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Ingat Jakarta pasti ingat banjir dan 
macet, Jakarta, banjir dan macet 
bagaikan rangkaian yang tidak dapat 
dipisah
kan. 
Kalau 
masala
h ini 
atau 
salah 
satuny
a saja 
bisa 
diatasi 
oleh 
sang 
gubern
ur, 
maka 
sudah dipastikan gubernur tersebut 
akan selalu dikenang oleh 
masyarakat. Hal inilah yang dilakukan 
oleh Ahok saat menjabat sebagai 
gubernur DKI dulu. Program 
prioritasnya adalah menangani 

masalah banjir. Lantas, apa saja yang 
dilakukan oleh Ahok kala itu agar titik 
banjir di DKI menjadi berkurang? Ahok 

tidak 
pandang 
bulu 
menyikat 
orang-
orang yang 
dianggap 
menjadi 
biang kerok 
terjadinya 
banjir. 
Aparat 
Satpol PP 
pun 
disiagakan 
untuk 

berperang melawan masyarakat yang 
menolak untuk ditertibkan, seperti di 
Kampung Pulo, Jakarta. Juga warga yang 
bermukim di pinggir kali, dipaksa pindah 
ke Rusun yang sebelumnya sudah 

Survey Indo Barometer
Ahok Masih Tetap Terbaik
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dibangun. Contohnya di Kampung 
Akuarium, dan banyak lagi titik 
penertiban pemukiman tidak layak 
dilakukan. Pemindahan pemukiman 
warga di pinggir kali itu bukan apa-apa, 
bukan pula untuk unjuk kekuatan. 
Melainkan keberadaan bangunan-
bangunan itu dinilai mempersempit 
ruang tampung sungai, sehingga 
sungai tidak maksimal menampung 
hujan. Jadi, dapat dikatakan, 
pemukiman yang ada di bantaran kali 
itu juga menjadi salah satu penyebab 
kenapa banjir di DKI tidak pernah 
teratasi. Dari segi kesehatan juga, 
tinggal di Rusun jauh lebih higienis 
dibandingkan tinggal di bantaran kali. 
Belum lagi orang yang tinggal di 
bantaran kali, nyawanya bisa terancam 
kapanpun. Karena kita gak pernah tahu 
banjir bandang kapan akan datang. 
Sedangkan saat banjir terjadi, air tidak 
pandang bulu menyeret siapa saja 
yang ada di sekitarnya. Selain itu, Ahok 
memberdayakan petugas khusus untuk 
menangani masalah banjir, yakni PPSU 
(Pekerja Penanganan Sarana dan 
Prasarana Umum), atau pasukan 

khusus pengendalian banjir milik Pemprov 
DKI yang siap bertugas 24 jam. Kala itu, 
Ahok sangat mengapresiasi PPSU ini, dan 
sering memuji mereka di media. Suatu 
ketika, ia pernah mengajak para anggota 
PPSU tersebut kumpul bareng dan 
dangdutan di balai kota DKI. Biasanya 
Ahok juga sering mengajak mereka nonton 
bioskop bersama. Efeknya, lantaran 
diapresiasi oleh gubernur, anggota PPSU 
semakin giat bekerja. Got-got jadi bersih 
semua kala itu. Hasilnya pun tidak main-
main. Seperti kata pepatah, “usaha tidak 
akan mengkhianati hasil”. Sejak Ahok 
dipercaya sebagai gubernur dalam 
penanganan banjir di DKI pada tahun 2012 
silam hingga 2017, setidaknya sudah 
2.200 titik banjir yang berkurang. 
Biasanya, orang yang sudah dikalahkan 
dalam pemilu, atau pilkada, tak akan 
dibayang-bayangi oleh orang yang sudah 
dikalahkannya. Itu semua mungkin terjadi 
karena pertarungan yang dianggap 
mengedepankan rasionalitas sehingga 
berakhir dengan pertarungan yang sportif. 
Tak ada yang terlukai karena semua 
berjalan layaknya sebuah kontestasi politik 
untuk memilih yang terbaik di antara yang 

baik. Namun pilkada DKI Jakarta yang 
dihelat pada tahun 2017 berbeda, 
sehingga orang yang dikalahkan selalu 
membayang-bayangi orang yang 
menang pilkada. Dimana apa yang 
dilakukan oleh Anies akan dibandingkan 
dengan Ahok. Selama menjadi 
Gubernur, kepuasan publik terhadap 
Ahok begitu tinggi. Namun hal itu kalah 
dalam pilkada dengan isu SARA yang 
membawa ketakutan bagi para 
pemilihnya. Takut jika mati jenazahnya 
tak dishalatkan, takut jika dipersekusi 
dan ada pula yang takut masuk neraka 
karena memilih orang yang sudah 
dituduh sebagai penista agama. Sejak 
Ahok menjadi Gubernur DKI, beliau ini 
Triple minoritas, maksudnya ialah : Ahok 
itu Chinese keturunan, Kristen, orang 

belitung pula lengkaplah minoritasnya. 
Tetapi jangan salah Ahok seorang yang 
profesional, beliau bekerja dengan 
sepenuh hati dan memang hasilnya 
sangat terasa. Walaupun hanya 2 
tahunan menjadi Gubernur, tetapi 
langkah- langkah yang diambilnya begitu 
terstruktur dan terprogram, yang 
terpenting tereksekusi dengan baik. 
Sayangnya beliau terlalu keras kepada 
koruptor dan garong APBD, dan 
merekalah yang menumbangkannya saat 
Pilkada kemarin bersama para 
pengasong agama pastinya. 42 persen 
pemilih menunjukkan keberaniannya 
dengan memilih Ahok. Memilih dengan 
rasionalitas dan tanpa ketakutan. Untuk 
58 persen pemilih Anies, begitu banyak 
latar belakang dan motivasinya. Masing-
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masing tergantung kebutuhan dan jenis 
orangnya. Misalnya, untuk preman 
tanah abang yang terganggu karena 
Ahok, sudah pasti di pilkada begitu 
militan mendukung Anies karena 
menganggap Ahok mengganggu 
sumber pendapatannya. Begitu pun 
dengan pengembang pulau reklamasi 
yang tak suka terhadap Ahok karena 
retribusi 15 persen terkait NJOP pun 
pasti membenci Ahok, dan lebih 
memilih Anies karena pada faktanya 
meskipun Anies menolak reklamasi, dia 
sudah memberikan IMB hingga ribuan 
untuk pulau reklamasi tanpa retribusi 
yang dianggap memberatkan para 
pengembang. Sebenarnya tidak ada 
hal yang tidak mungkin dalam dunia 
engineering alias rekayasa. Mengirim 

pesawat ke Mars saja bisa, apalagi cuma 
menangani banjir, mudah saja. Kita lihat 
bagaimana negeri Belanda melakukan 
rekayasa teknologi untuk mengatasi banjir 
karena 75% wilayah negeri kincir angin itu 
tanahnya berada dibawah permukaan air. 
Memang dengan akal pikiran seharusnya 
manusia bisa melakukan apa saja asalkan 
mau. Sebenarnya masalah Ahok, semua 
orang sudah tahu dan sudah sering 
diberitakan keberhasilannya. Nama Ahok 
muncul lagi gara gara ada survei dari 
survei Indo barometer yang menyebutkan 
bahwa Gubernur DKI yang paling berhasil 
dalam hal menangani banjir adalah Ahok. 
Ya pasti saja bagi rakyat DKI yang masih 
normal tidak terpengaruh oleh virus kadal 
gurun sudah pasti Ahok adalah Gubernur 
terbaik dalam menangani banjir. Kita 

melihat sendiri bagaimana Ahok 
mengontrol pompa - pompa untuk 
memastikan berfungsi dengan baik. 
Salah satu yang disurvei adalah banjir 
Jakarta. Survei ini dilakukan pada 9 
hingga 15 Januari 2020. Metode yang 
digunakan adalah multistage random 
sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 1.200 orang, margin of error 
sebesar kurang lebih 2,83 persen, dan 
tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara tatap muka 
responden dengan menggunakan 
kuesioner. Berdasarkan hasil survei, di 
antara tiga pemimpin DKI terakhir yang 
sukses menyelesaikan permasalahan 
banjir, sebanyak 42 persen menyebut 
nama Ahok. "Gubernur Jakarta yang 
dianggap paling berhasil adalah Basuki 

Tjahaja Purnama sebesar 42 persen," 
kata Direktur Eksekutif Indo Barometer 
M Qodari. Mantan Gubernur Jokowi 
mendapat suara terbanyak kedua 
dengan persentase 25 persen. Tapi 
Anies hanya mendapatkan suara 
sebanyak 4,1 persen. Sedangkan 28,9 
persen responden tidak menjawab. 
Untuk upaya mengatasi kemacetan, 
Ahok juga mendapatkan suara 
terbanyak mencapai 35,5 persen, 
disusul Jokowi dengan 25,3 persen dan 
Anies yang hanya mendapatkan 8,3 
persen. Sebanyak 31,3 persen tidak 
menjawab. Isu banjir menjadi isu krusial 
di publik Jakarta. Sebab 61,4 persen 
responden menilai banjir menjadi 
tanggung jawab Pemprov DKI. Qodari 
juga menuturkan sebanyak 60,3 persen 
responden menilai banjir di Jakarta bisa 
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diselesaikan. Alasan yang 
disampaikan responden seputar banjir 
disebabkan kesalahan manusia, 
tergantung kepemimpinan gubernur, 
dan kebijakan pemerintah pusat. 
Aspek lainnya seperti pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi warga juga 
ditanyakan. Jika total dirata-ratakan, 
Jokowi mendapat angka terbesar, 
disusul Ahok dan juru kunci adalah 
Anies. Sebenarnya ini bukan informasi 
yang mengejutkan, melainkan sudah 
kita prediksi sebelumnya. Apalagi soal 
banjir, Anies terlalu lemah dan tidak 
becus mengatasinya. Sudah tidak 
becus, eh malah ngeles, suka 
memutar kata dan membangkang 
bergesekan dengan pemerintah pusat. 
Punya ide sendiri yang terdengar 
keren di telinga, tapi eksekusi sampai 
sekarang masih nol. Mulut dibesar-
besarkan, tindakan nol. Sungguh gila 

kalau misalnya Anies dianggap berhasil 
soal ini. Survei Indo Barometer sudah 
membuktikan bagaimana kualitas seorang 
Anies dalam memimpin dan mengatasi 
permasalahan di ibu kota. Warga yang 
waras pun sudah tidak heran. Yang paling 
heran adalah kenapa orang seperti Anies 
bisa dipilih. Semua orang punya mata, 
punya otak untuk memilih dengan logis 
berdasarkan akal sehat. Tapi banyak yang 
matanya tertutup, hati pun tertutup karena 
disuguhi janji surga, dibohongi pakai titik-
titik dan diancam pakai mayat. Kalau 
survei tersebut kredibel dan dapat 
dipertanggung jawabkan, kurang lebih 
warga mulai menyesal dengan gaya 
bekerja Anies. Ternyata yang dipilih cuma 
modal kata-kata doang seperti yang dia 
banggakan selama ini. Memang kekuatan 
kata-kata tidak boleh diremehkan karena 
bisa bikin pusing tujuh keliling. Ditanya 
apa, Anies entah jawab apa. Ditanya 

begini, jawabnya muter-muter. Ditanya 
soal isu krusial, dia bilang tanyakan saja 
kepada yang lain. Atau jawabnya cukup 
satu kata, 'Nanti' dan dia pun tiarap. 
Kepala bisa pusing kalau meladeni 
orang seperti ini. Pusing karena kok bisa 
ya ada orang tak becus tapi merasa 
cerdas seperti Anies. Pusing karena hal 
receh dianggapnya seperti prestasi 
besar. Pusing karena ternyata di negara 
ini ada gubernur yang tak tahu malu, 
muka tebal dan tak pernah ngaca. Lebih 
pusing lagi kalau pendukungnya yang 
bodoh itu bangga meski sudah 
dibohongi. Masalah makin parah, tapi 
mereka tidak teriak. Banjir dibilang 
berkah. Kalau gubernurnya kafir, banjir 
akan dibilang azab. Ini bodohnya 
kebangetan. Otak ada tapi sepertinya 
tidak pernah dipakai. Baru jalan 
setengah periode, Anies sudah buktikan 

kepada kita, orang hasil pecatan itu tidak 
baik dipilih sebagai pemimpin. Buktinya 
jelas, dia menyandang status sebagai 
gubernur paling jelek kinerjanya di 
antara dua gubernur sebelumnya, dan 
itu baru 2,5 tahun. Bayangkan kalau full 
5 tahun, entah dapat award jelek 
apalagi. Biasanya kalau ada berita 
seperti ini, wartawan akan berusaha 
menanyakan tanggapan sang gubernur, 
meski rata-rata dari mereka sudah tahu 
jawabannya akan seperti apa. Anies 
hanya melambaikan tangan sambil 
tersenyum saat diberi pertanyaan 
tersebut oleh beberapa wartawan. 
Mulanya, wartawan mengejar Anies dari 
Stasiun MRT Bundaran HI usai agenda 
penandatanganan Paket Kontrak antara 
PT MRT Jakarta dan Shimizu-Adhi 
Karya JV untuk Fase 2 pembangunan 
MRT. Wartawan lalu mengikuti Anies 
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hingga ke depan Wisma Nusantara 
untuk dimintai tanggapan. Akan tetapi, 
Anies bungkam dan hanya tersenyum 
sambil masuk ke dalam Wisma 
Nusantara. Senyum kecut dan miris 
karena kehabisan amunisi kata-kata 
untuk menjawab? Atau dalam hati 
kesal karena menurut survei, 
kinerjanya sangat jeblok, dan dikejar-
kejar wartawan untuk mengorek 
bobroknya? Mau ngeles gimana pun, 
Anies tidak bisa berkutik soal ini. Sejak 
banjir awal tahun hingga sekarang, 
publik sudah terbuka matanya akan 
tingkah dan sikap keras kepala Anies 
dalam mengatasi banjir. Salah satunya 
adalah mengenai normalisasi sungai 
yang tertunda lama, akibat 
pembebasan lahan yang menjadi 
tanggung jawab Pemprov DKI tidak 
dilakukan. Entah karena takut 
menggusur atau sengaja mau bikin 
ulah, pokoknya normalisasi yang bisa 
mengatasi banjir sekian persen tidak 
bisa dilanjutkan. Tolong jangan bicara 
lagi soal naturalisai sungai. Itu hanya 
akal-akalan biar terdengar canggih dan 

keren padahal isinya kosong melompong. 
Semua sesuai dengan hasil perhitungan 
dan survey yang dikerjakan oleh 
perusahaan besar yang mengedepankan 
akal sehat. Dari survey yang dikerjakan 
oleh Indo Barometer, Anies dinilai sebagai 
gubernur paling gagal dalam atasi banjir. 
Ternyata Anies tidak berhenti di gelar 
gubernur terbodoh. Banyak orang pun 
ikutan tertawa melihat bagaimana dari 
hasil survei Indo Barometer yang 
dikerjakan di Jakarta, Ahok ternyata 10 
kali lebih sukses dari Anies. Otomatis 
Anies 10 kali lebih bodoh dari Ahok! 
Mantan gubernur DKI Jakarta yang 
sekarang menjadi komisaris utama 
Pertamina, sebagai gubernur yang paling 
berhasil menangani banjir dibandingkan 
bahkan dengan Jokowi maupun Anies 
Baswedan. Hal ini disampaikan oleh 
peneliti tata kota Universitas Trisakti, 
Nirwono Joga, dengan penarikan 
kesimpulan yang sah dan bukan sekadar 
opini belaka. Nirwono tidak sedang 
beropini, melainkan memberikan data 
akurat yang dilakukan secara Saintifik. 
Metode Saintifik pun dikerjakan oleh 

Nirwono melalui survey yang 
dikerjakan. Artinya, kalau bicara tentang 
survey, kita bicara tentang data yang 
sah dan akurasinya bisa 90-95 persen 
dengan margin of error di angka 5 
persen maksimal. Jadi selama 
perbedaan masih di luar MoE alias 
margin of error, maka hasil penelitian 
masih dianggap sah dan sesuai 
kenyataan. Ini sesuai dengan ilmu 
matematika yang tidak terguncang. 
Kemenangan Jokowi atas si pecundang 
Prabowo pun juga sudah diprediksi oleh 
puluhan lembaga survei, hanya satu 
yang diduga bayaran. Artinya, statistika 
adalah ilmu pasti yang tidak bisa 
dibantah lagi tingkat kebenarannya. 
Apa yang dikatakan oleh Nirwono Joga 
berbasis penelitian tentang kepuasan 
masyarakat terhadap penanganan 
banjir DKI Jakarta yang dikerjakan oleh 
Indo Barometer. Jadi. apa yang 
diucapkan, bisa dipercaya dan sesuai 
dengan kondisi yang sesungguhnya. 

Dalam hal penanganan banjir 
sebenarnya saat Pak Jokowi (menjabat 
gubernur DKI, red) sudah mulai 
melakukan penanganan banjir dengan 
baik, salah satu keberhasilannya atau 
revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-
Rio, serta sosialisasi dan rencana 
penataan bantaran kali dan relokasi 
warganya… Kemudian dilanjutkan oleh 
Pak Ahok, dan harus diakui keberanian 
dan ketegasan Pak Ahok lah yang 
membuat penataan Kali Ciliwung di 
Kampung Pulo dapat terwujud setelah 
sekian Gubernur DKI tidak pernah 
berhasil menatanya, serta 
pembongkaran bangunan di atas 
saluran air juga banyak dilakukan, dan 
pembebasan lahan untuk pembangunan 
waduk-waduk baru juga dilakukan… 
Upaya yang telah dirintis Pak Jokowi 
dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok 
dengan lebih giat lagi dalam menangani 
banjir, sayangnya tidak dilanjutkan oleh 
Pak Anies. Praktis dalam 2 tahun 
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terakhir tidak banyak yang dilakukan… 
Seperti tidak ada kejelasan kelanjutan 
program normalisasi Kali Ciliwung, 
Pesanggrahan, Angke, dan Sunter 
yang sudah dimulai sejak era Fauzi 
Bowo yang direncanakan selesai 
2022. Banjir awal Januari dan Februari 
lalu membuktikan tidak ada upaya 
serius Pak Anies dalam mengantisipasi 
dan menangani banjir.. Nirwono Joga 
menilai sesuatu dengan sangat 
objektif. Sudah ada beberapa fakta 
yang bisa kita rasakan dari apa yang 
diucapkan oleh Nirwono Joga. Ia 
mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah 
inisiator dari penanganan banjir di DKI 
Jakarta. Ia menyebutkan dua waduk 
yang terbukti efektif menanggulangi 
banjir. Waduk Pluit dan Ria-Rio yang 
dinormalisasi oleh Jokowi berhasil 
mengurangi banyak titik banjir. 
Sosialisasi pun dikerjakan. Maka Ahok 
sebetulnya memiliki pekerjaan yang 
mudah. Lepaskan ego sektoral nya 
yang tinggi untuk menjadi pemimpin, 
dan manut kepada blue print yang 
sudah dikerjakan oleh Jokowi. Di 
sinilah perbedaan antara si pintar dan 
si bodoh. Ahok yang pintar, lebih 
memilih untuk mengikuti strategi yang 
ada. Orang pintar itu biasanya taat. 
Sedangkan si bodoh Anies, memilih 

untuk menjadi sok pintar dan pada 
akhirnya korbannya adalah rakyat Jakarta. 
Apa yang dilakukan Anies, akan selalu 
dibandingkan dengan Ahok, hal itu karena 
apa yang dilakukan Ahok bisa dilihat baik 
secara data maupun fakta yang dinikmati 
secara nyata. Misalnya soal transparansi 
yang baik di masa Ahok, sedangkan di 
masa Anies transparansi seperti tidak lagi 
dibuka sebagai hal yang harus 
dipertahankan. Transparansi seperti 
dibuang, sehingga banyak hal menjadi 
terlihat, dikaburkan. Bahkan IMB pulau 
reklamasi pun diterbitkan oleh pemprov 
DKI Jakarta seperti sembunyi-sembunyi, 
padahal di zaman Ahok, ketika masih 
rapat atau membahas pun akan dibuka 
kepada publik. Meskipun transparansi 
berusaha dibuang, tetapi berkat kemajuan 
teknologi digital saat ini, semua kebijakan 
Anies yang konyol akan mudah menyebar 
dan dijadikan bahan olok-olok. Misalnya 
seperti penutupan kali item supaya gak 
bau menggunakan waring yang bolong-
bolong. Lalu ada lagi pembuatan patung 
getah-getih dengan biaya mahal namun 
tak bertahan hingga setahun. Terkait 
anggaran pun ada yang fantastic 
meskipun itu hanya untuk membeli lem 
aibon hingga bolpoin. Soal anggaran, 
Anies pun akan dibenturkan dengan Ahok 
oleh masyarakat. Ahok yang teliti dan 

keras demi menjaga uang rakyat dari 
para maling yang menggunakan modus 
anggaran siluman, tentu akan dijadikan 
rujukan dan alasan mengapa 
masyarakat membully Anies yang 
hampir membuat lolos anggaran tak 
masuk akal. Lalu soal banjir, titik banjir 
di masa Ahok sudah berkurang. Ini pun 
fakta yang pernah terjadi ketika di 
Jakarta. Masyarakat pun dapat melihat 
bagaimana pemprov di zaman Ahok 
berupaya menanggulangi banjir dengan 
membentuk pasukan orange yang 
menjaga agar drainase tak tersumbat. 
Melakukan control yang baik terhadap 
pompa untuk memastikan bahwa 
pompa siap dan berfungsi di masa 
musim penghujan. Dan tak lupa, Ahok 
pun membuat upaya supaya tak ada air 
meluap dengan melakukan program 
normalisasi sungai Ciliwung. Meskipun 
Ahok tak meminta, masyarakat dan 
pihak-pihak terkait akan melihat kinerja 
Anies dan membandingkan dengan apa 
yang pernah dilakukan oleh Ahok. 
Sebab banjir akhir tahun yang dahsyat 
ditemukan data dan fakta bahwa apa 
yang dilakukan Anies tidak sebaik yang 
dilakukan Ahok, sehingga banjir 
dahsyat menimpa Jakarta di awal tahun 
2020. Temuan penyebab banjir awal 

tahun di Jabodetabek pun menampar 
muka Anies karena tak melakukan hal 
baik yang dilakukan oleh Ahok. Dimana 
berdasarkan temuan, banjir disebabkan 
oleh drainase yang tersumbat, pompa 
yang rusak, tanggul yang jebol dan juga 
air meluap karena normalisasi tak 
dilanjutkan pada masa Anies. Menjadi 
tak heran, meskipun Ahok sudah tak 
menjabat, tetapi apa yang dilakukannya 
tetap diingat oleh banyak orang dan 
menjadi momok pembanding bagi 
kinerja Anies. Secara logika saja, Anies 
sudah mengkhianati akalnya sendiri 
demi egonya terhadap Ahok. 
Kebenciannya kepada Ahok 
membuatnya menolak melanjutkan 
program yang sudah baik dari Jokowi 
dan Ahok. Kita sudah tahu bahwa 
sungai dan kali yang sempit dan 
kotorlah yang menjadi salah satu 
penyebab utama banjir, maka tidak ada 
cara lain kecuali mengembalikan fungsi 
kali dan sungai tersebut sebagai 
pengalir air. Bahkan, seharusnya 
diperluas sungai dan kali tersebut. 
Tetapi oleh Anies, ia memilih kata 
naturalisasi yang tidak jelas apa artinya. 
Tetapi yang jelas, proses pengembalian 
fungsi sungai dan kali pun terhenti. 
Hasilnya, kembali ke keadaan semula, 
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bahkan lebih buruk lagi. Padahal jika 
Anies mau melanjutkan saja, maka ia 
bisa dibilang tinggal memetik buah dari 
kerja keras pemimpin sebelumnya. 
Dan jauh lebih mudah melanjutkan 
daripada membuat program baru 
bukan? Fakta bahwa responden dalam 
survei ini adalah warga Jakarta sendiri, 
membuat kita cukup lega. Artinya 
Jakarta masih punya harapan untuk 
mendapatkan pemimpin yang baik di 
masa depan. Karena kalau warganya 
tidak peduli pada nasib daerahnya, dan 
hanya mementingkan pemimpin yang 
santun dan seagama saja, maka 
selamanya nasib Jakarta akan begitu-
begitu saja. Bahkan akan semakin 
parah seiring waktu. Di negara 
demokrasi ini, kecerdasan pemilih 
yang paling berperan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Jika di 
lapangan pendukung Anies masih terlihat 
banyak, bisa jadi itu hanya mereka yang 
militan saja. Pada kenyataannya, silent 
majority selalu lebih tinggi. Mereka yang 
tidak koar-koar di jalanan, tetapi terus 
melakukan penilaian secara objektif di 
dalam hati saja. Mungkin mereka juga 
tidak mau berurusan dengan pendukung 
Anies yang rata rata keturunan Kadrun 
yang mudah panas dan sulit berargumen 
dengan logika dan akal sehat. Angka itu 
luar biasa jauhnya, Ahok: 42% dan 
Anies:4,1%. Data tidak pernah bohong. 
Kalimat manis dan sikap yang ramah 
mungkin bisa berhasil satu kali, setelah itu, 
hasil kerjalah yang akan sangat 
mempengaruhi. Sebenarnya tidak perlu 
untuk mengadakan survei untuk 
mengetahui keberhasilan Ahok, penduduk 

DKI tahu benar bagaimana Ahok 
bekerja, yang paling terasa adalah 
kemacetan, kemacetan di jaman Ahok 
mulai akan terlihat hasilnya, eh di 
zaman Gubernur seiman semua kacau 
balau, PKL berjualan bebas sampai 
bahu jalan, yang pasti akan 
menyebabkan kemacetan. Ahok sibuk 
melakukan transparansi anggaran agar 
semua rakyat bisa melihat dan 
memonitor APBD, oleh gubernur 
seiman malah berusaha keras membuat 
semuanya tertutup dan gelap, yang 
paling memalukan adalah skandal lem 
aibon yang membuatnya dikenal 
dengan sebutan "wan aibon". Yang 
paling menyedihkan adalah kabar 
dipotongnya anggaran banjir sebesar 
Rp. 500 Miliar, yang jelas kalau 
ditanyakan ke Pemprov DKI pasti 
ngeles dan menjawab tidak ada 
pemangkasan. Yah kita melihat sendiri 
jajaran Pemkot DKI sekarang semakin 
menjadi ahli menata kata, ahli ngeles. 
Walau bagaimanapun fakta dan data 
memang terbukti bahwa Ahok memang 
lebih baik dari Gubernur penggantinya, 
ya memang mereka tidak bisa 
dibandingkan, dari cara kerja saja 

terlihat bagaimana mereka memang 
berbeda yang satu memang ahli menata 
kota dan yang satu hanya ahli menata 
kata. Terbukti bahwa ada yang salah 
pada proses Pilkada di Jakarta, karena 
memang tingkat kepuasan masyarakat 
sangat tinggi lalu kenapa yang menang 
yang menggunakan ayat dan mayat? 
Mungkin harus ada survei tandingan, 
soal gubernur paling jago menata dan 
merangkai kata-kata. Setidaknya Anies 
bakal menang mutlak dan tidak malu-
maluin banget masak kalah melulu 
dibanding gubernur lain. Sudah dicap 
sebagai gubernur terbodoh, gakbener, 
wan aibon, wan bambu, wan abud, 
gubernur rasa presiden. Lihat semua 
sebutan itu enggak ada yang enak 
didengar. Kesimpulannya adalah Ahok 
dapat menjadi gubernur yang berprestasi 
karena mampu melaksanakan dan 
menerapkan kebijakan yang ia susun 
bersama Jokowi sewaktu mereka masih 
duet di Balai Kota. Lalu bagaimana 
dengan Anies? Maukah menyontek dan 
meneruskan kebijakan-kebijakan 
pendahulunya sehingga mampu 
berprestasi dan tidak dicaci lagi? 
Semoga.
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Info SIP

1. Usia 20-an

Penyakit dan serangan jantung seperti 
yang dialami Ashraf dapat dicegah 
dengan sejumlah cara. Cara mencegah 
penyakit dan serangan jantung yang 
terbaik adalah menyesuaikan dengan 
usia saat ini.

Penyakit jantung mengintai setiap orang. 
Serangan jantung juga dapat terjadi 
kapan saja. Seperti yang terjadi pada 
suami aktris Bunga Citra Lestari (BCL), 
Ashraf Sinclair yang meninggal dunia 
karena serangan jantung pada Selasa 
(18/2) dini hari. Ashraf mengembuskan 
napas terakhirnya di usia 40 tahun.

Berikut cara mencegah penyakit dan 
serangan jantung sesuai usia.

Menghindari Serangan Jantung Sesuai Usia

Jalani pula gaya hidup sehat dengan 
berolahraga dan aktif secara fisik. 
Jangan merokok dan hindari paparan 

American Heart Association 
menyarankan untuk mulai berkonsultasi 
dengan dokter mengenai gaya hidup 
dan pola makan. Periksa pula tekanan 
darah, kolesterol, detak jantung, gula 
darah, dan indeks massa tubuh. Hasil 
pemeriksaan itu dapat menunjukkan 
risiko mengenai penyakit jantung di 
kemudian hari.

Usia muda merupakan waktu yang tepat 
untuk memperhatikan kesehatan 
jantung. Semakin dini, maka akan 
semakin baik. Mulailah dengan mencari 
tahu mengenai kesehatan jantung.
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Merebaknya wabah virus corona sangat 
menghebohkan dunia di awal tahun ini. 
Dampaknya sangat luar biasa di China, 
sebagai wilayah pertama ditemukannya 
virus corona. Bahkan, Indonesia juga 
harus merasakan dampaknya, seperti 
turunnya angka pariwisata dan 
penerbangan ke China harus disetop 
sementara.Di China sendiri, dampaknya 
lebih parah. Banyak dari perusahaan 
kecil di China mencemaskan kondisi 
keuangan yang diakibatkan virus 
tersebut. Sebab, perusahaan dan usaha 
kecil menengah harus menutup lumbung 
uang mereka.Dikutip pada laman CNN 

Virus Corona Porak Porandakan Ekonomi China

Bussines, menurut China International 
Capital Group mengutip survei yang 
dilakukan oleh akademisi dari 
Universitas Tsinghua dan Universitas 
Peking yang dilakukan pada 163 
perusahaan dari semua ukuran di China, 
bahwa pada minggu ini, masih kurang 
dari setengah perusahaan sudah dapat 
kembali bekerja.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan 
bagi perusahaan di China yaitu sepertiga 
dari sekitar 1.000 perusahaan kecil dan 
menengah hanya bisa bertahan selama 
sebulan ke depan dengan uang tunai 
yang dimiliki. Hal itu membahayakan 

asap rokok. Perokok berisiko lebih 
tinggi terkena penyakit jantung.

Jika memiliki keluarga yang punya 
penyakit jantung, maka lakukan 
pencegahan ekstra dengan 
memperhatikan kolesterol, tekanan 
darah, dan gula darah.Selain itu, kelola 
pula stres yang rentan terjadi di usia ini. 
Stres jangka panjang menyebabkan 
peningkatan denyut jantung dan 
tekanan darah sehingga merusak 
dinding arteri.Kelola stres dengan teknik 
pernapasan, mengalihkan kemarahan, 
dan melakukan kegiatan yang 
menyenangkan.
3. Usia 40-an
Di kepala empat beri perhatian lebih 
pada berat badan. Pada usia ini 
metabolisme bakal melambat. Oleh 
karena itu, jalani diet yang sehat untuk 
jantung dan rutin berolahraga setiap 
hari minimal 30 menit, lima kali 
seminggu.
Periksa pula kadar gula darah dan gula 
darah puasa saat berusia 45 tahun. 
Ulangi tes ini setiap tiga tahun sekali. 
Tes juga dapat dilakukan lebih awal jika 

2. Usia 30-an
Di usia 30-an umumnya seseorang 
mulai hidup berkeluarga. Terapkan pula 
gaya hidup sehat bersama anggota 
keluarga lain termasuk anak-anak. 
Mengonsumsi makanan yang 
menyehatkan untuk jantung dan 
melakukan aktivitas fisik dapat menjaga 
kesehatan 
jantung.
Kenali pula 
riwayat 
penyakit 
jantung 
pada 
keluarga 
sedarah 
seperti  
kakek atau 
nenek, 
orang tua, 
paman, 
tante, adik, 
kakak, dan 
sepupu. Memiliki kerabat yang punya 
penyakit jantung meningkatkan risiko 
terkena penyakit jantung.

Internasional

Tetap biasakan diri untuk berolahraga 
secara teratur. Jalani pula tes denyut nadi 
di kaki. Plak dapat menumpuk di arteri 
khaki.Pahami pula tanda dan gejala yang 
muncul pada tubuh untuk mendapatkan 
perawatan secepat mungkin. 

Menjaga kesehatan jantung sebaiknya 
disesuaikan dengan usia
5. Usia 60-an
Risiko penyakit dan serangan jantung 
semakin meningkat. Tekanan darah dan 
kolesterol semakin meningkat. 
Tetap jalani pola hidup sehat dengan 
makan-makanan bernutrisi tinggi dengan 
porsi yang lebih kecil. Di usia ini tubuh 
membutuhkan lebih sedikit kalori. 
Kelebihan berat badan dapat 
menyebabkan penyakit jantung, tekanan 
darah tinggi, dan kolesterol.

Perhatikan pula dengkuran saat sedang 
tidur. Mendengkur parah atau sleep apnea 
berkontribusi pada tekanan darah tinggi, 
penyakit jantung, dan stroke.

Tetaplah mengonsumsi makanan sehat 
untuk jantung. Sayuran hijau, gandum, 

ikan, kacang-
kacangan 
perlu 
dikonsumsi 
menjaga 
jantung tetap 
sehat. Hindari 
konsumsi 
daging dan 
makanan 
olahan.

kelebihan berat badan dan diabetes. Tes 
ini berfungsi sebagai screening awal faktor 
risiko penyakit jantung.

Kenali pula 
gejala-gejala 
yang muncul 
dan terjadi 

pada tubuh. Selalu perhatikan setiap 
perubahan dan segera periksakan ke 
dokter. Usia ini semakin rentan dan risiko 
penyakit dan serangan jantung ikut 
meningkat.Jika sudah memiliki gejala dan 
mendapatkan diagnosis, patuhi anjuran 
pengobatan dan perawatan dari dokter.
Menjaga kesehatan jantung sebaiknya 
disesuaikan dengan usiaFoto: 
Istockphoto/PeopleImages

4. Usia 50-an
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perekonomian China karena sekitar 30 
juta usaha kecil dan menengah 
menyumbang lebih dari 60 persen dari 
Produk Domestik Bruto (PDB) China.
Pajak yang dibayarkan perusahaan 
kecil dan menengah juga mencakup 
lebih dari setengah pendapatan 
pemerintah, dan mereka 
mempekerjakan lebih dari 80 persen 
pekerja China.Direktur Atlantis 
Research Institute yang berbasis di 
provinsi Shadong, Zhao Jian 
mengatakan jika wabah corona tidak 
segera berakhir, pengangguran akan 
tercipta pasca banyak perusahaan 
yang tutup sementara."Virus Corona 
dapat menjadi jerami yang 
menghancurkan punggung unta," ujar 
Jian, dikutip di Jakarta, Senin (17/2).
1.Banyak Pebisnis Rugi

Selain itu, Ketua Home Original 
Chicken Shu Congxuan mengatakan 
pada Sabtu lalu, perusahaan cepat 
sajinya sudah menutup lebih dari 400 
toko, sejak wabah corona dimulai.
Dalam pos Weibo, Shu mengatakan 
bahwa perusahaannya dalam bahaya 
kehabisan uang tunai karena masih 
perlu membayar sewa dan karyawan. 
Namun, dia tetap mempertahankan 
karyawannya, meski harus menjual 
mobil dan rumahnya.Selain itu, survei 
juga mengatakan bahwa 85 persen 
responden mengatakan, jika wabah 
terus berlangsung selama tiga bulan, 

Di sisi lain, dampak virus corona juga 
telah membuat pebisnis mengalami 
kerugian. Misalnya, pengusaha Beijing 
Wu Hai yang menulis di akun 
WeChatnya, mengatakan wabah 
corona dapat menghancurkan lebih 
dari 50 bar karoke yang dia 
jalankan.Wu terancam mengalami 
kebangkrutan pada April 2020 
mendatang jika aktifitas bisnis tetap 
dilumpuhkan. Kurangnya aktifitas 
bisnis juga menempatkan 1.500 
pekerjanya dalam risiko kehilangan 
pekerjaan dan terancam akan bangkrut 
pada April 2020 jika tidak membuka 
bisnisnya kembali."Itu berarti, akan 
mati pada April, kecuali ada investor 
yang memberi (perusahaan MeiKTV 
milik Wu) uang," tulisnya.

Dalam mengatasi pengangguran massal 
dari dampak virus Corona, beberapa 
perusahaan ternama di China, seperti 
JD.com (JD) dan Alibaba (BABA) berjanji 
akan menerima pekerja yang kehilangan 
tempat tinggal akibat wabah tersebut. JD 
bahkan akan membuka lebih dari 20.000 
posisi baru, pada pekan ini.

"Kami tidak memiliki aset tetap, sebagai 
jaminan. Kami tidak memiliki arus kas 
operasi, karena kami tidak dapat membuka 
bisnis sebagai jaminan," tulis Wu.

Di sisi lain, bank sentral juga menyiapkan 
dana khusus sebanyak 300 miliar yuan 
(USD 43 miliar) dalam memberikan 
pinjaman murah kepada perusahaan-
perusahaan utama guna mencegah 
epidemi. Kementerian keuangan China 
juga mengumumkan subsidi pemerintah 
untuk membuat pinjaman lebih murah.

Kemudian, peneliti S&P Global Ratings 
mengatakan, jika krisis kesehatan 
masyarakat stabil pada bulan depan, 
likuiditas masih akan berada di bawah 
tekanan, setidaknya pada kuartal pertama 
2020, dan akan meningkatkan risiko gagal 
bayar bagi perusahaan China.

Kemudian, pekan lalu, Bank Rakyat China 
juga memompa miliaran dolar ke pasar 
uang, guna menopang kemampuan bank 
dalam meminjamkan uang.

maka perusahaan kecil dan menengah 
akan gulung tikar dan setelah 6 bulan, 90 
persen perusahaan akan runtuh.
Menurut analisis di S&P Global Ratings 
mengatakan saat ini perusahaan China 
sedang bersiap untuk melunasi utang di 
2020. Mengingat meningkatnya risiko 
terhadap ekonomi, perusahaan mungkin 
lebih sulit untuk meminjam dana.

2.Upaya Dilakukan

Selain itu, pemerintah di Beijing, Shanghai, 
dan beberapa provinsi juga meluncurkan 
langkah yang dianggap dapat meringankan 
beban perusahaan kecil, termasuk 
menawarkan subsidi agar dapat 
mengurangi sewa, dan memungkinkan 
perusahaan kecil menunda pembayaran 
kontribusi jaminan sosial atau pajak.
Namun, Wu menyampaikan, kebijakan itu, 
seperti jaminan sosial masih menjadi beban 
utama pengusaha. Kemudian dia juga 
meragukan efektivitas pinjaman 
preferensial yang dibuat bank sentral.

Kampanye calon presiden dari Partai 
Demokrat, Bernie Sanders, di Nevada 
sempat diganggu wanita bertelanjang 
dada. Insiden itu terjadi di Carson City, 
beberapa saat setelah Wali Kota New 
York Bill del Blasio memperkenalkan 
Sanders, dilaporkan New York Post 
Minggu (16/2/2020). Semua berawal 
ketika De Blasio mengenalkan Bernie 
Sanders sebagai "Presiden AS 
selanjut
nya", 
dengan 
dia 
masuk 
diiringi 
lagu 
Power 
to the 
People.
Saat 
Terima 
Pengha
rgaan 
Ketika 
Senator 
Vermon
t itu 
sudah 
berdiri 
di 
podium, 
seorang perempuan berbaju hitam 
kemudian muncul ke panggung dan 
mencoba meraih mikrofonnya. Tatkala 
Sanders menolak memberikannya, 
wanita itu merah mik satu lagi dan mulai 
mengomentari dukungan sang capres 
bagi petani susu. "Bernie, saya adalah 
pendukung terbesarmu. Saya di sini 
untuk memintamu mengakhiri dukungan 
terhadap produk olahan susu," ujar 
perempuan itu. Dia juga menyerukan 
agar Sanders berhenti mendukung sektor 
peternakan. "Saya percaya kepadamu...," 
katanya sebelum mikrofon kemudian 
mati. Sanders hanya diam dan mulai 
berjalan ke ujung panggung. Pada saat 
itulah, teman-temannya yang lain mulai 
melepas pakaian dan bertelanjang dada. 

Insiden Dalam Kampanye Bernie Di Nevada

Amerika

Mereka segera maju, di mana dua di 
antaranya menyiramkan cairan 
berwarna merah ke tubuh mereka, dan 
ada yang membentangkan spanduk 
protes. Sanders segera turun ke bawah 
dengan aksi yang tak terduga tersebut. 
Meski begitu, pendukungnya tetap 
meneriakkan "Bernie! Bernie!"."Ini 
adalah Nevada. Tentu ada sedikit 
kegairahan di sini. Kecuali jika kita 

mempuny
ai banyak 
air di 
panggung 
ini," 
kelakarny
a saat 
kembali 
ke 
panggung
. Aksi 
protes itu 
terjadi 
setelah 
Bernie 
Sanders 
menduku
ng UU 
2018 
yang 
menyedia
kan 

bantuan darurat bagi peternak setelah 
harga susu jatuh. Ini bukan kali pertama 
kampanye Sanders diganggu oleh 
wanita bertelanjang dada. Di Arizona 
pada Maret 2016, seorang perempuan 
muncul membawa tulisan "Stop 
Fasisme". Adapun De Blasio 
mengumumkan dukungannya terhadap 
Sanders, setelah sebelumnya dia juga 
menyuarakan dukungan bagi Hillary 
Clinton di 2016. Bernie Sanders tengah 
berada di atas angin setelah dalam 
primary New Hampshire pekan lalu, dia 
keluar sebagai pemenang. Dia unggul 
dari mantan Wali Kota South Bend, Pete 
Buttigieg, dengan 25,6 persen. 
Sementara Buttigieg mengumpulkan 
24,3 persen.
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perekonomian China karena sekitar 30 
juta usaha kecil dan menengah 
menyumbang lebih dari 60 persen dari 
Produk Domestik Bruto (PDB) China.
Pajak yang dibayarkan perusahaan 
kecil dan menengah juga mencakup 
lebih dari setengah pendapatan 
pemerintah, dan mereka 
mempekerjakan lebih dari 80 persen 
pekerja China.Direktur Atlantis 
Research Institute yang berbasis di 
provinsi Shadong, Zhao Jian 
mengatakan jika wabah corona tidak 
segera berakhir, pengangguran akan 
tercipta pasca banyak perusahaan 
yang tutup sementara."Virus Corona 
dapat menjadi jerami yang 
menghancurkan punggung unta," ujar 
Jian, dikutip di Jakarta, Senin (17/2).
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Tanah Air Internasional

Pada 28 Juni 2019, Helikopter MI-17 
yang tergabung pada Pusat 
Penerbangan TNI AD mengangkut 12 
awak dan penumpang termasuk lima 
anggota Batalion Infanteri 725/WRG 
yang akan melaksanakan pergantian 
pos. Heli 
tersebut 
terbang dari 
Bandara 
Oksibil, 
Kabupaten 
Pegunungan 
Bintang 
pukul 11.44 
WIT menuju 
Bandara 
Sentani, 
Jayapura.He
li itu tidak 
sampai ke 
tujuan dan 
hilang kontak. Para personel di heli itu 
membawa 7 jenis senapan serbu SS-1, 3 
pistol, dan 1 pelontar granat alias GLM. 
Tim Evakuasi pencarian Helikopter MI 17 
Penerbad No Reg HA 5138 yang 
dipimpin oleh Danrem 172/PVY, Kol Inf 
Binsar Sianipar, menemukan 12 jenazah 
penumpang yang ikut dalam misi 
tersebut pada 14 Februari 2020.

“Pada saat pengambilan jenazah, 
senjatanya sudah tidak ada," ujar 
Pangdam, di Jayapura.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 
mengimbau masyarakat Kabupaten 

Namun senjata api yang dibawa para 
personel TNI dalam Helikopter Mil MI-17 
V5 yang jatuh di Pegunungan Mandala 
Papua, hilang. TNI menduga senjata-
senjata tersebut diambil warga desa di 
sekitar jatuhnya heli tersebut.
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih 
Mayor Jenderal Herman Asaribab 
membenarkan 11 pucuk senjata api yang 
dibawa oleh personel tidak ditemukan di 
antara puing-puing helikopter. Hanya 
ditemukan 12 jenazah awak dan 
penumpang dari puing-puing helikopter 
yang hilang sejak delapan bulan lalu itu.

11 Senjata Hilang Dari Heli MI-17 Yang Jatuh

Panglima sudah berkoordinasi dengan 
Kapolri yang akan memerintahkan 
Kapolda Papua mengimbau tokoh 

masyarakat, 
tokoh agama di 
Kabupaten 
Pegunungan 
Bintang untuk 
secara sukarela 
menyerahkan 
senjata yang 
hilang. Marsekal 
Hadi meyakini 
senjata itu 
masih berada di 
tangan 
masyarakat.

"Yang ditakutkan 
oleh kita semua bahwa nantinya 
disalahgunakan untuk hal-hal yang 
kurang baik," ujar Panglima TNI 
Marsekal Hadi didampingi oleh Kapolri 
Jenderal Idham Azis, usai pelepasan 
empat jenazah korban Helikopter Mi-17, 
di Lanud Silas Papare, Sentani, 
Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa. 
Seperti dilansir Antara.
Hadi tidak memberikan tenggat waktu 
untuk pengembalian senjata, namun 
diharapkan secepatnya dapat 
dikembalikan."Aparat kepolisian dan 
dibantu oleh tokoh agama maupun tokoh 
masyarakat, tadi saya sudah bertemu 
dengan beberapa tokoh, untuk bisa 
mendekati secara sukarela untuk 
mengembalikan 11 pucuk senjata itu 
termasuk amunisinya," ujarnya pula.
Panglima TNI yakin senjata tersebut 
tidak berada di tangan kelompok 
pemberontak. "Kami sudah melihat foto-
fotonya dan kita mendetect bahwa itu 
adalah bagian dari masyarakat. Nantinya 
kami langsung to the point kepada 
masyarakat tersebut yang tersebar di 
wilayah Kabupaten Pegunungan 
Bintang," katanya lagi.

Pegunungan Bintang, secara sukarela 
menyerahkan 11 pucuk senjata api yang 
hilang kepada aparat kepolisian.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
malah memicu kemungkinan jet 
tempur Turki dan Rusia akan terlibat 
pertempuran di Idlib."Pesawat tempur 
yang mengebom warga sipil di Idlib 
tidak akan bisa lagi leluasa terbang," 
ancam Erdogan Rabu lalu. Yang dia 
maksud dengan pesawat itu itu tentu 
adalah jet tempur Rusia.Erdogan juga 
bahkan mengancam akan mengusir 
pasukan Suriah keluar Idlib.Sebagai 
informasi, Idlib adalah kantong terakhir 
yang dikuasai pemberontak Suriah. Di 
wilayah ini ada sekitar 4 juta warga 
sipil terjebak dan terkepung, sebagian 
oleh para ekstremis Al- Qaidah dan 
pemberontak. Intelijen negara Barat 
menganggap kaum ekstremis ini 
adalah ancaman tapi mereka tidak 
tahu bagaimana menghadapinya. 
Moskow dan Damaskus menyebut 
mereka adalah ancaman dan 
bermaksud menguasai kembali Idlib.

Laman CNN pekan lalu melaporkan, 
tentara Turki berulang kali dibunuh 
tentara Suriah dan Ankara menyatakan 
akan membalas dendam kematian 
mereka. Perang kedua negara tidak 
terhindarkan lagi tapi di saat itulah 
Rusia bisa terlibat untuk mengajukan 
perundingan. Rusia selama ini 
mendukung Suriah tapi Negeri 
Beruang Merah itu juga berteman 
dengan Turki. Perundingan Rusia-Turki 
memang belum terjadi dan ada 
kemungkinan tidak akan terjadi.

Turki Kirim Kendaraan Militer ke Idlib

Dalam sepekan terakhir Turki dan 
Suriah saling membalas serangan, 
tidak lagi melalui pertempuran 
melibatkan kaki tangan mereka alias 
proksi, tapi secara langsung.

Konflik Suriah kini memasuki babak 
baru setelah sebagian wilayah yang 
tadinya dikuasai pemberontak kembali 
direbut oleh pasukan pemerintah 
Suriah, terutama di wilayah Provinsi 
Idlib yang menjadi kantong terakhir 
lokasi pemberontak didukung Turki.

Pasukan Suriah sudah beberapa kali 

Tak hanya itu, sistem pertahanan udara 
MANPAD buatan Amerika Serikat juga 
dipakai oleh kelompok pemberontak di 
Idlib yang dipasok dari militer Turki.

Turki, kata sumber militer itu, diduga terus 
mengirimkan personel militer, senjata, dan 
kendaraan militer ke Idlib meski di sisi lain 
Ankara menyebut mereka ingin ada solusi 
diplomatik atas konflik yang terjadi.

Sumber militer juga mengatakan Turki 
memberi pakaian seragam militer tentara 
Turki kepada para pemberontak di Idlib. 
Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena 
pemberontak bisa menyerang pasukan 
Suriah dengan menyamar sebagai tentara 
Turki sementara Suriah dan sekutunya 
berupaya menghindari kontak langsung 
semacam itu.

"Ini jelas babak baru konflik antarnegara," 
kata Charles Lister, akademisi senior di 
Institut Timur Tengah. "Dan ini membuat 
Erdogan kembali mendapat sorotan di 
dalam negeri. Sulit membayangkan hal 
lain selain makin meningkatnya kekerasan 
di depan mata." 

membunuh tentara Turki dan Turki juga 
sudah membalas.Akhir pekan lalu sumber 
militer di lapangan menyebut Turki 
mengirimkan sejumlah kendaraan militer 
masuk ke Suriah untuk kelompok 
pemberontak Jabhat al-Nusra. Menurut 
sumber itu, di Idlib saat ini ada lebih dari 
70 tank Turki dan sekitar 200 kendaraan 
lapis baja serta 80 artileri.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Perang Turki - Suriah Di Depan mata
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kemungkinan tidak akan terjadi.

Turki Kirim Kendaraan Militer ke Idlib
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membunuh tentara Turki dan Turki juga 
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Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Perang Turki - Suriah Di Depan mata
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Papua Siap Jadi Tuan Rumah PON 2020

 Zainudin yang sebelumya telah ke 
Merauke, melihat beberapa 
venue/tempat pertandingan yang masih 
dalam proses pengerjaan.  Arena 
tersebut akan bisa diselesaikan 
sebelum Oktober 2020 atau sebelum 
jadwal pembukaan PON XX 2020. 
"Melihat dari persiapan beberapa bulan 
ini dan kita masih tersisa waktu 
beberapa bulan ke depan, saya ingin 
menyampaikan bahwa secara 
keseluruhan, Papua siap menjadi tuan 
rumah PON 2020," ujar Zainudin saat 
meninjau Stadion Papua Bangkit, 
Kabupaten Jayapura. Zainudin 
memastikan, tiga arena baru yang akan 
mulai dibangun setelah keluarnya 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
2020, juga bisa selesai sebelum 
Oktober 2020. Untuk itu, Zainudin 
meminta semua pihak untuk tidak 
meragukan kesiapan Papua sebagai 
tuan rumah PON 2020. "Jangan ada 
keraguan, jangan ada pertanyaan-
pertanyaan lagi tentang persiapan 

Menteri Pemuda dan Olahraga ( 
Menpora) Zainudin Amali mengunjungi 
Jayapura, Papua, untuk meninjau 
persiapan penyelenggaraan PON XX 
2020, Kamis (13/2/2020).

Papua, kita sudah saksikan langsung, 
semua unsur sudah bertekad 
menyukseskan Papua sebagai tuan 
rumah PON 2020," kata Zainudin. 
Menpora juga memastikan 
pembangunan venue di Kabupaten 
Merauke berjalan sesuai target. 
Sedangkan, menurut Zainudin, venue di 
Mimika sudah siap digunakan.
 "Kami datang sejak Selasa, kami 
meninjau persiapan PON XX 2020 di 
Papua, baik persiapan tempat 
pertandingan maupun akomodasi atlet 
dan official," tutur Zainudin.Zainudin 
didampingi oleh Ketua Umum KONI 
Marciano Norman, Sekretaris Daerah 
Papua TEA Hery Dosinaen, Kapolda 
Papua Irjen Paulus Waterpauw dan 
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen 
Herman Asaribab. Sebelumnya, Wakil 
Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo 
sudah memastikan bahwa proses 
pembangunan venue PON 2020 di 
Jayapura berjalan lebih cepat dibanding 
target yang diberikan. "Ini lebih cepat 
selesai, dua bulan rampungnya dari 
target yang sesuai kontrak yakni 
rampung di bulan Juli. Tapi 
kemungkinan akan selesai di bulan 
Mei," kata Wetipo.
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Meme pembayaran SPP sekolah 
memakai GoPay yang muncul di media 
sosial saat Nadiem Makarim menjadi 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) kini menjadi kenyataan. 
Para orang tua dan wali murid kini dapat 
membayar SPP dan biaya pendidikan 
lain, seperti buku, seragam, dan 
kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay. 
Pembayaran dapat dilakukan melalui 
aplikasi Gojek di fitur GoBills. Melalui 
siaran resmi, Senin (17/2/2020), saat ini 
ada sekitar 180 lembaga pendidikan 
seperti pesantren, madrasah, sekolah, 
dan tempat kursus di Indonesia yang 
telah terdaftar sebagai mitra kerja 
GoBills. Senior Vice President Sales 
GoPay Arno Tse menjelaskan, GoPay 
terus meningkatkan loyalitas pengguna 
dengan selalu menawarkan kemudahan 
dan kebebasan dalam bertransaksi. Ini 
terlihat dari fasilitas pembayaran 
berbagai layanan Gojek, tagihan, pajak, 
hingga donasi. Layanan terbaru ini 
membebaskan orang tua dan wali murid 
untuk membayar pendidikan anak di 
mana saja dan kapan saja tanpa harus 
hadir ke sekolah. “Orang tua yang sibuk 
dapat fokus dengan kepentingan lain 
seperti pekerjaan tanpa khawatir akan 
melewatkan tenggat pembayaran,” kata 

Kini Bayar SPP Bisa Pakai GoPay

Arno. Sejak diluncurkan pertama kali 
pada 2017, GoBills telah berkembang 
menjadi sebuah fitur lengkap yang 
memberikan kemudahan dan 
kenyamanan untuk membayar berbagai 
jenis tagihan. Tidak hanya pendidikan, 
pengguna setia Gojek dapat 
menggunakan fitur GoBills untuk 
membayar tagihan sehari-hari, seperti 
air, listrik, pulsa, BPJS Kesehatan, 
internet, TV kabel, asuransi, pajak 
hingga zakat.“Selain memudahkan para 
orang tua, lembaga pendidikan yang 
tergabung juga ikut merasakan manfaat 
transaksi digital, di antaranya 
penerimaan iuran yang jelas dan 
pencatatan transaksi yang lebih rapi dan 
teratur,” ujarnya. Dengan kemudahan ini, 
Arno berharap dapat menjangkau lebih 
banyak lagi lembaga pendidikan di 
seluruh Indonesia untuk menerapkan 
pembayaran digital. GoPay juga 
membantu implementasi QRIS di 
Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di 
Ngaliyan di Semarang, Universitas 
Tarumanegara, dan Universitas Bunda 
Mulia. Di awal tahun 2019, GoPay 
mengklaim menjadi uang elektronik 
pertama yang membangun ekosistem 
non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta 
Utara.

Tanah Air
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
Pemerintahan periode kedua Presiden 
Joko Widodo dan kiprah kabinet 
Indonesia Maju telah berjalan lebih dari 
seratus hari. Penilaian terhadap kinerja 
Presiden dan kabinet yang telah 
berjalan tiga bulan pun mulai menyita 
perhatian publik Melalui sebuah survei 
nasional yang dilakukan pada 9 hingga 
15 Januari lalu terhadap 1.200 
responden, Indo Barometer mengukur 
tingkat kepuasan publik terhadap 
kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan 
kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, 70,1 
persen responden menyatakan puas 
terhadap kerja Presiden Jokowi, 
sedangkan 27,4 persen menyatakan 
tidak puas. Terhadap kerja Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin, 49,6 persen 
menyatakan puas, 37,5 persen tidak 
puas. Sementara terhadap kinerja para 
menteri kabinet Jokowi, 54,4 persen 
menyatakan puas, 28,1 persen tidak 
puas. Survei senada dilakukan Alvara 
Research Center pada akhir Januari 
lalu terhadap 1000 responden. 
Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap 

Harap - Harap Cemas Kabinet Jokowi

Tanah air

pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tercatat 69,4 
persen. Ketimpangan kepuasan 
Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, 
terdapat ketimpangan yang cukup jauh 
antara kepuasan terhadap kinerja 
Presiden (70,1 persen) dan terhadap 
kinerja kabinet (54,4 persen). Hal ini 
menarik untuk dicermati. Jika melihat ke 
belakang serta berbagai argumentasi 
yang pernah dikemukakan Presiden 
Jokowi, Kabinet Indonesia Maju bisa 
disebut sebagai sintesa dari Presiden 
Jokowi atas konstelasi politik pascapemilu 
serta kondisi perubahan zaman. Kabinet 
Indonesia Maju bukan hanya diisi partai 
politik pendukung Jokowi, namun juga 
partai oposisi (Gerindra) dan bahkan 
pesaing pada pilpres lalu, Prabowo 
Subianto. Kabinet ini juga diisi sosok 
sosok muda, profesional, dan kreatif untuk 
menjawab tuntutan zaman yang cepat 
berubah. Melihat komposisi politik kabinet 
Jokowi yang didukung oleh enam dari 
sembilan parpol peraih kursi DPR, sudah 
sepatutnya kabinet ini mampu melesat 
kencang tanpa hambatan politik yang 
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berarti. Situasi politik yang relatif 
kondusif menjadi sebuah modal bagi 
kabinet Indonesia Maju untuk bekerja 
cepat dan efektif. Situasi politik yang 
kondusif pernah dibanggakan oleh 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai 
capaian jelang 100 hari masa 
pemerintahannya bersama Jokowi.   
“Sekarang elitenya sudah tidak ada 
(konflik), semuanya karena sudah 
bergabung,” ujar Ma'ruf di Pondok 
Pesantren Tambak Beras, Jombang, 
Kamis (23/1/2020) lalu. Namun, 
kondisi politik yang kondusif ini 
menjadi tak berarti karena tidak diikuti 
dengan kerja kabinet yang efektif. 
Rendahnya efektivitas kerja ini 
setidaknya tercermin dari tingkat 
kepuasan publik terhadap kinerja 
kabinet Jokowi. Tak sebanding dengan 
kinerja kabinet Langkah politik Jokowi 
yang mengonsolidasikan nyaris 
seluruh kekuatan politik dalam kabinet 
ternyata tak berbanding lurus dengan 
kinerja kabinet itu sendiri. Di sisi lain, 
berbagai kontroversi yang diciptakan 
oleh para menteri di masa-masa awal 
kerjanya, dan bahkan hingga kini, turut 
mempengaruhi kepuasan publik 

terhadap kerja kabinet. Beberapa menteri, 
baik yang berasal dari kalangan parpol 
maupun nonparpol, memang dikenal 
kerap membuat kontroversi dan 
kegaduhan di mata publik. Dalam 
beberapa kesempatan, Presiden Jokowi 
meluruskan kontroversi dan kegaduhan 
yang ditimbulkan oleh menterinya. Atau 
bahkan menegur menterinya untuk 
bersikap hati-hati, meski tidak ada 
tindakan lebih jauh terhadap menteri yang 
bersangkutan. 
Ketimpangan tingkat kepuasan antara 
kinerja kabinet dan kinerja Presiden juga 
setidaknya mencerminkan bahwa para 
menteri dalam kabinet ternyata tak 
mampu mengikuti dan menerjemahkan 
gaya kepemimpinan Jokowi yang ingin 
serba cepat dan efektif. Padahal, di awal 
terbentuknya kabinet, Jokowi telah 
mengultimatum akan memecat para 
menteri yang berkinerja buruk. Lantas, 
apa masalah utama yang ada dalam 
kabinet saat ini? Adakah yang perlu 
dibenahi dari kabinet? Masalah ini akan 
dibahas dalam talkshow Satu Meja The 
Forum, Rabu (19/2/2020), yang disiarkan 
langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 
WIB.

Suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), 
Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 
Selasa (18/2) pagi karena serangan 
jantung. Sebelum meninggal, ia 
merupakan seorang 
aktor, pembawa 
acara dan model. Ia 
dikenal di Malaysia 
ketika 
membawakan acara 
Box Office yang 
tayang di ntv7. 
Ashraf kemudian 
berperan dalam film 
layar lebar Gol & 
Gincu (2005), juga 
serial bertajuk 
sama, serta serial Realiti, keduanya 
tayang di televisi lokal.Selain terkenal 
sebagai artis, pria kelahiran 18 
September 1979 lalu tersebut juga 
dikenal sebagai pengusaha. Dikutip dari 
berbagai sumber, Ashraf memiliki 
banyak usaha.
Salah satu usaha bergerak di bidang 
hiburan. Bersama dengan Aishah 
Sinclair, saudara perempuannya dan 
sahabat lamanya Sazzy Falak, ia 
mendirikan perusahaan hiburan yang 
bernama SinclairFalak Sdn Bhd.
Selain di dunia hiburan, Ashraf juga 
menjadi investor dalam perusahaan 
yang bergerak di bidang bisnis 
kecantikan dan kuliner.  Untuk yang 

Ashraf Suami BCL Meninggal Dunia

Pada 2012 lalu, ia juga menjadi inisiator 
hadirnya outlet TGIF, jaringan restoran 
AS yang fokus pada casual dining.
Selain itu, ia juga tercatat sebagai 
ventura partner di 500 Startups. Sebagai 
partner, ia bertugas membantu 500 
Startups mencari startup Indonesia yang 
layak menerima pendanaan dari dana 
investasi 500 Durians Fund II.

Ia pernah bercerita tidak punya uang 
sama sekali. Karena kondisi tersebut, ia 
hanya bisa makan mie instan dan roti.

Namun, di tengah karir dan bisnis yang 
bagus tersebut, Ashraf ternyata pernah 
hidup susah dan jatuh bangun dalam 
membangun kehidupan.

bergerak di bidang kecantikan, Ashraf 
merupakan investor Althea Korea. 
Perusahaan tersebut berasal dari Korea 
Selatan.Perusahaan memproduksi 

berbagai macam 
produk kecantikan, 
seperti masker, skin 
care hingga 
makeup.Sementara 
itu, untuk yang 
berkaitan dengan 
kuliner, Ashraf 
sempat mengelola 
rumah makan khas 
Sunda, Pondok 
Sunda dan restoran 
Korea Bulgogi 

Brothers.

Tanah Air 
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Presiden Iran, Hassan Rouhani 
mengungkapkan adanya tekanan 
tinggi dari kampanye Pilpres AS 2020 
membuat Presiden Donald Trump 
enggan perang dengan mereka. 
Presiden Rouhani mengatakannya 
pada Minggu (16/02/2020) bahwa 
kebijakan tekanan tinggi yang 
ditujukan pada isolasi negara Iran 
telah gagal. Dia mengklaim bahwa 
Presiden Trump tidak mau berperang 
dengan Iran karena takut akan 
mempengaruhi pemilihannya di Pilpres 
AS, November mendatang. Dilansir 
dari Fox News, Rouhani mengatakan 
bahwa rezimnya tidak akan 
bernegosiasi dengan administrasi 
Trump jika AS mengembalikan 
kesepakatan nuklir Iran. Negosiasi 
tersebut berada pada saat 
pemerintahan Obama dan, dan 
berakibat pada sanksi yang 
menjatuhkan dan membuat 
kelumpuhan ekonomi. Pekan lalu, 
delapan senator dari Partai Republik 
beriringan dengan Partai Demokrat 
mendukung pengesahan pengetatan 
kemampuan Trump untuk 
melancarkan misi perang dengan iran, 
dalam upaya langka bipartisan. 
Pembuat Undang-Undang AS 
merefleksikan adanya kemungkinan 
tegangan yang tinggi antara Iran dan 
AS dan mampu menimbulkan perang.  
Presiden Rouhani mengatakan, "Saya 
pikir orang Amerika tidak ingin 

Iran Sebut Trump Takut Perang

Internasional 

berperang sejak mereka tahu hal itu sangat 
berbahaya bagi mereka jika 
melakukannya." Negosiasi, menurut 
Rouhani akan bisa dilakukan jika pihak AS 
membatalkan sanksi kerusakan ekonomi 
dan mengembalikan komitmen yang telah 
dibuat pada Rencana Komprehensif 
Gabungan yang telah dilakukan Presiden 
AS sebelumnya, Obama.  Hal ini 
dikarenakan Trump kerap menolak 
kesepakatan tersebut. Sebagai presiden 
dia telah mendorong keluar persetujuan 
publik AS dan memilih Iran untuk 
menyerahkan kemampuan nuklirnya agar 
bebas dari sanksi kerusakan ekonomi. 
Hubungan AS-Iran semakin tegang sejak 
awal Januari drone milik AS membunuh 
Jenderal Qassem Soleimani. Pihak Iran 
juga telah membalas serangan tersebut ke 
pangkalan militer AS di Irak yang 
menyebabkan lebih dari 100 tentara AS 
cedera otak.Namun bagaimanapun, Trump 
berulangkali tampak ingin berdiskusi 
dengan Iran. Dan di sisi lain, Departemen 
Dalam Negeri AS tidak merespon cepat 
atas permintaan media akan komentar AS 
terkait pernyataan Rouhani. Presiden 
Rouhani sendiri enggan menyampaikan 
minatnya terkait pemilihan presiden AS. 
Menurutnya, tidak ada perbedaan 
signifikan antara partai Demokrat dan 
partai Republik. Iran hanya peduli tentang 
isu dalam negerinya, begitu ungkap 
Rouhani. "Kami tidak akan pernah 
berdiskusi satu meja dengan orang di 
posisi lemah," Pungkas Rouhani.
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