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Jakarta banjir lagi kemarin. Malah lebih 
parah. Karena tempat yang biasanya 
tidak kena, seperti seputaran Gelora 
Bung Karno Senayan, 
jadi kena. Efek banjir 
juga mempengaruhi 
moda transportasi 
tercanggih di Jl. 
Sudirman, yakni MRT. 
Sejumlah pintu masuk 
Stasiun MRT tertutup 
banjir. Sehingga 
eskalator bawah 
tanahnya pun sempat 
dimatikan. Makanya ini 
sangat lah parah. Ada 
sesuatu yang lalai 
diperhatikan oleh pihak Pemprov DKI 
Jakarta. Setiap tahun Jakarta banjir. 

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Dari dulu sampai sekarang. Siapapun 
Gubernurnya, selalu ada genangan air. 

Bedanya hanya pada 
durasi penyerapan, dan 
jumlah titik genangan. 
Diakui atau tidak, pada 
jaman Jokowi sampai 
Ahok memimpin, titik 
genangan air berkurang 
drastis. Dari yang 
biasanya air susah 
terurai, menjadi lebih 
cepat hilang. Meski 
memang, masih ada 
juga beberapa lokasi 
yang banjir cukup lama. 
Karena faktor teknis 

alat dan pekerja di lapangan, juga karena 

Kadis Tata Air : BanjirDisebabkan 
Karena Antrean Air Yang Mau Masuk 
Ke   Saluran Air

Banjir Datang
Anies Ke Lombok
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penyebab-penyebab baru yang 
sebelumnya tak diketahui. 
Kesimpulannya, dari Jokowi sampai 
Ahok menjadi Gubernur DKI, banjir 
hanya bisa diminimalisir, enggak 
sampai berjam jam air sudah hilang. 
Belum tuntas betul. Dan belum 
sepenuhnya terbebas dari banjir. 
Infrastruktur penunjang juga belum 
sepenuhnya otomatis bekerja. Masih 
mengandalkan kecepatan para 
penjaga di lapangan. Kalau mereka 
lalai, atau lupa mengantisipasi, maka 
banjir pasti menerjang cukup lama. 
Inilah kenapa Ahok kerap datang ke 
lapangan. Yang jelas, banjir tak akan 
pernah bisa dihindari atau dihilangkan 
dari muka bumi ini. Selagi hujan turun 
dari langit, dan atau air laut mengalami 
pasang, maka banjir niscaya hadir. 

Tapi, kita manusia diharapkan mampu 
mengelolanya atau mengendalikannya 
supaya tidak menjadi musibah yang 
berdampak luas. DKI Jakarta sudah 
dikenal sebagai langganan banjir, bahkan 
sejak zaman Kompeni. Itu karena letak 
Ibu Kota ini berada di dataran rendah, 
berhubungan langsung dengan Laut 
Jawa. Pemerintah VOC dahulu kala 
bukannya tidak menyadari hal ini, maka 
dibangunlah pintu air di Manggarai untuk 
mengendalikan luapan air di Kali 
Ciliwung supaya tidak merangsek ke 
kawasan Istana. Jika turun hujan di 
kawasan Bogor Puncak Cianjur 
(Bopunjur) dan sekitarnya, air dari 
kawasan Puncak Bogor tentu akan 
mengalir ke tempat yang lebih rendah, 
yakni Jakarta dan sekitarnya, hingga 
berakhir di laut yang adalah wilayah 
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Jakarta Utara. Bahwa letak Jakarta 
memang rendah, pernah dibuktikan oleh 
serangkaian KRL (kereta rel listrik) yang 
terdiri atas dua belas gerbong, bergerak 
sendiri dari Stasiun K.A Bogor menuju 
Jakarta. Ini kejadian nyata beberapa 
tahun lalu. Mungkin petugas lupa 
mengerem atau mengganjal sehingga 
KRL tersebut bergerak dan melaju. 
Menurut peta Jakarta Utara, sebanyak 
40 persen berada di bawah permukaan 
laut. Maka ada hasil penelitian yang 
mengatakan bahwa dalam beberapa 
dekade mendatang, kawasan Jakarta 
Utara akan tenggelam. Dan bukan tidak 
mungkin akan disusul oleh wilayah yang 
lain. Maka sebelum hal ini terjadi, 
sudahlah tepat kebijakan pemerintahan 
Jokowi memindahkan ibu kota ke 
Kalimantan Timur. Peristiwa banjir 
Jakarta teranyar ini, menjadi beban berat 
tersendiri bagi Anies. Musibah rutin ini 
pasti semakin menampar wajah beliau. 

Sebab di era Ahok, kejadian semacam ini 
sudah langka. Dan apabila pun terjadi, 
banjir dengan cepat menyurut karena 
para petugas dan peralatannya sudah 
standby. Ini sekaligus menjadi gambaran 
perbandingan kualitas antara Ahok dan 
Anies. Andaikata saja Anies tidak merasa 
pintar sendiri, dan tidak gengsi mengikuti 
atau melanjutkan kebijakan Ahok, maka 
tugasnya menjadi semakin ringan dalam 
membenahi Jakarta. Namun apa hendak 
dikata, justru Anies terkesan ingin 
membenamkan semua karya Ahok, 
termasuk kebijakan dalam mengatasi 
banjir ini. Kawasan Tanah Abang dan 
Kalijodo, bukti paling nyata bagaimana 
nafsunya Anies menghilangkan jejak-
jejak Ahok di DKI Jakarta. Apa yang 
dilakukan Ahok sudah bagus. Patut diakui 
semua bekerja taktis dan sistematis. 
Kompak. Dan sekarang masalahnya ini 
kalau kini banjir lebih adil, maksudnya 
juga menyasar gedung-gedung besar, itu 
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karena tim Gubernur saat ini tak 
sekompak tim jaman Ahok. Hujannya 
sebentar, infrastrukturnya sama, tapi 
beda eksekutor di lapangan, hasil 
banjirnya bisa berbeda. Seperti yang 
kita lihat sekarang. Jadi ada benarnya 
kalau Ahok belum bisa menyelesaikan 
masalah banjir. Seharusnya Ahok diberi 
waktu lebih lama lagi untuk 
mempelajari titik-titik banjir yang belum 
teratasi, dan membuat sistem otomatis 
agar saat hujan turun, semua peralatan 
langsung siaga. Namun ya sudahlah. 
Ahok sudah cerita masa lalu. Kini Anies 
yang ketiban sial karena harus 
dibandingkan dengan pendahulunya. 
Banjir Ibu Kota menjelang tibanya Hari 
Natal, Desember 2019 ini pun mau tak 
mau mengingatkan kita kembali pada 
petuah Anies tentang cara jitu 
mengatasi air yang tumpah ruah dari 
langit. Masih ingat dulu waktu 
kampanye Anies berkata kepada warga 
yang terkena banjir “Apakah Ibu mau 

ganti Gubernur?” Saat itu ia merasa 
adalah solusi dari semua permasalahan di 
Jakarta, maka dengan menggantikan 
Ahok jadi Gubernur, harapan warga jadi 
lebih baik dan Jakarta islami banget. Tapi 
ternyata malah Jakarta mulai terjadi 
kemunduran. Masalah banjir masih saja 
terjadi, warga sudah sangat dirugikan. 
Jadi bisa dibilang warga yang awam dan 
terbuai dengan janji-janji manis Anies 
akhirnya kembali kecewa. Menurut 
mantan mendikbud ini, air itu harus 
dimasukkan ke dalam tanah, bukan 
dialirkan ke laut melalui gorong-gorong 
raksasa. "Itu menyalahi sunnatullah," ujar 
Anies pada kesempatan kampanye Pilgub 
DKI 2017. Lalu mana konsep vertikal 
drainase yang dipamer dan dibangga-
banggakan Anies? lagi-lagi ternyata cuma 
bualan alias program pengibulan doang. 
Katanya ada lubang drainase vertikal tapi 
ternyata drainase vertikal itu hanyalah 
cuap-cuap Gubernur untuk menunjukkan 
retorikanya dalam menghadapi banjir. 
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Pendapat Anies ini sebenarnya ada 
benarnya juga. Kalau Anies memang 
benar benar mau membangun Jakarta. 
Apalagi jika kita mengaitkannya dengan 
ketetapan Tuhan bahwa air itu memang 
berada di bawah permukaan tanah. 
Soal ide Anies untuk memasukkan air 
hujan ke dalam tanah, sebenarnya 
bagus. Sebab itu salah satu cara untuk 
memperbaiki kualitas air tanah Jakarta 
yang semakin lama semakin menyusut. 
Yang kita sesalkan adalah kenapa Anies 
tidak pernah merealisasikannya?  Bila 
Anies ingin memasukkan air hujan ke 
dalam tanah Jakarta, maka pertama 
sekali dia harus membuat lubang-
lubang resapan (lobang pori) di 
seantero Jakarta. Kasarnya, di setiap 
jarak satu meter harus ada lobang 
resapan yang akan menampung dan 
meresapkan air ke dalam tanah. Namun 
pembuatan lobang pori ini di seantero 
Jakarta ini mengalami kendala serius 

sebab lahan-lahan Jakarta sudah banyak 
yang dibetonisasi atau di aspal, seperti di 
komplek perkantoran dan semacamnya 
itu. Maka langkah pertama bagi Anies 
adalah mewajibkan seluruh areal 
perkantoran, swasta dan pemerintah 
dikembalikan ke bentuk alami, menjadi 
hamparan rumput. Maka air hujan pun 
diserap ke dalam tanah. Akan lebih 
bagus apabila setiap meter ada lobang 
pori. Dengan demikian, maka ide Anies 
bahwa air hujan harus dimasukkan ke 
dalam tanah sesuai sunnatullah, 
mendapatkan pembenarannya. Tapi 
kalau sebagian besar lahan di Jakarta 
sudah menjadi beton, seperti kawasan 
Monas, maka air pun mengalir, dan 
akhirnya ke laut. Anies juga lupa bahwa 
salah satu sifat air, sesuai sunnatullah, 
adalah mengalir bergerak menuju tempat 
yang lebih rendah. Jadi, naif benar kalau 
Anies menyalahkan air yang mengalir ke 
laut. Laut itu pusatnya habitat air, Nies! 

Namun, sejak Anies menjadi Gubernur 
karena jualan ayat dan ngancam 
mayat, banjir tetap bikin warga Jakarta 
kelelep, bahkan lebih parah di era 
Ahok, banjir di era Anies dengan 
lancangnya masuk tol dalam kota tanpa 
tap e-toll. Kepala Dinas Dinas Sumber 
Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini 
Yusuf mengatakan terjadinya banjir 
kemarin sore itu sangat menggelikan. 
Narasinya benar-benar mencontek 
model Anies. Kadis Tata Air mengklaim 
jumlah akses ke saluran masih kurang, 
sehingga air harus mengantri untuk 
masuk. Itulah penyebab banjir eh 
genangan. "Secara umum, kondisi 
saluran kita enggak bermasalah karena 
rutin kami bersihkan. Tadi ada 
genangan di jalan-jalan protokol 
sebagian besar karena antrean air yang 
mau masuk ke mulut-mulut saluran air 
yang jumlahnya kurang," ucap Kepala 
Dinas Dinas Sumber Daya Air (SDA) 
Juaini Yusuf saat dihubungi di Jakarta, 
Selasa (17/12). Presiden Jokowi 
mungkin beliau agak kesal karena 
banjir kemarin mengenai Stasiun MRT, 
sebuah prestasi iconic yang memang 
akhirnya ada karena Jokowi. Kebetulan 
banget, banjir di Jakarta kemarin 
bertepatan waktunya dengan 
kunjungan Presiden Jokowi ke 
Kalimantan dalam rangka meninjau 
lokasi ibu kota baru. Jadi seakan pas 
ya, sentilan Jokowi ini dilontarkan di 
waktu dan tempat yang pas. Ini 
ditambah dengan apa yang diucapkan 
oleh Presiden Jokowi. Yang ternyata 
sama dengan arahannya kepada 
Gubernur Anies 2 tahun lalu. Dilansir 
kompas.com, dari Balikpapan kemarin 
(17/12), Presiden Jokowi meminta 
Gubernur Anies untuk terus melakukan 
pencegahan banjir dengan 
pembersihan selokan dan pelebaran 
Ciliwung. "Sangat tergantung sekali 
banjir di Jakarta itu pembersihan got. 
Kemudian juga pelebaran dari Sungai 
Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah 
menyempit," ujar Jokowi. Beliau juga 
mengingatkan Anies soal pengelolaan 
pintu air dan pentingnya pengerukan 
waduk. "Manajemen pengelolaan pintu 
air termasuk pengerukan waduk-waduk 

di Jakarta, seperti Waduk Pluit dan 
lainnya," ujar Jokowi. Pemerintah pusat, 
lanjut Jokowi, selama ini juga berupaya 
membantu mengatasi permasalahan 
banjir. Salah satunya mempercepat 
pembangunan bendungan di wilayah 
Sukamahi dan Ciawi, Jawa Barat. 
Namun, Jokowi tak memungkiri bahwa 
kedua bendungan tersebut bukan 
jaminan pasti wilayah Ibu Kota terbebas 
dari banjir. Oleh karena itu, harus ada 
penanganan yang juga harus dilakukan 
Pemprov DKI. Ini serupa dengan sentilan 
Presiden Jokowi terhadap Anies sekitar 2 
tahun lampau. Waktu itu juga sama di 
bulan Desember. Bulan Desember 2017, 
Jakarta dilanda banjir. Waktu itu, pihak 
oposisi mengingatkan Jokowi akan 
janjinya bahwa jika menjadi presiden 
banjir akan lebih mudah diatasi. 
Kesannya walaupun Jakarta yang banjir, 
yang salah tetap Jokowi, ya kan? 
Padahal janji itu akan terlaksana jika 
Pemprov DKI Jakarta juga ikut bekerja 
yang sama kerasnya dengan cara kerja 
Jokowi waktu jadi Gubernur DKI. 
Presiden Jokowi pun memaparkan 
pembagian kerja antara pemerintah 
pusat dan daerah dalam mengatasi 
banjir. "Kami ingin juga menyelesaikan 
masalah banjir yang ada di Jakarta. 
Kami bekerja di hulunya. Jadi, yang kami 
kerjakan sekarang ini adalah Waduk 
Sukamahi dan Waduk Ciawi. Itu sudah 
dimulai, pembebasan lahannya sudah 22 
persen. Dengan adanya dua waduk ini, 
akan ada pengurangan jumlah air yang 
masuk ke Kota Jakarta 30 persen. 
Artinya, mengurangi banjir di Jakarta 30 
persen," ujar Jokowi. Kedua proyek itu 
sebenarnya sudah direncanakan sejak 
2004/2005 (buset dah!). Hanya di era 
Jokowi pembangunannya digerakkan 
kembali. "Jadi, hulu dan hilir semua 
harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk 
Waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, 
di Jakarta, Kementerian PUPR 
mengerjakan normalisasi sungai," ujar 
Presiden Jokowi. Apa arahan Presiden 
Jokowi buat Gubernur Anies waktu itu? 
"Kami harapkan juga Pemerintah 
Provinsi (DKI Jakarta) mengerjakan hal 
yang berkaitan, seperti drainase, sungai-
sungai kecil, dan pemeliharaan waduk di 
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memperbaiki kualitas air tanah Jakarta 
yang semakin lama semakin menyusut. 
Yang kita sesalkan adalah kenapa Anies 
tidak pernah merealisasikannya?  Bila 
Anies ingin memasukkan air hujan ke 
dalam tanah Jakarta, maka pertama 
sekali dia harus membuat lubang-
lubang resapan (lobang pori) di 
seantero Jakarta. Kasarnya, di setiap 
jarak satu meter harus ada lobang 
resapan yang akan menampung dan 
meresapkan air ke dalam tanah. Namun 
pembuatan lobang pori ini di seantero 
Jakarta ini mengalami kendala serius 

sebab lahan-lahan Jakarta sudah banyak 
yang dibetonisasi atau di aspal, seperti di 
komplek perkantoran dan semacamnya 
itu. Maka langkah pertama bagi Anies 
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adalah mengalir bergerak menuju tempat 
yang lebih rendah. Jadi, naif benar kalau 
Anies menyalahkan air yang mengalir ke 
laut. Laut itu pusatnya habitat air, Nies! 

Namun, sejak Anies menjadi Gubernur 
karena jualan ayat dan ngancam 
mayat, banjir tetap bikin warga Jakarta 
kelelep, bahkan lebih parah di era 
Ahok, banjir di era Anies dengan 
lancangnya masuk tol dalam kota tanpa 
tap e-toll. Kepala Dinas Dinas Sumber 
Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini 
Yusuf mengatakan terjadinya banjir 
kemarin sore itu sangat menggelikan. 
Narasinya benar-benar mencontek 
model Anies. Kadis Tata Air mengklaim 
jumlah akses ke saluran masih kurang, 
sehingga air harus mengantri untuk 
masuk. Itulah penyebab banjir eh 
genangan. "Secara umum, kondisi 
saluran kita enggak bermasalah karena 
rutin kami bersihkan. Tadi ada 
genangan di jalan-jalan protokol 
sebagian besar karena antrean air yang 
mau masuk ke mulut-mulut saluran air 
yang jumlahnya kurang," ucap Kepala 
Dinas Dinas Sumber Daya Air (SDA) 
Juaini Yusuf saat dihubungi di Jakarta, 
Selasa (17/12). Presiden Jokowi 
mungkin beliau agak kesal karena 
banjir kemarin mengenai Stasiun MRT, 
sebuah prestasi iconic yang memang 
akhirnya ada karena Jokowi. Kebetulan 
banget, banjir di Jakarta kemarin 
bertepatan waktunya dengan 
kunjungan Presiden Jokowi ke 
Kalimantan dalam rangka meninjau 
lokasi ibu kota baru. Jadi seakan pas 
ya, sentilan Jokowi ini dilontarkan di 
waktu dan tempat yang pas. Ini 
ditambah dengan apa yang diucapkan 
oleh Presiden Jokowi. Yang ternyata 
sama dengan arahannya kepada 
Gubernur Anies 2 tahun lalu. Dilansir 
kompas.com, dari Balikpapan kemarin 
(17/12), Presiden Jokowi meminta 
Gubernur Anies untuk terus melakukan 
pencegahan banjir dengan 
pembersihan selokan dan pelebaran 
Ciliwung. "Sangat tergantung sekali 
banjir di Jakarta itu pembersihan got. 
Kemudian juga pelebaran dari Sungai 
Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah 
menyempit," ujar Jokowi. Beliau juga 
mengingatkan Anies soal pengelolaan 
pintu air dan pentingnya pengerukan 
waduk. "Manajemen pengelolaan pintu 
air termasuk pengerukan waduk-waduk 

di Jakarta, seperti Waduk Pluit dan 
lainnya," ujar Jokowi. Pemerintah pusat, 
lanjut Jokowi, selama ini juga berupaya 
membantu mengatasi permasalahan 
banjir. Salah satunya mempercepat 
pembangunan bendungan di wilayah 
Sukamahi dan Ciawi, Jawa Barat. 
Namun, Jokowi tak memungkiri bahwa 
kedua bendungan tersebut bukan 
jaminan pasti wilayah Ibu Kota terbebas 
dari banjir. Oleh karena itu, harus ada 
penanganan yang juga harus dilakukan 
Pemprov DKI. Ini serupa dengan sentilan 
Presiden Jokowi terhadap Anies sekitar 2 
tahun lampau. Waktu itu juga sama di 
bulan Desember. Bulan Desember 2017, 
Jakarta dilanda banjir. Waktu itu, pihak 
oposisi mengingatkan Jokowi akan 
janjinya bahwa jika menjadi presiden 
banjir akan lebih mudah diatasi. 
Kesannya walaupun Jakarta yang banjir, 
yang salah tetap Jokowi, ya kan? 
Padahal janji itu akan terlaksana jika 
Pemprov DKI Jakarta juga ikut bekerja 
yang sama kerasnya dengan cara kerja 
Jokowi waktu jadi Gubernur DKI. 
Presiden Jokowi pun memaparkan 
pembagian kerja antara pemerintah 
pusat dan daerah dalam mengatasi 
banjir. "Kami ingin juga menyelesaikan 
masalah banjir yang ada di Jakarta. 
Kami bekerja di hulunya. Jadi, yang kami 
kerjakan sekarang ini adalah Waduk 
Sukamahi dan Waduk Ciawi. Itu sudah 
dimulai, pembebasan lahannya sudah 22 
persen. Dengan adanya dua waduk ini, 
akan ada pengurangan jumlah air yang 
masuk ke Kota Jakarta 30 persen. 
Artinya, mengurangi banjir di Jakarta 30 
persen," ujar Jokowi. Kedua proyek itu 
sebenarnya sudah direncanakan sejak 
2004/2005 (buset dah!). Hanya di era 
Jokowi pembangunannya digerakkan 
kembali. "Jadi, hulu dan hilir semua 
harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk 
Waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, 
di Jakarta, Kementerian PUPR 
mengerjakan normalisasi sungai," ujar 
Presiden Jokowi. Apa arahan Presiden 
Jokowi buat Gubernur Anies waktu itu? 
"Kami harapkan juga Pemerintah 
Provinsi (DKI Jakarta) mengerjakan hal 
yang berkaitan, seperti drainase, sungai-
sungai kecil, dan pemeliharaan waduk di 
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Jakarta. Itu akan sangat mengurangi 
(banjir). Waduk Sunter, Pluit, Melati, 
dan Setiabudi, semuanya harus 
dibersihkan terus," kata Jokowi. "Pusat 
mengerjakan, pemerintah provinsi 
mengerjakan, semuanya harus 
konsisten mengerjakan. Insya Allah 
akan menyelesaikan persoalan banjir di 
Jakarta," ujar Jokowi. Saking 
jengkelnya netizen pun kesal dan 
menciptakan solusi cerdas dan koplak 
untuk menyentil pejabat dan 
junjungannya di era narasi dan retorika 
zaman now. B☆
diC_L0g¡C@lampung__01: mengatasi 
banjir di jakarta sebenarnya mudah.. - 
buat peringatan 1x24 jam banjir harap 
lapor - banjir dihimbau agar dtg pd 
pukul 00.00-06.00 wib - banjir yg nekad 
dan tertangkap basah agar segera 
dibina - banjir yg membandel segera di 
blacklist gitu aja kok repot cc. 
@aniesbaswedan. Selain lewat twitter 
publik juga penasaran dan menduga 
duga siapa lagi yang akan menjadi 
kambing hitam soal banjir ini, padahal 
kambing hitam hampir punah. Pengen 
tahu siapa lagi yang akan disalahkan 
dan dianggap tidak becus tangani 
banjir. Ayo main tebak-tebakan siapa 
yang akan jadi korban? Apakah 
gubernur sebelumnya yang tidak 
membuat sistem yang smart dalam 
menangani banjir? Apakah kadis yang 
bersangkutan karena dianggap lalai? 
Apakah warga akan ikut disalahkan 
karena tidak bisa menjaga kebersihan 
dan suka buang sampah 
sembarangan? Apakah akan 
membalas balik mengatakan kota 
sebelah yang letaknya di atas 
sedangkan Jakarta di bawah? Apakah 
akan menyalahkan hujan yang turun 
selama berjam-jam, kenapa tidak turun 
sedikit-sedikit? Apakah akan 
menyalahkan air yang rebutan masuk 
ke saluran air dan kenapa tidak masuk 
dengan cara antri dengan tertib? Coba 
pikir, 2 tahun kepemimpinan masih 
belum menunjukkan sesuatu yang lebih 
baik? Ini bukan prestasi namanya. Tapi 
kita tidak bicara soal apakah banjir 
lebih baik atau lebih parah dari tahun-
tahun sebelumnya. Yang jadi objek 

penasaran adalah bagaimana Anies akan 
menanggapi ini? Apakah dia akan tobat, 
mengambil tanggung jawab atau kembali 
menyusun narasi untuk menyelamatkan 
mukanya?  Kita mau lihat sekaligus 
penasaran bagaimana kata-kata dapat 
mengatasi masalah ini. Kan dulu sang 
gubernur pernah bilang kata-kata bisa 
menjadi narasi yang dapat 
menggerakkan orang. Kita coba saja 
apakah kata-kata bisa menggerakan hati 
nurani si air sehingga air tidak 
menggenangi jalan apalagi merendam 
kendaraan orang lain, dan memilih 
menuju ke tanah dan mengalir ke laut. 
Dulu saat kampanye kaki Anies begitu 
cepat dicelupkan ke air genangan di 
daerah pinggiran yang penuh dengan 
kotoran itu. Sekarang? Di mana kakimu? 
Nies, kenapa sekarang kok belum 
muncul juga. Kata katamu ditunggu 
rakyat jakarta. Apa yang akan kau 
katakan buat pendukungmu yang 
seiman. Nies kurangilah omong kosong 
berkedok narasi. Perbanyak kerja. 
Belajar dari Pak Joko Widodo, Pak Ahok, 
Pak Tito, Bu Susi dan lain-lain yang 
mengandalkan kerja, ketimbang narasi. 
Kalau mau pakai narasi panjang lebar 
muter-muter gak karuan, lebih baik jadi 
dosen saja. Kita semua mengerti 
kapasitasmu adalah berbicara. 
Kembalilah ke habitatmu sana di kampus. 
Kerjaan Kamu seperti anak kuliahan yang 
sedang sidang yang bertugas untuk 
mempertahankan teori. Ngeles sana sini, 
tidak karuan dan hanya bermodalkan 
mulut. Saat ini Indonesia tidak butuh 
orang yang jago bicara. Kita butuh orang 
yang bisa menawarkan ide-ide yang bisa 
dibumikan dan bukan malah minta 
dikebumikan. Ini adalah teori dasar dari 
kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik 
adalah kepemimpinan yang narasinya 
bisa dijalankan. Bukan hanya narasi 
kosong tanpa kata-kata hanya untuk 
membangun citra murah. Kekesalan 
warga itu muncul bukan karena mereka, 
tapi kekesalan warga Jakarta diakibatkan 
karena pemimpin yang tidak becus 
memimpin kota seperti kamu. Kamu 
bertanggung jawab atas setiap dosa-
dosa emosi mereka Nies. Sudah 2 tahun, 
sekedar omongan tanpa kerja nyata. 

Sama halnya dengan ide drainase 
vertikal mu. Yang semuanya hanya 
sebatas kata kata, tanpa reaksi 
sedikitpun. Sebenarnya simpel ya. 
Sudah ada contoh musti ngapain, apa 
yang harus dikerjakan, tinggal 
dilanjutkan. Kementerian PUPR sudah 
bekerja maksimal, namun tidak bisa 
maju-maju karena mandek di bagian 
yang harusnya dikerjakan oleh 
Pemprov DKI Jakarta. Jika apa yang 
seharusnya dikerjakan pemprov DKI 
dan tak bisa dilakukan oleh Anies, 
maka Anies harus mengakui bahwa 
dirinya tak mampu memberi komando 
dan memetakan titik genangan dengan 
baik. Tak mampu mengantisipasi. Dan 
kalau semua itu tak mungkin 
dilaksanakan oleh pemprov DKI, maka 
sudah benar Presiden Jokowi 
mengambil alih kendali. Sudahlah, ibu 

kota pindah saja ke Kalimantan. Karena 
Jakarta sudah terlalu parah, sementara 
sistem dan birokrasi pemerintahan kita, 
punya banyak aturan yang tak 
memungkinkan semua pekerjaan di 
Jakarta diambil alih pusat. Maka sudah 
benar kalau Presiden mengunjungi lokasi 
ibu kota Indonesia yang baru, di saat 
Jakarta sedang begitu tertibnya, 
maksudnya tertib karena air-air hujan kini 
mau antri panjang masuk ke selokan. 
Seolah Presiden sedang memberi 
gambaran yang jelas, bahwa ibu kota 
memang sudah seharusnya pindah. 
Karena mustahil memperbaiki Jakarta, 
apalagi kalau gubernur terpilih adalah 
orang yang tak bisa kerja, dan hanya bisa 
menata kata-kata. Rusak kotanya, kelelep 
warganya. Sekarang yang kena banjir 
adalah jalan protokol utama plus 
mengancam MRT. Anies ke mana? 
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Jakarta. Itu akan sangat mengurangi 
(banjir). Waduk Sunter, Pluit, Melati, 
dan Setiabudi, semuanya harus 
dibersihkan terus," kata Jokowi. "Pusat 
mengerjakan, pemerintah provinsi 
mengerjakan, semuanya harus 
konsisten mengerjakan. Insya Allah 
akan menyelesaikan persoalan banjir di 
Jakarta," ujar Jokowi. Saking 
jengkelnya netizen pun kesal dan 
menciptakan solusi cerdas dan koplak 
untuk menyentil pejabat dan 
junjungannya di era narasi dan retorika 
zaman now. B☆
diC_L0g¡C@lampung__01: mengatasi 
banjir di jakarta sebenarnya mudah.. - 
buat peringatan 1x24 jam banjir harap 
lapor - banjir dihimbau agar dtg pd 
pukul 00.00-06.00 wib - banjir yg nekad 
dan tertangkap basah agar segera 
dibina - banjir yg membandel segera di 
blacklist gitu aja kok repot cc. 
@aniesbaswedan. Selain lewat twitter 
publik juga penasaran dan menduga 
duga siapa lagi yang akan menjadi 
kambing hitam soal banjir ini, padahal 
kambing hitam hampir punah. Pengen 
tahu siapa lagi yang akan disalahkan 
dan dianggap tidak becus tangani 
banjir. Ayo main tebak-tebakan siapa 
yang akan jadi korban? Apakah 
gubernur sebelumnya yang tidak 
membuat sistem yang smart dalam 
menangani banjir? Apakah kadis yang 
bersangkutan karena dianggap lalai? 
Apakah warga akan ikut disalahkan 
karena tidak bisa menjaga kebersihan 
dan suka buang sampah 
sembarangan? Apakah akan 
membalas balik mengatakan kota 
sebelah yang letaknya di atas 
sedangkan Jakarta di bawah? Apakah 
akan menyalahkan hujan yang turun 
selama berjam-jam, kenapa tidak turun 
sedikit-sedikit? Apakah akan 
menyalahkan air yang rebutan masuk 
ke saluran air dan kenapa tidak masuk 
dengan cara antri dengan tertib? Coba 
pikir, 2 tahun kepemimpinan masih 
belum menunjukkan sesuatu yang lebih 
baik? Ini bukan prestasi namanya. Tapi 
kita tidak bicara soal apakah banjir 
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Ngapain aja? Mau tahu apa yang 
dikerjakan Anies disaat Jakarta banyak 
masalah.Disaat Jakarta lagi dalam 
kondisi banjir yang membuat warga 
yang kelelep menderita lahir dan batin, 
Gubernur DKI Anies Baswedan justru 
berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara 
Barat, untuk meresmikan sekolah yang 
dibangun dengan menggunakan APBD 
DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh 
Sekretaris Daerah DKI Saefullah dalam 
sambutannya di acara Apresiasi 
Masyarakat Peduli Lingkungan di Balai 
Kota, pada hari Rabu, tanggal 18 
Desember 2019 kemarin. "Pemprov 
DKI Jakarta memberikan bantuan 
berupa hibah dan hibah kepada 
Pemprov NTB dan hari ini pak 
Gubernur akan resmikan beberapa 
sekolah," ujar Saefullah dengan 
bangganya. Padahal Jakarta dalam 
kondisi yang memprihatinkan setelah 
banjir menghajar di sejumlah titik di 
Jakarta sampai kelelep begitu. Dan 

yang lebih mencengangkan lagi, 
Gubernur DKI satu ini seolah tidak punya 
beban. Terserah warganya mau 
sengsara, atau koit sekalipun, yang 
penting jalan-jalan dulu merasakan 
bagaimana rasanya jadi Presiden 
beneran yang meresmikan sekolah-di 
daerah lain. Bukannya ngurusin Jakarta 
yang tambah semrawut akibat tata kelola 
yang salah kaprah, ini malah ngasih uang 
APBD DKI untuk bangun sekolah di 
daerah lain. Bukan tidak boleh membantu 
daerah lain, tapi mbok ya yang waras 
sedikit lah. Masih banyak warga DKI 
Jakarta yang masih miskin, melarat, 
sekolah tak mampu bayar, mau berak 
pun tidak ada toilet. Yang begini ini yang 
namanya halu dan delusi tingkat dewa. 
Bagaimana tidak halu dan mengalami 
delusi, yang kita tahu itu urusannya 
pemerintah pusat untuk bangun sekolah-
sekolah di daerah-daerah yang masih 
membutuhkan bangunan sekolah yang 
layak, bukan ranahnya Pemprov DKI 

Jakarta. Heran memang. Sepertinya 
Anies Baswedan ini ingin merasakan 
bagaimana rasanya saat jadi Presiden 
beneran dengan mengunjungi daerah-
daerah. Bukannya bangun jamban-
jamban di beberapa wilayah Jakarta 
yang tidak punya MCK sehingga pada 
berak sembarangan di kali, ini malah 
bangun sekolah di daerah lain yang 
bukan ranah dan wilayah kerjanya. Kan 
aneh. Memangnya di NTB sana tidak 
ada Gubernur atau pejabat daerah 
setempat yang mewakili peresmian 
sekolah yang dibangun dari dana 
APBD DKI itu. Sekalipun dia diundang 
oleh Pemprov NTB, mestinya Anies 
Baswedan bisa menolak dengan halus 
karena ada yang lebih penting untuk di 
urus di Jakarta pasca banjir yang 
membuat sebagian warganya di 
Jakarta menderita. Tapi memang 
dasarnya ini orang tukang makan puji 
dan haus pujian, sehingga 
membuatnya tidak punya empati lagi 
untuk melihat kondisi Jakarta yang 
semrawut saat ini. Dia lebih 
mementingkan egonya yang ingin 
disanjung-sanjung dan disambut 
layaknya Presiden. Padahal coba saja 
lihat kondisi Jakarta saat ini. Semua 
kali-kali di seantero Jakarta penuh 
dengan sampah dan kotoran manusia. 
Belum lagi kasur-kasur bekas yang 
ngambang di kali-kali yang airnya itu 
sudah warnanya hitam, bau kotorannya 
minta ampun bikin mau muntah 
rasanya. Belum lagi proyek-proyek 
trotoar dan galian kabel yang terus 
dibongkar pasang tiada henti, sudah 
jadi bagus, dibongkar lagi karena ada 
yang salah konstruksi, dan lain 
sebagainya. Kondisi tersebut semakin 
tambah diperparah lagi dengan 
kelakuan PKL yang diperbolehkan oleh 
Gubernur rasa Presiden ini untuk 
jualan semau-maunya dengan 
merampas hak pejalan kaki dan jualan 
di seluruh badan trotoar. Para 
pedagang kaki lima juga dengan 
seenak udel mereka jualan di jalan 
raya sehingga mempersempit jalan dan 
menimbulkan kemacetan yang sangat 
parah sampai kendaraan tidak bisa 
bergerak lagi. Itu belum lagi dengan 

kondisi pencemaran udara di Jakarta 
yang semakin parah dan semakin tak 
terkendalikan. Tapi hebatnya Gubernur 
rasa Presiden ini justru bangun sekolah di 
daerah lain. Dan yang mirisnya, dia 
dengan entengnya dan tanpa beban 
meninggalkan Jakarta yang masih diliputi 
duka banjir akibat ketidakmampuannya 
mengelola Jakarta, untuk meresmikan 
sekolah-sekolah di Lombok yang 
notabene bisa dilakukan oleh pejabat 
daerah setempat. Harusnya ini orang 
malu, berangkat ke Lombok, naik 
pesawat, nginap di hotel, makan pagi, 
siang, malam, uang jalan, dan lain 
sebagainya itu pakai uang warga DKI 
Jakarta, uang kami-kami juga, bukan 
uang pribadi dari koceknya si Gubernur 
rasa Presiden ini. Pemikiran Anies yang 
serba terbalik ini sudah dapat dimaklumi. 
Karena bagaimanapun juga yang 
namanya kampret tidurnya pasti selalu 
terbalik. Begitu juga dengan pola berpikir 
Anies Baswedan, si Gubernur rasa 
Presiden ini. Karena cara pemikiran Anies 
Baswedan yang serba terbalik, maka 
wajar jika dia tidak paham bahwa 
penilaian kinerjanya itu bukan oleh dirinya 
sendiri, akan tetapi dinilai oleh orang lain. 
Jika dia merasa dirinya paling hebat 
padahal orang lain menilai sebaliknya, 
maka itu artinya manusia satu ini sangat 
egosentris, pongah dan jumawa. 
Seharusnya Anies itu jangan terlalu PD 
dalam politik. Saat ini mungkin dia 
kandidat kuat bagi orang-orang frustasi, 
terutama bagi parpol-parpol yang tak 
memiliki kader berpotensi, atau bagi 
organ-organ berkepentingan yang juga 
frustasi karena tak diberikan ruang oleh 
pemerintahan Jokowi seperti ormas HTI. 
Sangat disayangkan jika Anies tak 
memanfaatkan masa jabatannya untuk 
membuat citra baik dengan prestasi dan 
pencapaian. Karena itulah jalan satu-
satunya bagi orang dengan ambisi 
kekuasaan namun tak memiliki partai 
yang digunakan sebagai kendaraan. 
Sialnya Anies, hal-hal baik sudah banyak 
dilakukan oleh Ahok, kalau dia 
mengadopsinya, maka itu pun menjadi 
boomerang bagi dia. Ditambah lagi, apa 
yang dilakukan oleh Ahok itu adalah hal 
yang sulit dilakukan oleh orang yang 
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kurang pengalaman, kurang berani 
dan kurang mau melayani serta jujur. 
Orang yang kurang pengalaman, akan 
sulit menerima pengaduan warga 
secara langsung yang diharapkan 
segera mendapatkan jawaban beserta 
solusi. Selain itu pun dibutuhkan 
kesiapan serta kerendahan hati untuk 
merendahkan hati dalam mendengar 
dan melayani. Untuk meladeni 
pengaduan melalui aplikasi seperti 
masa Ahok pun sulit, karena banyak 
instansi yang ditekan untuk segera 
menyelesaikan masalah DKI Jakarta, 
hal ini tentu saja menjadikan Ahok 
dibenci oleh banyak orang. Sedangkan 
menyisir anggaran seperti Ahok pun 
tidaklah mudah, karena akan menjadi 
musuh para koruptor dan mafia 
anggaran. Belum lagi, godaan ucapan 
terimakasih pun menjadi iblis yang 
menggoda hati nurani. Jika tak mau 
mencontoh Ahok, Anies seharusnya 
mencontoh Jokowi, tak lelah keliling 
Jakarta mencari informasi 
permasalahan untuk menentukan 

kebijakan yang pas bagi masyarakat. 
Jokowi yang mau mendengar suara 
langsung dari mulut rakyat. Jokowi yang 
berani capek mondar-mandir demi 
memastikan beresnya program kerja 
yang dilakukan untuk rakyat. Meskipun 
sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi 
dan Ahok tak jauh beda, Cuma beda 
agama serta sukunya yang berbeda. 
Lihatlah Jokowi yang menjadi Presiden 
berawal dari popularitasnya di DKI 
Jakarta. Itu semua karena kerja keras 
yang dianggap pencitraan oleh lawan 
politiknya. Namun dia tetap tak peduli. 
Sekarang mungkin Anies paham, bahwa 
pencitraan untuk memamerkan prestasi 
itu tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan, selain dibutuhkan kerja 
keras, juga dibutuhkan ketulusan, 
keikhlasan dan juga kecerdasan, bukan 
hanya kata kata. Oke Nies sekarang 
siapa atau apa yang akan kamu kambing 
hitamkan lagi. Serta bagaimana supaya 
lepas tangan dari masalah banjir ini, 
sehebat kamu lepas tangan saat 
mengendarai sepeda. Betul kan Nies?
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Meningkatnya kegemaran terhadap 
sejumlah budaya Korea menjadikan 
banyak juga makanan dari negara 
ginseng tersebut yang masuk ke 
Indonesia. Salah satu jenis makanan 
yang juga ikut masuk adalah Kimchi.
Makanan ini merupakan salah satu 
makanan yang juga menjadi populer di 
Indonesia. Tidak sulit untuk mencari 
restoran makanan Korea yang 
menyajikan Kimchi atau mencarinya di 
supermarket.
Kimchi terbuat dari kubis yang telah 
mengalami proses fermentasi. Rasa 
dari sayuran ini biasanya cukup asam 
dengan sedikit rasa pedas. Hal ini 
membuat banyak orang di Indonesia 
yang menyukai makanan ini namun 
banyak juga yang tidak.
Sebagai sebuah makanan, Kimchi 
ternyata memiliki segudang manfaat 

Manfaat Kimchi Untuk Kesehatan

kesehatan yang tak bisa disepelekan. 
Dilansir dari Womens Health, berikut 
sejumlah manfaat yang bisa kamu 
peroleh dengan mengonsumsi Kimchi.
1.Baik Bagi Perut
"Sama seperti sayur dan makanan 
fermentasi lain, kimchi kaya dengan 
kandungan probiotik," terang pakar diet 
asal New York, Samantha Cassetty.
Kandungan bakteri sehat ini berhubungan 
dengan sejumlah manfaat kesehatan 
terutama bagi pencernaan. Mengonsumsi 
kimchi bisa meningkatkan keseimbangan 
bakteri baik dan buruk di dalam perut.
2.Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Manfaat yang diberikan kimchi terhadap 
organ pencernaan bisa membuatnya 
bermanfaat untuk sistem kekebalan 
tubuh. Ketika kondisi pencernaan cukup 
sehat, sistem kekebalan tubuh jadi 
mampu untuk berfungsi secara optimal.
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3.Menurunkan Kadar Kolesterol
Sejumlah penelitian menunjukkan 
bahwa seseorang yang rutin 
mengonsumsi kimchi cenderung 
memiliki tingkat kolesterol rendah yang 
rendah. Sejumlah kandungan yang 
terdapat di dalam kimchi diduga 
memiliki peran terhadap manfaat ini.
4.Meningkatkan Kesehatan Jantung
Manfaat baik kimchi bagi kadar 
kolesterol membuatnya juga baik untuk 
kesehatan jantung dengan cara 
meningkatkan antioksidan dalam tubuh.
"Antioksidan membantu menstabilkan 
sel rusak yang bisa bisa mempercepat 
proses penyakit. Oleh karena itu, 
memiliki status antioksidan yang tinggi 
bisa melindungimu dari kondisi kronis 
seperti penyakit jantung," jelas 
Cassetty.
5.Mengatasi Peradangan
Peradangan berlebihan atau kronis bisa 
berdampak serius pada tubuh seiring 
waktu. Kandungan probiotik pada 

kimchi bisa memiliki dampak anti 
peradangan pada tubuh sehingga bisa 
mencegah munculnya masalah 
kesehatan lebih lanjut.
6.Menjaga Kesehatan Otak
Salah satu dampak lain dari usus dan 
perut yang sehat adalah kerja otak yang 
lebih baik. Ketika sistem pencernaan 
bekerja dengan baik, komunikasi yang 
dilakukannya terhadap otak juga menjadi 
lebih baik dan berdampak positif pada 
kesehatan.
7.Membantu Menurunkan Berat Badan
Konsumsi kimchi bisa menjadi cara untuk 
membantumu menurunkan berat badan. 
Kimchi memiliki rasa yang lezat dan juga 
kandungan rendah kalori sehingga 
mengonsumsinya bisa memberikan 
manfaat kesehatan bagi tubuh.
Berbagai manfaat kesehatan dari kimchi 
tersebut membuatnya sebagai makanan 
yang tepat untuk kamu konsumsi. Nikmati 
sejumlah manfaat tersebut usai kamu 
mengonsumsinya. 

Bertele-tele, tanpa arah, dan cenderung 
tumpang tindih. Dengan raut wajah 
marah, Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump menyatakan tak terima 
dimakzulkan mayoritas anggota DPR.
230 dari 435 anggota DPR Amerika 
Serikat menyetujui pemakzulan 
Presiden Donald Trump. Senator Partai 
Republik langsung ramai-ramai pasang 
badan.
Nasib Donald Trump kini berada di 
Senat AS, yang akan mendukung 
keputusan DPR atau justru sebaliknya. 
Sementara pihak Gedung Putih 
mengaku yakin Senat AS akan 
membuktikan sang presiden tidak 
bersalah dalam persidangan.
"Hari ini menandai kulminasi di DPR 
dari salah satu episode politik paling 
memalukan dalam sejarah bangsa 
kami. Tanpa mendapat suara tunggal 
Republik, dan tanpa menghadirkan 
bukti kesalahan, Demokrat mendorong 
pasal tidak sah soal pemakzulan 
terhadap presiden melalui DPR," kata 
juru bicara Gedung Putih Stephanie 
Grisham, Kamis (19/12/2019). 
"Presiden yakin Senat akan 

mengembalikan ketertiban, keadilan serta 
proses yang wajar, yang semuanya 
diabaikan begitu saja dalam proses di 
DPR. Donald Trump siap dengan langkah 
selanjutnya dan yakin bahwa ia 
sepenuhnya tak bersalah," ujar 
Stephanie.
Meski demikian Senator Rick Scott dari 
Florida mengecam pemakzulan ini 
sebagai sirkus belaka. Fokus Partai 
Demokrat pun dianggap hanya 
kepentingan politik, bukan hal produktif 
untuk negara.
"Sirkus pemakzulan ini bukanlah apa-apa, 
melainkan politik partisan," ujar Scott. 
"Voting hari ini hanya memperkuat bahwa 
anggota Demokrat tidak terlalu peduli 
tentang apa yang benar-benar penting 
bagi rakyat Amerika."
Senator Josh Hawley dari Missouri 
sampai menyebut pemakzulan ini sebagai 
lelucon. Pemakzulan Donald Trump juga 
tak mendapat dukungan kedua partai. Ia 
juga menyindir Ketua DPR Nancy Pelosi 
yang belum menunjuk manajer 
pemakzulan yang bertugas mengawal 
kasus ini ke Senat.
"Sekarang mereka justru tak punya nyali 
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untuk menguji tuduhan mereka? 
Apakah mereka membuat negara ini 
kacau hanya demi hiburan mereka 
sendiri?" tanya Hawley.
Sejatinya hanya ada sedikit 
kemungkinan Trump akan dihukum 
Senat --proses selanjutnya setelah 
dimakzulkan DPR-- yang dikuasai 
Partai Republik dan dilengserkan dari 
jabatannya. Hal ini merupakan sebuah 
fakta yang ditunjukkan Trump dan 
sekutunya ketika mereka berusaha 
meminimalkan signifikansi suara.
Namun, Trump jelas sangat terganggu 
karena nama baiknya tercoreng oleh 
proses pemakzulan ini.
Dalam voting pemakzulan di DPR AS, 
sebanyak 197 anggota dewan menolak 

keputusan itu. Namun, karena 230 
anggota DPR memilih setuju, maka 
keputusan pemakzulan Donald Trump 
resmi diketok Nancy Polesi karena suara 
telah melebihi syarat 51 persen.
Ada total 435 kursi di DPR AS. Sisa 
delapan yang tak memilih adalah Tulsie 
Gabbard yang hanya menulis "hadir" 
dalam kertas suara. Tulsie yang juga 
maju sebagai capres Partai Demokrat 
mengaku tak setuju dengan konflik 
pemakzulan di DPR.
Lalu José Serrano (Demokrat) absen 
karena sakit, John Skimmus (Republik) 
absen karena mengunjungi putanya di 
Tanzania, Duncan Hunter (Republik) tak 
bisa memilih akibat terjerat kasus hukum. 
Sementara, ada empat kursi anggota 
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DPR lain yang kosong.
2.Diprediksi Gagal Dimakzulkan, 
Tapi...
Donald Trump Resmi Dimakzulkan 
DPR AS
Menanggapi proses pemakzulan 
Donald Trump, mantan Duta Besar 
Indonesia untuk Amerika Serikat Dino 
Patti Djalal mengatakan apa yang 
akan terjadi terhadap orang nomor 
satu di AS itu sejatinya memang sudah 
dapat diprediksi.
"Sudah terbaca sebelum terjadi. sudah 
terlihat kemungkinan besar memang 
Trump akan dimakzulkan, karena 
Demokrat kuat menguasai DPR. 
Apalagi syaratnya hanya 51 persen," 
ujar Dino Patti Djalal melalui 
sambungan telepon kepada 
Liputan6.com.
Pria kelahiran Beoograd itu 
memaparkan bahwa proses 
pemakzulan itu tidak berarti Donald 
Trump langsung lengser. "Ada proses 
selanjutnya."
Menurut pendiri Foreign Policy 
Community of Indonesia (FPCI) itu, 
apa yang dialami Trump membawa 
dampak buruk bagi Amerika Serikat. 
Terutama di dunia perpolitikan. "Ini 
tentu mempermalukan Donald Trump 
secara politik, political 
embarassement," imbuhnya.
Perkiraan bahwa Donald Trump bakal 
menang dalam proses selanjutnya 
setelah voting pemakzulan, di Senat, 
menurut Dino juga sudah dapat 
diperkirakan."Masih ada peluang 
cukup besar bagi Donald Trump untuk 
mengalahkan keputusan Senat. 
Peluangnya cukup besar," tegas 
Dino.Kendati demikian, Dino 
melanjutkan, pamakzulan Donald 
Trump akan berdampak pada pemilu 
AS yang digelar 2020 mendatang. 
"Politik Amerika sangat terpolarisasi, 
ini jelas akan membuat politik Amerika 
semakin terpolarisasi lagi. Dampaknya 
orang-orang mungkin akan 
menyeberang dari pilihannya, senator 
yang ikut pemilu kemungkinan akan 
tak berpartisipasi karena mereka 
terpaksa harus ikut ke Senat," jelas 
pria yang juga pernah mengemban 

tugas sebagai Wakil Menteri Luar Negeri 
Indonesia pada akhir 2014.
Sementara itu, Pengamat Hubungan 
Internasional Universitas Padjadjaran 
(UNPAD) Bandung, Teuku Rezasyah 
mengatakan bahwa hukum berdiri tegak 
di Amerika.
"Kejadian ini membuktikan, jika hukum di 
Amerika Serikat berdiri tegak. Tidak ada 
pejabat negara yang kebal hukum," jelas 
Teuku Rezasyah dalam pernyataannya 
tertulisnya kepada Liputan6.com.
Dosen UNPAD itu mengatakan, walaupun 
Senat Amerika Serikat baru bersidang di 
minggu pertama Januari 2020, Presiden 
Trump masih berkesempatan membela 
dirinya dan mempengaruhi pendapat 
umum agar mendukungnya."Trump 
masih mungkin bertahan jika para 
Senator dari Partai Republik mendapat 
tekanan dari wilayah pemilihan yang 
mereka wakili, dengan mengedepankan 
ide-ide kenegaraan dan moralitas dan 
kepemimpinan global, dan bukannya 
kemenangan jangka pendek. Karena jika 
Trump dipaksakan menang, ada 
kemungkinan Partai Republik gagal total 
di Pemilihan Prediden tahun 2020 
mendatang," papar Teuku Rezasyah.Jika 
Trump berhasil dimakzulkan setelah 
tahapan Senat, Teuku Rezasyah 
memperkirakan akan terjadi 
perpecahan."Sistem demokrasi AS 
membutuhkan waktu untuk pulih, katena 
emosi publik akan terbelah. Yakni 
berdasarkan kepartaian, moral politik, 
keberpihakan atas figur, dan 
nasionalisme," tutur Doktor di UNPAD 
itu.Mike Pence sebagai presiden yang 
baru menggantikan Donald Trump 
memerlukan waktu untuk percaya diri, 
karena menurut Teuku Rezasyah, figur 
pendahulunya yang kharismatik dan 
melekat dalam hati publik.
"Mike Pence yang hanya memiliki sedikit 
waktu sebagai presiden, dan mewarisi 
berbagai kebijakan Trump yang tidak 
populer, serta harus mengelelola sebuah 
Pemilihan Presiden, akan sulit membuat 
kebijakan jangka panjang yang 
berkelanjutan."Di balik itu, Teuku 
Rezasyah mengaku khawatir pemakzulan 
Donald Trump akan berdampak ke 
Indonesia.
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"Saya khawatir, Mike Pence akan 
mengambil manfaat dari kebijakan 
pendahulunya, yakni Bill Clinton, 
untuk memaksakan liberalisasi 
ekonomi diseluruh anggota APEC 
tahun 2020 mendatang. Menyikapi 
perang dagang dengan RRC, maka 
AS berpotensi menekan RI untuk turut 
mengkritisi produk-produk asal RRC, 
yang menurut analisa AS sarat 
dengan subsidi dan dumping," papar 
Teuku Rezasyah.
3.Kecaman Donald Trump
Presiden AS Donald Trump berpidato 
dengan didampingi oleh Ketua DPR 
Nancy Pelosi (kanan) dan Wapres 
Mike Pence (krii) di Washington DC 
(AFP/Doug Mills)
Tak terima dimakzulkan, Presiden 
Donald Trump melabeli 
pemakzulannya oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat AS sebagai "pawai 
bunuh diri" untuk Partai Demokrat. Hal 
itu ia sampaikan dalam pidato selama 

dua jam yang terdengar bertele-tele dan 
tumpang tindih.
"Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang 
gila telah mencap diri mereka dengan 
tanda yang memalukan secara abadi," 
kata Trump kepada kerumunan di medan 
pertempuran Michigan, di mana ia naik 
panggung hanya beberapa menit 
sebelum menjadi presiden ketiga dalam 
sejarah AS yang akan dimakzulkan. 
Menurut laporan Associated Press, 
Kamis (19/12/2019), ketika Trump 
berbicara, tampaknya ia tidak sadar 
bahwa suara telah dihitung.
DPR bergerak untuk memakzulkan dia 
dengan dua tuduhan. Yang pertama 
menuduhnya menyalahgunakan 
kekuasaan karena diduga menekan 
Presiden Ukraina untuk menyelidiki 
saingan Demokratnya, yang kemudian 
membuat bantuan keamanan penting AS 
ditahan. Yang kedua ia dituduh telah 
mengobstruksi Kongres karena 
menghalangi upaya investigasi.

Namun, ada sedikit kemungkinan Trump 
akan dihukum Senat yang dikuasai 
Partai Republik dan dilengserkan dari 
jabatannya. Hal ini merupakan sebuah 
fakta yang ditunjukkan Trump dan 
sekutunya ketika mereka berusaha 
meminimalkan signifikansi suara.
Namun, Trump jelas sangat terganggu 
karena nama baiknya tercoreng oleh 
proses pemakzulan ini.Sepanjang rapat 
umum, Trump menyampaikan 
kemarahannya pada Demokrat. Ia 
mengecam upaya mereka sebagai hal 
yang "ilegal" dan menuduh partai itu 
menunjukkan "kebencian mendalam 
dan penghinaan" bagi pemilih."Setelah 
tiga tahun perburuan penyihir jahat, 
tipuan, penipuan, malam ini Demokrat 
berusaha untuk membatalkan surat 
suara puluhan juta orang Amerika 
patriotik," kata Trump, mengklaim 
bahwa Demokrat telah ikut campur 
dalam pemilihan Amerika dan 

menumbangkan demokrasi Amerika.
Di pertengahan pidato, seorang ajudan 
mengangkat sebuah tanda yang memberi 
tahu Trump tentang penghitungan suara 
pemakzulan dan presiden mengumumkan 
kepada orang banyak bahwa "setiap 
orang Republik memilih kami. Wah Wow, 
wow. ... Dan tiga Demokrat memilih kami. 
"
Dalam pidatonya, Trump menghabiskan 
waktu berbicara tentang pemakzulan dan 
topik-topik yang tidak berhubungan. Ia 
menyela kata-katanya dengan kata-kata 
yang lebih tidak senonoh dari 
biasanya.Setelah seharian berkicau keras, 
Trump kadang-kadang memproyeksikan 
sikap yang kurang peduli terhadap apa 
yang disebutnya "lite impeachment."
"Rasanya tidak benar-benar seperti kita 
dimakzulkan," katanya tak lama setelah 
berada di panggung.Kemudian, dia 
menambahkan: "Saya tidak tahu tentang 
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Anda, tetapi saya bersenang-senang. Ini 
gila."
Di titik lain, dia menyatakan: "Saya tidak 
khawatir. Saya tidak khawatir."
Trump juga menyoroti Partai Republik 
yang telah berdiri bersamanya, memberi 
tahu orang banyak bahwa Partai 
Republik "tidak pernah begitu bersatu" 
dan memperkirakan kemenangan pada 
2020.Ajudannya mengatakan bahwa 
Trump akan menunggu sampai DPR 
selesai memberikan suara sebelum 
berbicara di rapat umum, tetapi ia 
muncul di atas panggung di depan suara 
dan menjanjikan "pidato terbaik yang 
pernah Anda dengar."Sepanjang hari, 
Trump telah menanti suara yang sedang 
dihitung, karena ia memiliki setiap 
hambatan dalam kepresidenannya 
dengan menyiarkan keluhannya melalui 
akun Twitternya.
"Bisakah Anda percaya bahwa saya 
akan dimakzulkan hari ini oleh Radikal 
Kiri, Jangan Lakukan Apa pun 
Demokrat, DAN AKU TIDAK 
MELAKUKAN KESALAHAN APA PUN!" 
Trump menulis dalam salah satu dari 45 
tweet yang di-posting sebelum tengah 
hari. Dia meminta para pengikutnya 
untuk “Mengucap DOA!”
Urgensi Trump tampaknya meningkat di 
kemudian hari ketika ia menulis 
tweetnya dalam huruf kapital: "HAL ITU 
MERUPAKAN KEBOHONGAN OLEH 
RADIKAL KIRI, JANGAN MELIHAT 
DEMOKRAT. INI ADALAH SEBUAH 
PENGHINAAN DI AMERIKA, DAN 
SEBUAH PENGHINAAN DI PARTAI 
REPUBLIK !!!! ”
Ketika debat pemakzulan berlanjut, 
ajudan Trump, termasuk penasihat 
Gedung Putih Kellyanne Conway, 
melintasi Capitol Hill untuk mendukung 
pesan presiden bahwa pemakzulan 
akan membantu Partai Republik dan 
merusak Demokrat.
4.Yang Dihadapi Donald Trump
Pemakzulan yang dialami Donald Trump 
bukan berarti ia lengser sebagai 
presiden. Ia pun masih bisa melanjutkan 
masa pemerintahannya serta maju ke 
periode dua.Pemakzulan tersebut 
artinya membawa dakwaan kepada 
pemerintah atas dugaan kejahatan. 

Proses berikutnya berada di Senat 
AS.Namun, Senat dikuasai senator partai 
penguasa sehingga proses pemakzulan 
Donald Trump berpotensi menjadi 
percuma.Setelah dimakzulkan di level 
DPR AS, Trump bakal menjalani sidang di 
Senat yang bakal diagendakan pada 
Januari 2020 mendatang. Di level ini, 
kecil kemungkinan presiden ke-45 AS itu 
bisa dilengserkan mengingat mayoritas 
berasal dari partainya, 
Republik.Pemakzulan Donald Trump ini 
tidak menggunakan alasan "intervensi 
Rusia" yang selama bertahun-tahun 
digaungkan Partai Demokrat. Kasus yang 
mereka sodorkan justru terkait 
perbincangan Presiden Trump dan 
Presiden Ukraina pada Juli lalu terkait 
bantuan militer.Mengutip CNN setelah 
Presiden Donald Trump resmi 
dimakzulkan, Ketua DPR AS Nancy 
Pelosi menyatakan saat itu sebagai "hari 
menyedihkan bagi Amerika".Laporan AFP 
menyebutkan bahwa voting pemakzulan 
dimenangkan pro-pemakzulan dengan 
perolehan suara 230-197.Ada dua pasal 
yang digunakan Partai Demokrat untuk 
pemakzulan ini adalah penyalahgunaan 
kekuasaan dan obstruksi hukum.Pada 
pasal pertama, Presiden Trump dituduh 
menekan Ukraina untuk menginvestigasi 
kasus korupsi yan menyangkut lawan 
politiknya, Joe Biden. Trump pun diduga 
menahan bantuan militer ke Ukraina, 
kecuali investigasi dilakukan.Pada pasal 
kedua, Trump dianggap menghalangi 
proses hukum yang dilakukan DPR untuk 
menginvestigas kasus Ukraina tersebut. 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
membantah ada tekanan.
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Politikus PDIP, Adian Napitupulu 
dikabarkan mengalami kolaps saat 
berada di penerbangan Jakarta - 
Palangka Raya, Kamis (19/12). Adian 
sempat dirawat di RSUD Doris Sylvanus 
Palangka Raya.Adian pun kini telah 
diterbangkan ke Jakarta dengan 
pesawat 
sewaan PDIP. 
Hal tersebut 
diungkapkan 
oleh politikus 
PDIP, Eva 
Sundari pada 
Merdeka.com, 
Kamis (19/12) 
kemarin.
"Info pak 
sekjen, jam 
13.00 WIB ini 
rencananya 
akan dibawa 
Jakarta dengan 
pesawat 
charter," ucap 
Eva saat 
dikonfirmasi 
Merdeka.com, 
Kamis (19/12).
1.Kelelahan
Politikus PDIP, 
Eva Sundari menyebutkan jika penyakit 
jantung Adian kambuh dikarenakan ia 
kelelahan."Betul, sakit jantung," ujar 
Eva pada Merdeka.com.
2.Perokok Berat
Sebelumnya, Eva Sundari pun 
menyebut sosok Adian merupakan 
seorang perokok berat, bisa jadi hal 
tersebut menjadi salah satu penyebab 
kejadian."Dia sudah pakai ring di 
jantung. Kebanyakan ngerokok," ujar 
Eva pada Merdeka.com.
3.Detik-detik Adian Kolaps

 Politikus PDIP, Rudianto menceritakan 
detik-detik Adian Napitupulu kolaps. 
Diketahui, Adian disebut mengalami 
kelelahan selama perjalanan 
kunker."Beliau dalam perjalanan atau 
penerbangan itu merasa badannya 

Andian Napitupulu Kolaps Di Pesawat

lelah, lemas. Kemudian kita minta 
bantuan pihak Garuda untuk pasangkan 
oksigen, terus kemudian pihak Garuda, 
kebetulan penumpang ada seorang 
dokter, karena kita semua panik, kita lupa 
nama dokter itu. Akhirnya bagusan 
(kondisinya)," ujar Rudianto pada 

Merdeka.com.
4.Sudah 
Pasang Lima 
Ring Jantung
Eva Sundari 
pun 
mengungkapk
an jika Adian 
telah 
memakai lima 
ring di 
jantung.
"Dia (Adian) 
sudah pakai 
ring di 
jantung. 
Kebanyakan 
merokok," ujar 
Eva Sundari 
dilansir dari 
Liputan6.com
Hal tersebut 
pun pernah 
diungkapkan 

oleh Adian Napitupulu ketika namanya 
disebut sebagai salah satu calon menteri. 
Ia mengaku tidak ingin menjadi menteri 
karena memiliki riwayat jantung dan telah 
memasang lima ring."Kalau saya, saya 
sudah pasang ring jantung lima enggak 
kuat ngikutin jalannya Jokowi lagi," ujar 
Adian pada wartawan beberapa waktu 
lalu.
5.Sudah Stabil dan Sadar
Setibanya di Jakarta, Adian pun dirawat di 
RS Medistra, Jakarta. Politisi PDIP, Doni 
Maradona Hutabarat memastikan jika 
kondisi Adian saat ini telah stabil dan 
sadar.
"Update kondisi Adian terkini stabil, sadar 
dan dalam penanganan penuh dokter di 
Jakarta," ucap Doni pada Merdeka.com, 
Kamis (19/12) malam.
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Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) merombak jajaran 
pengurus di anak usaha PT Inalum 
(Persero) atau holding tambang MIND 
ID, yaitu PT Aneka Tambang Tbk 
(Antam).
Antam hari ini baru saja melakukan 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPSLB) hari ini, 19 Desember 
2019. RUPSLB ini hanya memiliki satu 
mata acara yakni perubahan susunan 
pengurus perseroan.
"Ada beberapa perubahan pengurus, 
pertama komisaris utama kami, diganti 
Agus Surya Bakti. Direksi terdapat tiga 
direksi yang diganti," kata Direktur 
Niaga Antam Aprilandi Hidayat Setia 
usai RUPSLB di Hotel Borobudur, 
Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
Hasil RUPSLB menunjuk Dana Amin 
menggantikan Arie Prabowo Ariotedjo 
sebagai Direktur Utama. Anton 
Herdianto menggantikan Dimas Wikan 
Pramudhito sebagai Direktur 
Keuangan. Rosono menggantikan 

Sutrisno S Tatetdagat sebagai Direktur 
Pengembangan UsahDi jajaran Dewan 
Komisaris juga terjadi perombakan, di 
mana pemegang saham menunjuk Agus 
Surya Bakti menggantikan Fachrul Razi 
sebagai Komisaris Utama.
Berikut susunan komisaris dan direksi 
Antam saat ini:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Agus Surya Bakti
Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa 
Somantri
Komisaris Independen: Anang Sri 
Kusuwardono
Komisaris: Zaelani
Komisaris: Dadan Kusdiana
Komisaris: Arif Baharudin
Dewan Direksi:
Direktur Utama: Dana Amin
Direktur Keuangan: Anton Herdianto
Direktur Operasi dan Produksi: Hartono
Direktur Pengambangan Usaha: Rosono
Direktur Niaga: Aprilandi Hidayat Setia
Direktur Sumber Daya Manusia: Luki 
Setaiwan Suardi

Erick Thohir Rombak PT. Antam

Tanah Air
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Politisi Partai Golkar (PG) Ahmad Doli 
Kurnia mengemukakan akan mengkaji 
usulan Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tito Karnavian terkait 
mengubah sistem pilkada langsung 
menjadi pilkada asimetris. Golkar tidak 
terburu-buru mendukung usulan itu 
karena belum mempelajari dan 
menelitinya.
"Barkan saja itu menjadi wacana. Nanti 
dikaji dulu," kata Doli di Jakarta, Kamis 
(19/12).
Menurut Ketua Komisi II ini, konsep 
asimetris biasanya dilakukan untuk 
otonomi daerah. Konsep itu bukan 
untuk pelaksanaan pilkada. Jika itu 
mau diterapkan harus dicari konsep 
yang sesuai untuk pilkada. 
"Jika konsep atau teori asimetris itu 
dipergunakan dalam konteks 
kepilkadaan, harus dicari dulu basisnya 
apa," tegas Doli.Doli menjelaskan 
setidaknya ada empat opsi terkait 
evaluasi pilkada langsung.
 Pertama, dikembalikan ke DPRD 
seperti zaman Orde Baru. 
Kedua, tetap Pilkada langsung tapi 
merevisi pasal-pasal yang membuat 
selama ini pilkada melahirkan ekses 
negatif. Ketiga, dengan melihat titik 
berat otonomi daerah. 
Jika titik beratnya di kabupaten/kota 
maka proses demokrasi yang dikaitkan 
dengan kedaulatan rakyat sudah di 
kabupaten/kota saja.
 Provinsi yang merupakan kepanjangan 
tangan pemerintah pusat tidak perlu 
melakukan pilkada langsung.Keempat, 
dengan menggelar pilkada asimeteris. 
Namun asimetris itu ada banyak 
turunannya. 
Ada pendekatannya misalnya untuk 
wilayah perbatasan. Di wilayah 
perbatasan yang rawan kejahatan, 
tindakan separatis dan gangguan 
lainnya, bisa saja pilkadanya diubah. 
Apakah kembali melalui DPRD atau 
bagaimana.
Pendekatan lainnya adalah 
meminimalisir politik uang. Ada yang 
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mengatakan makin jauh dari kota tingkat 
pendidikan masyarakat rendah, tingkat 
kesejahteraannya juga rendah maka 
pilihannya menjadi tidak rasional. Karena 
itu, pilkada langsung tidak perlu 
dilakukan.Namun di kota-kota, tingkat 
rasional pendidikannya sudah tinggi. 
Kesejahteraan masyarakat juga sudah 
membaik. Maka perlu dipertahankan 
pilkada langsung.
"Ini semua harus dikaji. Harus ada basis 
penelitiannya," ujar Doli.Sebelumnya, 
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan 
evaluasi Pilkada langsung dengan sistem 
asimetris. Pilkada asimetris dilihat dari 
indeks demokrasi di daerah yang hendak 
melakukan pemilu.
 Sistem secara langsung digunakan untuk 
daerah dengan tingkat kedewasaan 
demokrasi tinggi. Sementara, pemilihan 
tak langsung, bisa diterapkan di daerah 
yang tingkat kedewasaan demokrasi 
rendah.
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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)

Tanah Air
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