial 
yang ogah ogahan upacara kelamaan 
berdiri gegara kebanyakan lembaran 
pidato pas amanat. Aku padamu mas," 
tulis akun @KakangTB. Sementara itu, 
akun @ivgfrly, menuliskan, "Pidato nya 
aa' nadiem emang keren bats si but if 
you're not a teacher in real life you can't 
feel it, the doubtful, the responsibility, the 
difficulties," twitnya. Respons juga datang 
dari artis Dian Sastrowardoyo. Menurut 
Dian, pidato Nadiem menunjukkan visi 
yang jelas dan pemahaman Nadiem 
terhadap kondisi guru di Indonesia. Dian 
juga menyertakan tagar #MerdekaBelajar 
dalam twitnya.

Pemerintah sementara Bolivia menuding 
mantan Presiden Evo Morales 
melakukan kegiatan terorisme dan 
penghasutan. Morales dianggap 
berperan mengobarkan kerusuhan di 
negara itu."Morales mengorganisir 
penghalang jalan yang mencegah 
makanan memasuki kota," kata Menteri 
Dalam Negeri Arturo Murillo seperti 
dikutip dari BBC, Sabtu(23/11).
Di Twitter, Morales membantah tuduhan 
tersebut.Politisi sayap kiri dari komunitas 
asli Bolivia itu melarikan diri ke Meksiko 
setelah permohonan suakanya diterima 
karena tentara mendesaknya untuk 
mundur.Protes yang diwarnai kekerasan 
telah melumpuhkan sejumlah bagian 
Bolivia, sejak pengunduran diri Morales 
yang dianggap sebagai kudeta 
militer.Pada konferensi pers kemarin 
Menteri Dalam Negeri Arturo Murillo 
mengatakan pengaduan pidana 
terhadap Evo Morales - berdasarkan 
rekaman audio yang diakui tentang 
Morales dari Meksiko - telah diajukan 
kepada jaksa penuntut."Kami sedang 
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mencari hukuman maksimum untuk 
kasus penghasutan dan terorisme," 
kata Murillo.
Amerika mengakui presiden 
sementara Bolivia
Menanggapi tuduhan di Twitter, 
Morales mengatakan rekaman itu 
telah "dimanipulasi" dan 
mempertanyakan mengapa jaksa 
tidak menyelidiki kematian pengunjuk 
rasa sebagai gantinya.Presiden 
sementara Jeanine ÃÃez sebelumnya 
mengatakan Morales harus 
menghadapi penuntutan jika ia 
kembali ke negara itu.AÃez, seorang 
senator oposisi, menjabat sebagai 
presiden di tengah kekosongan 
kekuasaan sepeninggal Evo Morales. 
Ia berjanji segera mengadakan 
pemilihan dan menyangkal kudeta 
terhadap pemimpin Bolivia 
sebelumnya.Sementara itu Amerika 
Serikat mengakui AÃez sebagai 
pemimpin dan mengatakan mereka 
berharap dapat bekerja sama dengan 
pemerintahan sementara Bolivia.
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kesulitan "Apa pun perubahan kecil itu, 
jika setiap guru melakukannya secara 
serentak, kapal besar bernama 
Indonesia ini pasti akan bergerak," tutup 
Nadiem sebelum memberikan ucapan 
Selama Hari Guru dalam pidatonya. 
Selengkapnya, berikut naskah pidato 
Mendikbud Nadiem Makarim dalam 
rangka peringatan Hari Guru Nasional 
2019: 
PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN PADA UPACARA 
BENDERA PERINGATAN HARI GURU 
NASIONAL TAHUN 2019 
Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, Rahayu, Selamat pagi 
dan salam kebajikan bagi kita semua, 
Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, 
Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh 
kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon 
maaf, tetapi hari ini pidato saya akan 
sedikit berbeda. Saya ingin berbicara 
apa adanya, dengan hati yang tulus, 
kepada semua guru di Indonesia dari 
Sabang sampai Merauke, Guru 
Indonesia yang Tercinta, tugas Anda 
adalah yang termulia sekaligus yang 
tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk 
masa depan bangsa, tetapi lebih sering 
diberi aturan dibandingkan dengan 
pertolongan. Anda ingin membantu 
murid yang mengalami ketertinggalan di 
kelas, tetapi waktu anda habis untuk 
mengerjakan tugas administratif tanpa 
manfaat yang jelas. Anda tahu betul 
bahwa potensi anak tidak dapat diukur 
dari hasil ujian, tetapi terpaksa 
mengejar angka karena didesak 
berbagai pemangku kepentingan. Anda 
ingin mengajak murid keluar kelas untuk 
belajar dari dunia sekitarnya, tetapi 
kurikulum yang begitu padat menutup 
pintu petualangan. Anda frustasi karena 
anda tahu bahwa di dunia nyata 
kemampuan berkarya dan berkolaborasi 
akan menentukan kesuksesan anak, 
bukan kemampuan menghafal. Anda 
tahu bahwa setiap anak memiliki 
kebutuhan berbeda, tetapi 
keseragaman telah mengalahkan 
keberagaman sebagai prinsip dasar 
birokrasi. Anda ingin setiap murid 
terinspirasi, tetapi anda tidak diberi 

kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak 
akan membuat janji-janji kosong kepada 
anda. Perubahan adalah hal yang sulit 
dan penuh dengan ketidaknyamanan. 
Satu hal yang pasti, saya akan berjuang 
untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. 
Namun, perubahan tidak dapat dimulai 
dari atas. Semuanya berawal dan 
berakhir dari guru. Jangan menunggu 
aba-aba, jangan menunggu perintah. 
Ambillah langkah pertama. Besok, di 
mana pun anda berada, lakukan 
perubahan kecil di kelas anda. - Ajaklah 
kelas berdiskusi, bukan hanya 
mendengar. - Berikan kesempatan 
kepada murid untuk mengajar di kelas - 
Cetuskan proyek bakti sosial yang 
melibatkan seluruh kelas. - Temukan 
suatu bakat dalam diri murid yang kurang 
percaya diri. - Tawarkan bantuan kepada 
guru yang sedang mengalami kesulitan. 
Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap 
guru melakukannya secara serentak, 
kapal besar bernama Indonesia ini pasti 
akan bergerak. Selamat Hari Guru, 
#merdekabelajar #gurupenggerak 
Wassalammualaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh Shalom, Om Santi Santi 
Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. 
Jakarta, 25 November 2019 Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nadiem Anwar Makarim. 
Respons terhadap pidato Nadiem 
Berbagai respons disampaikan warganet, 
khususnya di media sosial Twitter, 
terhadap pidato Nadiem. Sebagian besar 
merespons positif. "Pidato menteri yang 
singkat, padat dan substansinya jelas. 
Mas Nadiem sangat mewakili milenial 
yang ogah ogahan upacara kelamaan 
berdiri gegara kebanyakan lembaran 
pidato pas amanat. Aku padamu mas," 
tulis akun @KakangTB. Sementara itu, 
akun @ivgfrly, menuliskan, "Pidato nya 
aa' nadiem emang keren bats si but if 
you're not a teacher in real life you can't 
feel it, the doubtful, the responsibility, the 
difficulties," twitnya. Respons juga datang 
dari artis Dian Sastrowardoyo. Menurut 
Dian, pidato Nadiem menunjukkan visi 
yang jelas dan pemahaman Nadiem 
terhadap kondisi guru di Indonesia. Dian 
juga menyertakan tagar #MerdekaBelajar 
dalam twitnya.

Pemerintah sementara Bolivia menuding 
mantan Presiden Evo Morales 
melakukan kegiatan terorisme dan 
penghasutan. Morales dianggap 
berperan mengobarkan kerusuhan di 
negara itu."Morales mengorganisir 
penghalang jalan yang mencegah 
makanan memasuki kota," kata Menteri 
Dalam Negeri Arturo Murillo seperti 
dikutip dari BBC, Sabtu(23/11).
Di Twitter, Morales membantah tuduhan 
tersebut.Politisi sayap kiri dari komunitas 
asli Bolivia itu melarikan diri ke Meksiko 
setelah permohonan suakanya diterima 
karena tentara mendesaknya untuk 
mundur.Protes yang diwarnai kekerasan 
telah melumpuhkan sejumlah bagian 
Bolivia, sejak pengunduran diri Morales 
yang dianggap sebagai kudeta 
militer.Pada konferensi pers kemarin 
Menteri Dalam Negeri Arturo Murillo 
mengatakan pengaduan pidana 
terhadap Evo Morales - berdasarkan 
rekaman audio yang diakui tentang 
Morales dari Meksiko - telah diajukan 
kepada jaksa penuntut."Kami sedang 
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mencari hukuman maksimum untuk 
kasus penghasutan dan terorisme," 
kata Murillo.
Amerika mengakui presiden 
sementara Bolivia
Menanggapi tuduhan di Twitter, 
Morales mengatakan rekaman itu 
telah "dimanipulasi" dan 
mempertanyakan mengapa jaksa 
tidak menyelidiki kematian pengunjuk 
rasa sebagai gantinya.Presiden 
sementara Jeanine ÃÃez sebelumnya 
mengatakan Morales harus 
menghadapi penuntutan jika ia 
kembali ke negara itu.AÃez, seorang 
senator oposisi, menjabat sebagai 
presiden di tengah kekosongan 
kekuasaan sepeninggal Evo Morales. 
Ia berjanji segera mengadakan 
pemilihan dan menyangkal kudeta 
terhadap pemimpin Bolivia 
sebelumnya.Sementara itu Amerika 
Serikat mengakui AÃez sebagai 
pemimpin dan mengatakan mereka 
berharap dapat bekerja sama dengan 
pemerintahan sementara Bolivia.
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Tim peneliti Departemen Teknik Nuklir 
dan Teknik Fisika UGM membuat 
purwarupa baterai nuklir yang dapat 
digunakan untuk peralatan 
elektronik.Baterai nuklir itu dikemas 
dalam bentuk tabung. Daya listrik yang 
dihasilkan dari baterai itu, jelas dia, 
berasal dari pancaran radiasi plutonium 
238 yang dikonversi menjadi cahaya 
tampak. Kemudian, cahaya tampak 
ditangkap dengan foto voltaik atau sel 
surya menjadi energi listrik.Penelitian 
yang dilakukan oleh empat dosen serta 
enam asisten peneliti tersebut, sempat 
didanai oleh mantan Menteri BUMN, 
Dahlan Iskan dan dalam dua tahun 
terakhir, proyek penelitian ini mendapat 
pembiayaan dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Pertahanan.Ketua tim peneliti Ir Yudi 
Utomo Imardjoko membenarkan, awal 
penelitian dilakukan saat Dahlan Iskan 
menjabat selaku Menteri BUMN dan 
walaupun masih kecil, penelitian ini sudah 
mempu menterjemahkan teori. “Tinggal 
scale-up saja atau ditingkatkan,” ujarnya 
Jumat (22/11/2019).Meski belum 
sempurna dan masih memerlukan 
pengembangan lebih jauh, purwarupa 
yang dihasilkan menurutnya sudah cukup 
baik jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian lainnya.“Ini kan masih kecil. 
Efisiensinya masih kecil walaupun cukup 
tinggi jika dibandingkan dengan tempat 
lain,” kata Yudi.Penelitian ini, ujarnya, 
terkendala biaya komponen plutonium 
238 yang cukup mahal karena harus 
diimpor. Untuk membuat prototip tersebut, 
tim ini harus mendatangkan plutonium 
dari Rusia dengan harga yang mencapai 
8.600 dolar per keping.“Harga per keping 
hanya 12 dolar, tetapi begitu sampai sini 
harganya itu 8.600 dolar per keping,” 
terangnya.Terkait kendala tersebut, 
Dahlan Iskan menuturkan bahwa hal itu 
bisa diatasi jika Indonesia memiliki 
reaktor torium sendiri, karena plutonium 
merupakan limbah dari torium. Selama ini 
kebutuhan plutonium harus diimpor dari 
luar negeri dengan harga yang mahal 
karena Indonesia belum memiliki 

UGM Bikin Baterai Nuklir
torium.“Sebetulnya kita bisa tidak impor 
lagi kalau kita sudah punya reaktor 
torium. Reaktor torium itu desainnya 
sudah jadi, dibuat oleh bapak-bapak ahli 
nuklir ini, kebetulan itu saya yang 
mendanai. Desainnya sudah jadi, tinggal 
bagaimana cara mewujudkannya,” 
paparnya.Pada kunjungannya ke Pusat 
Studi Ilmu Teknik UGM, Dahlan Iskan 
mendengarkan penjelasan dari tim 
peneliti terkait komponen serta cara 
kerja baterai. Selain menggunakan 
plutonium, baterai ini juga dilengkapi 
dengan sel surya untuk memperbesar 
listrik yang dihasilkan.“Baterai nuklir ini 
dikonversi secara tidak langsung. 
Keluarannya kecil, maka digabung 
dengan sel surya supaya semakin besar 
output-nya,” terang Elly, salah satu 
asisten peneliti.Pengembangan baterai 
ini, ujarnya, bermula dari ide untuk 
mencari sumber enaga yang kecil 
namun tahan lama.
“Kalau baterai litium setahun dua tahun 
sudah habis, kalau baterai nuklir bisa 
sampai 40 tahun,” imbuhnya.Dengan 
penelitian lebih lanjut, baterai ini dapat 
dikembangkan untuk menghasilkan 
output yang lebih besar dan memiliki 
ukuran yang lebih kecil, karena baterai 
berukuran mikro menurutnya dapat 
dimanfaatkan secara lebih luas.
Dekan Fakultas Teknik, Prof Nizam 
mengungkapkan, fakultas mendorong 
para peneliti untuk dapat menghilirkan 
hasil-hasil riset agar tidak sekadar 
menjadi makalah, namun sungguh-
sungguh menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas.
Untuk itu, menurutnya diperlukan 
dukungan dari berbagai pihak, termasuk 
dari pemerintah maupun masyarakat, 
untuk mewujudkan pemanfaatan energi 
nuklir di Indonesia.“Menurut teman-
teman salah satu yang potensial torium. 
Dari sisi teknologi kita sudah menguasai 
jadi tidak perlu bergantung kepada 
impor. Teman-teman juga sudah bisa 
mewujudkan bagaimana limbahnya 
nanti bisa dimanfaatkan menjadi 
baterai,” ujar Nizam.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, mengancam akan menaikkan 
tarif impor barang Tiongkok lebih tinggi 
dari yang telah diumumkan akan 
diberlakukan pada 15 Desember 2019.
Pernyataan itu, disampaikan Donald 
Trump sebagai reaksi atas laporan 
bahwa rincian kesepakatan 
perdagangan “tahap 1” yang 
dinegosiasikan kedua pihak 
menghadapi kebuntuan, karena 
Tiongkok menolak memenuhi tuntutan 
AS, antara lain tentang perlindungan 
hak intelektual.
“Tiongkok harus membuat kesepakatan 
yang saya sukai. Itu saja (syaratnya, 
Red). Jika kita tidak mencapai 
kesepakatan dengan Tiongkok, saya 
akan menaikan tarif lebih tinggi,” kata 
Donald Trump, di Washington, Rabu 
(20/11/2019).
Meskipun Trump mengancam Tiongkok, 
Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, 
dan Menteri Keuangan AS, Steven 
Mnuchin, tetap berharap kesepakatan 
perdagangan “tahap 1” dengan 
Tiongkok akan tercapai.Wilbur Roos 
mengatakan bahwa Gedung Putih tetap 
optimistis kedua negara dapat 
mencapai kesepakatan perdagangan 
“tahap 1” sesuai hasil pertemuan 
pejabat tinggi AS-Tiongkok pada 
Oktober 2019. Hal itu disebabkan 
negosiator dari kedua negara masih 
membahas rincian perjanjian.
“Saya pikir, sulit untuk berprasangka 
sementara itu masih dalam proses. Jika 
negosiator kami merasa tidak ada 
harapan, mereka akan berhenti. Jadi 
jelas kami pikir ada harapan. Kami 
optimis bahwa kami dapat 
menyelesaikan sesuatu (kesepakatan, 
Red),” ujar Wilbur Ross.
Menurut Wilbur Ross, keberhasilan 
kesepakatan perdagangan “tahap 1” 
bergantung pada memperbaiki 
perjanjian perdagangan dengan 
Tiongkok yang dirasakan merugikan 
AS..
Beberapa tuntutan AS adalah Tiongkok 

harus mengubah UU untuk 
menyelesaikan keluhan AS tentang 
pencurian kekayaan intelektual AS dan 
rahasia dagang, transfer teknologi paksa, 
kebijakan persaingan,
 akses layanan keuangan dan manipulasi 
mata uang.“
Pertanyaannya adalah apakah kita bisa 
masuk ke detail karena itulah satu-
satunya cara Anda benar-benar 
mengetahui apakah Anda memiliki 
kesepakatan ataukah tidak,” ujar Wilbur 
Ross.Ketika ditanya mengenai ancaman 
Donald Trump untuk meningkatkan 
kenaikan tarif pada 15 Desember 2019, 
Ross mengatakan, 
Tiongkok pasti dapat memahami maksud 
Donald Trump, karena sesuai dengan 
tawaran yang diajukan AS untuk merevisi 
perjanjian perdagangan dengan 
Tiongkok.Pernyataan senada juga 
disampaikan Menteri Keuangan AS, 
Steven Mnuchin. 
Menurutnya, kesepakatan perdagangan 
“tahap 1” antara AS dan Tiongkok masih 
mungkin tercapai karena Tiongkok tahu 
risiko dari kenaikan tarif yang 
diberlakukan AS.
“Saya memiliki segala harapan jika tidak 
ada kesepakatan, tarif itu akan 
diberlakukan. 
Tapi saya berharap kita akan sepakat,” 
kata Steven Mnuchin.
Seperti diketahui, AS telah menunda 
kenaikan tarif impor barang Tiongkok 
pada 15 Oktober 2019, setelah kedua 
negara setuju membuat kesepakatan 
perdagangan “tahap 1”. Sebagai 
imbalannya, 
Tiongkok berjanji akan membeli produk 
pertanian AS senilai US$ 50 miliar setiap 
tahun.
Namun Tiongkok juga menuntut AS 
mencabut rencana kenaikan tarif impor 
produk Tiongkok senilai US$ 156 miliar 
pada 15 Desember 2019. Tapi Trump 
mengancam akan memberlakukannya 
bahkan dengan nilai yang lebih tinggi, 
jika Tiongkok menolak tuntutan AS dalam 
kesepakatan perdagangan “tahap 1”.

Trump Ancam Naikkan Tarif Impor
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Tim peneliti Departemen Teknik Nuklir 
dan Teknik Fisika UGM membuat 
purwarupa baterai nuklir yang dapat 
digunakan untuk peralatan 
elektronik.Baterai nuklir itu dikemas 
dalam bentuk tabung. Daya listrik yang 
dihasilkan dari baterai itu, jelas dia, 
berasal dari pancaran radiasi plutonium 
238 yang dikonversi menjadi cahaya 
tampak. Kemudian, cahaya tampak 
ditangkap dengan foto voltaik atau sel 
surya menjadi energi listrik.Penelitian 
yang dilakukan oleh empat dosen serta 
enam asisten peneliti tersebut, sempat 
didanai oleh mantan Menteri BUMN, 
Dahlan Iskan dan dalam dua tahun 
terakhir, proyek penelitian ini mendapat 
pembiayaan dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Pertahanan.Ketua tim peneliti Ir Yudi 
Utomo Imardjoko membenarkan, awal 
penelitian dilakukan saat Dahlan Iskan 
menjabat selaku Menteri BUMN dan 
walaupun masih kecil, penelitian ini sudah 
mempu menterjemahkan teori. “Tinggal 
scale-up saja atau ditingkatkan,” ujarnya 
Jumat (22/11/2019).Meski belum 
sempurna dan masih memerlukan 
pengembangan lebih jauh, purwarupa 
yang dihasilkan menurutnya sudah cukup 
baik jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian lainnya.“Ini kan masih kecil. 
Efisiensinya masih kecil walaupun cukup 
tinggi jika dibandingkan dengan tempat 
lain,” kata Yudi.Penelitian ini, ujarnya, 
terkendala biaya komponen plutonium 
238 yang cukup mahal karena harus 
diimpor. Untuk membuat prototip tersebut, 
tim ini harus mendatangkan plutonium 
dari Rusia dengan harga yang mencapai 
8.600 dolar per keping.“Harga per keping 
hanya 12 dolar, tetapi begitu sampai sini 
harganya itu 8.600 dolar per keping,” 
terangnya.Terkait kendala tersebut, 
Dahlan Iskan menuturkan bahwa hal itu 
bisa diatasi jika Indonesia memiliki 
reaktor torium sendiri, karena plutonium 
merupakan limbah dari torium. Selama ini 
kebutuhan plutonium harus diimpor dari 
luar negeri dengan harga yang mahal 
karena Indonesia belum memiliki 

UGM Bikin Baterai Nuklir
torium.“Sebetulnya kita bisa tidak impor 
lagi kalau kita sudah punya reaktor 
torium. Reaktor torium itu desainnya 
sudah jadi, dibuat oleh bapak-bapak ahli 
nuklir ini, kebetulan itu saya yang 
mendanai. Desainnya sudah jadi, tinggal 
bagaimana cara mewujudkannya,” 
paparnya.Pada kunjungannya ke Pusat 
Studi Ilmu Teknik UGM, Dahlan Iskan 
mendengarkan penjelasan dari tim 
peneliti terkait komponen serta cara 
kerja baterai. Selain menggunakan 
plutonium, baterai ini juga dilengkapi 
dengan sel surya untuk memperbesar 
listrik yang dihasilkan.“Baterai nuklir ini 
dikonversi secara tidak langsung. 
Keluarannya kecil, maka digabung 
dengan sel surya supaya semakin besar 
output-nya,” terang Elly, salah satu 
asisten peneliti.Pengembangan baterai 
ini, ujarnya, bermula dari ide untuk 
mencari sumber enaga yang kecil 
namun tahan lama.
“Kalau baterai litium setahun dua tahun 
sudah habis, kalau baterai nuklir bisa 
sampai 40 tahun,” imbuhnya.Dengan 
penelitian lebih lanjut, baterai ini dapat 
dikembangkan untuk menghasilkan 
output yang lebih besar dan memiliki 
ukuran yang lebih kecil, karena baterai 
berukuran mikro menurutnya dapat 
dimanfaatkan secara lebih luas.
Dekan Fakultas Teknik, Prof Nizam 
mengungkapkan, fakultas mendorong 
para peneliti untuk dapat menghilirkan 
hasil-hasil riset agar tidak sekadar 
menjadi makalah, namun sungguh-
sungguh menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas.
Untuk itu, menurutnya diperlukan 
dukungan dari berbagai pihak, termasuk 
dari pemerintah maupun masyarakat, 
untuk mewujudkan pemanfaatan energi 
nuklir di Indonesia.“Menurut teman-
teman salah satu yang potensial torium. 
Dari sisi teknologi kita sudah menguasai 
jadi tidak perlu bergantung kepada 
impor. Teman-teman juga sudah bisa 
mewujudkan bagaimana limbahnya 
nanti bisa dimanfaatkan menjadi 
baterai,” ujar Nizam.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, mengancam akan menaikkan 
tarif impor barang Tiongkok lebih tinggi 
dari yang telah diumumkan akan 
diberlakukan pada 15 Desember 2019.
Pernyataan itu, disampaikan Donald 
Trump sebagai reaksi atas laporan 
bahwa rincian kesepakatan 
perdagangan “tahap 1” yang 
dinegosiasikan kedua pihak 
menghadapi kebuntuan, karena 
Tiongkok menolak memenuhi tuntutan 
AS, antara lain tentang perlindungan 
hak intelektual.
“Tiongkok harus membuat kesepakatan 
yang saya sukai. Itu saja (syaratnya, 
Red). Jika kita tidak mencapai 
kesepakatan dengan Tiongkok, saya 
akan menaikan tarif lebih tinggi,” kata 
Donald Trump, di Washington, Rabu 
(20/11/2019).
Meskipun Trump mengancam Tiongkok, 
Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, 
dan Menteri Keuangan AS, Steven 
Mnuchin, tetap berharap kesepakatan 
perdagangan “tahap 1” dengan 
Tiongkok akan tercapai.Wilbur Roos 
mengatakan bahwa Gedung Putih tetap 
optimistis kedua negara dapat 
mencapai kesepakatan perdagangan 
“tahap 1” sesuai hasil pertemuan 
pejabat tinggi AS-Tiongkok pada 
Oktober 2019. Hal itu disebabkan 
negosiator dari kedua negara masih 
membahas rincian perjanjian.
“Saya pikir, sulit untuk berprasangka 
sementara itu masih dalam proses. Jika 
negosiator kami merasa tidak ada 
harapan, mereka akan berhenti. Jadi 
jelas kami pikir ada harapan. Kami 
optimis bahwa kami dapat 
menyelesaikan sesuatu (kesepakatan, 
Red),” ujar Wilbur Ross.
Menurut Wilbur Ross, keberhasilan 
kesepakatan perdagangan “tahap 1” 
bergantung pada memperbaiki 
perjanjian perdagangan dengan 
Tiongkok yang dirasakan merugikan 
AS..
Beberapa tuntutan AS adalah Tiongkok 

harus mengubah UU untuk 
menyelesaikan keluhan AS tentang 
pencurian kekayaan intelektual AS dan 
rahasia dagang, transfer teknologi paksa, 
kebijakan persaingan,
 akses layanan keuangan dan manipulasi 
mata uang.“
Pertanyaannya adalah apakah kita bisa 
masuk ke detail karena itulah satu-
satunya cara Anda benar-benar 
mengetahui apakah Anda memiliki 
kesepakatan ataukah tidak,” ujar Wilbur 
Ross.Ketika ditanya mengenai ancaman 
Donald Trump untuk meningkatkan 
kenaikan tarif pada 15 Desember 2019, 
Ross mengatakan, 
Tiongkok pasti dapat memahami maksud 
Donald Trump, karena sesuai dengan 
tawaran yang diajukan AS untuk merevisi 
perjanjian perdagangan dengan 
Tiongkok.Pernyataan senada juga 
disampaikan Menteri Keuangan AS, 
Steven Mnuchin. 
Menurutnya, kesepakatan perdagangan 
“tahap 1” antara AS dan Tiongkok masih 
mungkin tercapai karena Tiongkok tahu 
risiko dari kenaikan tarif yang 
diberlakukan AS.
“Saya memiliki segala harapan jika tidak 
ada kesepakatan, tarif itu akan 
diberlakukan. 
Tapi saya berharap kita akan sepakat,” 
kata Steven Mnuchin.
Seperti diketahui, AS telah menunda 
kenaikan tarif impor barang Tiongkok 
pada 15 Oktober 2019, setelah kedua 
negara setuju membuat kesepakatan 
perdagangan “tahap 1”. Sebagai 
imbalannya, 
Tiongkok berjanji akan membeli produk 
pertanian AS senilai US$ 50 miliar setiap 
tahun.
Namun Tiongkok juga menuntut AS 
mencabut rencana kenaikan tarif impor 
produk Tiongkok senilai US$ 156 miliar 
pada 15 Desember 2019. Tapi Trump 
mengancam akan memberlakukannya 
bahkan dengan nilai yang lebih tinggi, 
jika Tiongkok menolak tuntutan AS dalam 
kesepakatan perdagangan “tahap 1”.
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Apa Kata Bintang Anda
Malioboro. Katanya, belum ke Yogyakarta 
jika belum mampir ke Malioboro. 
Malioboro, kawasan ikonik dan andalan 
wisata Yogyakarta. Terletak di jantung 
Kota Yogyakarta, di Malioboro 
pengunjung bisa berbelanja cendera 
mata dan makanan khas Jogja sambil 
menikmati alunan musik angklung 
jalanan. Namun, tahukah Anda dari mana 
asal-usul nama Malioboro? Ada beberapa 
versi yang 
menguak 
ceritanya. 
Berikut 
beberapa 
versinya, 
dikutip dari 
arsip 
pemberitaa
n Harian 
Kompas: 
Marlboroug
h Banyak 
orang 
mengangga
p bahwa 
nama 
Malioboro 
berkaitan dengan nama seorang tokoh 
militer Inggris, Marlborough. Karena 
pengucapan kata "Marlborough" 
dianggap terlalu sulit, maka orang 
mengucapkannya dengan Malioboro. Hal 
itu didasarkan pada sebuah catatan 
sejarah yang mengatakan bahwa Kraton 
Yogyakarta di zaman Sultan Hamengku 
Buwono II pernah dirampok oleh pasukan 
Inggris. Peristiwa perampokan itu dikenal 
sebagai Geger Sepehi pada tahun 1812. 
Akan tetapi, benarkah ada perwira Inggris 
bernama Malborough yang pernah 
datang ke Yogyakarta? Raffles, dalam 
bukunya The History of Java (1817), tidak 
satu halaman pun menyebut nama 
Marlborough. Meski demikian, nama itu 
memang pernah ada di Inggris, tetapi ia 
telah meninggal pada tahun 1722, 
sebelum peristiwa Geger Sepehi. Terkait 
dengan asal-usul yang pertama ini, 
banyak sejarawan yang mempertanyakan 

Asal Usul Nama Jalan Malioboro

Tanah Air

keabsahannya, tentu saja dengan 
berbagai bukti pembanding. Malyabhara 
Selanjutnya, nama Malioboro disebut 
berasal dari kata Malyabhara. Dalam 
bahasa Sansekerta, Malya berarti 
karangan bunga dan bhara berarti 
menyajikan. Kata Malyabhara 
ditemukan dalam buku Ramayana asli. 
Muncul juga dalam Ramayana versi 
Jawa dari abad ke-9 dan ke-10, yaitu 

dalam 
buku 
Adiparwa 
dan 
Wirathapar
wa. Tak 
hanya itu, 
nama 
tersebut 
juga 
dijumpai 
dalam 
buku 
Parthawija
ya dari 
abad ke-14 
dan 
dimunculk

an kembali dalam Dharmasunya yang 
ditulis di Kartasura pada tahun 1714. 
Beberapa sejarawan meyakini, kata 
"Malyabhara" menginspirasi Sultan 
Hamengku Buwono I, yang dikenal 
sebagai seorang perancang kota, untuk 
menamakan kotanya. Klaim tersebut 
dikuatkan dengan adanya gagasan 
Malyabhara sebelum perjanjian Giyanti 
pada 1755. Disebutkan bahwa telah 
berfungsinya malyabhara pada 
margaraja di Yogyakarta abad ke-19 
dan 20 dalam upacara penyambutan 
kedatangan tamu-tamu pembesar 
Belanda dari Batavia. Di sepanjang 
Maliabara dipasang lengkung-lengkung 
papah kelapa berjanur kuning dan 
karangan bunga warna warni, sama 
seperti arti Malyabhara dalam bahasa 
Sansekerta. Pendapat kedua ini 
merupakan pendapat yang terkuat dan 
diyakini oleh banyak sejarawan. 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

tapi

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Ada

Anda masih mengharapkan bantuan 
dari orang? Sebaiknya, berusahalah 
sendiri dan jangan bergantung dengan 
orang lain. 
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.
Asmara  : Kok, ganti lagi?

Masalah yang terjadi di masa lalu 
sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. 
Tak perlu menyesali terlalu l;ama 
kepedihan tersebut karena masa depan 
Anda masih terbentang lebar. Ada 
baiknya pikirkan lagi jika ingin 
melanjutkan hubungan.
Keuangan : Sedikit tapi pasti.
Asmara :Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 
Sebaiknya, jangan memarahi atau 
melarang anak bergaul dengan 
temannya. 
Keuangan : Terkuras terus.
Asmara :Sama saja.

Kebanyakan pekerjaan membuat 
pusing,  tak ada pekerjaan juga 
tidak enak, kan? 
Jadi, kenapa Anda mengajukan cuti 
begitu lama kalau tak ada sesuatu yang 
Anda lakukan. 
Keuangan  : Belanja, yuk!
Asmara  : Makin akrab.

Bermimpi menjadi nomor satu di kantor,
sih, boleh-boleh saja. 
Wah, kalau begitu caranya, Anda tak 
bakal disukai rekan-rekan kerja. Ada 
kabar menyenangkan di minggu ini 
yang menyangkut kebutuhan yang 
sudah lama Anda nantikan. 
Keuangan : Heboh.
Asmara : Mantap bersanding.

 saat menyenangkan dalam 
bekerja, seharian duduk di kantor 
dengan ruangan yang sejuk. Apalagi 

kalau bukan masalah pencernaan akibat 
sembarangan makan.
Keuangan : Berimbang.
Asmara : Berbagi cinta.

Memang sulit berkelit dari politik kantor. 
Saat tak tertarik terjun di dalamnya, bisa 
jadi justru seseorang yang menyeret Anda 
masuk. Ingat, hubungan dengan teman 
kerja beda dengan sahabat. 
Keuangan:  Mumpung diskon!
Asmara:  Bosan menunggu.

 

Seharusnya Anda bangga menjadi 
kepercayaan atasan meski baru beberapa 
bulan bekerja. Sayangnya, kepercayaan 
itu tidak diimbangi dengan sikap yang baik 
dari atasan.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

Saatnya ke  kota mengunjungi orang-
orang yang Anda sayangi. Sempat 
tertunda minggu lalu, jangan sampai batal 
minggu ini. Sebaiknya jangan terlalu 
memikirkan atasan yang tak pernah 
berhenti memberikan kerjaan. 
Keuangan  : Beli kacamata.
Asmara  : Kembali jomlo.

Berbisnis tak selamanya berjalan mulus, 
pasti menemukan kendala di tengah jalan. 
Minggu ini Anda ditinggal pergi teman 
bisnis karena  yang tidak 
lancar. 
Keuangan : Berjalan normal.
Asmara : Menelan pil pahit.

. Hidup Anda semakin indah dan 
sempurna. Manusia memang harus sabar 
jika ingin sesuatu. 
Meski apa yang Anda inginkan tak 
langsung terwujud, selalu ucapkan syukur 
atas rezeki yang diperoleh. 
 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

 siap-siap saja menerima protes. Selain 
itu, berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan Anda 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust -22 Sept)
luar

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

komunikasi

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
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Apa Kata Bintang Anda
Malioboro. Katanya, belum ke Yogyakarta 
jika belum mampir ke Malioboro. 
Malioboro, kawasan ikonik dan andalan 
wisata Yogyakarta. Terletak di jantung 
Kota Yogyakarta, di Malioboro 
pengunjung bisa berbelanja cendera 
mata dan makanan khas Jogja sambil 
menikmati alunan musik angklung 
jalanan. Namun, tahukah Anda dari mana 
asal-usul nama Malioboro? Ada beberapa 
versi yang 
menguak 
ceritanya. 
Berikut 
beberapa 
versinya, 
dikutip dari 
arsip 
pemberitaa
n Harian 
Kompas: 
Marlboroug
h Banyak 
orang 
mengangga
p bahwa 
nama 
Malioboro 
berkaitan dengan nama seorang tokoh 
militer Inggris, Marlborough. Karena 
pengucapan kata "Marlborough" 
dianggap terlalu sulit, maka orang 
mengucapkannya dengan Malioboro. Hal 
itu didasarkan pada sebuah catatan 
sejarah yang mengatakan bahwa Kraton 
Yogyakarta di zaman Sultan Hamengku 
Buwono II pernah dirampok oleh pasukan 
Inggris. Peristiwa perampokan itu dikenal 
sebagai Geger Sepehi pada tahun 1812. 
Akan tetapi, benarkah ada perwira Inggris 
bernama Malborough yang pernah 
datang ke Yogyakarta? Raffles, dalam 
bukunya The History of Java (1817), tidak 
satu halaman pun menyebut nama 
Marlborough. Meski demikian, nama itu 
memang pernah ada di Inggris, tetapi ia 
telah meninggal pada tahun 1722, 
sebelum peristiwa Geger Sepehi. Terkait 
dengan asal-usul yang pertama ini, 
banyak sejarawan yang mempertanyakan 

Asal Usul Nama Jalan Malioboro

Tanah Air

keabsahannya, tentu saja dengan 
berbagai bukti pembanding. Malyabhara 
Selanjutnya, nama Malioboro disebut 
berasal dari kata Malyabhara. Dalam 
bahasa Sansekerta, Malya berarti 
karangan bunga dan bhara berarti 
menyajikan. Kata Malyabhara 
ditemukan dalam buku Ramayana asli. 
Muncul juga dalam Ramayana versi 
Jawa dari abad ke-9 dan ke-10, yaitu 

dalam 
buku 
Adiparwa 
dan 
Wirathapar
wa. Tak 
hanya itu, 
nama 
tersebut 
juga 
dijumpai 
dalam 
buku 
Parthawija
ya dari 
abad ke-14 
dan 
dimunculk

an kembali dalam Dharmasunya yang 
ditulis di Kartasura pada tahun 1714. 
Beberapa sejarawan meyakini, kata 
"Malyabhara" menginspirasi Sultan 
Hamengku Buwono I, yang dikenal 
sebagai seorang perancang kota, untuk 
menamakan kotanya. Klaim tersebut 
dikuatkan dengan adanya gagasan 
Malyabhara sebelum perjanjian Giyanti 
pada 1755. Disebutkan bahwa telah 
berfungsinya malyabhara pada 
margaraja di Yogyakarta abad ke-19 
dan 20 dalam upacara penyambutan 
kedatangan tamu-tamu pembesar 
Belanda dari Batavia. Di sepanjang 
Maliabara dipasang lengkung-lengkung 
papah kelapa berjanur kuning dan 
karangan bunga warna warni, sama 
seperti arti Malyabhara dalam bahasa 
Sansekerta. Pendapat kedua ini 
merupakan pendapat yang terkuat dan 
diyakini oleh banyak sejarawan. 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

tapi

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Ada

Anda masih mengharapkan bantuan 
dari orang? Sebaiknya, berusahalah 
sendiri dan jangan bergantung dengan 
orang lain. 
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.
Asmara  : Kok, ganti lagi?
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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 Thai/
Japanese Restaurant.
Beginner welcome.
call/text 267 - 880 - 9388

Tanah Air

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)

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

Partai Nasdem berencana menggelar 
konvensi calon presiden 2024 untuk 
menjaring figur-figur calon pemimpin 
pengganti Presiden Jokowi usai 10 
tahun memimpin Indonesia. Namun, 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya 
Paloh masih enggan menyebut nama-
nama 
figur 
yang 
masuk 
bursa 
konvensi 
tersebut. 
"Nama-
namanya 
masih 
rahasia, 
konvensin
ya masih 
lama, 
masih 2 
tahun 
lagi," kata 
Surya 
Paloh usai 
menghadir
i acara 
Peringatan HUT Partai Nasdem ke-8 di 
Gedung Jatim Expo Surabaya, Sabtu 
(23/11/2019) sore. Konvensi dilakukan 
untuk mencari dan menyeleksi figur dan 
calon pemimpin baru dari putra dan putri 
terbaik Indonesia. Konvensi digelar 2 
tahun jelang Pemilu 2024. Wartawan 
sempat bertanya apakah Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
yang saat itu berada di samping Surya 
Paloh masuk sebagai peserta konvensi, 
namun Surya Paloh meminta wartawan 

NasDem Siapkan Konvensi Capres 2024
bertanya langsung kepada Khofifah. 
"Kalau saya sendiri yang bilang subyektif," 
terang Surya. Dalam peringatan HUT 
Partai Nasdem ke-8 di Surabaya kemarin, 
diluncurkan 157 unit mobil siaga. Menurut 
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, 
Sri Sajekti Sudjunadi, 157 unit mobil siaga 

itu adalah 
kendaraa
n hibah 
milik 
anggota 
legislatif 
terpilih di 
Jawa 
Timur. 
125 unit 
mobil itu 
di 
antaranya 
milik 
anggota 
DPRD 
kabupate
n/kota, 
sembilan 
anggota 
DPRD 

provinsi dan sembilan anggota DPR dari 
Dapil Jatim. "Mereka dedikasikan 
kendaraan pribadinya untuk kepentingan 
masyarakat di wilayah Jatim. Mobil siaga 
ini bukan untuk pencitraan, melainkan 
untuk membantu masyarakat luas," 
ujarnya.
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