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Gubernur yang terkenal pandai 
berkata-kata belum tentu cerdas 
mengaplikasikan rangkaian konsep 
tata kota. Bahkan dengan tingginya 
tingkat pemakaian kata-kata malah 
bisa membingungkan dan akhirnya 
tujuan dari visi misi pelayanan kepada 
warga hanya berubah keculasan dalam 
upaya meraih kekuasaan dan atau pun 
menutupi ketidakbecusannya sebagai 
seorang Gubernur. Melihat banjir yang 
baru saja melanda Jakarta sebuah 

pelajaran yang sangat mahal. Mahal 
karena bukan hanya mengorbankan 
Jakarta, harta, tetapi juga nyawa! 
Terserah jika mengklaim ini musibah, ini 
gara-gara sampah atau bahkan ada yang 
dungunya mengatakan ini kehendak 
Tuhan sehingga kita harus menerimanya 
dengan sabar. Flashback kembali, tahun 
2016 lalu saat masih dalam masa 
kampanye pilgub DKI Jakarta, tak 
terbantahkan kalau Anies adalah 

Google : Anies Gubernur Terbodoh
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gubernur paling hebat soal cuap-cuap 
tapi nol tindakan. Saat dia ditanya 
masalah penanganan banjir yang 
konkret bagi ibu kota, dia enggan 
berkomentar banyak. Dia bilang tidak 
mau beberkan solusi yang dia miliki, 
karena takut ditiru oleh lawannya. Anies 
akan membeberkan penanganan banjir 
Ibu Kota secara konkret. Konsep yang 
dia tawarkan saat itu adalah konservasi 
air. Sekarang? mana hasilnya NOL 
alias omong kosong. Lalu Anies 
berencana akan melakukan 
pembangunan drainase vertikal di 
seluruh penjuru Jakarta. Menurutnya, 
dari hasil uji coba yang dilakukan, 
drainase vertikal disebut berhasil 
mengatasi banjir. Dia memberikan bukti 
dengan pembangunan sebuah drainase 
vertikal di Pondok Labu, Jakarta 

Selatan. Uji coba yang dilakukan saat 
hujan turun itu dinilai efektif mencegah 
banjir. Begitu anggaran keluar, dia akan 
segera memulai. Anies menjelaskan, 
nantinya seluruh wilayah akan dibangun 
drainase vertikal melalui Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang saling 
terintegrasi. Untuk wilayah perumahan 
akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan 
dan Permukiman Rakyat, di jalan-jalan 
akan dibangun oleh Dinas Bina Marga. 
Sedangkan untuk wilayah aliran sungai 
akan dibangun oleh Dinas Sumber Daya 
Air. "Karena yang dikerjakan simpel kok 
cuma buat lubang. Jadi bukan sesuatu 
yang luar biasa," katanya dengan penuh 
kepercayaan diri seolah banjir itu 
masalah murahan yang bisa diselesaikan 
dengan mudah, semudah mulutnya yang 
suka mengeluarkan untaian kata-kata 
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manis. Sekarang mana hasilnya. NOL 
alias omong kosong. Drainase vertikal 
ini hanyalah kedok yang dia gunakan 
untuk membuai masyarakat agar 
berpikir kalau dia ini orang intelektual. 
Kenyataannya, nasibnya sama dengan 
naturalisasi sungai yang nasibnya 
hingga kini masih mengambang entah di 
mana. Progresnya pun mungkin tidak 
sampai 5 persen. Normalisasi sungai 
yang dilakukan Ahok dulu, terhenti total. 
Anies tidak sumbang apa pun terhadap 
proyek ini. Artinya, Anies sama sekali 
tidak berbuat apa-apa selama 2 tahun 
lebih menjabat. Persentasi ngelesnya 
jauh lebih berat ketimbang actionnya. 
Tak usah sok merasa takut solusinya 
ditiru orang lain. Ngaku aja kalau 
solusinya tidak ada, sebagai bukti kalau 

Anies ini tak bisa kerja, dan bodoh. Anies 
juga mengatakan ketimpangan sosial 
ekonomi yang jadi persoalan utama. Lah, 
kalo pas banjir besar kayak gini? 
Memangnya yang kena masalah banjir 
bisa dipilah berdasarkan jenjang sosial 
ekonomi? Rumah artis Yuni Shara yang 
mewah itu saja kena banjir kok. Padahal 
sudah sejak lama, sejak Anies mulai 
menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta, 
Presiden Jokowi sudah memaparkan apa 
yang mesti dilakukan oleh Pemprov DKI 
Jakarta. Arahan itu sudah disampaikan 
pada bulan Desember 2017. Lalu diulang 
lagi pada pertengahan Desember lalu 
ketika Presiden Jokowi mengunjungi lokasi 
ibu kota baru di Kalimantan. Seakan 
mengingatkan pada Anies bahwa curah 
hujan mulai meningkat di akhir Desember 
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ra usah 

2019 dan ancaman banjir makin 
mendekat. Bener kan feelingnya Pak 
Jokowi? Banjir besar beneran terjadi di 
awal 2020. Dan Anies, yang tahu 
bahwa dia tidak melakukan apa-apa, 
sudah “ngegas” duluan. Baru banjir 
beberapa jam, di depan media, Anies 
malah bicara soal tidak menyalahkan 
siapa pun. Ketahuan banget ya gaya 
retorika-nya khas Anies. Pertama, 
selalu menyalahkan orang lain selalu 
saja menyalahkan pihak lain, 
menyalahkan bawahannya, 
pendahulunya, atau bahkan 
pemerintah pusat. Setiap kali Jakarta 
dirundung masalah. Kedua, kalau 
sudah tidak bisa mengelak bahwa dia 
tidak melakukan apa-apa, maka dia 
menyatakan pihaknya tidak mau 
menyalahkan siapa pun. Ketika 
kualitas udara Jakarta begitu buruk, 
bahkan menjadi yang terburuk di 
dunia, tahun lalu, Anies tidak segera 
mencarikan solusi terbaik untuk 
mengatasi masalah yang 
mengakibatkan terganggunya sistem 
pernafasan banyak warga Ibu Kota itu. 
Ia justru sibuk menyalahkan banyak 
pihak termasuk panjangnya masa 
musim kemarau ketika itu. Pun ketika 

didapatinya anggaran fiktif serta nilai 
anggaran yang jumlahnya di luar nalar di 
RAPBD DKI Jakarta oleh wakil rakyat asal 
PSI beberapa waktu lalu, Anies lagi-lagi 
menunjukkan kebodohannya. Dengan 
begitu angkuhnya, ia justru menyalahkan 
sistem e-budgeting yang bersusah payah 
dibangun Ahok, yang telah mendapat 
penghargaan dari KPK itu. Anies tidak 
berhenti di situ saja. Ketika Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono bicara soal 
normalisasi Kali Ciliwung yang baru 
selesai 16 km dari target 33 km, di jaman 
gubernur sebelum Anies. Anies langsung 
ngegas lagi. "Mohon maaf, Pak Menteri, 
saya harus berpandangan karena tadi 
bapak menyampaikan. Jadi, selama air 
dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta 
dan tidak ada pengendalian dari Selatan, 
maka apa pun yang kita lakukan di pesisir 
termasuk di Jakarta tidak akan bisa 
mengendalikan airnya," kata Anies. 
Sambil menyebut Kampung Melayu yang 
sudah ada normalisasi tetap mengalami 
banjir. Padahal sudah dikasih tahu oleh 
Presiden Jokowi bahwa bendungan di hilir 
hanya bisa mengurangi 30% dari air yang 
mengalir ke hulu (Jakarta). Masak 
ngarepin 100% ? Anies tidak sadar 
memperlihatkan kebodohan. Anies terus 
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ngegas soal wewenang pemerintah 
pusat dalam pengendalian banjir. 
Masih terus menembak soal 
pembangunan dam, waduk dan 
embung untuk mengurangi volume air 
yang turun ke Jakarta. Sementara 
katanya yang di Jakarta hanya fokus 
pada keselamatan warga. Anies belum 
berhenti ngelenya ketika Presiden 
Jokowi menyinggung soal warga 
buang sampah sembarangan sebagai 
salah satu faktor penyebab banjir, 
Anies ngegas lagi. "Mungkin kita harus 
cek lagi (apakah banjir di Jakarta 

karena sampah), seperti apa kondisi per 
wilayah yang di situ ada banjir," ucap 
Anies. Anies lalu menyinggung banjir di 
Bandara Halim Perdanakusuma. "Tapi 
kemarin bandaranya tidak bisa berfungsi. 
Apakah ada sampah di bandara? 
Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim 
kemarin tidak bisa digunakan," sebut 
Anies. Duh… Ini orang beneran lulusan 
UGM nggak sih? Bodoh banget 
penalarannya. Sampah itu bisa ada di 
mana saja, terutama yang dibuang 
sembarangan di kali-kali. Itu lah yang bisa 
menyebabkan banjir, karena kalinya 
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mampet. Kalau di ujung mampet, ya 
jelas mempengaruhi wilayah lain, tanpa 
perlu ada sampah di wilayah itu. Makin 
ngegas Anies, makin nampak 
bodohnya dia. Jadi fix betul, kalau 
banyak yang bilang bahwa Anies 
Baswedan adalah gubernur terbodoh 
sepanjang sejarah, karena segala 
tindakan licik dengan mengandalkan 
kata-kata sebenarnya adalah 
permainan lama yang sudah basi. 
Hanya saja Anies membungkusnya 
dengan rasa intelek, dengan agama 
dan seiman. Dan itu terbukti, dengan 
isu agama, jualan surga, ayat dan 
mayat, banyak yang terprovokasi. 
Bagaimana pun licik dan brutalnya 
masa kampanye Anies dan timnya, 
malah memberikan stigma yang kuat 
dan terbukti sampai saat ini bahwa 
Anies memang tidak mampu bekerja. 
Malah ia terus mengelak dan ngeyel 
agar dirinya tidak disalahkan. Karena 

itulah wajar saja kalau awal musibah banjir 
ini datang, saat diwawancara ia sudah 
berkata jangan ada saling menyalahkan. 
Ini sama halnya dengan kasus anggaran 
lem aibon yang meminta orang-orang agar 
jangan diramaikan. Kalau diramaikan, kan 
dia akan makin malu dan terpuruk. Cerita 
kocak Anies mengenai air yang harusnya 
masuk ke tanah dan bukan dialirkan pakai 
gorong-gorong ke laut berbuah 
kesuksesan menjadi lawakan abadi 
“kebodohan” Anies ketika menjual agama. 
Ironis memang mendapati faktor seiman 
begitu menggoda ketimbang pemahaman 
agama rakyat Indonesia. Khususnya, JKT 
58 yang kini diam membisu. Padahal 
bukan rahasia lagi Anies itu pecatan 
Jokowi sebelumnya. Tetapi, seiman 
mengalahkan logika, menendang Ahok 
yang jelas-jelas terbukti dengan seabrek 
prestasi dan pencapaian! Intinya, 
disingkirkannya Ahok bukan karena nggak 
mampu kerja, tetapi karena Ahok tidak 

seiman! Lalu dipungutlah Anies pecatan 
Jokowi tetapi seiman meskipun nggak 
bisa kerja! Buktinya sudah pernah 
dipecat loh! Serem karena inilah awalnya 
kehancuran Jakarta! Bahkan kehancuran 
Indonesia secara global, karena menjadi 
cikal bakal jualan agama dalam segala 
urusan. Singkatnya, apapun acaranya, 
agama dagangannya. Ngeri banget 
kawan kalau kilas balik kenapa DKI 
Jakarta apes dipimpin Anies Baswedan. 
Gubernur yang ngotot mau jadi 
pemimpin sampai gelap mata sekaligus 
buta hati menjual ayat dan mayat demi 
kursi DKI 1! Horor bro kalau mengingat 
kembali! Gila nggak, gara-gara ada 
kelompok yang berkepentingan 
mewujudkan mimpi Jakarta ini mau 
dijadikan syariah, maka dipilihlah 

gubernur seiman! Singkatnya, Jakarta 
ini dulu batu loncatan saja untuk grand 
design Indonesia bersyariah. Fakta 
yang nggak dikarang-karang, dua tahun 
sudah Jakarta berjalan dengan 
gubernur seiman bukan melangkah 
pasti menuju kemajuan. Tetapi justru 
melangkah pasti menuju kehancuran! 
Selama dua tahun itu pula terang 
benderang Anies Baswedan tampak 
sangat bodoh dalam segalanya, 
dibandingkan siapapun Gubernur DKI 
pendahulunya. Nggak perlu kita 
bandingkan dengan Ahok karena terlalu 
sadis dan tidak adil untuk Anies. Begitu 
vulgarnya konformasi kebodohan Anies 
hingga situs pencari Google saja nggak 
bisa berbohong mengakui Anies 
Baswedan sebagai gubernur terbodoh. 
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prestasi dan pencapaian! Intinya, 
disingkirkannya Ahok bukan karena nggak 
mampu kerja, tetapi karena Ahok tidak 

seiman! Lalu dipungutlah Anies pecatan 
Jokowi tetapi seiman meskipun nggak 
bisa kerja! Buktinya sudah pernah 
dipecat loh! Serem karena inilah awalnya 
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Indonesia secara global, karena menjadi 
cikal bakal jualan agama dalam segala 
urusan. Singkatnya, apapun acaranya, 
agama dagangannya. Ngeri banget 
kawan kalau kilas balik kenapa DKI 
Jakarta apes dipimpin Anies Baswedan. 
Gubernur yang ngotot mau jadi 
pemimpin sampai gelap mata sekaligus 
buta hati menjual ayat dan mayat demi 
kursi DKI 1! Horor bro kalau mengingat 
kembali! Gila nggak, gara-gara ada 
kelompok yang berkepentingan 
mewujudkan mimpi Jakarta ini mau 
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gubernur seiman! Singkatnya, Jakarta 
ini dulu batu loncatan saja untuk grand 
design Indonesia bersyariah. Fakta 
yang nggak dikarang-karang, dua tahun 
sudah Jakarta berjalan dengan 
gubernur seiman bukan melangkah 
pasti menuju kemajuan. Tetapi justru 
melangkah pasti menuju kehancuran! 
Selama dua tahun itu pula terang 
benderang Anies Baswedan tampak 
sangat bodoh dalam segalanya, 
dibandingkan siapapun Gubernur DKI 
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bandingkan dengan Ahok karena terlalu 
sadis dan tidak adil untuk Anies. Begitu 
vulgarnya konformasi kebodohan Anies 
hingga situs pencari Google saja nggak 
bisa berbohong mengakui Anies 
Baswedan sebagai gubernur terbodoh. 
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kita tahu dong Mbah Google selalu jadi 
andalan karena “jujur”. Nggak nyakin 
coba saja sendiri tanya si mbah, siapa 
sih gubernur terbodoh. Begitulah Anies 
dengan segala kebenarannya. Ia begitu 
pandai menata 
kata, namun 
bodoh saat 
menata kota. 
Sudah dua 
tahun lebih ia 
memimpin 
Jakarta, namun 
masih belum 
terlihat 
terobosan serta 
hasil kerjanya. 
Parahnya lagi, ia 
tidak mampu 
mempertahanka
n, bahkan 
cenderung 
merusak, apa 
yang 
sebelumnya 
dipandang baik 
oleh warga 
Jakarta. Di masa 
pemerintahanny
a, Jakarta ibarat 
Kopaja yang 
sedang melaju 
tidak karu-
karuan di tengah ramainya jalanan Ibu 
Kota. Berjalan tanpa kontrol. Semau 
gue saja. Jakarta seakan didrive tanpa 
sebuah perencanaan yang matang. Hari 
ini trotoar dibangun, besoknya 
dibongkar. Hari ini jalur sepeda dibuat, 
besoknya “dirusak” lagi. Sudah seperti 
tanpa konsep yang jelas, Anies, sang 
gubernur, keras kepala pula. Ia seperti 
tidak pernah salah. Ia bak malaikat yang 
segala apa yang ia kerjakan sempurna 
tanpa cacat sedikit pun. Setiap kali ia 
diberi masukan oleh rakyatnya, oleh 
para anggota DPRD DKI Jakarta, 
bahkan oleh presiden sekalipun, 
telinganya seakan tertutup terhadap 
semua masukan itu. Beberapa kali pula 
Anies diundang oleh Kementerian 
PUPR untuk membahas penanganan 
banjir di Jakarta, namun ia tidak pernah 
hadir. Berbagai solusi juga telah 

ditawarkan oleh kementerian yang 
mengurusi infrastruktur itu kepada Anies. 
Namun ia cuek saja. Ia seakan lebih 
pintar dan bahkan memilih 
berseberangan dengan Kementerian 

PUPR. Tapi 
begitulah, 
Anies seperti 
tak punya 
malu. Hari 
demi hari 
bulan demi 
bulan berita 
tentang dia 
makin 
banyak dan 
ramai. Bukan 
karena 
prestasi tapi 
karena 
nyinyiran 
atau cibiran 
atau pun 
kritikan plus 
sarkas yang 
sangat 
pedas. 
Seperti 
sarkas 
bahwa 
Jakarta 
hebat bisa 
mengubah 

sampah jadi gubernur. Belum lagi soal 
Pak Jokowi memberikan pengarahan 
bahwa banjir yang terjadi disebabkan 
oleh sampah, dan netizen langsung 
mengarah kepada sosok wajah Anies. 
Sudah terbukti bahwa Anies bukanlah 
Goodbener tapi Gabener. Artinya, jika 
dulu di zaman Ahok juga pernah terjadi 
hujan deras dan agak panjang, namun 
banjir tidak sampai separah ini. Tapi 
sayangnya, Ahok dibenci hanya karena 
berbeda agama, sangat kotor politik yang 
berjualan agama. Sebelumnya DKI ini 
pernah juga mendapatkan banjir yang 
parah, tapi itu di zamannya Fauzi Bowo, 
hingga pernah netizen membuat lelucon 
jiga bahwa bukan banjir namanya kalau 
cuma sampai selutut, itu namanya 
genangan, nanti bisa disebut banjir jika 
air sudah sampai ke kumis. Banyak yang 
ngakak, sebab saat itu memang Pak 

Bowo berkumis tebal. Jadi Jakarta 
sebenarnya bukan lagi pertama kali 
mengalami musibah banjir yang parah, 
maka tak heran kalau netizen kompak 
berkata bahwa Anies Baswedan adalah 
Gubernur terbodoh sepanjang sejarah. 
Bahkan seorang aktivis 1998, Aznil Tan 
mengatakan dengan gamblang melalui 
sebuah tulisan singkat, bahwa Anies 
adalah gubernur otak pendek. Banyak 
yang sangat setuju apabila ada warga 
yang mengatakan Anies adalah gubernur 
otak pendek, selain gubernur terbodoh. 
Karena kata kata Anies yang mengambil 
contoh Bandara Halim Perdanakusuma 
yang ada di Jakarta Timur untuk 
menyerang balik statement Joko Widodo, 
Presiden RI.
Sebab tak belajar dari peristiwa yang 
pernah terjadi. Bahkan dengan 
memaksakan ide lubang resapan yang 
justru bukan ide, tapi hanya upaya 
menutupi rasa egonya karena tak mau 
belajar dari pemerintahan sebelumnya, 
semakin memperjelas kualitas Anies 
yang benar-benar anjlok. Dengan 
kejadian ini, bahkan partai pun mulai 
malu jika mengangkat atau mencalonkan 
Anies. Maka kekalahan Ahok pada 
Pilkada DKI 2017 yang brutal itu adalah 
hikmah yang luar biasa. Kekalahan Ahok 
itu sebenarnya adalah kemenangan dan 
sekaligus batu sandungan atau 
penghalang besar Anies Baswedan akan 
sulit maju di pilpres 2024. Karena bobrok 
Anies sudah jelas atau ketahuan duluan. 
Warga Jakarta pernah mengalami 
bagaimana perubahan besar terjadi soal 
banjir dari zamannya Fauzi Bowo hingga 
datangnya Jokowi dan dipertegas di 
zaman Ahok. Seharusnya warga sudah 
melihat upaya perbaikan Jakarta menuju 
kota yang elegan tak kumuh, bahkan bisa 
meroket bersaing dengan kota-kota dunia 
lainnya. Tapi, hadirnya Anies karena 
menggunakan isu SARA jualan ayat dan 
mayat yang dibantu oleh para Kadrun, 
akhirnya Jakarta benar-benar kembali 
seperti dulu lagi, dengan hujan sehari 
saja, Jakarta sebagian besar porak-
poranda. Rumah-rumah mewah beserta 
mobilnya dari beberapa artis ternama pun 
jadi korban. Sifat ngeyel dari Anies inilah 
yang membuat 10,5 juta warga Jakarta 

terkatung-katung tidak karuan. Masa 
depan mereka terancam punah, 
seperti kambing hitam yang ikutan 
punah dihantam oleh Anies 
Baswedan, gubernur terbodoh versi 
Google ini. Harga diri dan citra Jakarta 
dan Indonesia menjadi rusak parah. 
Orang luar negeri tidak tahu siapa 
Anies, tapi orang asing tahu siapa 
Jokowi. Nanti kalau yang disalahkan, 
pasti Jokowi. Padahal, semua ini 
karena ketidaksinkronan antara 
pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat. Jadi mau tidak 
mau, demi keselamatan nyawa warga 
Jakarta, Jokowi harus turun tangan 
menyelesaikan sendiri permasalahan 
banjir. Sudah terlalu lama warga 
Jakarta menjadi korban politik dari era 
SBY dan Anies. Jakarta sempat 
terselamatkan di era Jokowi dan Ahok. 
Memang secara kemudahan, Jokowi 
akan lebih mudah mengurus banjir 
Jakarta jika ia menjadi presiden. Tapi 
kita harus lihat konteksnya. 
Konteksnya adalah dulu Jokowi ada di 
bawah SBY yang berseberangan 
politik dengan PDI-P. Dan jika ia jadi 
presiden, wakilnya, Ahok pasti akan 
meneruskan program besar 
penanggulangan banjir. Buruknya 
kondisi serta tidak kunjung 
tertanganinya banjir di Ibu Kota 
memaksa Presiden Republik 
Indoneisa, Joko Widodo turun tangan. 
Hal tersebut terlihat dalam postingan 
twitter milik Juru Bicara Presiden, 
Fadjroel Rachman @fadjroeL; pada 
Kamis (2/1/2020). Dalam 
postingannya, Fadjroel 
mengungkapkan Jokowi-sapaan Joko 
Widodo; untuk mengambil alih 
penanganan banjir Jakarta.
Instruksi tersebut katanya 
disampaikan Jokowi untuk tangani 
banjir di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya. Akhirnya Pria yang akrab 
disapa Jokowi itu mengambil alih 
penanganan banjir Ibu Kota. Banjir di 
wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 
sejak Rabu (1/1/2020) hingga hari ini, 
Kamis (2/1/2020) menarik perhatian 
Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo. Hal tersebut disampaikan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

kita tahu dong Mbah Google selalu jadi 
andalan karena “jujur”. Nggak nyakin 
coba saja sendiri tanya si mbah, siapa 
sih gubernur terbodoh. Begitulah Anies 
dengan segala kebenarannya. Ia begitu 
pandai menata 
kata, namun 
bodoh saat 
menata kota. 
Sudah dua 
tahun lebih ia 
memimpin 
Jakarta, namun 
masih belum 
terlihat 
terobosan serta 
hasil kerjanya. 
Parahnya lagi, ia 
tidak mampu 
mempertahanka
n, bahkan 
cenderung 
merusak, apa 
yang 
sebelumnya 
dipandang baik 
oleh warga 
Jakarta. Di masa 
pemerintahanny
a, Jakarta ibarat 
Kopaja yang 
sedang melaju 
tidak karu-
karuan di tengah ramainya jalanan Ibu 
Kota. Berjalan tanpa kontrol. Semau 
gue saja. Jakarta seakan didrive tanpa 
sebuah perencanaan yang matang. Hari 
ini trotoar dibangun, besoknya 
dibongkar. Hari ini jalur sepeda dibuat, 
besoknya “dirusak” lagi. Sudah seperti 
tanpa konsep yang jelas, Anies, sang 
gubernur, keras kepala pula. Ia seperti 
tidak pernah salah. Ia bak malaikat yang 
segala apa yang ia kerjakan sempurna 
tanpa cacat sedikit pun. Setiap kali ia 
diberi masukan oleh rakyatnya, oleh 
para anggota DPRD DKI Jakarta, 
bahkan oleh presiden sekalipun, 
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oleh sampah, dan netizen langsung 
mengarah kepada sosok wajah Anies. 
Sudah terbukti bahwa Anies bukanlah 
Goodbener tapi Gabener. Artinya, jika 
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hingga pernah netizen membuat lelucon 
jiga bahwa bukan banjir namanya kalau 
cuma sampai selutut, itu namanya 
genangan, nanti bisa disebut banjir jika 
air sudah sampai ke kumis. Banyak yang 
ngakak, sebab saat itu memang Pak 
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sebenarnya bukan lagi pertama kali 
mengalami musibah banjir yang parah, 
maka tak heran kalau netizen kompak 
berkata bahwa Anies Baswedan adalah 
Gubernur terbodoh sepanjang sejarah. 
Bahkan seorang aktivis 1998, Aznil Tan 
mengatakan dengan gamblang melalui 
sebuah tulisan singkat, bahwa Anies 
adalah gubernur otak pendek. Banyak 
yang sangat setuju apabila ada warga 
yang mengatakan Anies adalah gubernur 
otak pendek, selain gubernur terbodoh. 
Karena kata kata Anies yang mengambil 
contoh Bandara Halim Perdanakusuma 
yang ada di Jakarta Timur untuk 
menyerang balik statement Joko Widodo, 
Presiden RI.
Sebab tak belajar dari peristiwa yang 
pernah terjadi. Bahkan dengan 
memaksakan ide lubang resapan yang 
justru bukan ide, tapi hanya upaya 
menutupi rasa egonya karena tak mau 
belajar dari pemerintahan sebelumnya, 
semakin memperjelas kualitas Anies 
yang benar-benar anjlok. Dengan 
kejadian ini, bahkan partai pun mulai 
malu jika mengangkat atau mencalonkan 
Anies. Maka kekalahan Ahok pada 
Pilkada DKI 2017 yang brutal itu adalah 
hikmah yang luar biasa. Kekalahan Ahok 
itu sebenarnya adalah kemenangan dan 
sekaligus batu sandungan atau 
penghalang besar Anies Baswedan akan 
sulit maju di pilpres 2024. Karena bobrok 
Anies sudah jelas atau ketahuan duluan. 
Warga Jakarta pernah mengalami 
bagaimana perubahan besar terjadi soal 
banjir dari zamannya Fauzi Bowo hingga 
datangnya Jokowi dan dipertegas di 
zaman Ahok. Seharusnya warga sudah 
melihat upaya perbaikan Jakarta menuju 
kota yang elegan tak kumuh, bahkan bisa 
meroket bersaing dengan kota-kota dunia 
lainnya. Tapi, hadirnya Anies karena 
menggunakan isu SARA jualan ayat dan 
mayat yang dibantu oleh para Kadrun, 
akhirnya Jakarta benar-benar kembali 
seperti dulu lagi, dengan hujan sehari 
saja, Jakarta sebagian besar porak-
poranda. Rumah-rumah mewah beserta 
mobilnya dari beberapa artis ternama pun 
jadi korban. Sifat ngeyel dari Anies inilah 
yang membuat 10,5 juta warga Jakarta 

terkatung-katung tidak karuan. Masa 
depan mereka terancam punah, 
seperti kambing hitam yang ikutan 
punah dihantam oleh Anies 
Baswedan, gubernur terbodoh versi 
Google ini. Harga diri dan citra Jakarta 
dan Indonesia menjadi rusak parah. 
Orang luar negeri tidak tahu siapa 
Anies, tapi orang asing tahu siapa 
Jokowi. Nanti kalau yang disalahkan, 
pasti Jokowi. Padahal, semua ini 
karena ketidaksinkronan antara 
pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat. Jadi mau tidak 
mau, demi keselamatan nyawa warga 
Jakarta, Jokowi harus turun tangan 
menyelesaikan sendiri permasalahan 
banjir. Sudah terlalu lama warga 
Jakarta menjadi korban politik dari era 
SBY dan Anies. Jakarta sempat 
terselamatkan di era Jokowi dan Ahok. 
Memang secara kemudahan, Jokowi 
akan lebih mudah mengurus banjir 
Jakarta jika ia menjadi presiden. Tapi 
kita harus lihat konteksnya. 
Konteksnya adalah dulu Jokowi ada di 
bawah SBY yang berseberangan 
politik dengan PDI-P. Dan jika ia jadi 
presiden, wakilnya, Ahok pasti akan 
meneruskan program besar 
penanggulangan banjir. Buruknya 
kondisi serta tidak kunjung 
tertanganinya banjir di Ibu Kota 
memaksa Presiden Republik 
Indoneisa, Joko Widodo turun tangan. 
Hal tersebut terlihat dalam postingan 
twitter milik Juru Bicara Presiden, 
Fadjroel Rachman @fadjroeL; pada 
Kamis (2/1/2020). Dalam 
postingannya, Fadjroel 
mengungkapkan Jokowi-sapaan Joko 
Widodo; untuk mengambil alih 
penanganan banjir Jakarta.
Instruksi tersebut katanya 
disampaikan Jokowi untuk tangani 
banjir di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya. Akhirnya Pria yang akrab 
disapa Jokowi itu mengambil alih 
penanganan banjir Ibu Kota. Banjir di 
wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 
sejak Rabu (1/1/2020) hingga hari ini, 
Kamis (2/1/2020) menarik perhatian 
Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo. Hal tersebut disampaikan 
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Jokowi lewat status twitternya @jokowi; 
pada Kamis (2/1/2020) siang. Dalam 
postingannya, Jokowi menyebutkan 
terdapat empat lokasi banjir terparah 
pada awal tahun 2020.
Lokasi banjir tersebut disebutkannya 
meliputi permukiman warga di 
sepanjang aliran empat sungai besar. 
Empat sungai besar tersebut antara 
lain Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, 
Sungai Cakung dan Sungai Sunter. 
"Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal 
tahun ini paling parah terjadi di Daerah 
Aliran Sungai Krukut, Ciliwung, 
Cakung, dan Sunter,' tulis Jokowi. 
Terkait banjir tersebut, dirinya 
mengingatkan agar seluruh pihak 
mengambil langkah darurat, 
menyiagakan mesin pompa hingga 
blokade banjir lewat bronjong dana 
karung pasir. "Sebagai penanganan 
darurat, telah difungsikan pompa, 
karung pasir, bronjong dan tanki agar 
kawasan dan prasarana publik segera 
berfungsi kembali," jelasnya. Banjir 
besar yang terjadi saat ini katanya tidak 
terlepas dari molornya proyek 
pengendalian banjir Ibukota sejak tahun 
2014. Proyek tersebut tertunda lantaran 
proses pembebasan lahan tertunda 
sejak tahun 2017. "Pembangunan 
prasarana pengendalian banjir pada 
keempat sungai terkendala sejak 2017 
karena soal pembebasan lahan," 
ungkap Jokowi. Misalnya Sungai 
Ciliwung. Dalam denah besar 
pengendalian banjir, Jokowi 
menyebutkan proyek normalisasi 
Sungai Ciliwung baru berjalan 
sepanjang 16 kilometer dari 33 
kilometer yang direncanakan. "Di 
hulunya dibangun Bendungan Ciawi 
dan Sukamahi. Kedua bendungan 
direncanakan selesai akhir 2020," 
tambahnya.Sementara itu, percepatan 
pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung 
dari Sungai Ciliwung ke Sungai 
Cipinang katanya sedang berlanjut. 
"Masyarakat setempat telah menyetujui 
pemanfaatan lahan untuk kelanjutan 
pembangunan sudetan sepanjang 600 
meter dari keseluruhan 1.200 meter," 
jelasnya. Selain itu revitalisasi fasilitas 
umum, seperti bandara Halim 

Perdanakusuma, Tol Cikampek dan 
beberapa objek vital "Normalisasi fasilitas 
umum," tulisnya. Hal lainnya adalah 
akselerasi kerjasama antara pemerintah 
puisat dan provinsi dalam menanggulangi 
banjir. Kerjasama tersebut seperti 
pembangunan Waduk Cimahi dan Waduk 
Ciawi. Instruksi terakhir yang disampaikan 
Jokowi adalah mengingatkan masyarakat 
untuk tetap berhati-hati dalam 
menghadapi bencana banjir."Semuanya 
harus bergerak bersama-sama untuk 
memberikan rasa aman, untuk 
memberikan keselamatan kepada warga," 
jelas Jokowi. Nah kan sekarang siapa 
yang malu (itu kalau Anies masih punya 
malu) kalau pemerintah pusat sampai 
turun tangan ngatasi banjir ini. Malu-
maluin banget memilih pemimpin kok 
melihat seiman atau tidak seimannya. 
Ironis, hari gini hidup masih seperti katak 
dalam tempurung. Nggak tahu mengucap 
syukur sudah diberikan gubernur dengan 
visi yang membangun, justru memilih 
yang abal-abal! apa yang sudah atau bisa 
dibuat oleh gubernur seiman kalian itu? 
Serius, ngeri kawan jika bermain-main di 
ranah Tuhan! Lihat saja selama ini nggak 
satupun kerja Anies yang masuk di akal! 
Semua kerjaannya terlihat bodoh! Bahkan 
menurut banyak orang selama ini Anies 
nggak kerja kok. Cuma sibuk nggak 
karuan saja menghabiskan anggaran 
sembari merusak. Sebagai contoh kita 
bicara mengenai trotoar yang ngebet 
banget mau dibuat seluas mungkin 
dengan memakan jalur kendaraan 
bermotor. Apa nggak mikir, yang terjadi 
kemudian adalah kemacetan yang 
menggila. Lanjut dengan urusan PKL, dan 
janji DP 0 persen yang semuanya makin 
menelanjangi kecerdasan Anies. Belum 
lagi bicara soal sejumlah anggaran yang 
ngegilai! Termasuk diantaranya mimpi 
menyelenggarakan Formula E yang 
dibelanya mati-matian! Padahal jika waras 
cara berpikirnya, harusnya prioritaskan 
kesejahteraan warga Jakarta! Mikir 
bagaimana nih mengantisipasi banjir 
supaya tidak terjadi lagi! Memangnya 
selama ini nggak tahu kalau Jakarta 
rentan terhadap banjir? Ngedablek! 
Bukannya minimal melanjutkan apa yang 
sudah dirintis Ahok, justru ini semua 

dihentikan! Terlalu angkuh merasa 
kepintaran, akhirnya jadi sebaliknya. 
Ngawur plus gokil lengkap sudah 
paketnya, bahkan anggaran 
penanggulangan banjir sebesar 500 
miliar pun 
dipangkas 
Anies! 
Pasukan 
oranye yang 
dulu rajin 
terlihat 
membersihk
an Jakarta 
saja sudah 
lebih dahulu 
dibabat 
Anies karena 
“kecerdasan” 
maksimumny
a ini. Boleh 
saja selama 
ini kelompok 
seiman 
beserta 
gubernurnya 
merasa 
hebat dan 
berbangga 
diri karena 
berhasil 
menyingkirka
n Ahok. 
Tetapi, 
jangan lupa 
kawan bahwa Tuhan itu maha adil! Justru 
Dia itulah Hakim Agung yang adil! Apa 
dipikir selama ini Tuhan yang adil itu tidak 
memperhitungkan airmata mereka yang 
disakiti, dimulai dari disingkirkannya 
Ahok? percayalah kawan, karena 
dimataNya tidak ada yang bisa ditutupi! 
Untuk setiap ketidakadilan dan airmata 
yang pernah jatuh diperhitungkanNya. 
Inilah caraNya untuk menunjukkan 
kuasaNya. Mahal memang harga yang 
harus dibayar. Jadi jadikanlah ini 
pelajaran berharga! Mbok yah kalau 
beriman itu jangan bodoh! Jangan 
pernah sekali-sekali mengaitkan atau 
menilai agama dan keimanan orang lain! 
Apalagi jika itu ada maksud yang jahat! 
Inilah contoh nyata kalau berlaku curang 
dengan menjual agama. Ngeri bro! 

Terbukti lebih dari jelas apapun yang 
dikerjakan Anies cuma jadi sampah! 
Nggak ada satupun yang dibuatnya 
diberkati! Harusnya banjir hebat di 
Jakarta menjadi pelajaran yang mahal. 

Jangan 
mengaku 
paling 
beragama 
dan paling 
beriman. 
Catat yah, 
beriman itu 
urusan 
pribadi, dan 
beragama 
yang benar 
itu tidak 
pernah 
mengajarka
n kejahatan, 
kerakusan, 
kedengkian, 
menyakiti 
ataupun 
sejenisnya. 
Jadi, kalau 
beriman itu 
jangan jadi 
bodoh, atau 
bodoh 
dalam 
beriman! 
Sederhana 
saja, nggak 

bakalan sampai kapan pun kita bisa 
mengakali Tuhan dengan menjual 
agama. Justru sebaliknya, ketika 
agama menjadi “mainan” menandakan 
kita kurang beriman. Bukan urusan 
manusia menilai keimanan seseorang, 
apalagi demi dengan kepentingan 
tertentu. Seperti juga hukum tabur tuai 
maka inilah yang terjadi. Ketika Dia 
menelanjangi dan mempertontonkan 
kebodohan Anies dalam memimpin 
Jakarta karena alasan seiman, dan 
bukan karena kemampuannya. DKI 1 
yang diperoleh Anies dengan kelicikan, 
akhirnya menuai badai! Pelajaran 
berharga yang bukan hanya untuk JKT 
58 tetapi juga Indonesia ketika memilih 
pemimpin nantinya. Semoga kita bisa 
belajar dari Jakarta. Amin.
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Jokowi lewat status twitternya @jokowi; 
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Perdanakusuma, Tol Cikampek dan 
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Terdapat banyak makanan sehat yang 
bisa kamu peroleh dari lautan. Mulai 
boga bahari seperti ikan atau juga 
dengan rumput laut yang mudah didapat 
di lautan.Sejumlah makanan tersebut 
mengandung 
nutrisi yang 
dibutuhkan 
oleh tubuh 
dan penting 
untuk 
menjaga 
kesehatan. 
Oleh karena 
itu penting 
untuk 
mengonsums
i nya secara 
rutin.Rumput 
laut 
mengandung 
sekitar 46 jenis mineral, 11 vitamin yang 
berbeda, dan 16 asam amino yang 
berfungsi untuk membangun protein. 
Rumput laut juga kaya dengan vitamin A, 
kalsium, niasin, yodium, zat besi, kalium, 
dan fosfor.Sejumlah kandungan laur 
biasa dari rumput laut tersebut 
menjadikan makanan ini memiliki 
sejumlah manfaat luar biasa untuk tubuh. 
Dilansir dari Healthmeup, berikut 
sejumlah manfaat sehat yang bisa kamu 
peroleh dari rumput laut.
1.Mengatur Fungsi Tiroid
Rumput laut merupakan makanan yang 
kaya dengan kandungan yodium. 
Sejumlah kandungan yang terdapat 
dalam rumput laut tersebut bisa berguna 
bagi kelenjar tiroid dalam mengatur 
fungsinya.
2.Menurunkan Berat Badan
Kelenjar tiroid dalam tubuh memiliki 
hubungan dengan berat badan 
seseorang. Ketika fungsi tiroid dalam 

Manfaat Rumput Laut Untuk Kesehatan
tubuh meningkat, sistem metabolisme 
tubuh juga ikut meningkat sehingga 
berat badan bisa turun dengan cepat.
3.Menjaga Asupan Air Tubuh
Selain kaya dengan nutrisi, rumput laut 

memiliki banyak 
kandungan 
garam alami. 
Kandungan ini 
membantu 
mengikat air 
dan 
mengalirkannya 
ke seluruh 
tubuh sehingga 
kamu terhindar 
dari dehidrasi.
4.Mencegah 
Kanker
Tanpa disadari, 
rumput laut 

ternyata juga dapat mencegah kanker. 
Hal ini terutama terjadi pada jenis 
kanker yang menyerang estrogen 
seperti payudara, endometrium, dan 
kanker ovarium.
5.Meningkatkan pH
Rumput laut merupakan makanan 
dengan kandungan basa di dalamnya. 
Mengonsumsinya bisa membantu 
menjaga keseimbangan antara asam 
dan basa dalam tubuh sehingga pH 
tubuh meningkat.
6.Melindungi Tubuh dari Radiasi
Rumput laut memiliki kandungan 
bernama natrium alginat di dalamnya. 
Kandungan ini merupakan zat alami 
yang melindungi tubuh dari 
radiasi.Terdapat berbagai jenis 
makanan yang merupakan olahan 
rumput laut untuk mendapat sejumlah 
manfaat ini. Kamu bisa mengonsumsi 
makanan ini secara rutin untuk 
memperoleh manfaatnya. 
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Qassim Sulaimani, panglima Garda 
Revolusi Iran yang tewas dalam sebuah 
serangan drone Amerika Serikat di 
Bandara Internasional Baghdad, Irak pagi 
tadi adalah sosok militer paling penting 
dan berpengaruh di Iran hari ini. 
Sulaimani selama ini terlibat dalam 
aktivitas militer Iran di banyak negara, 
termasuk Irak, Afghanistan, dan sejumlah 
negara Kaukasus. Dia juga disebut-sebut 
sebagai orang paling dekat dengan 
pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatullah 
ALi Khamenei. Dia sudah beberapa kali 
selamat dari upaya pembunuhan oleh 
negara Barat, Israel, dan Arab dalam 20 
tahun terakhir.Dikutip dari laman Haaretz, 
Jumat (3/1), pria berusia 61 tahun 
dengan lima putra itu tidak banyak mau 
diwawancara oleh media Iran. Dia 
menyerahkan urusan itu kepada para 
politisi yang selama ini juga kurang dia 
hormati. Dia bukanlah sarjana agama dan 
tidak mengenyam pendidikan agama.Di 
masa muda dia mulai bekerja pada usia 
belia sebagai pekerja konstruksi untuk 

Mengenal Jenderal Iran Qassim Sulaimani

membayar utang USD 100 kepada 
pemerintah dan membantu 
perekonomian keluarganya yang 
miskin. Sulaimani kemudian bekerja 
sebagai teknisi perairan di kantor 
pemerintah kota di Kerman. Dia juga 
tidak diketahui apakah ikut berdemo 
menggulingkan Shah pada 
1979.Setelah terjadi Revolusi Islam 
Iran, dia bergabung dengan Garda 
Revolusi, pasukan militer yang terpisah 
dari angkatan bersenjata negara dan 
ikut bertempur dalam Perang Iran-Irak 
1980-1988.
1.Punya Karisma dan Kepemimpinan
Berkat kemampuan berpikirnya yang 
strategis, karisma, dan 
kepemimpinannya akhirnya dia ditunjuk 
memimpin Pasukan al-Quds pada 
1998. Pasukan al-Quds beroperasi di 
luar Iran untuk memperluas pengaruh 
Iran dan menyebarkan Revolusi 
Islam.Meski hanya memperoleh 
pelatihan militer selama enam pekan, 
Sulaimani dianggap sosok yang 

Rheumatoid Arthritis atau radang sendi 
merupakan masalah saraf yang bisa 
sangat mengganggu diri kita sehari-
hari. Penyakit ini merupakan 
peradangan yang parah pada 
persendian dan jaringan yang bisa 
menimbulkan rasa sakit ketika 
disentuh.Kondisi sakit dan tak nyaman 
yang muncul ini sering membuat 
seseorang kesulitan untuk beraktivitas. 
Duduk atau 
tidur pada 
posisi tertentu 
bisa 
menyebabkan 
rasa sakit 
pada sendi 
dan jaringan 
ketika 
ditekan.Rasa 
sakit yang 
muncul ini 
biasanya bisa 
diredakan 
dengan 
menggunakan obat-obatan yang kuat. 
Namun sejumlah perubahan gaya hidup 
bisa membantu mengatasi masalah 
ini.Makanan dan minuman yang kamu 
konsumsi bisa sangat penting untuk 
meredakan radang sendi yang kamu 
alami. Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah minuman berkhasiat 
yang bisa membantu meredakan rasa 
sakit akibat radang sendi.
1.Susu Kunyit
Jika kamu tidak mengalami masalah 
intoleran laktosa, mencampur susu 
dengan kunyit bisa membantu 
mengatasi radang sendi, Susu memiliki 
kandungan anti peradangan yang 
sangat bermanfaat untuk hal 
ini.Mencampur susu dengan dengan 
kunyit yang memiliki fungsi 
penyembuhan dan efek terapi bisa 
bermanfaat untuk radang sendi. 
Konsumsi minuman ini sebelum tidur 
bisa membantu mengatasi masalah 
radang sendi.
2.Teh Hijau

Minuman Pereda Radang Sendi
Teh hijau memiliki kandungan antioksidan 
yang membantu menyerang peradangan 
di dalam tubuh. Walau begitu, waspada 
jika kamu mengonsumsi pengencer darah 
maka sebaiknya konsultasi dulu dengan 
dokter sebelum mengonsumsinya. Vitamin 
K yang ada di teh hijau bisa membalikkan 
efek dari pengencer darah.
3.Anggur Merah
Alkohol merupakan minuman yang harus 

dihindari 
ketika 
memiliki 
radang 
sendi 
kecuali 
anggur 
merah. 
Minuman 
satu ini 
memiliki 
kandung
an anti 
peradan
gan yang 
bernama 

reveratrol.Penelitian menunjukkan bahwa 
kandungan ini bisa mengurangi faktor 
risiko berkembangnya radang sendi. 
Walau begitu, mengonsumsinya dalam 
jumlah besar justru bisa memperburuk 
kondisi sehingga sebaiknya batasi.
4.Jus Kaya Vitamin C
Vitamin C bisa membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh dan meredakan rasa 
sakit. Buah seperti jeruk, nanas, dan tomat 
bisa meredakan rasa sakit akibat radang 
sendi.Buah ini memiliki kandungan anti 
oksidan yang bisa melawan radikal bebas 
di dalam tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya 
jangan melupakan konsumsi sejumlah jus 
buah ini.
5.Smoothies Buah dan Sayur
Smoothies buah dan sayur bisa memiliki 
manfaat yang lebih baik dibanding jus 
buah. Kandungan nutrisi dan antioksidan 
dari keduanya lebih baik ketika dikonsumsi 
dalam bentuk smoothies.Konsumsi 
sejumlah minuman tersebut untuk 
meredakan rasa sakit akibat radang sendi. 
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Mengenal Jenderal Iran Qassim Sulaimani

membayar utang USD 100 kepada 
pemerintah dan membantu 
perekonomian keluarganya yang 
miskin. Sulaimani kemudian bekerja 
sebagai teknisi perairan di kantor 
pemerintah kota di Kerman. Dia juga 
tidak diketahui apakah ikut berdemo 
menggulingkan Shah pada 
1979.Setelah terjadi Revolusi Islam 
Iran, dia bergabung dengan Garda 
Revolusi, pasukan militer yang terpisah 
dari angkatan bersenjata negara dan 
ikut bertempur dalam Perang Iran-Irak 
1980-1988.
1.Punya Karisma dan Kepemimpinan
Berkat kemampuan berpikirnya yang 
strategis, karisma, dan 
kepemimpinannya akhirnya dia ditunjuk 
memimpin Pasukan al-Quds pada 
1998. Pasukan al-Quds beroperasi di 
luar Iran untuk memperluas pengaruh 
Iran dan menyebarkan Revolusi 
Islam.Meski hanya memperoleh 
pelatihan militer selama enam pekan, 
Sulaimani dianggap sosok yang 

Rheumatoid Arthritis atau radang sendi 
merupakan masalah saraf yang bisa 
sangat mengganggu diri kita sehari-
hari. Penyakit ini merupakan 
peradangan yang parah pada 
persendian dan jaringan yang bisa 
menimbulkan rasa sakit ketika 
disentuh.Kondisi sakit dan tak nyaman 
yang muncul ini sering membuat 
seseorang kesulitan untuk beraktivitas. 
Duduk atau 
tidur pada 
posisi tertentu 
bisa 
menyebabkan 
rasa sakit 
pada sendi 
dan jaringan 
ketika 
ditekan.Rasa 
sakit yang 
muncul ini 
biasanya bisa 
diredakan 
dengan 
menggunakan obat-obatan yang kuat. 
Namun sejumlah perubahan gaya hidup 
bisa membantu mengatasi masalah 
ini.Makanan dan minuman yang kamu 
konsumsi bisa sangat penting untuk 
meredakan radang sendi yang kamu 
alami. Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah minuman berkhasiat 
yang bisa membantu meredakan rasa 
sakit akibat radang sendi.
1.Susu Kunyit
Jika kamu tidak mengalami masalah 
intoleran laktosa, mencampur susu 
dengan kunyit bisa membantu 
mengatasi radang sendi, Susu memiliki 
kandungan anti peradangan yang 
sangat bermanfaat untuk hal 
ini.Mencampur susu dengan dengan 
kunyit yang memiliki fungsi 
penyembuhan dan efek terapi bisa 
bermanfaat untuk radang sendi. 
Konsumsi minuman ini sebelum tidur 
bisa membantu mengatasi masalah 
radang sendi.
2.Teh Hijau

Minuman Pereda Radang Sendi
Teh hijau memiliki kandungan antioksidan 
yang membantu menyerang peradangan 
di dalam tubuh. Walau begitu, waspada 
jika kamu mengonsumsi pengencer darah 
maka sebaiknya konsultasi dulu dengan 
dokter sebelum mengonsumsinya. Vitamin 
K yang ada di teh hijau bisa membalikkan 
efek dari pengencer darah.
3.Anggur Merah
Alkohol merupakan minuman yang harus 

dihindari 
ketika 
memiliki 
radang 
sendi 
kecuali 
anggur 
merah. 
Minuman 
satu ini 
memiliki 
kandung
an anti 
peradan
gan yang 
bernama 

reveratrol.Penelitian menunjukkan bahwa 
kandungan ini bisa mengurangi faktor 
risiko berkembangnya radang sendi. 
Walau begitu, mengonsumsinya dalam 
jumlah besar justru bisa memperburuk 
kondisi sehingga sebaiknya batasi.
4.Jus Kaya Vitamin C
Vitamin C bisa membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh dan meredakan rasa 
sakit. Buah seperti jeruk, nanas, dan tomat 
bisa meredakan rasa sakit akibat radang 
sendi.Buah ini memiliki kandungan anti 
oksidan yang bisa melawan radikal bebas 
di dalam tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya 
jangan melupakan konsumsi sejumlah jus 
buah ini.
5.Smoothies Buah dan Sayur
Smoothies buah dan sayur bisa memiliki 
manfaat yang lebih baik dibanding jus 
buah. Kandungan nutrisi dan antioksidan 
dari keduanya lebih baik ketika dikonsumsi 
dalam bentuk smoothies.Konsumsi 
sejumlah minuman tersebut untuk 
meredakan rasa sakit akibat radang sendi. 

Internasional



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

berpengaruh di tubuh Garda Revolusi, 
melebihi Panglima sebelumnya 
Muhammad Ali Jafri.Al-Quds didirikan 
di masa perang Iran-Irak sebagai 
pasukan elit khusus. Tujuannya adalah 
membantu Kurdi untuk memerangi 
pemimpin Irak Saddam Hussein dan 
menyebarkan prinsip Revolusi Islam 
yang pada saat itu belum jelas apakah 
mereka setia dengan rezim Iran. 
Kemudian al-Quds mulai melatih 
pasukan di luar Iran, seperti Hizbullah 
di Libanon dan melancarkan serangan 
ke sejumlah rezim musuh.Sulaimani 
dikaitkan dengan sejumlah serangan 
dan upaya serangan terhadap orang 
Israel dan Yahudi di seluruh dunia, 
termasuk pengeboman pusat 
komunitas Yahudi di Buenos Aires, 
Argentina pada 1994, serangan 
terhadap bus wisata Israel di Burgas, 
Bulgaria pada 2012.
2.Bekerja Sama dengan Amerika
Pengaruhnya yang begitu kuat di 
kawasan membuat dia juga beberapa 
kali bekerja sama dengan Amerika. 
meski dia terlibat dalam sejumlah 
serangan terhadap pasukan AS di Irak 
setelah invasi AS ke Irak pada 2003, 
Sulaimani juga bekerja sama dengan 
Amerika untuk memilih perdana 
menteri sementara Irak pada 2010. 
Atas permintaan AS, Sulaimani juga 
memerintahkan Pasukan Mahdi, 
separatis Irak yang dipimpin Imam 
Syiah Muqtada al-Sadr, untuk 
menghentikan serangan terhadap 
Amerika di Baghdad. Ketika AS 

menginvasi Afghanistan setelah peristiwa 
11 September 2001, pejabat Iran, atas 
perintah Sulaimani, memberikan peta 
lokasi-lokasi basis Taliban di Afghanistan 
kepada Amerika.Sulaimani sudah sering 
keluar masuk Baghdad, terutama dalam 
beberapa bulan terakhir ketika sejumlah 
pihak ingin membentuk pemerintahan baru 
di Irak.Meski sebelumnya dianggap sosok 
di belakang layar, Sulaimani belakangan 
menjadi seperti selebritas di Iran. Dia 
punya banyak pengikut di 
Instagram.Sosoknya juga semakin 
kondang ketika Iran terlibat dalam konflik 
Suriah sejak 2013. Dia muncul dalam 
sejumlah foto di medan perang, 
dokumenter, dan bahkan muncul di video 
musik dan film animasi.
3.Pahlawan Nasional Iran
Dalam sebuah wawancara yang langka 
dan disiarkan di stasiun televisi Iran pada 
Oktober lalu, dia mengatakan sedang 
berada di Libanon ketika terjadi konflik 
Israel-Hizbullah pada 2006."Bagi kaum 
Syiah di Timur Tengah, dia adalah sosok 
James Bond, Lady Gaga digabung jadi 
satu," tulis pengamat CIA Kennteh Pollack 
dalam artikel di Time tentang sosok paling 
berpengaruh di dunia pada 2017."Bagi 
negara Barat, dia bertanggung jawab atas 
penyebaran Revolusi Islam Iran ke luar 
negeri dan mendukung teroris serta 
menumbangkan pemerintahan pro-Barat 
dan pemimpin perang Iran di luar negeri," 
kata Pollack.Sulaimani adalah pahlawan 
nasional Iran. Khamenei bahkan 
menyebut dia sebagai "syuhada hidup 
revolusi".

Pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatullah 
Ali Khamenei menunjuk wakil kepala 
Garda Revolusi Iran Ismail Qaani 
menggantikan Qassim Sulaimani setelah 
sang pemimpin Garda Revolusi itu tewas 
dalam serangan drone Amerika Serikat di 
Bandara Internasional Baghdada tadi 
pagi."Menyusul syahidnya jenderal hebat 
Haji Qassim Sulaimani, saya menunjuk 
Brigadir Jenderal Ismail Qaani sebagai 
panglima Pasukan Quds Garda Revolusi 
Islam," kata Ali Khamenei dalam 
pernyataan di situs resminya, seperti 
dilansir laman Arab News, Jumat 
(3/1).Khamenei menyebut Qaani adalah 
sosok yang paling banyak tanda jasanya 
di Garda Revolusi di masa Perang Iran-
Irak pada 1980-1988."Perintah untuk 
pasukan Garda Revolusi masih tetap 
sama seperti di masa kepemimpinan 
syahid Sulaimani," kata Ali 
Khamenei."Saya meminta kepada 
seluruh anggota pasukan untuk bekerja 
sama dengan Jenderal Qaani dan 
semoga dia diberi kesejahteraan, 
bimbingan," ujar Khamenei.
Rapat darurat
Kantor berita ISNA melaporkan, badan 
keamanan tertinggi Iran juga langsung 
mengadakan rapat darurat hari ini atas 

Ismail Qaani Gantikan Qassim Sulaimani

Internasional

kejadian itu."Dalam beberapa jam ke 
depan rapat darurat Dewan Keamanan 
Nasional Tertinggi akan digelar untuk 
membahas serangan terhadap 
kendaraan Jenderal Sulaimani di 
Baghdad yang membuat beliau syahid," 
kata ISNA mengutip juru bicara Keyvan 
Khosravi, seperti dilansir laman 
Channel News Asia, Jumat 
(3/1).Menteri Luar Negeri Iran mengutuk 
pembunuhan ini dan menyebut AS 
bertanggung jawab atas segala dampak 
yang timbul atas serangan ini."Tindakan 
terorisme internasional AS dengan 
menyasar dan membunuh Jenderal 
Sulaimani sangat berbahaya dan 
bodoh," kata Muhammad Javad Zarif di 
Twitternya.
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Amerika Serikat membunuh Panglima 
Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal 
Qassim Sulaimani dalam sebuah 
serangan pesawat nirawak (drone) ke 
Bandara Internasional Baghdad, Jumat 
(3/1). Perintah pembunuhan langsung 
diberikan oleh Presiden AS, Donald 
Trump.Pihak Iran langsung merespons 
dan berjanji bakal membalas tindakan 
Amerika Serikat. Hubungan kedua 
negara pun saat ini bisa dibilang berada 
di titik nadir.Potensi terjadinya perang 
antara keduanya begitu terbuka. Iran 
dan AS berada di ujung tanduk 
peperangan. Layaknya AS, Iran juga 
memiliki sekutu. Bahkan, sekutu Iran 
diketahui merupakan negara-negara 
yang menjadi lawan AS. Iran diketahui 
memiliki hubungan baik dengan Rusia 
dan China.
Lantas akankah Rusia dan China bakal 
membantu Iran jika perang terjadi? 
Berikut potret kedekatan Iran dengan 
China dan Rusia.
1.Iran, China dan Rusia Latihan Militer 
Bersama
Militer Angkatan Laut Iran, China dan 
Rusia latihan bersama di Samudera 
Hindia dan Teluk Oman pada Desember 
2019. Latihan militer AL ini menjadi 

Akankah Cina Dan Rusia Bantu Iran Lawan AS ?

Internasional

upaya pencegahan dari tekanan 
Amerika Serikat."Pesan dari latihan ini 
adalah perdamaian, persahabatan dan 
keamanan abadi melalui kerja sama 
dan persatuan ... dan hasilnya akan 
menunjukkan bahwa Iran tidak dapat 
diisolasi," kata laksamana armada Iran, 
Gholamreza Tahani di televisi 
pemerintah, seperti dikutip dari 
Reuters.Seperti diketahui, perairan di 
sekitar Iran telah menjadi fokus 
ketegangan internasional. Amerika 
Serikat memberikan tekanan pada Iran, 
seperti penekanan penjualan minyak 
mentah Iran dan memutus tali 
perdagangan Iran.
2.Iran dan Rusia Bangun Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir
Iran dan Rusia meresmikan tahap 
rekonstruksi baru untuk reaktor kedua 
di satu-satunya pembangkit listrik 
tenaga nuklir Iran di Bushehr di pantai 
Teluk, Minggu (10/11/2019). 
Rekonstruksi itu diresmikan oleh 
Kepala Organisasi Energi Atom Iran 
(AEOI) Ali Akbar Salehi dan wakil 
kepala badan nuklir Rusia Rosatom, 
Alexander Lokshi
Reaktor tersebut adalah satu dari dua 

PT Pertamina (Persero) menurunkan 
harga bahan bakar minyak (BBM) 
Umum jenis bensin dan solar di awal 
tahun 2020. Penurunan harga yang 
dimaksud adalah untuk jenis BBM 
Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina 
Dex dan 
Dexlite. 
Penurunan 
harga 
berlaku di 
seluruh 
Indonesia 
mulai 
Minggu, 5 
Januari 
2020 pukul 
00.00 
waktu 
setempat. 
Penyesuai
an harga 
merupakan 
implementa
si 
Keputusan 
Menteri 
(Kepmen) 
ESDM 
187K/10/M
EM/2019 
tentang 
Formula 
Harga 
Dasar 
Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran 
Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis 
Bensin dan Minyak Solar yang 
Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum atau Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Vice 
President Corporate Communication 
Pertamina, Fajriyah Usman 
mengatakan, penyesuaian harga BBM 
Umum merupakan aksi korporasi yang 
mengacu pada ketentuan yang berlaku 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Baca 
juga: Shell Turunkan Harga BBM, Ini 
Rinciannya  "Kami telah berkoordinasi 
dengan instansi terkait dan memastikan 

Pertamina Turunkan Harga BBM
pelayanan kepada masyarakat terus 
berjalan dengan baik, terutama pelanggan 
setia produk-produk unggulan Pertamina,” 
ujar Fajriyah dalam rilis yang diterima 
Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).  Harga 
baru yang berlaku di beberapa daerah bisa 

berbeda-
beda karena 
dipengaruhi 
oleh 
perbedaan 
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Pajak Bahan 
Bakar 
Kendaraan 
Bermotor 
(PBBKB) di 
masing-
masing 
daerah. 
Berikut 
adalah 
penyesuaian 
harga untuk 
wilayah 
Jakarta :
Pertamax 
turun dari 
harga semula 
Rp 9.850 
menjadi Rp 
9.200 per 
liter. 
Pertamax 
Turbo turun 

dari harga semula Rp 11.200 menjadi Rp 
9.900 per liter. 
Pertamina Dex turun dari harga semula Rp 
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 Dexlite turun dari harga semula Rp 10.200 
menjadi Rp 9.500 per liter. Untuk detail 
harga BBM dapat dilihat di 

. Dengan adanya 
penyesuaian harga ini, diharapkan dapat 
meningkatkan loyalitas masyarakat yang 
sudah menjadi pelanggan setia produk 
Pertamina. Sekaligus sebagai upaya 
perusahaan untuk mengajak masyarakat 
menggunakan produk-produk BBM 
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www.pertamina.com
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Akankah Cina Dan Rusia Bantu Iran Lawan AS ?
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Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

yang secara resmi sedang dibangun 
sejak 2017 di lokasi Bushehr yang 
berjarak sekitar 750 kilometer (460 mil) 
selatan Teheran.Kesepakatan nuklir 2015 
yang ditandatangani oleh Iran dengan 
enam kekuatan utama, termasuk Rusia, 
membatasi beberapa jenis reaktor nuklir 
yang dapat dikembangkan Iran, dan 
produksi bahan bakar nuklirnya. Namun 
tidak mengharuskan Iran untuk 
menghentikan penggunaan energi 
nuklirnya untuk pembangkit listrik."Dalam 
visi jangka panjang hingga 2027-2028, 
ketika proyek-proyek ini selesai, kita akan 
memiliki 3.000 megawatt listrik yang 
dihasilkan oleh pembangkit nuklir," kata 
Salehi pada upacara tersebut.Republik 
Islam memang sedang berusaha untuk 
mengurangi ketergantungan pada minyak 
dan gas melalui pengembangan fasilitas 
tenaga nuklir.Rusia membangun reaktor 
1.000 megawatt yang ada di Bushehr 
yang mulai beroperasi pada September 
2011 dan diperkirakan akan melakukan 
pembangunan sepertiga di masa depan, 

menurut AEOI.Sebagai bagian dari 
perjanjian 2015, Moskow menyediakan 
bahan bakar yang dibutuhkan Iran 
untuk reaktor nuklir.
3.Hubungan China dan Iran
Hubungan China dan Iran semakin 
melekat, semenjak China mengalami 
perang dagang dengan Amerika 
Serikat. China dan Iran menjalin 
kerjasama di bidang ekonomi. Wajar 
saja, karena keduanya menjadi target 
Amerika Serikat.Washington menjadi 
semakin agresif terhadap Teheran pada 
tahun 2017. Presiden Donald Trump 
memperingatkan Iran pada hari Minggu 
bahwa: "Jika Iran ingin berperang, itu 
akan menjadi akhir resmi Iran. Jangan 
pernah mengancam Amerika Serikat 
lagi!"Usai pernyataan Trump, para 
pejabat Pentagon diperkirakan memberi 
arahan singkat kepada para petugas 
keamanan nasional soal rencana untuk 
mengirim 10.000 pasukan AS ke Timur 
Tengah di tengah meningkatnya 
ketegangan dengan Iran.
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Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda 
Muhammadiyah Sunanto mendorong 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
untuk bersikap tegas terhadap Republik 
Rakyat China terkait status kepemilikan 
Laut Natuna Utara.Pria yang akrab 
disapa Cak Nanto itu berpendapat 
Prabowo harus menyatakan sikap tegas 
Indonesia soal Natuna. Menurutnya, hal 

Harapan Pemuda Muhammadiyah PadaPrabowo

Tanah Air

itu penting sebagai bentuk kewibawaan 
negara."Protes itu juga bagian daripada 
jalan damai. Jadi jangan memble dong 
kalau damai itu, (protes) terus 
dilakukan sebagai sikap karena 
kekeliruan negara lain terhadap wilayah 
negara kita," kata Cak Nanto saat 
ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu 
(4/1).Cak Nanto mengingatkan Lau 

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Jika kita bisa positif menanggapi kritik, 
hati pun tak akan lelah.
 Kadang, Anda sering panik dan 
merasa sendiri sehingga suka 
“keceplosan” bicara kasar.
Keuangan: Tagih utang.
Asmara: Penuh curiga

Jangan sampai muncul salah paham
dengan rekan kerja gara-gara candaan. 
Ada kiriman barang yang sudah lama 
Anda tunggu. Hmm, semoga kali ini 
pesanannya sesuai harapan.
Keuangan:  Bebas utang.
Asmara:  Tahu sama tahu.

Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.
Keuangan:  Kas aman.
Asmara:  Beri hadiah.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .
Keuangan: Boros ongkos.
Asmara: Kabar baik.

Berhati-hatilah ketika mengharapkan 
sesuatu karena tidak selalu 
mendapatkannya.Akan ada berita 
menggembirakan dalam beberapa hari 
kedepan.
Keuangan: Kartu hilang.
Asmara: Dikekang.

Minggu ini Anda masih harus bekerja 
keras. Lihat saja, tugas terus 
bertambah, karena bos terlalu percaya 
kepada Anda.
Badan sudah tak kuat, tapi Anda pun 
tak berani menolak. 
Keuangan:  Ingin naik gaji.
Asmara:  Kualitas rendah.

Uang memang bisa menjadi bumerang. 

Sekalipun pertemanan sudah berjalan 
sekian lama, tapi Anda berhak berbicara 
bila sudah menyangkut hak
Keuangan:  Agak rugi.
Asmara:  Akhirnya bertemu.

Jangan terburu-buru mengambil 
keputusan penting. 
Apalagi bila menyangkut masalah 
kesehatan.Semoga cepat sembuh, ya!
 Keuangan:  Pengeluaran besar-besaran. 
Asmara:  Harus lebih tegar.

Jangan sia-siakan kepercayaan Si Dia.
Anda terlalu sering membuatnya kecewa 
dengan perlakuan semena-mena.
Pekerjaan:  Jenuh.
Keuangan:  Disubsidi.
Asmara:  Harmonis.

 
Tetaplah fokus terhadap hal yang ingin 
Anda raih.
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai bidang 
tapi hasilnya biasa-biasa saja, bukan?
Pekerjaan: Kewalahan.
Keuangan: Memaksakan diri.
Asmara: Pura-pura suka.

Anda terlalu sering mengeluh. Padahal, 
Anda diberkahi banyak keberuntungan 
dibandingkan orang lain. 
Teman Anda pun jengah mendengar 
keluhan Anda dan memutuskan menjaga 
jarak. Ayo, segera perbaiki sikap.
Pekerjaan:  Bertingkah.  
Keuangan:  Bisa belanja.
Asmara:  Mulai bersemi.

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Jangan ragu-ragu berkonsultasi dengan 
bos. Kendati bos Anda keras kepala, 
namun dia dapat mengerti kesusahan 
orang lain.Kalu tidak pada bos siapa lagi 
yang bisa anda mintai pertolongan di 
lingkungan kerja.
Dia masih punya perasaan kok
Keuangan: Cukup meyakinkan, berkat 
keuletan Anda. 
Asmara: Anda terlalu sibuk dengan 
kekasih baru.\
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Natuna Utara adalah bagian dari 
wilayah Indonesia berdasarkan hukum 
internasional. Selama hal itu belum 
berubah, katanya, pemerintah perlu 
menjaga kedaulatan di Natuna.Meski 
begitu, Cak Nanto juga tak sepakat 
menunjukkan sikap tegas dengan 
menyatakan perang. Ia tak masalah jika 
Prabowo menempuh jalur diplomasi 
untuk menghadapi China dalam urusan 
ini."Ketegasan memprotes atas 
kesalahan negara lain, khususnya 
China tentang Natuna itu harus 
dilakukan. Bukan untuk perang, tapi 
ketegasan sebagai bangsa. Bukan 
ngajak perang, tapi karena kedaulatan 
itu sudah dilanggar," tegasnya.Dia juga 
meminta masyarakat untuk tidak 
menambah panas situasu dengan 
mengusulkan perang. Cak Nanto 
berpendapat perselisihan masih bisa 
diselesaikan tanpa perang."Saya kira 
enggak, belumlah. Kan sudah 
dilakukan, TNI/Polri menjaga kedaulatan 
negara seperti biasa," ucap 
dia.Sebelumnya, hubungan Indonesia 
dan China memanas karena perebutan 
hak kepemilikan Laut Natuna Utara. 
Perselisihan dimulai dari masuknya 

puluhan kapal nelayan ke Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Indonesia.Kementerian Luar Negeri 
menyatakan telah memanggil Duta 
Besar China di Jakarta untuk 
menyampaikan nota protes. Namun 
China menolaknya dan mengklaim hak 
di wilayah perairan itu."China memiliki 
kedaulatan atas Kepulauan Nansha 
dan memiliki hak berdaulat dan 
yurisdiksi atas perairan dekat dengan 
Kepulauan Nansha (yang terletak di 
Laut China Selatan)," ucap juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China, Geng 
Shuang, dalam jumpa pers rutin di 
Beijing pada Selasa (31/12), seperti 
dikutip dari situs Kementerian Luar 
Negeri China.Situasi itu direspons 
Menhan Prabowo Subianto dengan 
menemui Menko Maritim dan Investasi 
Luhut Binsa Pandjaitan. Setelah 
pertemuan, Prabowo menyebut akan 
melakukan jalan damai menghadapi 
China."Kita harus cari satu solusi baik 
lah di ujungnya. Saya kira ada solusi 
baik. Kita selesaikan dengan baik ya, 
bagaimanapun China negara sahabat," 
ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan 
Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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PT Astra Honda Motor (AHM) 
menggelar layanan peduli korban banjir 
bersama jaringan main dealer Honda 
dan bengkel resmi Honda atau AHASS. 
Layanan ini hadir dalam beragam 
bentuk, seperti servis dan oli gratis, 
posko servis di sekitar lokasi korban 
banjir, dan layanan AHASS Siaga.Astra 
Motor Center Jakarta mewujudkan 
kepedulian atas musibah banjir dengan 
mengadakan Program CSR AMCJ 
Peduli Banjir pada 3-6 Januari 2020. 
Kegiatan ini berupa servis dan oli gratis 
sepeda motor Honda untuk warga 
korban banjir Kelurahan Cawang, RW 
5, khususnya di wilayah RT 9, 10, 11, 
dan 12.Selain itu, diadakan juga 
Program Paket khusus korban banjir di 
AHASS 0001, Dewi Sartika dengan 
jenis layanan servis motor bermasalah 
akibat banjir hanya Rp 100 ribu dan 
gratis ganti oli. Astra Motor juga akan 
menggelar program servis 
menggunakan Mobil Bengkel Keliling 
yang pada 6-18 Januari.
"Kami berusaha hadir menemani 
konsumen bersama para pemangku 
kepentingan lain. Semoga dampak 
banjir ini segera teratasi dan 
masyarakat bisa segera beraktivitas 
kembali dengan sepeda motornya," ujar 
Ahmad Muhibbuddin, General Manager 
Corporate Communication AHM, dalam 
keterangan resminya di Jakarta, 

Service Gratis Honda Untuk Korban Banjir
kemarin.
Di Jakarta-Tangerang, main dealer 
Wahana Makmur Sejati juga menggelar 
program peduli banjir dengan membuka 
13 titik pos servis di lima wilayah 
termasuk Tangerang Selatan untuk 
melayani konsumen terdampak banjir. 
Titik tersebut antara lain Komplek Kodam 
(Jakarta Timur), Kampung Makasar, 
Pulogebang, Kemayoran, kelurahan 
Gunung Sahari, Koja, Pasar Semanan, 
Ulujami, Bintaro, Pamulang, Cipayung 
(Tangsel), dan Ciledug Indah.Di wilayah 
Jawa Barat, main dealer Honda, Daya 
Adicipta Motora (DAM), juga menggelar 
Posko Siaga Banjir AHASS 2020 dengan 
layanan berupa servis gratis, oli, dan part 
dengan harga khusus. Program ini digelar 
di tiga titik, yaitu Jatiasih (Bekasi), 
Cibitung, dan Cileungsi (Bogor) pada 4 
Januari.Selain itu, di Jawa Barat juga 
digelar AHASS Siaga dengan layanan 
ekstra terhadap konsumen yang 
terdampak banjir berupa perbaikan motor 
terdampak banjir, servis jemput, dan jam 
buka Lebih lama sampai dengan jam 
18.00, serta layanan home service. 
Program yang berlangsung pada 3-7 
Januari ini melibatkan 35 AHASS (21 di 
Bekasi, 9 Bogor, dan 5 Depok).Di wilayah 
Banten, main dealer Honda, Mitra 
Sendang Kemakmuran (MSK), membuka 
Posko Banjir mulai 4 - 5 Januari di dua 
lokasi, yaitu Kecamatan Cipanas (kantor 
Balai Desa) dan Kecamatan Sajira 
(Koramil dan SMA 1 Sajira). Program 
Honda Peduli Banjir di Banten ini 
melayani servis gratis untuk motor yang 
terkena bencana, penggantian ganti oli, 
ganti busi, lampu, dan part fast moving 
lainnya, serta kuras tangki akibat banjir.

Now hiring kitchen helper wanita
Di Cecil B Moore. Yang berminat
Call Mr. Yang 215 - 715 - 7118

Disewakan kamar Di 15th street.
boleh masak Call : 215 - 983 - 8810
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