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Money Grams $1 = Rp 13.667.-

bersambung ke hal 3

Kurs BI Rp 14.086.-

Edisi 123611/27/19

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo 
mengangkat 14 staf khusus (stafsus). 

alenta-
talenta berusia muda, smart, energik, 
dan modern 

Staf khusus ini untuk mendampinginya 
selama pemerintah periode kedua 
2019-2024. Tujuh di antara mereka 
merupakan generasi milenial : usianya 
20 hingga 36-an tahun. 

 T

yang memang sengaja 
ditunjuk Jokowi untuk bertugas 
"mengembangkan inovasi-inovasi di 
berbagai bidang." 

Diperkenalkan 
presiden di Beranda Istana Merdeka, 
Jakarta, Kamis (21/11/2019). 

"Stafsus 

sebelumnya masih. Ini yang saya 
sampaikan, ini stafsus saya yang baru. 
Untuk bidang-bidangnya, ini kerja 
barengan gitu," kata Jokowi saat 
memperkenalkan tujuh stafsus dari 
kalangan milenial. Sebelumnya, Jokowi 
sudah menunjuk 7 orang staf khusus dari 
berbagai kalangan. Ada yang politisi, ada 
juga yang mantan aktivis. Dengan 
demikian, total ada 14 staf khusus 
presiden. Ini daftar 14 staf khusus 
presiden dan profil singkatnya:
1. Putri Indahsari Tanjung, Anak pertama 
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Tanah Air

Chairul Tanjung ini lahir di Jakarta, 22 
September 1996, usianya 23 tahun. 
Menilik dari akun Linkedin-nya, Putri 
pernah menempuh pendidikan di Anglo 
Chinese School Jakarta pada tahun 
2006-2011. Ia juga melanjutkan 
pendidikan di Australian International 
School Singapore tahun 2012-2014 
dan menempuh pendidikan di 
Academy of Arts University, San 
Francisco, Amerika Serikat jurusan 
multimedia tahun 2015-2019. Sebelum 
menjadi stafsus Presiden, Putri 
Tanjung menjabat sebagai CEO dan 
Founder Creativepreneur Event 
Creator. Creativepreneur Event 
Creator merupakan sebuah event 
organizer (EO). Melalui EO tersebut, ia 
sering membuat acara yang 

bertemakan kewirausahaan serta anak 
muda berkonsep milenial.
2. Adamas Belva Syah Devara, Chief 
Executive Officer sekaligus Co-Founder 
Ruang guru, juga ditunjuk Presiden 
Jokowi menjadi salah satu stafsusnya. 
Majalah Forbes pernah menganugerahi 
Belva sebagai satu dari 30 pengusaha 
milenial berusia di bawah 30 tahun yang 
paling berpengaruh di Asia. Pada 2007, 
Belva mendapatkan beasiswa penuh 
ketika menempuh pendidikan di Nanyang 
Technological University Singapura. Ia 
terbilang berprestasi ketika menempuh 
pendidikan di universitas tersebut. Selain 
itu, ia pernah menyabet tiga medali emas, 
yakni: Lee Kuan Yew Gold Medal yang 
merupakan penghargaan paling bergengsi 
di level universitas karena selalu 
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mendapat peringkat pertama di bidang 
akademik selama mengenyam 
pendidikan. Infocomm Development 
Authority of Singapore Gold Medal, 
yakni penghargaan bagi mahasiswa 
dengan IPK tertinggi di bidang ilmu 
komputer. Accenture Gold Medal yang 
merupakan penghargaan tertinggi bagi 
peraih IPK tertinggi di bidang bisnis. 
Pada 2013, Belva melanjutkan 
pendidikan master dengan mengambil 
gelar double degree di Stanford 
University. Di sana ia mengambil gelar 
master administrasi bisnis. Ia salah 
satu dari lima persen mahasiswa 
berprestasi tinggi selama tiga tahun. 
Sedangkan di Harvard University ia 
mendapat gelar master administrasi 
publik. Belva juga pernah tercatat 

sebagai mahasiswa tamu di 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Harvard Law School, Harvard 
Graduate School of Education, dan 
Harvard Medical School.
3. Ayu Kartika Dewi, merupakan Perumus 
Gerakan Sabang Merauke. Ia masih 
berusia 36 tahun dan memiliki misi mulia 
untuk merekatkan persatuan di tengah 
kebhinekaan. Tahun 2010, Ayu pernah 
mengabdi di lembaga Indonesia Mengajar 
dan mendapat tugas mengabdi di Desa 
Papaloang, Halmahera Selatan, Maluku 
Utara. Di sanalah ia kemudian tergerak 
untuk meningkatkan perhatiannya pada isu 
toleransi dan keberagaman. Ayu pernah 
mengikuti pertukaran pelajar di Singapore 
Management University pada 2004. Ia juga 
menyelesaikan pendidikannya di Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga tahun 
2000-2005 dan lulus dengan status 
cum laude. Kemudian, ia melanjutkan 
pendidikan di Duke University dan 
mendapatkan gelar Master of Business 
Administration (MBA).
4. Angkie Yudistia, Angkie merupakan 
satu-satunya staf presiden yang 
menyandang disabilitas. Wanita berusia 
32 tahun ini kehilangan 
pendengarannya sejak usia 10 tahun. 
Ia merupakan lulusan SMAN 2 Bogor. 
Selanjutnya ia meneruskan kuliahnya di 
London School of Public Relations 
Jakarta, serta mendapatkan gelar 
master di bidang Ilmu Komunikasi di 
perguruan tinggi yang sama. Meski 
demikian, ia merupakan sosok yang 
berprestasi. Tahun 2008, ia pernah 

didapuk sebagai salah satu finalis Abang 
None Jakarta. Masih pada tahun yang 
sama, ia didapuk sebagai “The Most 
Fearless Female Cosmopolitan 2007”. 
Pendiri Thisable Enterprise ini mengaku 
mendirikan Thisable dikarenakan sulitnya 
memperoleh pekerjaan waktu itu. 
Bersama teman-temannya, ia mendirikan 
Thisable Enterprise untuk membantu 
memberdayakan mereka yang memiliki 
keterbatasan. Lalu Ia bekerja sama 
dengan Gojek mempekerjakan orang 
disabilitas di Go-Auto dan Go-Glam. 
Angkie diberi tugas khusus oleh Presiden 
Jokowi untuk menjadi juru bicara bidang 
sosial.
5. Gracia Billy Yosaphat Mambrasar, 
merupakan milenial asli dari Papua. Billy 
merupakan anak dari seorang ayah yang 



06
05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

mendapat peringkat pertama di bidang 
akademik selama mengenyam 
pendidikan. Infocomm Development 
Authority of Singapore Gold Medal, 
yakni penghargaan bagi mahasiswa 
dengan IPK tertinggi di bidang ilmu 
komputer. Accenture Gold Medal yang 
merupakan penghargaan tertinggi bagi 
peraih IPK tertinggi di bidang bisnis. 
Pada 2013, Belva melanjutkan 
pendidikan master dengan mengambil 
gelar double degree di Stanford 
University. Di sana ia mengambil gelar 
master administrasi bisnis. Ia salah 
satu dari lima persen mahasiswa 
berprestasi tinggi selama tiga tahun. 
Sedangkan di Harvard University ia 
mendapat gelar master administrasi 
publik. Belva juga pernah tercatat 

sebagai mahasiswa tamu di 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Harvard Law School, Harvard 
Graduate School of Education, dan 
Harvard Medical School.
3. Ayu Kartika Dewi, merupakan Perumus 
Gerakan Sabang Merauke. Ia masih 
berusia 36 tahun dan memiliki misi mulia 
untuk merekatkan persatuan di tengah 
kebhinekaan. Tahun 2010, Ayu pernah 
mengabdi di lembaga Indonesia Mengajar 
dan mendapat tugas mengabdi di Desa 
Papaloang, Halmahera Selatan, Maluku 
Utara. Di sanalah ia kemudian tergerak 
untuk meningkatkan perhatiannya pada isu 
toleransi dan keberagaman. Ayu pernah 
mengikuti pertukaran pelajar di Singapore 
Management University pada 2004. Ia juga 
menyelesaikan pendidikannya di Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga tahun 
2000-2005 dan lulus dengan status 
cum laude. Kemudian, ia melanjutkan 
pendidikan di Duke University dan 
mendapatkan gelar Master of Business 
Administration (MBA).
4. Angkie Yudistia, Angkie merupakan 
satu-satunya staf presiden yang 
menyandang disabilitas. Wanita berusia 
32 tahun ini kehilangan 
pendengarannya sejak usia 10 tahun. 
Ia merupakan lulusan SMAN 2 Bogor. 
Selanjutnya ia meneruskan kuliahnya di 
London School of Public Relations 
Jakarta, serta mendapatkan gelar 
master di bidang Ilmu Komunikasi di 
perguruan tinggi yang sama. Meski 
demikian, ia merupakan sosok yang 
berprestasi. Tahun 2008, ia pernah 

didapuk sebagai salah satu finalis Abang 
None Jakarta. Masih pada tahun yang 
sama, ia didapuk sebagai “The Most 
Fearless Female Cosmopolitan 2007”. 
Pendiri Thisable Enterprise ini mengaku 
mendirikan Thisable dikarenakan sulitnya 
memperoleh pekerjaan waktu itu. 
Bersama teman-temannya, ia mendirikan 
Thisable Enterprise untuk membantu 
memberdayakan mereka yang memiliki 
keterbatasan. Lalu Ia bekerja sama 
dengan Gojek mempekerjakan orang 
disabilitas di Go-Auto dan Go-Glam. 
Angkie diberi tugas khusus oleh Presiden 
Jokowi untuk menjadi juru bicara bidang 
sosial.
5. Gracia Billy Yosaphat Mambrasar, 
merupakan milenial asli dari Papua. Billy 
merupakan anak dari seorang ayah yang 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

berprofesi sebagai guru dan ibunya 
seorang penjual kue. Alasan Jokowi 
memilih Billy karena dianggap memiliki 
talenta hebat yang diharapkan 
berkontribusi dengan gagasan 
positifnya. Billy menempuh pendidikan 
SMA di Jayapura dari Pemerintah 
Provinsi Papua. Selanjutnya, ia 
mendapatkan beasiswa afirmasi dari 
pemerintah dan diterima di Fakultas 
Teknik Pertambangan dan 
Perminyakan ITB. Ia juga pernah 
menempuh pendidikan di University of 
London, dan merupakan lulusan 
Australian National University (ANU). 
Billy juga pernah diundang oleh 
Pemerintah Amerika Serikat untuk 
magang dan berbicara di depan State 
Department AS. Kini, ia juga tengah 

menempuh pendidikan lanjutan dengan 
beasiswa di University of Oxford, Inggris. 
Billy pernah bekerja di perusahaan minyak 
dan gas asal Inggris. Namun, kemudian ia 
lebih memilih untuk mengurus Kitong Bisa, 
yayasan yang fokus mengurusi pendidikan 
anak-anak Papua.
6. Aminuddin Ma'ruf Aminuddin, 
merupakan mantan Ketua Umum 
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016. 
Ia juga sempat menjabat sebagai 
sekretaris jenderal solidaritas ulama muda 
Jokowi (Samawi). Ia menyelesaikan 
pendidikan S1 di Universitas Negeri 
Jakarta, kemudian melanjutkan S2 di 
Universitas Trisakti.
7. Andi Taufan Garuda Putra, Sosok 
pemuda berusia 32 tahun yang banyak 

meraih penghargaan atas inovasinya, 
termasuk atas kepeduliannya terhadap 
sektor UMKM. Andi merupakan founder 
sekaligus CEO Amartha Mikro Fintek, 
startup yang bergerak di bidang 
keuangan mikro. Andi pernah menempuh 
pendidikan S1 di Manajemen Bisnis 
Administrasi Institut Teknologi Bandung 
(ITB) pada 2004-2007. Selain itu, ia 
pernah mengikuti Summer Academy di 
Frankfurt School of Finance and 
Management pada 2013. Ia juga 
mengambil pendidikan master di bidang 
administrasi publik di Harvard Kennedy 
School pada 2015-2016. Andi pernah 
tercatat pula menjadi konsultan bisnis di 
IBM Indonesia pada Januari 2008-Juli 
2009.
8. Anak Agung Gede Ngurah Ari 
Dwipayana, diangkat menjadi staf khusus 

bidang politik dan pemerintahan. Ia 
pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Gadjah 
Mada. Ari memperoleh gelar sarjana Ilmu 
Pemerintahan di Universitas Gadjah 
Mada pada 1995. Kemudian, ia 
melanjutkan studi S2 di Program Ilmu 
Politik Universitas Gadjah Mada dan 
memperoleh gelar Master Ilmu Politik 
pada tahun 2013.
9. Sukardi Rinakit Sukardi, ditunjuk 
Jokowi menjadi staf khusus bidang politik 
dan pers. Tugasnya adalah membuat 
pidato terkait politik dan pers. Ia 
sebelumnya juga merupakan staf khusus 
di bidang yang sama. Selain itu, ia 
pernah menjabat Direktur Eksekutif 
Soegeng Sarjadi Syndicate, sebuah 
lembaga riset independen. Ia menempuh 
pendidikan S1 pada Jurusan kriminologi 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Indonesia.
10. Arif Budimanta, mendapat tugas 
dari Jokowi untuk menjadi staf 
khusus bidang ekonomi. Ia lahir di 
Medan, 14 Maret 1968, dan dikenal 
sebagai politisi PDI Perjuangan serta 
anggota DPR periode 2009-2014. 
Arif memiliki latar belakang 
pendidikan sarjana Institut Pertanian 
bogor (IPB) di tahun 1990. Setelah 
itu, ia melanjutkan ke jenjang 
magister di Universitas Indonesia.
11. Diaz Hendropriyono, yang 
merupakan Ketua Umum Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia 
(PKPI), ditunjuk Jokowi menjadi staf 
khusus bidang sosial. Ia menempuh 
pendidikan di Norwich Military 

University, Amerika Serikat (AS), lalu 
melanjutkan pendidikan pascasarjana di 
Virginia Tech University, AS, bidang 
administrasi publik. Diaz kemudian 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi di Hawaii Pacific University, 
AS.
12. Dini Shanti Purwono, adalah 
politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
yang menjabat tugas sebagai staf khusus 
bidang hukum. Dini berlatar belakang 
pendidikan di dunia hukum. Ia menempuh 
pendidikan S1 di Universitas Indonesia. 
Kemudian, ia melanjutkan S2 di Harvard 
Law School dan lulus pada 2002. Selain 
itu, ia pernah menjadi anggota 
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin) 
selama sekitar 10 tahun, yakni tahun 
2008-2018.
13. Fadjroel Rachman, mendapatkan 

tugas dari Presiden Jokowi untuk 
menjadi staf khusus bidang komunikasi 
atau jubir presiden. Ia adalah mantan 
Komisaris Utama PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk. Pria kelahiran 
Banjarmasin, 17 Januari 1964 ini, 
merampungkan pendidikan strata satu di 
Jurusan Kimia Institut Teknologi 
bandung (ITB). Kemudian, ia 
melanjutkan pendidikan untuk jenjang 
S2 dan S3 pada program manajemen 
Keuangan dan Moneter di Universitas 
Indonesia.
14. Anggit Nugroho, Asisten Pribadi 
Presiden.
Tambahan Amunisi ini diharapkan dapat 
menyokong pasukan Menteri dan 
Wamen Jokowi di KIM serta para 
pasukan pendukung lainnya di BUMN 

dan lembaga pemerintahan lainnya. 
Yang milenial Jokowi mengenalkan satu 
demi satu nama-nama mereka serta 
mengumumkan latar belakang 
pendidikan dan kiprahnya. Umumnya 
adalah entrepreneur, sociopreneur, dan 
ecopreneur. Aktivitas bisnis yang dipadu 
dengan pengembangan sosial, 
pendidikan, filantropi, dan ekonomi anak 
muda. Terkait dengan pengangkatan staf 
khusus milenial ini, Jokowi termasuk 
berani mengambil langkah ini dan 
merupakan sebuah pertaruhan besar di 
periode kedua pemerintahannya. 

milenial ini 
tak perlu lagi diragukan mengenai 
pengalamannya, rekam jejaknya, 
kapasitas dan kapabilitasnya, banyak 
sudah yang mengulas mereka, mulai 

Sesuai 
konditenya, para staf khusus 
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Sesuai 
konditenya, para staf khusus 
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dari biografi mereka serta 
kesuksesannya di bidang masing-
masing hingga pada akhirnya 
dipercaya Jokowi membantu 
pemerintahannya. Tidak dipungkiri 
bonus demografi penduduk usia 
muda Indonesia kedepan 
memprediksikan para milenial bakal 
membanjiri negeri ini dan akan 
menjadi calon-calon pemimpin atau 
penguasa negeri ini. Sehingga para 
milenial menjadi sumber daya yang 
teramat penting bagi negara dan 
menjadi faktor yang begitu sangat 
menentukan bagi masa depan 
bangsa Indonesia. Maka dapat 
diduga, inilah yang melatar belakangi 
Jokowi, untuk berkenan mengangkat 
ketujuh staf khusus milenial tersebut. 
Selain itu, Jokowi juga berupaya 
untuk merebut kepercayaan milenial 
untuk tetap konsisten mendukung 
pemerintahannya. Ini karena 
berdasarkan hasil survei berbagai 
lembaga survey terpercaya, pasca 
Pemilu Pilpres lalu, ternyata didapati 
data bahwa para milenial lebih 
banyak memilih dan mempercayakan 
Jokowi untuk melanjutkan 
pemerintahannya kedepan. Jokowi 
mengatakan untuk tujuh stafsus yang 
berasal dari kalangan milenial tak 
perlu setiap hari datang ke Istana. 
Mantan gubernur DKI Jakarta itu 
mengatakan tujuh stafsus ini menjadi 
teman diskusi, harian, mingguan, 
atau bulanan dalam memberikan 
gagasan segar dan inovatif. 
"Sehingga kita bisa mencari cara 
baru, cara-cara yang out of the box, 
yang melompat untuk kejar kemajuan 
negara kita," ujar Jokowi di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Kamis 21 
November 2019. "Tidak fulltime, 
beliau sudah memiliki kegiatan dan 
pekerjaan yang bisa mingguan, tidak 
harus ketemu. Tapi minimal 
seminggu, dua minggu pasti ketemu," 
tuturnya. Namun Jokowi menegaskan 
bahwa para staf khusus bisa kapan 
saja memberi masukan. “Saya juga 
minta mereka untuk menjadi 
jembatan saya dengan anak-anak 
muda, para santri muda, para 

diaspora, yang tersebar di berbagai 
tempat,” kata Jokowi menambahkan.
Sebenarnya, apa saja tugas staf khusus 
presiden? Tugas staf khusus presiden 
diatur dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
utusan Khusus Presiden, Staf Khusus 
Presiden, dan Staf Khusus Wakil 
Presiden. Mengacu pada peraturan 
tersebut, berikut tugas staf khusus 
presiden: Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, 
Staf Khusus Presiden melaksanakan 
tugas tertentu yang diberikan Presiden di 
luar tugas yang sudah dicakup dalam 
susunan organisasi kementerian dan 
instansi pemerintah lainnya. Pasal 18 
ayat (2) berbunyi, Staf Khusus Presiden 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) 
Staf Khusus Presiden. Pasal 18 ayat (3) 
mengatakan, Staf Khusus Presiden 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk Sekretaris Pribadi Presiden. 
Sementara itu, Pasal 28 ayat 1 merinci 
hal-hal untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden, 
meliputi: a. Setiap Staf Khusus Presiden 
dibantu oleh paling banyak 5 (lima) 
asisten; b. Sekretaris Pribadi Presiden 
dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris 
Pribadi Presiden; dan c. Khusus 
Sekretaris Pribadi Presiden, 2 (dua) 
asisten diantaranya diperbantukan 
kepada Ibu Negara. Pasal 28 ayat (2) 
menyebutkan, asisten seperti dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 2 
(dua) pembantu asisten. Adapun, Pasal 
28 ayat (3) menyebutkan, pembantu 
asisten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didukung staf yang 
diperbantukan dari Sekretariat Kabinet 
dan/atau Kementerian Sekretaris Negara. 
Lantas, berapa besaran gaji staf khusus 
presiden? Melansir dari Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 144 
tahun 2015 gaji staf khusus presiden 
adalah sebesar Rp 51.000.000. Peraturan 
presiden tersebut adalah tentang Besaran 
hak keuangan bagi staf khusus presiden, 
staf khusus wakil presiden, wakil 
sekretaris pribadi presiden, asisten dan 
pembantu asisten. Adapun hak keuangan 
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tersebut merupakan pendapatan 
keseluruhan yang diterima dan sudah 
termasuk di dalamnya gaji dasar, 
tunjangan kinerja, dan pajak 
penghasilan. Dari peraturan tersebut 
juga tercantum besaran gaji Wakil 
Sekretaris Pribadi Presiden yakni Rp 
36.500.000, asisten Rp 32.500.000, 
dan pembantu asisten Rp 19.500.000. 
Ahli hukum dan tata negara, Refly 
Harun menyarankan kepada Joko 
Widodo (Jokowi) agar staf khusus 
(stafsus) presiden tidak menjadi 
jabatan yang permanen dalam struktur 
pemerintahan. Dirinya menyatakan 
agar pemerintah tak perlu menambah 
anggaran lagi untuk jabatan yang baru 
dibentuk oleh Jokowi itu. Pasalnya, 
sebanyak 12 staf khusus Presiden 
akan mendapatkan gaji sebesar Rp 51 
juta. "Kalau seperti ini tentu beban 
anggaran negara lebih besar dari 
[untuk gaji] stafsus ini," kata dia saat di 
kawasan Wahid Hasyim, Jakarta 
Pusat, Minggu (24/11/2019). Padahal, 
menurutnya, pekerjaan stafsus hanya 
memberikan opini dan gagasannya 
saja ketika dibutuhkan. Sementara, 
kata dia, belum tentu Presiden Jokowi 
setiap hari membutuhkan pendapat 
dari stafsusnya. Kemudian, lanjut dia, 
belum tentu juga pendapat tersebut 
sesuai dengan hal yang dibutuhkan 
oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 
"Kalau hanya itu, lebih baik Presiden 
dibantu oleh ahli-ahli saja yang 
mempunyai kemampuan yang sesuai. 
Kemudian tidak perlu diberikan 
kompensasi puluhan juta, cukup 
diberikan honor ketika pendapat 
mereka diminta," ucapnya. Jika tidak 
permanen, kata Refly, staf khusus 
tersebut tidak perlu diikat dengan jam 
kerja. Cukup hanya terikat dengan 
kode etik saja. Masyarakat butuh 
sesuatu yang baru, sesuatu yang 
setara dengan zamannya, dan itu 
melalui orang-orang yang 
direpresentasikan pada staf khusus 
presiden saat ini. Memang, kita tidak 
bisa menahan godaan untuk 
meremehkan kapasitas mereka di 
kancah pemerintahan. Namun, kita 
patut mendukung mereka dan percaya 

bahwa mereka juga bisa memajukan 
negeri ini ke arah yang lebih baik. Langkah 
ini jelas patut diapresiasi. Hal ini sekaligus 
menunjukan cara berpikir Presiden Jokowi 
yang visioner. Kehadiran staf khusus 
milenial ini akan memperkaya perspektif 
Presiden Jokowi dalam mengambil 
kebijakan strategis. Sebab, di era teknologi 
ini perubahannya luar biasa dinamis, dan 
dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi 
harus digerakkan. Kemampuan berinovasi, 
kreativitas dan penguasaan teknologi yang 
dimiliki para milenial tersebut, harus 
mampu dibumikan untuk memberi 
perspektif kebijakan yang berpihak ke 
rakyat kecil di seluruh pelosok kampung. 
Jangan cuma ke masyarakat dan anak 
muda perkotaan saja. Tak hanya itu, 
pengangkatan stafsus ini juga menunjukan 
bahwa pemerintahan Presiden Jokowi 
membuka kesempatan untuk semuanya, 
baik dari pemuda hingga dari kalangan 
difabel. Kita sangat yakin bahwasanya 
perpaduan antara tim milenial dan 
kekayaan perspektif dari sosok 
berpengalaman di lingkaran Presiden 
Jokowi ini pasti akan menghasilkan latar 
positif untuk kebijakan yang brilian. 
Duuuhhh…. bangganya. Anak-anak muda 
berprestasi yang penuh semangat 
menjaga serta membangun NKRI. Dan 
tahukah kamu, Jokowi ternyata 
memberikan target kepada para 
stafsusnya ini. Target yang berkenaan 
dengan inovasi inovasi baru serta 
gagasan-gagasan ide baru, sehingga 
memudahkan Jokowi dalam mengelola 
negara. "Kerja dengan saya pasti ada 
target, tapi saya tidak ingin harus setiap 
hari beliau-beliau ini ke sini, yang penting 
target yang saya berikan outputnya bisa 
dapat dan bisa dimanfaatkan untuk 
perbaikan sistem yang ada," kata Jokowi. 
Dengan ketegasan Jokowi memberi target 
pada para stafsusnya, hal ini secara 
otomatis menandakan jika stafsus Jokowi 
ini dibentuk untuk tujuan yang sangat 
serius. Jokowi tidak main-main dan tak 
mau tanggung-tanggung dalam kerjanya 
membangun negara. Dari sini bisa kita 
pastikan jika stafsus Jokowi ini akan terus 
dipecut dan diawasi kinerjanya agar bisa 
membawa perubahan positif bagi 
Indonesia secepat mungkin dan signifikan 
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Info SIP

Ambeien atau wasir merupakan salah 
satu penyakit yang bakal sangat 
mengganggu aktivitas sehari-hari. 
Masalah kesehatan ini bakal terasa lebih 
menyebalkan ketika dialami oleh 
seseorang yang butuh untuk duduk 
dalam waktu lama.Masalah kesehatan 
berupa ambeien atau wasir ini bukan 
merupakan hal yang aneh dialami 
terutama pada orang dewasa. 
Setidakanya tiga dari empat orang 
dewasa bakal mengalami masalah 
ini.Masalah yang terjadi ini berupa 
bengkaknya pembuluh darah baik di luar 
atau pun di dalam anus. Masalah yang 
dialami bisa berupa pendarahan, serta 
munculnya rasa gatal dan tak nyaman di 
anus.Munculnya penyakit ini sendiri 
biasanya dipicu oleh faktor gaya hidup. 
Kondisi kurang gerak dan olahraga serta 

Kebiasaan Penyebab Ambeien

makanan kurang serat bisa 
menyebabkan seseorang mengalami 
ambeien.Sejumlah kegiatan yang kamu 
lakukan sehari-hari, bisa tanpa disadari 
menjadi faktor penyebab masalah 
kesehatan ini. Dilansir dari Reader 
Digest, berikut sejumlah kebiasaan yang 
bisa jadi pemicu terjadinya wasir atau 
ambeien.
1.Mengangkat Beban Berat
Kebiasaan memindahkan beban berat 
seperti kursi atau hal lain bisa menjadi 
penyebab munculnya ambeien. Hal ini 
bisa meningkatkan tekanan pada rektum 
sehingga pembuluh darah di anus 
membengkak seperti balon dan 
menyebabkan terjadinya ambeien. 
Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya 
angkat beban dengan benar dan 
pusatkan berat di lutut dan bukan 

mungkin. Indonesia maju semakin 
nyata di depan mata. Dan tak perlu 
menunggu lama. Stafsus Jokowi ini 
memang langsung menggebrak 
kerja… kerja… kerja… Stafsus 
Milenial Jokowi Aminuddin Ma'ruf 
menjelaskan jika mereka sudah 
melakukan rapat dan diskusi dengan 
deputi Kantor Staf Presiden (KSP) 
guna membahas program kartu pra-
kerja. Aminuddin memastikan program 
tersebut akan rampung dan resmi 
untuk diberlakukan tahun depan 
dengan memberi manfaat bagi 
generasi muda yang saat ini sedang 
menghadapi isu besar mengenai 
masalah ekonomi dan juga intoleransi. 
Salah satu masalah yang sedang 
digarap untuk diselesaikan adalah 
mengenai ketersediaan lapangan 
pekerjaan. Harapan besar Jokowi ada 
di pundak para milenial yang telah 
dipilihnya, bila kiprahnya gagal maka 
dampaknya akan sangat berpengaruh 
besar pada Jokowi dan 
pemerintahannya tentunya juga pada 
para parpol yang ada dibelakangnya. 
Secara umumnya, para milenial yang 
berkiprah di pemerintahan Jokowi 
diharapkan mampu memberi 
kontribusi nyata yang maksimal untuk 
kemajuan bangsa. Sejatinya anak 
muda memiliki kapasitas dengan 
kehebatan-kehebatan unggul yang 

mereka miliki. Saat ini, banyak influencer 
yang lahir dari usia-usia muda, 
menularkan aura positif dan inspiratif bagi 
bangsa ini. Banyak masalah yang terus 
menumpuk di negara kita dan menuntut 
solusi yang serius dan segera. ide-ide 
segar dan inovatif yang sesuai dengan 
perkembangan zaman sangat diperlukan 
dalam menyelesaikan masalah dan 
menghasilkan karya dengan kemampuan 
mumpuni bagi negeri. Indonesia tidak 
kekurangan sumber daya manusia yang 
unggul, hanya butuh ruang dan 
kesempatan agar aspirasi mereka untuk 
ikut andil bersuara bisa tersalurkan. 
Bukan hanya sekedar menambah barisan 
status dalam story medsosnya, namun 
juga menambah karya yang bermanfaat 
bagi bangsa. Maka yang terpenting 
adalah bagaimana masyarakat dapat 
percaya dengan mereka karena telah 
mendapat manfaat yang sangat berarti 
dari kiprah mereka bagi kesejahteraan 
masyarakat. Tentunya masyarakat 
berharap dengan adanya para milenial di 
pemerintahan dapat turut berperan, 
meringankan beban hidup dan berbagai 
kesulitan yang dialami masyarakat, Kita 
sangat mengapresiasi langkah cerdas 
dari Presiden Jokowi ini. Semoga visi 
Indonesia Maju segera bisa diwujudkan.
maka buktikanlah. Saatnya Yang Muda 
Yang Berkarya Yang Membangun 
Bangsa.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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Penyanyi Agnez Mo kembali angkat 
bicara soal kontroversi ucapannya dalam 
wawancara dengan program BUILD 
Series di New York, Amerika Serikat. 
Melalui akun Instagram-nya, @agnezmo, 
dia mempertanyakan niat orang yang 
memotong video wawancara tersebut. 
Dia mengunggah cuplikan video pada 
bagian ketika dia mengatakan 
memasukkan unsur budaya Indonesia ke 
dalam musiknya. “Saya ingin mencoba 
memasukkan budaya Indonesia ke karya 
musik saya, video musik saya. Meskipun 
bukan di musik, tetapi ada di video musik 
saya,” kata Agnez dalam wawancara itu. 
Dia memberi contoh mengenakan gaun 
batik di video musik “As Long As I Got 
Paid” serta gerakan tari Jaipong di lagu 
“Overdose”. “Saya berharap bisa 
memperkenalkan budaya saya kepada 
dunia,” lanjut penyanyi bernama lengkap 
Agnes Monica Moeljoto tersebut Dia 
melengkapi video tersebut dengan 
sebuah keterangan panjang dalam 
bahasa Inggris. “Mengapa Anda tidak 
mencuplik dan mengedit bagian ini?” tulis 
Agnez membuka pernyataannya seperti 

Kontroversi Ucapan Agnez Mo

Kompas.com, Rabu (27/11/2019). 
“Memalukan, orang-orang yang hanya 
ingin memelintir ucapan dan maksud 
saya,” lanjut Agnez. “Saya hanya 
mengatakan hal-hal baik, bahwa 
meskipun minoritas, saya bisa 
menceritakan keberagaman yang 
mengagumkan tersebut yang saya 
pelajari dari negara saya,” papar Agnez.  
“Saya selalu mengatakan itu pada setiap 
wawancara (baik nasional maupun 
internasional),” ujar Agnez. “Saya tidak 
bisa memilih darah atau DNA saya, tetap 
saya selalu membela negara saya, 
selalu dan tidak seorang pun bisa 
merampas itu dari saya,” lanjut Agnez. 
“Tontonlah wawancara itu secara utuh, 
bukannya mengambil hal-hal di luar 
konteks,” katanya. “Kepada orang-orang 
yang mendukung saya, saya 
menyayangi kalian,” kata Agnez Mo. 
“Untuk orang-orang yang ingin salah 
memahami saya, saya menyayangi dan 
memaafkan kalian. Percayalah, tidak 
ada setitik pun kedongkolan dan 
kemarahan saya kepada kalian,” papar 
Agnez. “Buat para pemburu pengaruh, 

punggung.
2.Olahraga Berlebih di Gym
Olahraga berlebih di gym bisa menjadi 
penyebab masalah kesehatan ini 
terutama ketika melakukan olahraga 
angkat beban. Oleh karena itu, 
sebaiknya pilih olahraga yang tak 
terlalu berat dan sesuai denganmu.
3.Terlalu Lama Buang Air Besar
Terlalu lama duduk di kloset untuk 
buang air besar merupakan salah satu 
penyebab munculnya ambeien. Hal ini 
bakal diperparah ketika kamu sering 
menggunakan smartphone saat buang 
air besar. Hal ini bisa menyebabkan 
tekanan pada pembuluh darah di anus 
sehingga menyebabkan terjadinya 
wasir.
4.Pilihan Makanan yang Tak Tepat
Kebiasaan mengonsumsi makanan 
cepat saji serta kemasan bisa 
membuatmu kekurangan serat. Hal ini 
bisa menyebabkan masalah saat 
buang air besar. Ketika serat dalam 
tubuh cukup, kamu bisa buang air 
besar dengan lancar dalam kondisi 
yang tepat.
5.Sulit Buang Air Besar
Kurangnya serat yang kamu alami 
bisa berujung pada munculnya 
konstipasi dan tinja yang mengeras. 
Hal ini bisa berdampak pada sulit 
buang air besar dan tekanan ini bisa 

berdampak munculnya ambeien. Untuk 
mengatasi masalah ini, kamu bisa 
berolahraga, makan cukup serat, serta 
pastikan cukup minum.
6.Diare
Sama seperti ketika sulit buang air besar, 
buang air yang terlalu lancar dan sering 
juga dapat menyebabkan terjadinya 
ambeien. Mengatasi masalah ini bisa 
mengurangi risiko kambuhnya ambeien 
yang terjadi pada dirimu.
7.Kehamilan
Kondisi fisik berupa kehamilan bisa 
menyebabkan munculnya ambeien. Hal ini 
terjadi karena tekanan di perut 
menyebabkan uterus membesar yang 
disertai dengan perubahan hormonal dan 
konstipasi. Untuk mengatasi hal ini, 
sebaiknya makan lebih banyak serat, jaga 
asupan air di tubuh, serta gunakan 
pelembut tinja.
8.Kurang Olahraga
Menjaga tubuh tetap aktif bisa 
membantumu menjaga berat badan sehat 
dan mengurangi risiko ambeien. Ketika 
kurang gerak, seseorang bakal mengalami 
masalah berupa kelebihan berat badan 
yang memberi tekanan ekstra pada bagian 
pantat.Sejumlah kebiasan dan hal tersebut 
bisa menjadi penyebab terjadinya ambeien 
yang kamu alami. Usahakan untuk 
menghindari seluruh hal tersebut agar tidak 
mengalami ambeien. 
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saya berdoa agar Anda bisa 
menemukan kedamaian dalam hati 
Anda,” tulis Agnez sambil 
menambahkan emoji hati. 
“Saya bahagia apa pun yang kalian 
katakan. #AGNEZMO Kasih & 
Memaafkan," pungkas Agnez Mo. 
Pernyataan Agnez yang dianggap 
kontroversial dalam wawancara 
dengan BUILD Series dengan 
pembawa acara Kevan Kenney adalah 
tentang darah atau keturunan. Kevan 
Kenney bertanya kepada Agnez 
tentang penampilan fisiknya yang 
berbeda dari orang Indonesia pada 
umumnya. "Saya tidak memiliki darah 
Indonesia sama sekali. Saya 
sebenarnya (berdarah) campuran 
Jerman, Jepang, dan China. Saya 
hanya lahir di Indonesia," jawab 
Agnez. Agnez kemudian menjelaskan 
bahwa dia merupakan minoritas di 
Indonesia. "Saya juga (beragama) 
Kristen, di mana mayoritas masyarakat 
Indonesia adalah Muslim, jadi saya 
selalu merasa... saya tidak akan bilang 
saya merasa tidak berasal dari sana 
karena saya selalu merasa orang-
orang menerima saya apa adanya, tapi 
selalu ada rasa 'ehhh, saya tidak 

seperti orang lainnya'," kata Agnez. 
Potongan video itu yang kemudian viral di 
media sosial. Tak sedikit netizen hingga 
artis yang akhirnya ikut bicara. Ada yang 
mendukung dan mencoba memaklumi ada 
juga yang tidak.
Ini wawancaranya.
Kenney: Sejak terakhir kali ke sini dua 
tahun lalu apa saja yang telah kamu 
lakukan?
Agnez: Aku mengerjakan 'Overdose' 
bersama Chris (Brown) dan kami juga 
masih memiliki proyek-proyek yang akan 
datang. 'Diamonds' keluar, ini karyaku 
bersama French Montana dan yang paling 
aku tunggu-tunggu adalah single lainnya 
yang berjudul 'Na Na Na'.
Agnez: Lagu ini sudah ku tulis tujuh tahun 
lalu, itu adalah lagu pertama yang ku tulis 
saat pertama kali pergi ke LA. Aku hanya 
ingin menulis sesuatu yang baik tentang 
perasaan jatuh cinta. Namun aku sengaja 
menyimpannya. Lalu ini saatnya aku 
merasa aku perlu mengeluarkannya 
karena ini adalah bayiku. Aku tak bisa 
menyimpannya untuk diriku sendiri saja, 
aku harus membaginya.
Kenney: Kenapa sekarang?
Agnez: Aku pikir karena aku menjanjikan 
pada diriku, di 2020 akan ada lebih banyak 
lagu, dan aku pikir ini adalah hal pertama 

yang aku lakukan dan ini adalah waktu 
yang tepat. Aku tidak bisa menahannya 
lagi. Aku di studio dan orang-orang 
mengingatkanku, "Ya ampun Agnez, 
kamu menulisnya tujuh tahun lalu."
Agnez: Aku awalnya lupa dengan lagu 
itu. Ketika mereka menanyakan padaku, 
ya ampun ternyata mereka menunggu. 
Ini sangat personal untukku. 
Penggemarku sungguh suportif, itu 
adalah karunia.
Agnez: Ini selalu menakutkan, ketika 
kamu mengeluarkan dirimu untuk 
dinilai, aku tahu akan ada orang-orang 
yang menilaimu dari bagaimana kamu 
menulisnya. Ini selalu menakutkan. Tapi 
ketika aku sangat takut 
mengeluarkannya, aku tahu ada banyak 
yang berpindah, ada banyak orang 
yang terlibat, tapi kini aku merasa tidak 
peduli. Aku hanya ingin 
mengeluarkannya.
Kenney: Omong-omong, aku menonton 
di sebuah acara televisi, mengapa 
kamu sangat takut berbicara kasar 
dalam bahasa Indonesia?
Agnez: Ini berbeda. Itu selalu 
memberikan efek yang berbeda ketika 
kamu berbicara kasar dengan 
bahasamu dan itu selalu membuatku 
gugup. Aku sangat gugup dan aku 
sangat deg-deggan memikirkannya. Aku 
bisa saja mengatakan f**k you, dan aku 
tidak merasa ada masalah dengan itu 
tapi ketika aku harus bicara kasar 
dalam bahasa Indonesia, aku tidak bisa. 
Aku tidak tahu, tapi aku hanya tidak 
bisa saja.
Agnez: Dari yang aku tahu ada persepsi 
yang keliru tentangmu, dan ada begitu 
banyak perbedaan budaya di Indonesia, 
bisa kamu jelaskan? (tentang tundingan 
cultural appropriation)
Agnez: Ya ini sangat menarik karena 
Indonesia memiliki 18.000 pulau. Kami 
memiliki bahasa dan berbunyian yang 
beda, baju daerah yang beda, perkusi, 
musik, kami memilikinya dengan sangat 
beragam. Aku hanya berpikir aku 
tumbuh dengan itu. Tapi yang menarik, 
aku tumbuh dengan bernyanyi di gereja 
dan kamu mengetahui musik Indonesia 
tapi di waktu yang sama kamu 
bernyanyi untuk gereja. Itu tetap bagian 

dari aku.
Agnez: Jadi aku berpikir bahwa itu bukan 
hanya tentang perwakilan dari budaya 
namun budaya juga bisa menjadi 
sesuatu yang inklusif.
Kenney: Ini sebenarnya wawancara 
yang bagus, karena saya pikir ada 
banyak miskonsepsi tentang dirimu. 
Bahkan saya baru tahu seberapa banyak 
perbedaan kultur di Indonesia.
Agnez: Iya, ini sangat menarik karena 
Indonesia memiliki lebih dari 18 ribu 
pulau dan di setiap pulau kita punya 
pakaian dan alat musik tradisional yang 
berbeda-beda. Alat musik yang biasa 
digunakan di sini saja sudah banyak 
sekali, dan saya tumbuh dengan hal 
tersebut.
Agnez: Tapi yang lucu adalah ketika 
saya tumbuh dengan bernyanyi di 
gereja. Jadi kamu punya banyak alat 
musik tradisional, tapi di sisi lain kamu 
menggunakannya dengan bernyanyi di 
gereja. Hal tersebut menjadi bagian dari 
diri saya.
Agnez: Saya pikir ini bukan hanya soal 
representasi kultur, tetapi juga 
inklusivitas kultur yang saya 
perjuangkan.
Kenney: Saya baca di beberapa 
wawancara dengan media lain kalau 
kamu Katanya kamu beda dari orang 
kebanyakan di sana?
Agnez: Ya, karena saya sebenarnya 
tidak punya darah Indonesia sama 
sekali. Saya sebenarnya campuran 
Jerman, Jepang, dan Chinese. Saya 
hanya lahir di Indonesia.
Agnez: Saya juga beragama Kristen, dan 
di Indonesia mayoritas adalah Muslim. 
Saya tidak bilang saya tidak berasal dari 
sana, karena saya merasa diterima. 
Tetapi saya merasa tidak seperti yang 
lain.
Kenney: Kamu butuh perspektif.
Agnez: Saya pikir itu membantu saya 
untuk merangkul hal tersebut. 
Bagaimana saya merangkul kerentanan 
yang saya miliki, bagaimana saya 
merangkul perbedaan, bagaimana saya 
merangkul gaya unik yang sama miliki.
Kenney: Saya pikir apa yang kamu 
lakukan juga bisa mendorong orang lain 
untuk merangkul hal-hal tersebut.
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merasa aku perlu mengeluarkannya 
karena ini adalah bayiku. Aku tak bisa 
menyimpannya untuk diriku sendiri saja, 
aku harus membaginya.
Kenney: Kenapa sekarang?
Agnez: Aku pikir karena aku menjanjikan 
pada diriku, di 2020 akan ada lebih banyak 
lagu, dan aku pikir ini adalah hal pertama 

yang aku lakukan dan ini adalah waktu 
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dari aku.
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Tanah Air Tanah Air

Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
memberikan grasi kepada terpidana 
kasus korupsi alih fungsi lahan Annas 
Maamun. Mantan Gubernur Riau itu 
dikurangi masa hukumannya satu 
tahun oleh Jokowi.Kabag Humas dan 
Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade 
Kusmanto mengatakan, pemberian 
grasi kepada Annas Maamun karena 
alasankemanusiaan."Pertimbangannya 
adalah berusia di atas 70 tahun. Saat 
ini yang bersangkutan usia 78 tahun, 
dan menderita sakit berkepanjangan," 
ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa 
(26/11).Selain karena usianya yang 
sudah senja, Annas Maamun juga 
mengidap berbagai macam penyakit. 
Menurut Ade, akibat penyakit yang 
dideritanya itu, Annas Maamun harus 
menggunakan oksigen setiap 
saat."Mengidap berbagai penyakit 
sesuai keterangan dokter, PPOK 
(COPD akut), dispepsia syndrome 
(depresi), gastritis (lambung), hernia 
dan sesak napas (membutuhkan 
pemakaian oksigen setiap hari)," 
jelasnya.Ade mengatakan, alasan-

Jokowi Beri Grasi Annas Maamun

alasan kemanusiaan itulah yang dijadikan 
pertimbangan pemohon untuk mengajukan 
grasi kepada Presiden Jokowi.Menurut 
Ade, berdasarkan pasal 6A ayat 1 dan 2, 
UU Nomor 5 tahun 2010, demi 
kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum 
dan HAM berwenang meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan grasi 
tersebut."Selanjutnya presiden dapat 
memberikan grasi setelah memperhatikan 
pertimbangan hukum tertulis dari 
Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan 
HAM," kata Ade.
1.Jokowi Beri Grasi Annas Maamun
Sebelumnya, Jokowi memberikan grasi 
terhadap Annas Maamun. Jokowi 
mengurangi masa pidana Annas dari 7 
tahun menjadi 6 tahun penjara.Grasi 
tersebut berdasarkan keputusan presiden 
nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian 
grasi. Grasi itu ditetapkan tanggal 25 
Oktober 2019.Menurut data pada sistem 
database pemasyarakatan, Annas akan 
bebas awal 3 Oktober 2021, setelah 
mendapat grasi pengurangan hukuman 
selama 1 tahun diperhitungkan akan bebas 
3 Oktober 2020.

Dunia bisnis tengah berduka. Pengusaha 
properti ternama, Ciputra telah berpulang 
pada Rabu (27/11). Ciputra 
menghembuskan napas terakhirnya di 
Singapura.
Nama Ciputra sudah tak asing lagi bagi 
masyarakat. Dia merupakan raja properti 
di Indonesia. Ciputra dikenal sebagai 
insinyur dan pengusaha yang sukses 
membangun kerajaan bisnis properti di 

Ir. Ciputra Meninggal Dunia

Tanah Air. Sebut saja, Ciputra Group, 
Metropolitan Group, dan Jaya 
Group.Sosoknya berperan penting 
dalam perkembangan bisnis properti. 
Hingga saat ini, PT Ciputra Development 
yang dikembangkan Ciputra tercatat 
memiliki aset hingga mencapai puluhan 
triliun rupiah.Kesuksesan Ciputra tidak 
semata-mata didapatkan begitu saja. 
Berikut kisah perjalanan Ciputra dari usia 
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muda hingga berhasil membangun 
kerajaan bisnis properti di Indonesia:
1.Kisah Ciputra di Masa Muda
Ciputra lahir 24 Agustus 1931 di Parigi, 
Sulawesi Tengah. Dia tumbuh dan 
besar di Sulawesi, dan bersekolah di 
Frater Don Bosco Manado, Sulawesi 
Utara. Setelah lulus SMA, Ciputra 
memutuskan bersekolah di Jawa.
Ciputra diterima di Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dan berhasil 
memperoleh gelar Insinyur di tahun 
1960. Semasa kuliah, Ciputra sudah 
mulai mendirikan usaha konsultan 
arsitektur bangunan kecil yang 
berkantor di garasi.
Setelah lulus, dia pindah ke Jakarta dan 
memulai kariernya di Jaya Group, 
perusahaan daerah milik PEMDA DKI. 
Kariernya terus berkembang hingga 

mendirikan perusahaan sendiri.
2.Kisah Ciputra Berkarier sebagai 
Pebisnis
Selama bekerja di Jaya Group, Ciputra 
diberi kebebasan untuk berinovasi salah 
satu inovasinya ialah proyek 
pembangunan Ancol. Sukses di Jaya 
Group, Ciputra berinisiatif untuk 
mendirikan perusahaannya sendiri.
Bersama Sudono Saliem, 
Sudwikatmono, Budi Brasali, dan 
Ibrahim Risjad, Ciputra mendirikan 
perusahaan properti pertamanya, 
Metropolitan Group. Perusahaan ini 
berhasil membangun perumahan 
mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri 
Bumi Serpong Damai.Sukses berada di 
puncak karier, Ciputra kembali 
mendirikan perusahaan. Kali ini dia 
mendirikan perusahaan keluarga, 
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Kementerian Luar Negeri China 
memanggil Duta Besar Amerika Serikat 
di Beijing, William Klein, pada Rabu 
(20/11). Pemanggilan itu dilakukan 
sebagai bentuk protes China terhadap 
langkah Senat AS yang meloloskan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak 
Asasi Manusia dan Demokrasi Hong 
Kong.Kemlu China memaparkan Menlu 
Ma Zhaoxu memanggil Klein untuk 
memprotes terkait pelolosan RUU 
tersebut. Beijing memperingatkan akan 
membalas Washington jika RUU itu 
benar-benar disahkan menjadi undang-
undang."Kami dengan kuat mendesak 
AS untuk segera mengambil langkah 
untuk mencegah RUU ini menjadi 
undang-undang dan berhenti ikut 
campur dalam urusan dalam negeri 
China," demikian bunyi pernyataan 
Kemlu China."Jika tidak, China akan 
mengambil langkah balasan dan AS 
harus menghadapi segala 
konsekuensinya."Sementara itu, dilansir 
Channel NewsAsia, seorang juru bicara 
Kedubes AS di Beijing memaparkan 
Klein "menyampaikan bahwa 
Washington mengawasi situasi di Hong 
Kong dengan keprihatinan besar" saat 
bertemu Ma.Jika disahkan menjadi 
undang-undang, RUU pro-demokrasi 
Hong Kong bisa menjadi landasan bagi 
AS untuk menjatuhkan sanksi bagi para 
pejabat China dan Hong Kong yang 
diduga melanggar hak asasi 
manusia.RUU itu juga dapat digunakan 
sebagai instrumen peninjauan tahunan 

China Panggil Dubes AS Terkait Ruu Hong Kong

terkait status perdagangan kepada 
Hong Kong dari AS.Senat juga ikut 
meloloskan RUU Perlindungan Hong 
Kong. RUU ini dilaporkan berisi tentang 
larangan bagi perusahaan AS untuk 
mengirimkan alat-alat pengendalian 
massa dan pertahanan ke Hong 
Kong.Dengan lampu hijau dari para 
anggota Senat ini, kedua RUU tersebut 
kemungkinan besar akan 
ditandatangani Presiden Donald Trump. 
Akan tetapi, dua aturan itu masih harus 
melalui beberapa tahapan sebelum 
akhirnya mulai berlaku secara efektif.
Bagaimana pun, keputusan akhir soal 
pengesahan RUU itu ada di tangan 
Trump.Sementara itu, pemerintah Hong 
Kong menganggap RUU yang 
diloloskan Senat AS justru bisa 
merusak relasi dan kepentingan 
bersama kedua belah pihak.Melalui 
pernyataan, pemerintah Hong Kong 
mengungkapkan sangat menyesal 
terkait persetujuan terkait RUU 
tersebut."RUU itu tidak penting dan 
tidak beralasan. Prinsip satu China 
dengan dua sistem telah sepenuhnya 
berhasil dilaksanakan dan bahwa HAM 
dan kebebasan di Hong Kong 
sepenuhnya dilindungi oleh UU HAM 
Hong Kong dan aturan lainnya dalam 
UUD kami," ucap juru bicara 
pemerintah Hong Kong."Pemerintah 
Hong Kong sangat mementingkan HAM 
dan kebebasan dan kami bertekad 
untuk melindungi masyarakat," 
paparnya menambahkan. 

Ciputra Group.
3.Kisah Jatuh Bangun Ciputra di Bisnis 
Properti
Semakin tinggi pohon, semakin 
kencang angin yang menerpanya. 
Peribahasa tersebut pernah dialami 
Ciputra, tepatnya tahun 1997 saat 
Indonesia mengalami krisis 
ekonomi.Tiga perusahaan milik Ciputra 
turut terkena imbas. Bank Ciputra, 
gurita bisnis Ciputra ditutup perintah 
saat itu, karena dianggap tak layak. 
Perusahaan asuransinya, Ciputra 
Allstate juga ikut ditutup.Bisnis dan 
perusahaan Ciputra kembali bangkit 
setelah adanya kebijakan moneter 
pemerintah dan adanya diskon bunga 
dari beberapa bank.
4.Ikut Aktif di Bidang Pendidikan
Berkarier di dunia bisnis, ternyata tidak 
menutup mata Ciputra tentang 
pentingnya pendidikan. Di usia ke 75 
tahun, dia lebih memilih 
mengembangkan bisnisnya di bidang 
pendidikan.Tak jauh-jauh dari bisnis, 
Universitas Ciputra yang didirikan 

berfokus menyiapkan lulusannya untuk 
menjadi pengusaha. Lewat UCEC 
(Universitas Ciputra Entrepreneurship 
Center), Ciputra berhasil memberikan 
pelatihan kewirausahaan kepada kurang 
lebih 1.600 dosen.Berkat karyanya di 
bidang bisnis dan kepeduliannya terhadap 
pendidikan bisnis, tahun 2007, Ciputra 
dinobatkan sebagai Entrepreneur of the 
Year oleh Ernst & Young.
5.Kabar Duka Ciputra
Perjalanan bisnis Ciputra masih terus 
berlangsung hingga saat ini. Di usianya ke 
88 tahun, Ciputra menghembuskan napas 
terakhirnya dan meninggalkan jejak karier di 
dunia bisnis properti yang gemilang.Kabar 
meninggalnya Ciputra telah dikonfirmasi 
Direktur Ciputra Development, Tulus 
Santoso, Rabu (27/11). Untuk jadwal 
pemakaman dan rumah duka, Tulus belum 
dapat memastikan."Saat ini jenazah tengah 
diurus kepulangannya dari Singapura. 
Untuk pemakaman belum bisa memastikan, 
karena butuh waktu," ujar Tulus Penyebab 
meninggalnya bos properti Indonesia ini 
bukan karena penyakit tertentu, tetapi 
karena faktor usia. "Sakit tua," imbuh Tulus.
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Internasional



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Kementerian Luar Negeri China 
memanggil Duta Besar Amerika Serikat 
di Beijing, William Klein, pada Rabu 
(20/11). Pemanggilan itu dilakukan 
sebagai bentuk protes China terhadap 
langkah Senat AS yang meloloskan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak 
Asasi Manusia dan Demokrasi Hong 
Kong.Kemlu China memaparkan Menlu 
Ma Zhaoxu memanggil Klein untuk 
memprotes terkait pelolosan RUU 
tersebut. Beijing memperingatkan akan 
membalas Washington jika RUU itu 
benar-benar disahkan menjadi undang-
undang."Kami dengan kuat mendesak 
AS untuk segera mengambil langkah 
untuk mencegah RUU ini menjadi 
undang-undang dan berhenti ikut 
campur dalam urusan dalam negeri 
China," demikian bunyi pernyataan 
Kemlu China."Jika tidak, China akan 
mengambil langkah balasan dan AS 
harus menghadapi segala 
konsekuensinya."Sementara itu, dilansir 
Channel NewsAsia, seorang juru bicara 
Kedubes AS di Beijing memaparkan 
Klein "menyampaikan bahwa 
Washington mengawasi situasi di Hong 
Kong dengan keprihatinan besar" saat 
bertemu Ma.Jika disahkan menjadi 
undang-undang, RUU pro-demokrasi 
Hong Kong bisa menjadi landasan bagi 
AS untuk menjatuhkan sanksi bagi para 
pejabat China dan Hong Kong yang 
diduga melanggar hak asasi 
manusia.RUU itu juga dapat digunakan 
sebagai instrumen peninjauan tahunan 
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Albania Diguncang Gempa 6,4 SR

Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,4 
mengguncang Albania, Selasa (27/11) 
waktu setempat. Akibat gempa tersebut, 
setidaknya 23 orang dilaporkan tewas, 
ratusan lainnya luka.
Gempa tersebut menghantam negara 
Eropa pada kedalaman sekitar 20 
kilometer (12 mil) Selasa pagi waktu 
setempat, menurut BMKG Amerika 
Serikat. Gempa ini yang paling dahsyat 
mengguncang Albania selama 40 tahun.
Pusat gempa berada di kota pelabuhan 
Durres, sekitar 36 kilometer (22 mil) dari 
ibu kota Tirana. Sejumlah bangunan 
dilaporkan runtuh.
1.Tewas Saat Mengemudi
Kantor Perdana Menteri Albania Edi 
Rama menyebutkan, setidaknya empat 
korban tewas di Durres, kata Jubir Endri 
Fuga mengatakan, kepada CNN.
"Dua lainnya meninggal di Thumane, 
satu orang meninggal setelah melompat 
dari sebuah gedung dengan panik di 
Kurbin, dan satu korban meninggal saat 
mengemudi di jalan yang rusak parah di 
Lezhe," juru bicara itu menambahkan.

2.650 Orang Luka
Sekitar 45 orang berhasil diselamatkan 
dari reruntuhan, kata Fuga kepada CNN. 
Lebih dari 650 orang telah menerima 
perawatan medis sepanjang hari. Dia 
menambahkan, 30 orang dirawat di 
rumah sakit.Fuga tidak ingin 
berspekulasi tentang berapa banyak 
orang yang mungkin masih hilang, tetapi 
menambahkan, tim pencarian dan 
penyelamatan akan terus bekerja 
sepanjang malam di daerah yang 
terkena dampak.
3.Gempa Sampai Bosnia dan 
Herzegovina
Bosnia dan Herzegovina di dekatnya 
juga dilanda gempa bumi pada Selasa 
pagi, kata kementerian dalam negeri 
negara itu kepada CNN. Gempa itu 
memiliki peringkat 5,4 magnitudo.
Rama mengatakan, negara-negara 
terdekat, termasuk Italia dan Yunani, 
telah membantu Albania dengan operasi 
pemulihan. Para pemimpin Eropa 
lainnya juga telah menawarkan bantuan 
mereka.
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Kepala Angkatan Laut (AL) AS Richard 
Spencer dipecat buntut penanganan 
kasus dugaan kejahatan perang 
anggota Navy SEAL. Keluarnya 
Spencer merupakan momen dramatis 
terbaru atas kasus yang menimpa 
Bintara Kepala Edward Gallagher. 
Gallagher, anggota Navy SEAL selama 
15 tahun, 
dituduh 
menikam 
hingga 
tewas 
anggota 
ISIS yang 
terluka di 
Irak pada 
2017. 
Dilansir AFP 
Senin 
(25/11/2019
), dia juga 
berusaha 
membunuh 
warga sipil 
lain, dan 
kemudian 
berupaya 
menghalangi penyelidikan. Pada Juli, 
dia mendapat dakwaan kejahatan 
perang. Namun, hakim memutuskan 
dia terbukti bersalah berpose dengan 
jenazah si kombatan bersama anggota 
Navy SEAL lain. Karena itu sebagai 
imbasnya, dia dijatuhi hukuman 
penurunan pangkat. Dari Bintara 
Kepala menjadi Bintara Kelas Satu. 
Namun pada 15 November, Presiden 
Donald Trump membatalkan hukuman, 
dan mengembalikan pangkat prajurit 
40 tahun itu. Pekan lalu, AL AS 
memulai prosedur di mana rekan 
sejawat bisa mencabut pin Trident, 
lambang keanggotaan Navy SEAL, 
dari Gallagher dan tiga orang lain. 
Namun Trump kemudian berkicau di 
Twitter. "Angkatan laut tidak akan 
mengambil pin Trident dari pejuang 
seperti Eddie Gallagher," tegasnya. 
Dikutip Washington Post, Menteri 

Trump Pecat Kepala Angkatan Laut

Pertahanan Mark Esper menuduh 
Sekretaris AL AS Spencer mengajukan 
proposal pribadi kepada Gedung Putih. 
Disebutkan bahwa Gallagher bisa pensiun 
dengan tenang sebagai anggota Navy 
SEAL, jika Gedung Putih tak 
mengintervensi mereka. Juru bicara 
Pentagon Jonathan Hoffman 

menyebut, 
proposal yang 
diajukan 
Spencer tak 
pernah 
dibicarakan 
dengan Esper. 
Sang Menhan 
disebut "gusar 
dengan laporan 
itu". 
"Sayangnya, 
saya 
menyatakan 
Sekretaris 
Spencer tidak 
lagi mendapat 
dukungan saya 
untuk 
menjabat," 

tuturnya. Trump langsung berkicau di 
Twitter bahwa Spencer sudah dipecat dari 
jabatannya. "Saya berterima kasih kepada 
Richard atas komitmen dan jasanya," 
ujarnya. Presiden 73 tahun itu juga 
menyebut Gallagher bisa pensiun dengan 
tenang sebagai Navy SEAL, sesuai 
penghargaannya. Dalam suratnya yang 
dipublikasikan oleh media AS, Spencer 
menyebut intervensi Gedung Putih sudah 
merupakan pelanggaran atas sumpah 
yang dia ambil. Dia menegaskan 
mempertahankan perintah serta disiplin di 
lingkungan AL AS adalah "hal serius yang 
menjadi harga mati". "Saya tidak lagi 
berada dalam pemahaman yang sama 
dengan Panglima Tertinggi yang sudah 
melantik saya, dalam prinsip kedisplinan," 
ujar Spencer. "Karena itu, saya mengakui 
pemecatan saya sebagai Sekretaris AL 
AS," beber mantan Penjabat Menteri 
Pertahanan itu di suratnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian berkelakar membandingkan 
kondisi Kota Jakarta dengan Kota 
Shanghai di China. Menurut Tito, Jakarta 
tampak seperti kampung jika 
dibandingkan dengan Shanghai. "Pak 
Anies, saya yakin Pak 
Anies sering ke China. 
Kalau kita lihat Jakarta 
kayak kampung 
dibanding dengan 
Shanghai," ujar Tito di 
hadapan para pimpinan 
daerah dalam Kongres 
Asosiasi Pemerintah 
Provinsi (APPSI) ke VI 
di Hotel Borobudur, 
Lapangan Banteng, 
Jakarta Pusat, Selasa 
(26/11/2019.Gubernur 
DKI Jakarta Anies 
Baswedan juga hadir dalam acara ini. 
Selain itu, sejumlah kepala daerah dan 
sekretaris daerah juga turut hadir. 
Ucapan Tito ini bermula saat dirinya 
membahas sistem demokrasi yang tidak 
berbanding lurus dengan peningkatan 
ekonomi. Tito menyebutkan, Amerika 
Serikat dan negara-negara Eropa yang 
menganut sistem demokrasi mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang cenderung 
stagnan. "Jadi, terjadi semacam 
kegalauan atas demokrasi karena yang 
tidak menggunakan sistem tersebut 
ekonominya melompat (lebih maju). 
Vietnam misalnya, sosialis kondisinya 
ekonominya melompat," tutur Tito. Selain 
itu, dia juga mencontohkan Thailand 
yang mana saat ini junta militer 
mengambil alih sistem demokrasi. 
"Supremasi sipil (di Thailand) diambil alih 
jadi junta militer dan ekonominya jalan. 
Juga di tempat lain Mesir yang tadinya 
diterapkan demokrasi, berantakan 
diambil oleh militer juga, " papar Tito. 
Dirinya kembali menyinggung China 
yang mengalami kemajuan ekonomi 
pesat meski tidak menganut demokrasi. 
"Di China hanya satu partai. Non-
demokrasi, itu melompat ekonominya," 

Tito Bandingkan Jakarta Dan Shanghai

Tanah Air

ungkapnya.Bahkan saat ini, lanjut Tito, 
ekonomi China mulai melampaui 
Amerika Serikat hanya dalam waktu 20 
tahun. Padahal, pada masa lalu banyak 
pihak yang meragukan negara Tirai 
Bambu itu. Sejalan dengan kondisi 

ekonomi yang semakin 
baik, menurut Tito, tata 
kelola lingkungan di 
China juga semakin 
bagus. Hal ini, kata dia, 
dilihat dari 
perkembangan tata 
kota China yang 
membaik. "Tahun 1998 
saya masih ingat, saya 
kebetulan (menempuh 
pendidikan) Sesko di 
Australia saat itu, dan 
sedang studi banding 
ke China. Saat itu Kota 

Beijing dan Kota Shanghai masih 
banyak yang naik sepeda," ungkap Tito. 
"(Saat itu) dibandingkan dengan Jakarta, 
Beijing (dan Shanghai) kayak kampung. 
Rumah-rumah kumuh, sungai kotor dan 
hitam banyak di mana-mana. Sepeda 
masih di jalan-jalan," lanjut Tito. Dua 
tahun kemudian, yakni pada 2000, Tito 
kembali ke China dalam rangka tugas 
investigasi.Saat itu sepeda motor mulai 
banyak digunakan masyarakat China. 
Selanjutnya, pada 2004 Tito juga 
mengunjungi China. "Tahun 2004 mulai 
mobil sudah, tapi tidak begitu bagus. 
Beberapa tahun kemudian saya datang 
lagi mulai terlihat infrastruktur, 
transportasi berkembang. Mobil 
mengkilat sudah banyak sekali," 
katanya. "Tahun kemarin saya datang ke 
sana dalam rangka interpol conference 
di hotel yang sama, saya melihat sungai 
yang sama (seperti yang dia lihat tahun-
tahun sebelumnya) sudah banyak orang 
yang berenang di situ. Airnya bersih, 
jernih, dulunya hitam pekat. Dan 
kemudian kita melihat Beijing sudah 
mirip-mirip seperti Washington DC, 
Shanghai sudah mirip-mirip New York," 
tambahnya.
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"Supremasi sipil (di Thailand) diambil alih 
jadi junta militer dan ekonominya jalan. 
Juga di tempat lain Mesir yang tadinya 
diterapkan demokrasi, berantakan 
diambil oleh militer juga, " papar Tito. 
Dirinya kembali menyinggung China 
yang mengalami kemajuan ekonomi 
pesat meski tidak menganut demokrasi. 
"Di China hanya satu partai. Non-
demokrasi, itu melompat ekonominya," 

Tito Bandingkan Jakarta Dan Shanghai

Tanah Air

ungkapnya.Bahkan saat ini, lanjut Tito, 
ekonomi China mulai melampaui 
Amerika Serikat hanya dalam waktu 20 
tahun. Padahal, pada masa lalu banyak 
pihak yang meragukan negara Tirai 
Bambu itu. Sejalan dengan kondisi 

ekonomi yang semakin 
baik, menurut Tito, tata 
kelola lingkungan di 
China juga semakin 
bagus. Hal ini, kata dia, 
dilihat dari 
perkembangan tata 
kota China yang 
membaik. "Tahun 1998 
saya masih ingat, saya 
kebetulan (menempuh 
pendidikan) Sesko di 
Australia saat itu, dan 
sedang studi banding 
ke China. Saat itu Kota 

Beijing dan Kota Shanghai masih 
banyak yang naik sepeda," ungkap Tito. 
"(Saat itu) dibandingkan dengan Jakarta, 
Beijing (dan Shanghai) kayak kampung. 
Rumah-rumah kumuh, sungai kotor dan 
hitam banyak di mana-mana. Sepeda 
masih di jalan-jalan," lanjut Tito. Dua 
tahun kemudian, yakni pada 2000, Tito 
kembali ke China dalam rangka tugas 
investigasi.Saat itu sepeda motor mulai 
banyak digunakan masyarakat China. 
Selanjutnya, pada 2004 Tito juga 
mengunjungi China. "Tahun 2004 mulai 
mobil sudah, tapi tidak begitu bagus. 
Beberapa tahun kemudian saya datang 
lagi mulai terlihat infrastruktur, 
transportasi berkembang. Mobil 
mengkilat sudah banyak sekali," 
katanya. "Tahun kemarin saya datang ke 
sana dalam rangka interpol conference 
di hotel yang sama, saya melihat sungai 
yang sama (seperti yang dia lihat tahun-
tahun sebelumnya) sudah banyak orang 
yang berenang di situ. Airnya bersih, 
jernih, dulunya hitam pekat. Dan 
kemudian kita melihat Beijing sudah 
mirip-mirip seperti Washington DC, 
Shanghai sudah mirip-mirip New York," 
tambahnya.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Convenience / gas station store is
looking for 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)

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

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

Miliuner Amerika Serikat dan bos 
media, Michael Bloomberg secara 
resmi mengumumkan diri akan maju 
sebagai calon presiden (capres) pada 
Pilpres 2020 mendatang. Bloomberg 
akan menjadi salah satu kandidat 
presiden dari Partai Demokrat.Dalam 
sebuah pernyataan, mantan Wali Kota 
New York 
ini 
mengataka
n ingin 
mengalahk
an Donald 
Trump dan 
membangu
n kembali 
Amerika."P
ertaruhann
ya sengit. 
Kita harus 
memenang
kan 
pemilihan 
ini," tulisnya di Twitter, sebagaimana 
dikutip dari BBC, Selasa 
(26/11).Pengusaha 77 tahun ini 
bergabung bersama 17 tokoh lainnya 
bersaing menjadi kandidat Demokrat 
yang akan diusung untuk 
mengalahkan Trump pada 2020 
mendatang. Mantan Wapres Joe 
Biden, Senator Elizabeth Warren dan 
Bernie Sanders adalah kandidat 
terkuat Demokrat.Bloomberg dinilai tak 
cukup kuat untuk menjadi kandidat 
presiden. Dia masuk ke arena capres 
setelah perdebatan berbulan-bulan 
soal ketimpangan penghasilan di AS, 

Michael Bloomberg Resmi Maju Pilpres

Internasional 

dengan Sanders dan Warren 
mengumumkan rencana untuk menaikkan 
pajak bagi para miliuner. Mengungkap 
proposal pajaknya pada bulan September, 
Sanders mengatakan: "Miliarder 
seharusnya tidak ada."Pada awal 
November lalu, Trump mengejek 
Bloomberg, mengatakan, "tidak ada yang 

lebih ingin 
saya lawan 
selain 
Michael 
kecil". Pada 
hari yang 
sama, 
Bloomberg 
mendaftar 
untuk 
pemilihan 
utama 
Demokrat 
di Alabama.
Siapa 
Bloomberg

?
Michael Bloomberg adalah orang nomor 
delapan terkaya se-Amerika dengan jumlah 
kekayaan USD 54,4 miliar, menurut Forbes. 
Lahir di Massachusetts, dia mulai di dunia 
bisnis sebagai bankir Wall Street sebelum 
membangun kerajaan penerbitan keuangan 
yang membesarkan namanya.Selama 
bertahun-tahun dia menyumbang jutaan 
dolar untuk pendidikan, kesehatan dan 
bidang lainnya, termasuk politik.Dia berhasil 
menjadi walikota New York pada tahun 
2001 dan tetap menjabat selama tiga 
periode berturut-turut hingga 2013. Rumor 
ambisi presiden telah mengelilinginya 
selama lebih dari satu dekade.
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