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Setelah tiga setengah tahun dan empat 
kali tertunda, Inggris akhirnya resmi 
keluar dari Uni Eropa atau Brexit pada 
Jumat (31/1). 31 Januari 2020, pukul 
23.00 GMT (06.00 WIB, Sabtu 01 
Februari 2020). Negara Inggris resmi 
berpisah dari Eropa daratan: BREXIT. 
Sebuah "talak kewilayahan" yang 
dipestakan para pendukungnya. Di alun-
alun di kota-kota Inggris, banyak 
panggung didirikan, minuman ditenggak, 
musik dimainkan. Massa berkerumun, 
dan disiarkan secara live. Sepuluh detik 
menjelang pukul 23.00 GMT, suara 

pemandu di panggung akan memberikan 
komando perhitungan mundur 
(countdown); 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1...... Dan 
"talak" pun jatuh. Mengakhiri 47 tahun 
bergabungnya Inggris dalam Masyarakat 
Ekonomi Eropa yang kemudian berubah 
Uni Eropa. Sekilas, pesta talak itu mirip 
dengan perayaan menyambut Tahun Baru. 
PM Inggris, Boris Johnson orang yang 
berhasil membawa Brexit keluar dari UE. 
Jauh sebelum berkarir di dunia politik, pria 
bernama lengkap Alexander Boris Pfeffel 
Johnson ini pernah berkecimpung di 
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bidang jurnalisme. Ia pernah menjadi 
jurnalis untuk surat kabar harian Inggris, 
The Times. Karirnya bersama The 
Times tak berlangsung lama, Boris 
dipecat karena ketahuan mengarang 
kutipan terkait orientasi seksual Raja 
Edward II. Selepas dari The Times, 
Boris kemudian menjadi koresponden 
untuk surat kabar Inggris lainnya, The 
Daily Telegraph, pada 1989. Kemudian 
pada 1999, ia bekerja sebagai Editor di 
majalah mingguan Inggris, The 
Spectator, majalah yang fokus pada isu-
isu politik, budaya, dan kejadian-
kejadian update yang tengah terjadi. 
Dalam suatu laporan koresponden Uni 
Eropa dari surat kabar Inggris, The 
Independent pada 1995, Boris dikenal 
sebagai orang yang suka mengada-ada 
oleh para pejabat di Brussels. “Dia suka 
mengada-ada, mereka mengklaim, dan 
tulisan-tulisannya dipenuhi dengan 
materi sayap kanan untuk meluncurkan 
perang suci melawan plot Brussels 
untuk menguasai dunia,” tulis The 
Independent. Pada pemilu tahun 2001, 
Boris terpilih sebagai anggota “House of 
Commons” atau “Dewan Rakyat”, 
sebuah majelis rendah dalam parlemen 

Inggris. Di bawah pimpinan Michael 
Howard, ia diserahi jabatan sebagai 
menteri kesenian di kabinet bayangan 
(sebuah badan yang dibentuk oleh pihak 
oposisi dengan struktur yang menyerupai 
kabinet pemerintah guna mencermati dan 
membuat tandingan dari kebijakan-
kebijakan serta program yang dicanangkan 
pemerintah) oleh Partai Konservatif. Pada 
2005, saat David Cameron terpilih sebagai 
pemimpin Partai Konservatif, Boris kembali 
dipercaya sebagai menteri pendidikan 
kabinet bayangan dan memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari posisinya sebagai 
editor di majalah The Spectator. Sekitar 
2007, Boris terpilih sebagai kandidat dari 
Partai Konservatif untuk bersaing dalam 
pemilihan walikota London pada 2008. 
Boris terpilih sebagai walikota London 
dengan perolehan suara terbanyak yakni 
lebih dari satu juta suara. Pada 2014, Boris 
kembali terpilih sebagai walikota London 
untuk kedua kalinya. Jalan panjang Inggris 
untuk keluar dari Uni Eropa akhirnya 
terwujud di tangan mantan walikota 
London ini. Dengan keputusan ini, Inggris 
menjadi negara pertama yang keluar dari 
Uni Eropa. Wacana Brexit bermula setelah 
kaum anti-Uni Eropa di Inggris 
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mengusulkan referendum agar rakyat 
negara Eropa Barat itu bisa memilih 
apakah ingin tetap bertahan atau 
meninggalkan Uni Eropa. Tiga alasan 
utama kaum anti-Uni Eropa ingin 
mewujudkan Brexit adalah mereka 
menilai kewenangan blok itu semakin 
mengikis kedaulatan Inggris terutama 
dalam menerapkan kebijakan luar 
negerinya. Mereka juga menilai 
kebijakan Uni Eropa menghambat 
pertumbuhan ekonomi Inggris sebagai 
negara ekonomi terbesar keenam di 
dunia, terutama dalam hal berbisnis. 
Selain itu, masalah imigran menjadi 
salah satu pemicu Brexit. Salah satu 
prinsip Uni Eropa adalah pergerakan 
bebas setiap warga negara anggota. 
Warga Inggris bisa bekerja dan tinggal 
dengan mudah di negara Uni Eropa, 
begitu juga sebaliknya. Kaum anti-Uni 
Eropa menilai kebebasan mobilisasi 
warga Eropa itu bisa mengancam 
peluang kerja bagi warga Inggris di 
dalam negeri. Pada Juni 2016, 
Referendum Brexit akhirnya digelar, 
warga Inggris boleh memilih untuk 
menentukan suara mereka. Apakah 

mereka memutuskan keluar atau tetap 
dalam keanggotaan Uni Eropa. Mereka 
yang berhak memilih adalah warga 
Inggris, Irlandia, dan warga negara 
persemakmuran yang sudah berusia lebih 
dari 18 tahun dan tinggal di Britania Raya. 
Hasilnya diluar dugaan kebanyakan 
orang dan sangat mencengangkan dunia 
serta mengguncang politik Inggris. 
Sebanyak 17.4 juta suara atau 51,9 
persen responden memilih keluar dari Uni 
Eropa dan 16,1 juta suara atau 48,1 
persen memilih tetap di Eropa. Artinya 
sebanyak 52 persen warga Briton yang 
ikut serta, memilih Inggris keluar dari Uni 
Eropa. Hasil referendum itu mendorong 
perdana menteri saat itu yang pro-Uni 
Eropa, David Cameron dan Kanselir 
George Osborne mundur dan digantikan 
oleh Theresa May dari partai yang sama 
yakni partai berkuasa, Konservatif. May 
terpilih menjadi PM pada 13 Juli 2016. Ia 
semula sependapat dengan Cameron 
yang tak ingin Inggris keluar dari Uni 
Eropa. Namun, May berusaha 
menjalankan amanah rakyat sebagai PM 
untuk membawa Inggris keluar dari Uni 
Eropa. Awal Februari 2017, Parlemen 
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ra usah 
Inggris melalui pemungutan suara 
memutuskan untuk memulai proses 
resmi keluar dari Uni Eropa. Sebanyak 
498 suara memberi persetujuan kepada 
Perdana Menteri Theresa May untuk 
memulai perundingan, sementara 144 
suara lainnya menentang. Debat di 
parlemen dan perhitungan suara ini 
menyusul keputusan Mahkamah Agung 
bahwa parlemen harus memberikan 
suara dalam proses Brexit. May juga 
memutuskan batas waktu hingga 31 
Maret 2017 untuk memicu Pasal Traktat 
Lisbon sebagai langkah awal dari 
proses perundingan dengan Uni Eropa 
untuk memisahkan diri. Setelah 
mengumumkan proses resmi Brexit, 
Pemerintah Inggris juga menyampaikan 
tanggal resmi kapan Brexit akan terjadi. 
Menteri Urusan Brexit, David Davis 
mengatakan, dia sudah mendengarkan 
semua opini baik dari Majelis Rendah 
(House of Commons) maupun publik 
Inggris. Saat itu, Uni Eropa memberi 
tenggat waktu untuk May 
merampungkan negosiasi Brexit 
terakhir pada 29 Maret 2019. May pun 
resmi memulai proses Brexit pada 29 
Maret 2017 setelah bolak-balik 
berdebat dengan Pengadilan Tinggi 
Inggris. Jalan May juga tak mulus saat 
berunding soal hubungan masa depan 
Inggris-Uni Eropa pasca-Brexit dengan 
parlemennya. Di satu sisi, May ingin 
Inggris tetap memiliki hubungan dekat 
terutama dalam hal perdagangan 
dengan Uni Eropa setelah keluar dari 
blok itu. Namun, oposisi di parlemen 
Inggris mendesak agar pemerintah 
benar-benar memutus ketergantungan 
dengan Uni Eropa pasca-Brexit. "Kami 
memutuskan bahwa Inggris akan resmi 
keluar dari UE pada 29 Maret 2019 
pukul 23.00," kata Davis. Pengumuman 
dari kementerian urusan Brexit 
memperkuat pernyataan Perdana 
Menteri Theresa May. May 
menyatakan, keputusan untuk 
menempatkan tanggal keluarnya 
Inggris dari UE menjadi penegasan 
Downing Street bahwa mereka tidak 
pernah bimbang. Pada Desember 
2017, Inggris dan Uni Eropa 
menyepakati regulasi terkait perceraian 

Inggris dengan Uni Eropa atau yang 
dikenal dengan fase pertama. Fase 
pertama meliputi isu mengenai perbatasan 
dengan Irlandia Utara, biaya perceraian, 
dan hak-hak warga anggota UE. Dalam 
poin kesepakatan itu, pemerintah setuju 
membayar biaya perceraian antara 45-55 
miliar euro atau sekitar 717-876 triliun. 
Kompas.com, 8 Desember 2017, 
memberitakan, May juga bersedia 
menjamin hak-hak sekitar tiga juta warga 
Eropa yang berdiam di Inggris. Terkait 
dengan masalah perbatasan Irlandia dan 
Inggris, Pemerintah Irlandia Utara 
menginginkan agar Inggris meniadakan 
pos pemeriksaan perbatasan. Adapun pos 
tersebut terletak di Lenamore Road, 
County Londonderry, Irlandia Utara. 
Kesepakatan itu membawa Brexit masuk 
ke tahap kedua, yaitu tahap perundingan 
sistem perdagangan yang akan dipakai 
Inggris dan UE. Hingga saat ini, negosiasi 
tahap kedua ini masih terus berlangsung 
antara Inggris dan Uni Eropa. Bahkan, 
pada Mei 2019, Perdana Menteri Theresa 
May telah mengatakan bahwa 
kesepakatan tahap kedua ini mungkin bisa 
berlangsung pada 31 Desember 2020, 
seperti dikutip dari Reuters (1/5/2019). 
Anggota Parlemen Inggris dengan tegas 
menolak kesepakatan Brexit yang diajukan 
oleh PM May. Penolakan itu 
mengakibatkan molornya Brexit. Inggris 
yang semula dijadwalkan akan 
meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 
2019 terpaksa menundanya hingga 31 
Oktober 2019. Di tengah kebuntuan ini, 
May meminta tenggat waktu Brexit 
diperpanjang. Uni Eropa mengabulkan 
permintaan itu dengan mengulur tenggat 
Brexit menjadi 30 Juni 2019. Namun, 
keberuntungan tampak tak melekat pada 
May. Parlemen tetap berkeras tak mau 
mengikuti proposal Brexit gagasan May 
sehingga mendorongnya meminta Uni 
Eropa mengulur tenggat waktu Brexit 
menjadi 31 Oktober 2019. Merasa gagal 
menyatukan pemerintah dengan parlemen, 
May pun memutuskan mundur sebagai 
PM. Atas kegagalannya mencapai 
kesepakatan negosiasi Brexit dengan UE, 
Theresa May memutuskan pengunduran 
dirinya pada Mei 2019 disertai desakan 
anggota parlemen. Usai pengunduran diri 
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Theresa dari jabatannya saat itu, 
muncul dua nama yang diusung untuk 
mengisi kekosongan kursi perdana 
menteri yakni, Boris Johnson dan 
Jeremy Hunt. Hasil jajak pendapat 
parlemen mempercayakan posisi 
perdana menteri di tangan Boris 
Johnson. Pada Juli 2019, mantan 
menteri luar negeri Inggris, Boris 
Johnson, memenangkan pemilihan PM 
pengganti May. Berbeda dengan May, 
Johnson bersifat lebih keras dan saat 
itu berupaya membawa Brexit dengan 
atau tanpa kesepakatan dengan Uni 
Eropa. Sekitar awal Oktober, Johnson 
berhasil meloloskan Brexit gagasannya. 
Salah satu isinya yakni  memastikan 
Inggris keluar dari Uni Eropa sebagai 
satu negara Britania Raya yang 
mencakup Inggris, Skotlandia, Wales, 
dan Irlandia Utara. Pasca resmi dilantik 
oleh Ratu Elizabeth II pada 24 Juli 2019 
lalu, tak butuh waktu lama, Boris 
langsung mengumumkan susunan 
kabinetnya. Mayoritas kabinetnya, diisi 
oleh tokoh-tokoh pendukung Brexit. 
Selain itu, ia juga mencopot sekitar 17 
menteri dari kabinet sebelumnya 
khususnya yang menolak terjadinya 
“No-Deal Brexit”. Selain didominasi 
pendukung Brexit, kabinet Boris juga 
banyak diisi tokoh-tokoh keturunan 
minoritas serta politisi perempuan. 
Bahkan, Boris menempatkan dua di 

antaranya untuk menempati posisi “The 
Great Office of State (empat posisi senior 
dalam pemerintahan Inggris)” seperti, 
Sajid Javid politisi keturunan Asia-Inggris 
sebagai Menteri Keuangan, dan Priti 
Sushil Patel politisi perempuan keturunan 
India sebagai Menteri Dalam Negeri. 
Dalam pidatonya Boris menegaskan, 
bersama kabinetnya, ia akan 
menyelesaikan persoalan Brexit yang 
mandek. Ia juga akan segera 
menyepakati kesepakatan baru yang 
lebih baik hanya dalam waktu 99 hari. 
“Dalam waktu 99 hari kami akan 
memecahkannya (persoalan Brexit). 
Masyarakat Inggris sudah cukup lama 
menunggu,” ujar Boris, dilansir dari The 
Atlantic. Sayang, keinginan Boris 
mewujudkan cita-cita masyarakat tak 
berjalan mulus. Pasalnya, anggota 
parlemen dan beberapa “pengkhianat” 
partainya berhasil meloloskan legislasi 
untuk mencegah terjadinya No-deal 
Brexit. Perdana Menteri Inggris Boris 
Johnson membuat pengumuman 
mengejutkan untuk membekukan 
parlemen demi Brexit. Keputusan itu 
telah direstui oleh Ratu Elizabeth II 
selaku Kepala Negara Inggris raya. 
Dengan persetujuan itu, Parlemen 
Inggris akan berhenti beroperasi selama 
lima pekan terhitung mulai 9 September 
hingga 14 Oktober di mana semua sesi 
akan dihentikan. Proposal itu cukup 

mendapat sinyal baik dari Uni Eropa. 
Namun, di dalam negeri, jalan Johnson 
ternyata tak mulus. Meski mendapat 
perlawanan dari oposisi, pembekuan 
parlemen pun akhirnya terjadi. Parlemen 
tak mendukung gagasannya hingga 
memicu tenggat waktu Brexit kembali 
diperpanjang. Hal tersebut membuat 
Boris harus mengajukan permohonan 
penundaan Brexit ke Ibu kota UE hingga 
31 Januari 2020 kemarin. Untuk 
memuluskan Brexit, PM Johnson 
mengadakan pemilu dini pada 12 
Desember 2019. Hasilnya, Pada pemilu 
pada Desember 2019 lalu, Boris sebagai 
perwakilan Partai Konservatif kembali 
mencalonkan diri sebagai perdana 
menteri Inggris dan bersaing dengan 
Jeremy Corbyn perwakilan dari Partai 
Buruh untuk memperebutkan kursi di 
Downing Street 10 (kantor perdana 
menteri Inggris). Saat itu, Boris kembali 
mengumbar janji kepada masyarakat 
Inggris terkait kepastian Brexit dengan 
menggabungkan slogan “Get Brexit 
Done”. Hasil pemilu menyatakan Partai 
Konservatif meraih suara mayoritas di 
parlemen dengan memenangkan 364 
kursi dari 650 kursi parlemen. Alhasil, 
Boris kembali mendapat kepercayaan 
masyarakat Inggris untuk melanjutkan 
cita-cita Brexit yang sempat terhenti. 
Inggris bergerak selangkah lebih dekat 
menuju 31 Januari 2020 untuk secara 
resmi keluar dari Uni Eropa. Dalam 
tahapannya, Inggris telah meloloskan 
rancangan undang-undang (RUU) 
Kesepakatan Brexit yang diajukan 
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson 
dengan melewati tahap terakhirnya di 
parlemen pada Rabu, 22 Januari 2020. 
RUU itu secara resmi akan menjadi 
undang-undang yang membahas 
masalah awal tentang pemisahan Inggris 
dan Uni Eropa (UE) seperti hak warga 
negara UE dan penyelesaian keuangan 
Inggris. Pengesahan RUU Brexit 
dilakukan setelah adanya persetujuan 
Kerajaan dari Ratu Elizabeth II pada 
Kamis, 23 Januari 2020. Ratu Elizabeth 
II telah menandatangani RUU Brexit 
yang menguraikan persyaratan proses 
keluarnya Inggris dari blok Uni Eropa 
pada tanggal 31 Januari 2020. RUU 

tersebut disetujui oleh Parlemen 
Inggris, setelah House of Lords 
mundur menyusul penolakan 
amandemen oleh House of Commons. 
"Yang Mulia Ratu telah memberikan 
#RoyalAssent (persetujuan kerajaan) 
kepada #BrexitBill yang karenanya 
menjadi #BrexitAct. Karena sudah 
tertanam dalam hukum, ini 
memungkinkan Inggris meninggalkan 
Uni Eropa pada 31 Januari," kata 
Sekretaris Brexit, Steve Barclay. 
Dilansir Sputniknews, setelah Inggris 
meninggalkan blok Uni Eropa pada 
akhir Januari nanti, maka periode 
transisi akan dimulai yang akan 
berfokus pada kerja sama 
perdagangan pasca-Brexit. "Kadang-
kadang rasanya seperti kita tidak akan 
pernah melewati garis finish Brexit, 
tetapi kita sudah melakukannya (hari 
ini)," ucap Boris Johnson dalam 
sebuah pernyataan dengan wartawan. 
"Parlemen telah mengesahkan RUU 
Perjanjian Penarikan, yang berarti kita 
akan meninggalkan Uni Eropa pada 
tanggal 31 Januari 2020 dan bergerak 
maju sebagai satu Inggris," imbuhnya. 
Dengan kekuasaan mayoritas yang 
dipegangnya, Boris Johnson bisa 
mendorong Inggris untuk bercerai dari 
Uni Eropa (dikenal juga sebagai Brexit) 
Januari ini. Parlemen Inggris akhirnya 
meloloskan Rancangan Undang-
undang Kesepakatan Brexit pada 
Jumat (20/12/2019). RUU ini didukung 
oleh seluruh anggota partai 
Konservatif yang berkuasa, ditambah 
dengan enam anggota partai oposisi 
Buruh yang membelot. Dengan 
tercapainya kesepakatan Brexit ini, 
maka bisa dipastikan Inggris bercerai 
dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 
kemarin. Sebelumnya pada hari Rabu, 
22 Januari 2020, dewan bangsawan 
Parlemen Kerajaan Bersatu Britania 
Raya dari majelis rendah House of 
Commons membatalkan perubahan 
majelis tinggi, House of Lords, yang 
telah membuat undang-undang, 
termasuk klausul untuk memastikan 
perlindungan bagi pengungsi anak 
setelah Brexit. Akan tetapi, Johnson 
sebagai PM Inggris telah menolak 
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akhir Januari nanti, maka periode 
transisi akan dimulai yang akan 
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perdagangan pasca-Brexit. "Kadang-
kadang rasanya seperti kita tidak akan 
pernah melewati garis finish Brexit, 
tetapi kita sudah melakukannya (hari 
ini)," ucap Boris Johnson dalam 
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untuk menerima setiap perubahan pada 
RUU tersebut. Pasalnya ia akan 
memberlakukan kepergian Inggris dari 
UE dengan menghadapi anggota 
parlemen oposisi yang mengatakan ia 
telah memperketat ketentuannya. 
House of Lords bisa saja 
berusaha untuk 
mengembalikan 
perubahan, tetapi 
mereka justru 
memilih untuk 
tidak 
demikian. Uni 
Eropa sudah 
dua kali 
memperpa
njang 
deadline 
perceraian 
dari 29 
Maret 2019 
menjadi 31 
Oktober 2019, 
sebelum akhirnya 
sampai di angka 
31 Januari 2020. 
Jumat, 31 Desember 
2020 menjadi hari bersejarah 
bagi warga Inggris. Pada hari 31 januari 
2020 kemarin mereka secara resmi 
bercerai dengan Uni Eropa. Keputusan 
ini pun disambut sukacita oleh warga 
Inggris di seluruh negeri. Ribuan orang 
pun melambai-lambaikan bendera 
Union Jack sejak Brexit resmi 
diberlakukan pukul 23.00, dalam 
perayaan yang digelar di Brussels, 
Belgia. Kendati demikian, PM Johnson 
menegaskan bahwa langkah tersebut 
merupakan awal dari jalan terjal yang 
harus mereka lalui. "Hal penting yang 
perlu disampaikan malam ini (Jumat, 31 
Januari 2020) adalah ini bukanlah akhir. 
Melainkan sebuah awal," tegasnya. 
Perdana Menteri Inggris, Boris 
Johnson, segera umumkan kepastian 
terkait hengkangnya Inggris dari Uni 
Eropa (UE) melalui sebuah siaran yang 
akan ditayangkan pada Jumat, 31 
Januari 2020 pukul 22:00 GMT. Boris 
telah memastikan, per tanggal 1 
Februari 2020, Inggris sudah tidak lagi 
menjadi anggota dari Uni Eropa. Dalam 

pernyataannya, Boris menggambarkan, 
putusnya hubungan Inggris dengan 27 
negara dalam naungan UE bukanlah 
sebuah akhir, melainkan suatu awal yang 
baru bagi Inggris untuk bersatu dan 

menuju ke tingkat yang lebih tinggi. 
“Ini adalah saat ketika fajar 

menyingsing dan tirai naik 
(menyambut) babak 

baru. Sebuah momen 
pembaruan dan 
perubahan nasional 
yang nyata,” 
lanjutnya. “Ini 
adalah awal era 
baru di mana 
kami tidak lagi 
menerima kalau 
kesempatan 
hidup Anda, 
keluarga Anda, 

bergantung pada 
negara bagian 

mana tempat Anda 
tumbuh. Ini adalah 

saat di mana kita mulai 
bersatu dan naik tingkat,” 

jelas Boris. Baik Inggris 
maupun UE akan menyepakati 

suatu perubahan-perubahan kebijakan 
yang akan terjadi selama “masa transisi” 
selama 11 bulan ke depan hingga 21 
Desember 2020. Perdana Menteri (PM) 
Inggris, Boris Johnson rencananya akan 
membunyikan menara Big Ben di gedung 
parlemen Westminster Palace untuk 
kembali didentangkan saat Inggris resmi 
keluar dari Uni Eropa (EU), Brexit. Sudah 
lebih dari dua tahun, lonceng seberat 13,7 
ton itu tidak dibunyikan sejak 2017 ketika 
mulai dilakukan renovasi terhadap 
Menara Elizabeth yang menampungnya. 
Sementara itu, pengerjaan direncanakan 
baru akan selesai pada 2021 mendatang. 
Pasalnya, Johnson pun telah 
mengusulkan kampanye galang dana 
untuk memungkinkan lonceng Big Ben 
demi perayaan Brexit. Hingga saat ini 
terdapat kumpulan dana dari masyarakat 
yang telah menyumbangkan lebih dari 
200.000 pound atau sekitar 260.580 dolar 
Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 9 
miliar. Hal itu sudah menutup setengah 
dari dana yang diestimasikan sebanyak 

500.000 pound, dikatakan Johnson 
yang akan menelan biaya untuk 
penggunaan Big Ben. Akan tetapi, 
pemerintah Inggris saat ini mengatakan 
bahwa mereka tidak yakin otoritas 
parlemen mereka akan diizinkan 
menerima uang itu penggalangan dana. 
Perubahan yang terjadi pada rakyat 
Inggris setelah brexit adalah : Selama 
masa transisi berlaku, peraturan Uni 
Eropa akan terus dipatuhi oleh Inggris, 
termasuk membayar sejumlah uang 
terkait biaya Brexit. Sebagian besar 
sistem di Inggris setelah Brexit akan 
tetap sama. Meski demikian akan ada 
beberapa perubahan yang terlihat, 
berikut diantaranya : 
1.Tidak Memiliki Kursi di Parlemen 
Eropa, Nigel Farage dan Ann 
Widdecombe, merupakan salah satu 
figur yang sudah dikenal di antara 73 
anggota parlemen Inggris. Namun 
setelah Brexit, mereka tidak akan 
mempunyai kursi lagi di Parlemen 
Eropa. Hal itu dikarenakan saat Brexit 
sah, semua lembaga dan lembaga 
politik Uni Eropa akan ditinggalkan oleh 
Inggris. Namun, selain Inggris mengikuti 
aturan Uni Eropa selama masa transisi, 
Pengadilan Eropa akan terus memiliki 
keputusan akhir atas sengketa hukum. 
2.Tidak Lagi Menghadiri KTT Uni Eropa, 
Jika ingin bergabung di KTT Dewan Uni 
Eropa di masa depan, Perdana Menteri 
Inggris, Boris Johnson harus diundang 
secara khusus. Pertemuan rutin Uni 
Eropa juga tidak lagi akan dihadiri oleh 
para Menteri Inggris yang memutuskan 
hal-hal, salah satunya batas 
penangkapan ikan. 
3.Proses Perdagangan, Pembicaraan 
mengenai aturan baru aktivitas 
pembelian dan penjualan barang dan 
jasa antara Inggris dengan negara-
negara di seluruh dunia, akan diadakan 
dengan adanya Brexit. Namun, 
perdagangan formal belum 
mendapatkan izin untuk diadakannya 
negosiasi dengan negara-negara seperti 
Amerika Serikat dan Australia selama 
Inggris menjadi anggota Uni Eropa. 
Pendukung Brexit berpendapat bahwa 
perekonomian Inggris akan meningkat 
bila memiliki kebebasan untuk 

menetapkan kebijakan 
perdagangannya sendiri. Selain itu 
terdapat banyak hal yang harus 
dibicarakan dengan Uni Eropa. 
Persetujuan dan kesepakatan 
perdagangan Inggris-Uni Eropa 
adalah prioritas utama, sehingga 
biaya tambahan untuk barang dan 
hambatan perdagangan lainnya tidak 
diperlukan ketika transisi berakhir. Jika 
kesepakatan perdagangan tercapai, 
mereka tidak akan dapat dimulai 
sampai periode transisi berakhir. 
4.Paspor Berubah Warna, Paspor 
Inggris yang berwarna biru dikabarkan 
akan kembali, setelah lebih dari 30 
tahun digantikan oleh desain merah 
keunguan yang digunakan saat ini. 
Perubahan ini diumumkan pada 2017 
lalu oleh Menteri Imigrasi, Brandon 
Lewis dengan memuji kembalinya 
desain biru dan emas yang "ikonik", 
yang pertama kali digunakan pada 
tahun 1921. Dalam beberapa bulan, 
warna baru tersebut akan muncul 
secara bertahap, dengan semua 
paspor berwarna biru yang 
dikeluarkan pada pertengahan tahun 
2020. Namun, paspor berwarna 
merah keunguan yang ada akan tetap 
berlaku. 
5.Koin Brexit, Koin Brexit akan 
memasuki sirkulasi, ada sekitar 3 juta 
koin peringatan 50p Brexit yang 
bertuliskan tanggal "31 Januari" dan 
"Perdamaian, kemakmuran, dan 
persahabatan dengan semua 
bangsa". Koin serupa telah 
direncanakan untuk diperkenalkan 
oleh pemerintah pada tanggal 31 
Oktober, yang merupakan tanggal 
Brexit sebelumnya. Namun, koin-koin 
itu harus dilebur dan didaur ulang 
setelah batas waktu diperpanjang. 
Dengan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa Inggris lebih leluasa dalam 
perdagangan dengan China termasuk 
Huawei. Inggris akhirnya memutuskan 
untuk terus menggunakan peralatan 
Huawei dalam pembangunan jaringan 
5G, tapi dengan pembatasan. 
Peralatan Huawei tidak akan 
digunakan untuk bagian-bagian 
sensitif jaringan, atau yang dikenal 
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njang 
deadline 
perceraian 
dari 29 
Maret 2019 
menjadi 31 
Oktober 2019, 
sebelum akhirnya 
sampai di angka 
31 Januari 2020. 
Jumat, 31 Desember 
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menjadi anggota dari Uni Eropa. Dalam 

pernyataannya, Boris menggambarkan, 
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menuju ke tingkat yang lebih tinggi. 
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menyingsing dan tirai naik 
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jelas Boris. Baik Inggris 
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suatu perubahan-perubahan kebijakan 
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miliar. Hal itu sudah menutup setengah 
dari dana yang diestimasikan sebanyak 

500.000 pound, dikatakan Johnson 
yang akan menelan biaya untuk 
penggunaan Big Ben. Akan tetapi, 
pemerintah Inggris saat ini mengatakan 
bahwa mereka tidak yakin otoritas 
parlemen mereka akan diizinkan 
menerima uang itu penggalangan dana. 
Perubahan yang terjadi pada rakyat 
Inggris setelah brexit adalah : Selama 
masa transisi berlaku, peraturan Uni 
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anggota parlemen Inggris. Namun 
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mempunyai kursi lagi di Parlemen 
Eropa. Hal itu dikarenakan saat Brexit 
sah, semua lembaga dan lembaga 
politik Uni Eropa akan ditinggalkan oleh 
Inggris. Namun, selain Inggris mengikuti 
aturan Uni Eropa selama masa transisi, 
Pengadilan Eropa akan terus memiliki 
keputusan akhir atas sengketa hukum. 
2.Tidak Lagi Menghadiri KTT Uni Eropa, 
Jika ingin bergabung di KTT Dewan Uni 
Eropa di masa depan, Perdana Menteri 
Inggris, Boris Johnson harus diundang 
secara khusus. Pertemuan rutin Uni 
Eropa juga tidak lagi akan dihadiri oleh 
para Menteri Inggris yang memutuskan 
hal-hal, salah satunya batas 
penangkapan ikan. 
3.Proses Perdagangan, Pembicaraan 
mengenai aturan baru aktivitas 
pembelian dan penjualan barang dan 
jasa antara Inggris dengan negara-
negara di seluruh dunia, akan diadakan 
dengan adanya Brexit. Namun, 
perdagangan formal belum 
mendapatkan izin untuk diadakannya 
negosiasi dengan negara-negara seperti 
Amerika Serikat dan Australia selama 
Inggris menjadi anggota Uni Eropa. 
Pendukung Brexit berpendapat bahwa 
perekonomian Inggris akan meningkat 
bila memiliki kebebasan untuk 

menetapkan kebijakan 
perdagangannya sendiri. Selain itu 
terdapat banyak hal yang harus 
dibicarakan dengan Uni Eropa. 
Persetujuan dan kesepakatan 
perdagangan Inggris-Uni Eropa 
adalah prioritas utama, sehingga 
biaya tambahan untuk barang dan 
hambatan perdagangan lainnya tidak 
diperlukan ketika transisi berakhir. Jika 
kesepakatan perdagangan tercapai, 
mereka tidak akan dapat dimulai 
sampai periode transisi berakhir. 
4.Paspor Berubah Warna, Paspor 
Inggris yang berwarna biru dikabarkan 
akan kembali, setelah lebih dari 30 
tahun digantikan oleh desain merah 
keunguan yang digunakan saat ini. 
Perubahan ini diumumkan pada 2017 
lalu oleh Menteri Imigrasi, Brandon 
Lewis dengan memuji kembalinya 
desain biru dan emas yang "ikonik", 
yang pertama kali digunakan pada 
tahun 1921. Dalam beberapa bulan, 
warna baru tersebut akan muncul 
secara bertahap, dengan semua 
paspor berwarna biru yang 
dikeluarkan pada pertengahan tahun 
2020. Namun, paspor berwarna 
merah keunguan yang ada akan tetap 
berlaku. 
5.Koin Brexit, Koin Brexit akan 
memasuki sirkulasi, ada sekitar 3 juta 
koin peringatan 50p Brexit yang 
bertuliskan tanggal "31 Januari" dan 
"Perdamaian, kemakmuran, dan 
persahabatan dengan semua 
bangsa". Koin serupa telah 
direncanakan untuk diperkenalkan 
oleh pemerintah pada tanggal 31 
Oktober, yang merupakan tanggal 
Brexit sebelumnya. Namun, koin-koin 
itu harus dilebur dan didaur ulang 
setelah batas waktu diperpanjang. 
Dengan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa Inggris lebih leluasa dalam 
perdagangan dengan China termasuk 
Huawei. Inggris akhirnya memutuskan 
untuk terus menggunakan peralatan 
Huawei dalam pembangunan jaringan 
5G, tapi dengan pembatasan. 
Peralatan Huawei tidak akan 
digunakan untuk bagian-bagian 
sensitif jaringan, atau yang dikenal 
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sebagai core network. Dikutip dari 
BBC, Rabu (29/11/2020), Huawei 
hanya diizinkan "menyumbang" 35 
persen dari peralatan periphery 
(pinggiran) jaringan , yang termasuk 
tiang radio. Namun, produk Huawei 
tidak akan berada di dalam area-area 
di dekat pangkalan militer dan situs 
nuklir. Perwakilan kantor Perdana 
Menteri (PM) Inggris mengatakan Boris 
Johnson telah berbicara dengan 
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, terkait keputusan tersebut. "PM 
menggarisbawahi pentingnya negara-
negara yang berpikiran sama untuk 
bekerja sama mendiversifikasi pasar, 
dan mematahkan dominasi sejumlah 
perusahaan-perusahaan," jelas kantor 
PM Inggris. Berdasarkan dokumen 
yang dipublikasikan oleh National 
Cyber Security Centre (NCSC) Inggris, 
mengindikasikan bahwa jaringan 
Inggris akan memiliki waktu tiga tahun 
untuk mematuhi batasan penggunaan 
peralatan Huawei. "Huawei diyakinkan 
oleh konfirmasi pemerintah Inggris 
bahwa kami dapat terus bekerja 
dengan pelanggan kami untuk 
mempertahankan peluncuran 5G. Ini 
memberikan Inggris akses ke teknologi 
terkemuka dunia dan memastikan 
pasar yang kompetitif," kata pimpinan 
Huawei Inggris, Victor Zhang. 
Pemerintah Inggris mengatakan 
membutuhkan pemasok peralatan 
jaringan yang beragam untuk 

telekomunikasi di negara tersebut. Selain 
Huawei, ada empat provider jaringan 
utama di dunia yaitu Nokia, Ericsson, 
Samsung dan ZTE. Inggris saat ini 
bergantung pada Huawei, Nokia, dan 
Ericsson untuk jaringan 
telekomunikasinya. Dengan keluarnya 
Inggris dari Uni Eropa, hal tersebut tak 
hanya menguntungkan bagi Inggris 
namun juga dinilai dapat membawa 
keuntungan dalam kerjasamanya dengan 
Indonesia. Owen Jenkins, Duta Besar 
Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste 
menilai bahwa Brexit dapat menciptakan 
peluang besar bagi Indonesia. 
"Hubungan kerjasama kami semakin 
kuat. Kedutaan kami telah tumbuh sekitar 
40% sejak referendum pada Juni 2016 
–sebelumnya kami hanya memiliki 110 
staf, sekarang ada 152," ujarnya ketika 
mengadakan pertemuan dengan awak 
media pada Jumat (31/1/2020). Selain 
itu, ia juga menambahkan bahwa 
Kedutaan Inggris juga telah membuka 
kantor di luar Jakarta guna merespons 
kebutuhan bahwa Indonesia bukan 
hanya Jakarta. Negeri Ratu Elizabeth itu 
juga menilai bahwa masih ada banyak 
potensi dari provinsi-provinsi besar 
lainnya di Indonesia. Tak hanya di 
provinsi lain, Jenkins juga 
menyampaikan bahwa Inggris telah 
membuka kedutaan baru untuk ASEAN, 
dengan duta besar baru yang akan 
didedikasikan untuk memperkuat 
kemitraan negara tersebut dengan 
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organisasi regional ASEAN. "Inggris 
dan Indonesia sudah berbisnis dengan 
persyaratan World Trade Organization 
(WTO), jadi hubungan perdagangan 
kami tetap sama. Kami telah 
menandatangani perjanjian yang mirip 
dengan perjanjian Uni Eropa (UE) 
tentang kayu legal, untuk menjamin 
keberlangsungan," katanya lagi. 
Brexit akan membuat Inggris lebih 
berusaha untuk memperkuat kemitraan 
serta membangun fondasi kuat dengan 
negara di seluruh dunia, dan hal ini 
akan menjadi sebuah keuntungan pula 
bagi Indonesia. Spesifik terkait 
hubungannya dengan Indonesia, Owen 
Jenkins juga mengatakan keinginan 
Inggris untuk terus bekerja sama 
dengan pihak Indonesia. Besarnya 
potensi Indonesia membuat Inggris 
yakin bahwa hal tersebut akan 
membawa keuntungan secara dua arah 
bagi kedua pihak. 
Dalam sektor ekonomi, sesuai dengan 
visi dan misi Jokowi yang ingin 
memperluas investasi perdagangan di 
luar negeri, London menjadi tempat 
yang paling baik lantaran menempati 
peringkat salah satu tempat terbaik 
untuk melakukan bisnis dan merupakan 
ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Inggris 
juga merupakan tujuan nomor satu 
untuk investasi di Eropa. Tingkat 
investasi ke sektor teknologi di sana 
saat ini lebih baik daripada negara 
adidaya teknologi seperti AS dan 
China. Selain sektor perdagangan dan 
ekonomi, Inggris juga melihat potensi 
Indonesia di sektor pariwisata serta 
pendidikan. "Kami berharap akan ada 
lebih banyak mahasiswa dari Indonesia 
yang pergi belajar ke Inggris," ujar 
Jenkins. Hal ini ia sampaikan 
bersamaan dengan memberi informasi 
bahwa Inggris memiliki empat dari 10 
universitas terbaik di dunia. Sedangkan 
untuk sektor pariwisata, lebih banyak 
turis dan wisatawan Indonesia juga 
diharapkan akan mengunjungi Inggris 
mengingat bahwa Inggris memiliki 
sejumlah landmark kebanggaan seperti 
Big Ben dan London Eye dan 
transportasi umum yang menjadi ciri 
khas seperti London cab dan London 

bus. Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati, menyatakan bahwa 
penyebaran virus Corona lebih berbahaya 
dampaknya ke ekonomi ketimbang 
lepasnya Inggris dari Uni Eropa atau 
Brexit. Sebab, sejauh ini belum ada 
penanganan pasti akan penyebaran virus 
berasal dari China tersebut. 
"Mungkin kita sekarang lebih konsen 
mengenai Corona, karena magnitude 
pengaruhnya ini belum seattle karena kita 
belum tahu penyebarannya, tingkat 
kematian yang meningkat secara cepat, 
itu mungkin yang memberikan 
ketidakpastian," kata Sri Mulyani, di 
Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 
(31/1/2020). 
Sri Mulyani mengatakan, peristiwa Brexit 
sendiri sudah lebih jauh diantisipasi oleh 
pelaku pasar dan ekonomi. Sehingga 
secara dampak tidak begitu besar 
dirasakan di sejumlah negara, termasuk 
Indonesia. "Kalau Brexit sudah lama 
prosesnya hanya pembahasannya kalau 
sampai terjadi hard brexit berarti seluruh 
hal yang berhubungan dengan negosiasi 
antara UK dan Eropa itu pasti terjadi 
sesuatu," kata Sri. Melalui akun 
instagramnya, @borisjohnsonuk, pria 
yang sering tampil dengan rambut acak-
acakan ini mengunggah sebuah video 
melalui instastory terkait pengumuman 
Brexit yang akan dilakukan hari ini. “Today 
is the day. The UK is leaving the EU 
today,” unggah instastory Boris Johnson. 
(Hari ini adalah harinya. Inggris akan 
meninggalkan UE hari ini, tutur unggah 
Boris Johnson).

Mencuci tangan merupakan salah satu 
hal mudah yang sering kita 
kesampingkan. Padahal, hal ini bisa 
sangat membantu kita dalam menjaga 
kesehatan dan mencegah munculnya 
sejumlah masalah.
Mencuci tangan bisa menghindarkan kita 
dari masalah kesehatan mulai yang 
sangat ringan hingga yang berat. Oleh 
karena itu, perlu upaya yang serius 
terhadap hal ini.Sayangnya banyak orang 
mencuci tangan mereka secara asal-
asalan. Mereka melakukannya hanya 
sekadarnya dan tidak benar-benar serius 
untuk menghilangkan bakteri yang 
mungkin menempel.Terdapat sejumlah 
kesalahan yang mungkin kamu lakukan 
sehari-hari tanpa menyadarinya. Dilansir 
dari Times of India, berikut sejumlah 
kesalahan yang rentan dilakukan ketika 
mencuci tangan.
1.Terlalu Cepat Mencuci Tangan
Sebuah penelitian terbaru oleh Michigan 
State University mengungkap bahwa 95 
persen orang terlalu sebentar mencuci 
tangan untuk bisa membunuh kuman 
secara efektif. Disarankan untuk mencuci 
tangan selama 20 detik agar kuman 
hilang sedangkan rata-rata seseorang 
hanya cuci tangan selama 6 detik.
2.Kurang Menyeluruh
Hanya mencuci telapak tangan dengan 
sabun saja tidak cukup karena kuman 
bisa bersembunyi di bawah kuku atau di 
antara jari. Oleh karena itu sebaiknya 
cuci seluruh bagian tangan secara 
seksama serta dengan cukup kencang 
untuk menghilangkan kotoran dan 
mikroba dari kulit.
3.Tangan Tidak Kering Sepenuhnya
Walau kamu sudah mencuci tangan 
dengan seksama, namun bakal percuma 
jika kamu tidak mengeringkannya dengan 

Kesalahan Umum Saat Mencuci Tangan
seksama. Ketika tangan dalam kondisi 
lembap, maka lebih mudah bagi kuman 
untuk muncul dan bertahan di 
tangan.Oleh karena itu sebaiknya 
keringkan tangan dengan cukup 
menyeluruh. Gunakan tisu kertas atau 
juga pengering tangan untuk 
membantu tangan jadi kering dan tidak 
tertular kuman.
4.Hanya Cuci Tangan Setelah dari 
Kamar Mandi
Hanya mencuci tangan setelah dari 
kamar mandi merupakan hal yang tak 
tepat karena semua sentuhan yang 
kamu lakukan bisa membuatmu 
berpotensi terkena kuman dan bakteri. 
sebaiknya kamu segera mencuci 
tangan secara teratur pada wkatu 
tertentu terutama pada saat perubahan 
musim seperti sekarang.
5.Menggunakan Sabun dari Wadah Isi 
Ulang
Dispenser sabun cair di dalam kamar 
mandi bisa jadi sarang persebaran 
bakteri. Penggunaan wadah ini 
terutama ketika jarang dibersihkan bisa 
menyebabkan bakteri dan kuman 
berpindah ke tangan ketika sabun 
digunakan.
6.Menyentuh Hal Lain Setelah Mencuci 
Tangan
Menyentuh keran atau wastafel setelah 
mencuci tangan bisa membuat 
upayamu menghilangkan kuman dan 
bakteri menjadi gagal. Oleh karena itu, 
untuk mematikan keran ini, sebaiknya 
lapisi tanganmu dengan menggunakan 
kertas tisu terlebih dahulu.
Perhatikan berbagai hal tersebut agar 
kamu tak lagi mengalami kesalahan 
saat mencuci tangan. Hindari berbagai 
hal tersebut agar tidak mengalami 
masalah kesehatan.
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bus. Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
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Diabetes merupakan penyakit yang 
juga bisa diderita oleh anak-anak. 
Ketika kondisi ini terjadi pada anak-
anak, penting untuk mengetahui 
sejumlah 
gejala yang 
muncul.Menur
ut dokter 
spesialis anak 
konsultan 
endokrinologi 
Frida 
Soesanti, 
diabetes yang 
dialami anak 
berbeda 
dengan 
diabetes pada 
orang 
dewasa.“Kalau 
diabetes pada 
anak itu 
sebagian 
besar itu 
diabetes 
melitus (DM) 
yang tipe 1. Tipe 1 itu faktor risikonya 
tidak termasuk obesitas ya. Jadi, 
biasanya anak untuk yang DM tipe 1 
anaknya itu akan kurus. Kalau DM tipe 
2 itu juga bisa terjadi pada anak. Itu 
faktornya risikonya sama kayak orang 
dewasa sebetulnya, obesitas,” kata 
Frida di Jakarta beberapa waktu 
lalu.Diabetes ini terjadi bukan karena 
gaya hidup seperti obesitas. Melainkan 
karena ada kerusakan pada pankreas, 
atau dampak sel yang menghasilkan 
insulin rusak.“DM tipe 1 sampai saat ini 
kita belum bisa mencegah. Yang bisa 
kita kerjakan adalah deteksi dini. Jadi 
begitu ada gejala yang mengarah pada 
DM tipe satu, kita langsung 
mengevaluasi. Apakah benar DM tipe 1 
atau tidak. Jadi bisa mendapat tata 
laksana yang lebih awal,” kata Frida.
Berikut beberapa gejala diabetes 
melitus tipe 1 yang terjadi pada anak:
1. Sering Buang Air Kecil
Gejala diabetes sebetulnya cukup mirip 

Gejala Diabetes Pada Anak
dengan tanda yang dialami oleh orang 
dewasa. Salah satunya adalah 
meningkatnya frekuensi buang air 
kecil.Kencing yang berlebihan, khususnya 

di malam hari, 
merupakan tanda-
tanda umum 
bahwa si Kecil 
terkena diabetes. 
Misalkan yang 
biasanya kencing 
hanya satu atau 
dua kali, bisa 
menjadi di atas 
lima kali.
2. Mengompol
Tanda lainnya 
adalah bila anak 
yang tidak pernah 
mengompol lagi 
tapi tiba-tiba 
kembali 
melakukannya, 
jangan langsung 
memarahi si Kecil. 
Banyaknya 

membuang air kecil akibat diabetes juga 
bisa menyebabkan hal ini.
Jangan dianggep bahwa itu cuman 
anaknya bandel nih. Ternyata itu bisa 
salah satu gejala dari diabetes. Jadi 
kencingnya banyak atau kita sebut 
dengan poliuria, kata Frida.
3. Minum Berlebihan
Berkesinambungan dengan sering buang 
air kecil, si Kecil juga akan menjadi lebih 
ingin minum air. Tubuh yang banyak 
mengeluarkan cairan, seperti 
meningkatnya frekuensi buang air kecil, 
juga akan membutuhkan konsumsi air 
yang semakin banyak.
4. Berat Badan Turun Drastis
Diabetes melitus tipe 1 bisa 
menyebabkan anak yang makan seperti 
biasa atau terkadang bisa tiba-tiba 
semakin banyak tapi mengalami 
penurunan berat badan.
Tapi yang khas sekali adalah berat 
badannya pasti turun. Anaknya bisa kurus 
banget, tandas Frida.

 Hujan yang guyur Jakarta pada Minggu 
(2/2) pagi menyebabkan genangan air di 
sejumlah tempat.Akun Twitter 
@TMCPoldaMetro mengungkap 
sejumlah titik di DKI Jakarta tergenang 
banjir akibat hujan dengan ketinggian air 
mulai 10-50 sentimeter (cm).Beberapa 
titik banjir di Jakarta Jalan Bungur Raya 
Kemayoran Jakarta Pusat dengan 
ketinggian air 20-30 cm.
Sementara di wilayah Jakarta Selatan 
tepatnya di Perempatan Kuningan Jalan 
Gatot Subroto air menggenang 10 
sampai 20 cm.Dan yang paling tinggi, air 
menggenang di depan Istana Negara 
Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat, yaitu ketinggian 40-50 
sentimeter. Warga yang mengendarai 
sepeda motor dan roda empat diimbau 
untuk berhati-hati.Sebelumya, Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mengimbau masyarakat di 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Titik Banjir Jakarta Setelah Diguyur Hujan

Tanah Air

Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) 
untuk mewaspadai intensitas hujan 
sedang hingga lebat pada Sabtu 
(1/2).Kepala Pusat Data, Informasi dan 
Komunikasi Bencana BNPB Agus 
Wibowo mengatakan wilayah yang 
berpotensi turun hujan dengan 
intensitas tersebut di antaranya 
Sepatan, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, 
Kosambi, Tangerang, Benda, dan 
Batuceper."Kemudian, Jati Uwung, 
Pasarkemis, Rajeg, Kronjo, Kresek, 
Balaraja, Cikupa, Kalideres, 
Penjaringan, Cengkareng, Tambora, 
Grogol Petamburan, Tamansari, dan 
Pademangan," kata Agus melalui 
keterangan resmi, dikutip 
(1/1).Intensitas hujan sedang hingga 
lebat juga diperkirakan terjadi di daerah 
Kembangan, Cipondoh, Ciledug, Curug, 
Pondok Aren, Kebon Jeruk, Palmerah, 
Cilandak, Kebayoran Lama, dan 
Pesanggrahan. 
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 Saat ini beredar luas berita tentang doa 
dan dukungan dari Menteri Koordinator 
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD atas pencalonan 
Tito Karnavian dan Khofifah Indar 
Parawansa pada Pemilihan Presiden 
(Pilpres) 2024.Pernyataan itu 
disampaikan Mahfud saat memberi 
sambutan dalam acara Rapat Kordinasi 
Pemerintah 
Provinsi 
Jawa Timur 
(Jatim) yang 
diisi dengan 
acara 
peluncuran 
Anjungan 
Dukcapil 
Mandiri 
(ADM) oleh 
Direktorat 
Jenderal 
Dukcapil 
Kementerian 
Dalam 
Negeri (Kemdagri) di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh 
bupati/wali kota dan komponen 
Forkopimda Jawa Timur di Grand City 
Ballroom, Surabaya, Jatim, Jumat 
(31/1/2020). Dalam acara yang dihadiri 
oleh 1.500 peserta tersebut, selain 
Mendagri Tito Karnavian juga hadir 
sebagai pembicara Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa.Menanggapi 
pernyataan Mahfud itu, Tito mengatakan 
kalau saat ini dirinya belum berpikir soal 
Pilpres 2024. Mendagri menegaskan, 
dirinya hanya ingin fokus bekerja optimal 
untuk mewujudkan visi dan misi Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang diamanatkan 
ke Kemdagri.“Pak Mahfud itu senior yang 
saya hormati. Beliau orangnya suka 
guyon. Saya lihat memang beliau hanya 
sebatas bercanda. Gubernur Khofifah 
selaku kepala daerah dan saya selaku 
Mendagri saat ini hanya bekerja keras 
sesuai amanah dari Allah SWT dan juga 
untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar 
Tito.Mendagri pun mencontohkan 

Mahfud Dukung Tito Maju Pilpres 2024
program ADM sebagai salah satu 
terobosan Kemdagri. Program ini 
dilakukan untuk melayani masyarakat 
di dalam penerbitan KTP elektronik, 
akte lahir, kartu keluarga, dan 
dokumen catatan sipil lainnya secara 
cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. 
Dengan demikian, masyarakat bisa 
terlayani dengan baik, karena 

dokumen 
tersebut 
sangat 
dibutuhkan 
untuk 
berbagai 
keperluan.Le
wat ADM ini 
anggota 
masyarakat 
yang data 
kependuduka
nnya sudah 
terregistrasi 
tinggal “klik 
ADM” untuk 

mendapatkan KTP elektronik.“Ini salah 
satu bentuk penyederhanaan 
pelayanan dan sekaligus 
membebaskan masyarakat dari proses 
yang berbelit-belit, murah, dan juga 
untuk menghilangkan praktik pungli di 
dalam pengurusan akte dokumen 
catatan sipil bagi warga masyarakat di 
seluruh Indonesia,” ujar 
Tito.Dijelaskan, Jawa Timur adalah 
provinsi pertama di Indonesia yang 
menggunakan perangkat ini. Sudah 
ada beberapa kabupaten di Jawa 
Timur yang telah menyediakan 
perangkat ini untuk melayani warga 
masyarakat, seperti Kabupaten 
Magetan.“Saya berharap provinsi lain 
menyusul Jatim untuk 
menerapkannya. Kami akan 
memfasilitas dan membantu. Dengan 
demikian, aksi nyata pelayanan publik 
yang mudah, cepat dan bebas 
hambatan birokratis dapat semakin 
terwujud dan dirasakan seluruh 
masyarakat Indonesia,” kata Tito.
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dalam pengurusan akte dokumen 
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memfasilitas dan membantu. Dengan 
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Presiden Palestina Mahmoud Abbas 
mengumumkan, dia memutuskan 
hubungan dengan Israel dan AS buntut 
rencana perdamaian yang diungkap 
Presiden Donald Trump. Abbas 
menegaskannya dalam pertemuan 
darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, pasca-
presiden 73 tahun mengumumkan 
"kesepakatan abad ini" di Gedung Putih. 
"Kami umumkan kepada Anda semua 

Palestina Putus Hubungan Dengan AS Dan Israel

bahwa tidak ada relasi dengan Israel, 
dan AS. Termasuk kerja sama di bidang 
keamanan," tegas Abbas.Presiden 
Palestina berusia 84 tahun itu 
menyatakan, rencana perdamaian 
Trump merupakan pelanggaran 
Perjanjian Oslo yang diteken pada 1993 
silam. Dilansir AFP Sabtu (1/2/2020), 
Abbas menuturkan dia mengambil sikap 
itu menyusul "penolakan legitimasi 

Apa Kata Bintang Anda
Internasional

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Ada

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

shopping

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

agenda

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Ada
Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Kritik

  kalanya memang hidup harus 
dipasrahkan berjalan sebagaimana 
mestinya. Siapa tahu ada gerbang baru 
yang akan menyambut hangat.
Keuangan: Ekstra irit.
Asmara: Ketahuan.

 Menjadi ibu rumah tangga memang 
tak mudahPikiran segar Anda kunci 
keharmonisan keluarga, lho.
Keuangan: Online 
Asmara: Cemburu.

Percayalah, Anda harus memasukan 
sedikit waktu bersenang-senang 
dalam ! Toh, pekerjaan itu tak 
pernah habis
Keuangan: Ceroboh.
Asmara: Rendah diri.

Coba bicarakan baik-baik dengan 
pasangan, hitung juga apakah impian 
kalian memiliki hunian sendiri sudah 
hampir teraih? Tetapi ingat jangan 
terbawa nafsu jika memang belum 
benar benar mampu jangan memaksa 
daripada menyesal di kemudian hari 
dan saling menyalahkan.
Keuangan: Lunasi 
pinjamanAsmara:  tuntutan.

 Hati-hati mengambil langkah saat 
Anda dan pasangan memiliki 
kesempatan kedua. Jangan sia-siakan 
lagi, ya.Karena Jarang kesempatan itu 
ada untuk yang kedua kali.
Keuangan: Sulit menahan. 
Asmara:Introspeksi.

 Buang perasaan bahwa nasib tengah 
mempermainkan Anda.Si Dia tak akan 
pernah lelah, kok, untuk 
menyemangati dan mendampingi.
Keuangan: Menanjak.
Asmara: Diuji.

  atasan mengenai cara Anda 
berpakaian memang terasa di luar 

konteks.Ini saat yang tepat untuk 
memperbesar alokasi belanja pakaian di 
bulan ini!
Keuangan: Belanja, yuk!
Asmara:  hati.

 
 Kali ini, berikan yang terbaik karena 

-diam kinerja Anda sedang 
diperhatikan atasan. Jangan sampai 
kesalahan kecil saja berujung pada 
keputusan yang dapat mengubah 
segalanya. tetap fit, jangan lupa 
konsumsi vitamin, ya.
Keuangan: Tunda belanja.
Asmara: Banyak berharap.

Saat ini begitu banyak investasi yang 
menebar janji namun berujung pada 
penipuan. Jadi, pastikan dulu 
keamanannya, hindari tergiur dengan 
keuntungan yang besar, dan jangan 
alokasikan semua harta pada orang baru.
Keuangan: Potensi baru.
Asmara: Rindu berduaan .

 Keputusan yang Anda buat mengejutkan 
banyak pihak. Memang tak banyak yang 
berani mempertaruhkan karier yang 
sedang menanjak demi keluarga. 
Keuangan: Ikut investasi.
Asmara: Tambah hangat.

 Anda sedang menjalani kegalauan
finansial di pekan ini. Itulah pentingnya 
memiliki dana darurat. Memang tidak 
semua sesuai dengan rencana meskipun 
kita sudah merencanakan dengan matang 
tetapi semua itu adalah saatnya. 
Janganlah mudah berputus asa.
Keu angan: Lesu.
Asmara:  mengisi.

 Kesehatan Anda memang sudah
membaik Anda harus tahu kapasitas diri. 
Hiduplah lebih santai dan jalankan 
rencana yang membuat Anda lebih 
bahagia. 
Keuangan:   Lunasi kredit.
Asmara: Terus terang.

Main
Leo (23 Juli - 22 Agust)

diam

Agar

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Saling
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
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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

internasional" dari AS dan Israel. "Israel 
akan menanggung akibatnya sebagai 
negara penjajah di teritori Palestina," 
ungkap Abbas, seraya menambahkan 
mereka akan berjuang lewat jalan 
damai. Dikutip Al Jazeera, Abbas 
menerangkan bagaimana dia diberi 
tahu bahwa Trump hendak 
mengirimkan rencana perdamaian yang 
disebutnya "kesepakatan terbesar abad 
ini". "Trump bertanya apakah saya bisa 
berbicara kepadanya di telepon. Saya 
menjawab 'tidak'. 
Dia mengirim surat, saya menolak 
menerimanya," katanya. Dia 
menekankan bahwa Palestina 
berkomitmen untuk mengakhiri 
pendudukan Tel Aviv, dan menetapkan 
negara dengan ibu kotanya di 
Yerusalem Timur. Dalam pengumuman 
yang disampaikan bersama Perdana 
Menteri Israel Benjamin Netanyahu 
Selasa (28/1/2020), Trump 
menyampaikan pokok rencana 

perdamaiannya. Di antaranya adalah 
mengakui kedaulatan Israel berdasarkan 
wilayah yang diduduki, di mana Israel 
membangun permukiman. Kemudian 
Yerusalem adalah "ibu kota Israel yang 
tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, 
kawasan pinggiran Yerusalem Timur, 
sebagai ibu kota masa depan Palestina. 
Kemudian presiden dari Partai Republik 
tersebut menekankan penduduk kedua 
negara tidak akan tercerabut dari wilayah 
mereka masing-masing. 
Berarti, Trump tidak akan mengulik 
permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang 
oleh sebagian komunitas internasional 
termasuk PBB menganggapnya ilegal. 
Trump menyatakan, dia menawarkan 
konsep itu dengan durasi empat tahun, di 
mana Ramallah bisa mempelajari dan 
kemudian menegosiasikannya. Rencana 
yang disebut "kesepakatan terbesar abad 
ini" itu disusun oleh tim Gedung Putih 
yang dikomandoi menantu sekaligus 
penasihatnya, Jared Kushner.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto kembali memutasi sedikitnya 45 
Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 18 
Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 23 Pati 
jajaran TNI Angkatan Laut dan 4 Pati 
jajaran TNI Angkatan Udara. Kabidpenum 
Puspen 
TNI, 
Kolonel 
Sus Taibur 
Rahman, di 
Jakarta, 
Sabtu, 
mengataka
n, mutasi 
dan 
promosi 
jabatan itu 
berdasarka
n Surat 
Keputusan 
Panglima 
TNI Nomor 
Kep/92/I/20
20 pada 31 
Januari 
2020 
tentang 
pemberhentian dari dan pengangkatan 
dalam jabatan di lingkungan TNI. "Surat 
Keputusan Panglima TNI telah ditetapkan 
mutasi dan promosi jabatan 45 Perwira 
Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 18 Pati 
jajaran TNI AD, 23 Pati jajaran TNI AL 
dan 4 Pati jajaran TNI AU," kata Kol Sus 
Taibur, dikutip dari Antara, Minggu 
(2/2/2020).Sebanyak 18 Pati TNI AD 
yang dimutasi, yaitu, Mayjen TNI Isaac 
Marcus Pattipeilohy dari Staf Ahli Bidang 
Sosial Budaya Setjen Wantannas 
menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI 
Toto Siswanto dari Staf Ahli Bidang 
Pertahanan dan Keamanaan Setjen 
Wantannas menjadi Deputi Bidang 
Sistem Nasional Setjen Wantannas. 
Mayjen TNI Bambang Kusharto dari 
Kabainstrahan Kemhan menjadi Pati 
Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 
Brigjen TNI Sugeng dari Karoum Setjen 
Wantannas menjadi Staf Ahli Bidang 

45 Perwira Tinggi TNI Di Mutasi

Tanah Air

Sosial Budaya Setjen Wantannas. 
Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dari Staf 
Khusus Kasad menjadi Karoum Setjen 
Wantannas, Brigjen TNI Budi Pramono 
dari Bandep Urusan Informasi dan 

Pengolaha
n Data 
Setjen 
Wantannas 
menjadi 
Dosen 
Tetap 
Unhan, 
Brigjen TNI 
Untung 
Budiharto 
dari 
Kasdam 
I/BB 
menjadi 
Direktur 
Operasi 
dan Latihan 
BNPB. 
Brigjen TNI 
Didied 
Pramudito 
dari Staf 

Khusus Kasad menjadi Kasdam l/BB, 
Brigjen TNI Nugroho Sulistyo Budi dari 
Agen Madya pada Staf Ahli Ka BIN Bid. 
Sosbud BIN menjadi Staf Ahli Bidang 
Politik Kemhan. Brigjen TNI Bonifasius 
Widiyanto S dari Dirjakstra Ditjen 
Strahan Kemhan menjadi Ses 
Bainstrahan Kemhan, Brigjen TNI 
Zulfardi Junin dari Direktur Sumatera 
dan Kalimantan pada Deputi Bidang 
Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf 
Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN. 
Brigjen TNI Asep Wasito dari Pa Sahli 
Tk.II Lingkungan Hidup Sahli Bid 
Wassus dan LH Panglima TNI menjadi 
Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI 
Oloan Parulian Sianturi dari Pa Sahli Tk 
II Bidang Komsos Panglima TNI 
menjadi Staf Khusus Panglima TNI, 
dan Brigjen TNI Rubiono Prawiro dari 
Staf khusus Kasad menjadi Pati Mabes 
TNI AD (dalam rangka pensiun. 
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Sebanyak 23 Pati TNI AL, ialah Laksdya 
TNI Aan Kurnia dari Danjen Akademi 
TNI menjadi Kabakamla, Mayjen TNI 
(Mar) Bambang Suswantono dari 
Aspotmar Kasal menjadi Danjen 
Akademi TNI. Laksda TNI A Budiharja 
Raden dari Staf Ahli Bidang Politik 
Kemhan menjadi Staf Khusus Kasal, 
Laksda TNI Djoko Erwan P dari Pa 
Sahli Tk III Bidang Wassus dan LH 
Panglima TNI menjadi Staf Khusus 
Panglima TNI. Laksda TNI Riyadi 
Syahardani dari TA Pengkaji Bidang 
Demografi Lemhannas menjadi Deputi 
Bidang Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan Lemhannas.Brigjen TNI 
(Mar) Yuniar Ludfi dari Direktur 
Perangkat Hukum Internasional pada 
Deputi Bidang Kerjasama Internasional 
BNPT menjadi Aspotmar Kasal. Laksma 
TNI B Ken Tri Basuki dari Wadan 
Kodiklatal menjadi Staf Ahli Bidang 
Pertahanan dan keamanaan Setjen 
Wantannas, Laksma TNI Gig Jonias 
Mozes Sipasulta dari Danlantamal VIII 
Mdo Koarmada II menjadi Wadan 
Kodiklatal. Brigjen TNI (Mar) Donar 
Philip Rompas dari Kadispotmar 
Mabesal menjadi Danlantamal VIII Mdo 
Koarmada II. Brigjen TNI (Mar) Nur 
Alamsyah dari Danpasmar 1 Kormar 
menjadi Kas Kormar.Brigjen TNI (Mar) 
Widodo Dwi Purwanto dari Kas Kormar 
menjadi Kadispotmar Mabesal, Laksma 
TNI Dani Achdani dari Staf Khusus 
Kasal menjadi Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penginderaan Setjen 
Wantannas. Brigjen TNI (Mar) Bambang 
Suryo Aji dari Direktur Operasi dan 
Latihan BNPP menjadi Deputi Bidang 
Operasi Pencarian dan Pertolongan dan 
Kesiapsiagaan BNPP. Brigjen TNI (Mar) 
Joko Supriyanto dari Ses Bainstrahan 
Kemhan menjadi Kabainstrahan Kemhan, 
Laksma TNI Fery Sidjaja, M.M. dari Staf 
Khusus Kasal menjadi Pa Sahli Tk III 
Bidang Wassus dan LH Panglima TNI. 
Laksma TNI Deny Septiana dari Dirdiklat 
Kodiklatal menjadi Staf Khusus Kasal, 
Laksma TNI Judijanto dari Danlantamal 
XIII Trk Koarmada II menjadi Dirdiklat 
Kodiklatal. Laksma TNI Yosaphat Toto 
Subagyo dari Staf Khusus Kasal menjadi 
Pati Mabes TNI AL (dalam rangka 
pensiun) dan Laksma TNI Barkah 
Suheryanto dari Staf Khusus Kasal 
menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka 
pensiun). Sementara empat Pati TNI AU 
yaitu Marsma TNI Ichthus Budisetyawan 
dari Agen Madya Pada Direktorat Kerja 
sama Internasional pada Deputi Intelijen 
Luar Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI 
AU (dalam rangka pensiun). Marsda TNI 
Antonius Sri Munada dari Ta Pengajar 
Bidang Sismennas Lemhannas menjadi 
Pati Mabes TNI AU (dalam rangka 
pensiun), Marsma TNI Eko Rislanto dari 
Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes 
TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma 
TNI Bambang Sigit Setyono dari Staf 
Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI 
AU (dalam rangka pensiun).

Revitalisasi Monas masih menjadi 
sorotan publik. Bahkan ada yang 
menyebutkan revitalisasi Monas 
merupakan kejahatan lingkungan. Sebab, 
DKI diketahui menebang 85 pohon di sisi 
selatan Monas sebagai bagian 
revitalisasi.Pemprov DKI Jakarta, sebagai 
pelaksana proyek revitalisasi Monas 
dituntut untuk memberikan penjelasan. 
Sayangnya, penjelasan hanya keluar dari 
mulut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI 
Saefullah. Sedangkan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan memilih 
bungkam.
Sekda Saefullah harus 'pontang panting' 
memberikan penjelasan revitalisasi 

Heboh Revitalisasi Monas, Dimana Anies?

Monas. Berikut ulasannya:
1.Alasan Revitalisasi Supaya Monas 
Kelihatan, Seperti Menara Eiffel
Sekda DKI Jakarta, Saefullah 
menyebut revitalisasi kawasan Monas 
sisi selatan untuk menarik data tarik 
wisatawan domestik ataupun 
mancanegara. Selain itu, dia 
menyatakan dengan revitalisasi 
masyarakat dapat melihat Tugu Monas 
lebih jelas.
"Baik yang datang dari Jakarta sendiri, 
luar Jakarta, mungkin juga turis 
mancanegara yang datang supaya 
berkelas Monas. Jadi kalau datang ke 
Merdeka Selatan, mana sih Monas? Itu 

Tanah Air
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kayak Menara Eiffel gitu," katanya di 
Balai DKI Jakarta, Kamis (30/1).
2.Buat Tambah Ruang Terbuka Hijau di 
Area Monas
Saefullah juga mengklaim revitalisasi 
kawasan Monas diyakini bisa 
menambah kapasitas ruang terbuka 
hijau (RTH) di Monas. Bahkan lebih 
besar dari yang diatur.
Dalam Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 25 Tahun 1995 tentang 
Penataan Kawasan Medan Merdeka, 
dijelaskan RTH di area itu baru 53 
persen di Monas. Selain itu, pada 
Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 
792 Tahun 1997 tentang Rencana 
Tapak dan Pedoman Pembangunan 
Fisik Taman Medan Merdeka, dikatakan 
RTH mencapai 56 persen.
"Hasil sayembara (revitalisasi Monas), 

ruang terbukanya itu menjadi 64 
persen, jadi naik itu. Semoga yang 
saya sebut angkanya benar karena 
kami kemarin baru habis ngitung," kata 
Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, 
Kamis (30/1).Dia sangat meyakini 
revitalisasi kawasan Monas sisi selatan 
tidak melanggar Keppres Nomor 25 
Tahun 1995 dan ketentuan yang ada 
diikuti.
"Masih sesuai dengan mata angin. Ada 
pintu utara selatan timur barat 
kemudian tenggara barat laut barat 
daya barat laut mesti ada semua 
pintunya," jelasnya.
3.Sekda DKI Sebut Keppres Bikin 
Bingung
Beberapa waktu yang lalu, Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno mengatakan hingga kini tidak 
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ada surat izin revitalisasi dari Pemprov 
DKI pada Dewan Pengarah. Seperti 
yang diatur dalam Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang 
Penataan Kawasan Medan Merdeka.
Sekda DKI Saefullah menilai ada 
pemahaman terkait Keppres 25/1995. 
Perbedaan itu terkait Pasal 5 dalam 
Keppres yang menyebutkan 
pembangunan kawasan Monas 
berdasarkan persetujuan bukan melalui 
izin.
Pasal itu menyebutkan bahwa 
'memberikan persetujuan terhadap 
perencanaan beserta pembiayaan 
pembangunan Taman Medan Merdeka 
yang disusun oleh Badan Pelaksana.' 
Menurut Saefullah, Keppres itu membuat 
bingung sebab belum ada aturan 

turunannya.
"Ini harus ada perangkatnya 
sebetulnya ada breakdown dari 
Keppres. Ini belum ada sehingga 
membingungkan semuanya," kata 
Saefullah di kawasan Monas, Jakarta 
Pusat, Selasa (28/1).Namun Pemprov 
DKI tetap mengikuti aturan jika 
revitalisasi Monas harus mendapatkan 
persetujuan dari (Mensesneg). Selain 
itu, Saefullah juga mengatakan, UPT 
Monas telah melakukan komunikasi 
dengan Kementerian Sekretariat 
Negara (Kemensetneg) sebagai salah 
satu juri dalam sayembara desain 
revitalisasi.
"Dan sudah dibalas surat dari UPT 
Monas dengan mengirimkan salah satu 
karyawan untuk menjadi juri 
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar besar untuk wanita
di basement ada km.mandi sendiri dan 
ada laundry jalur bis 45. 
Oregon dan 11st. call : 267 - 444 -3487

sayembara," ujar dia.
4.Akui Lalai Urus Administrasi 
Revitalisasi Monas
Melalui Saefullah pula Pemprov DKI 
mengakui jika pihaknya telah lalai 
dalam mengurus administrasi proyek 
revitalisa
si 
kawasan 
Monas 
sisi 
selatan. 
Administ
rasi 
tersebut 
ditujukan 
ke 
Kemente
rian 
Sekretari
at 
Negara 
(Kemens
etneg).
"Mungkin 
ada 
kelalaian 
di antara 
semuany
a ini, dan 
itu 
(biasany
a) tidak 
pernah 
dilakuka
n. Jadi 
biasa-
biasanya 
berjalan saja, tapi demi tertib 
administrasi kami berkirim surat," kata 
Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, 
Kamis (30/1).Karena hal itu, dia 
mengharapkan surat yang telah 
diajukan dapat segera direspons. 
Sehingga rapat bersama Komisi 
Pengarah Kawasan Medan Merdeka 
(Kemensetneg) dapat segera digelar 
untuk membahas revitalisasi Monas.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang 
tidak terlalu lama ada rapat di Komisi 
Pengarah," ucapnya.
5.Revitalisasi Monas Dihentikan 
Sementara
Sekda Saefullah juga yang 

mengumumkan proyek revitalisasi Monas 
dihentikan untuk sementara waktu. Dia 
menyebut lah tersebut berdasarkan hasil 
rapat koordinasi bersama DPRD DKI 
Jakarta."Sebenarnya kami lebih suka 
diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi 
dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan 

sementar
a untuk 
menghor
mati," 
kata 
Saefullah 
di 
kawasan 
Monas, 
Jakarta 
Pusat, 
Selasa 
(28/1).
6.Anies 
Memilih 
Diam
Jika 
selama 
ini Sekda 
DKI 
Saefullah 
yang 
terus 
tampil di 
publik 
untuk 
menjelas
kan 
proyek 
revitalisa
si Monas. 
Sementa

ra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memilih diam saat ditanya soal revitalisasi 
Monas.
"Enggak, enggak," jawab Anies dengan 
singkat sambil mengangkat telapak tangan 
kepada awak media, usai meresmikan dua 
flyover hasil dana hibah DKI di Kota 
Bekasi, Jumat (31/1).
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