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bersambung ke hal 4

Jum’at 
02/28/2020

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Jakarta kembali diterjang banjir kemarin 
setelah sebelumnya banjir besar juga 
telah menerjang ibu kota pada musim 
penghujan 
tahun ini. 
Total 
sudah ada 
empat kali 
(ada yang 
bilang 
sudah 
tujuh kali) 
bencana 
banjir 
yang 
melanda 
Jakarta 
selama 
dua bulan 
terakhir 
ini. Bicara 
banjir Jakarta yang berjilid jilid ini bikin 
kita merasa bosan baca berita soal 
banjir melulu. Curah hujan tinggi yang 
melanda sejumlah kawasan di Jakarta 

sejak Senin malam hingga Selasa pagi 
mengakibatkan banjir di sebagian 
kawasan. Kondisi ini bahkan lebih parah 

dibandingkan 
banjir yang 
melanda 
pada Minggu 
kemarin. 
Sebagian 
ruas jalan ibu 
kota bahkan 
dikabarkan 
lumpuh total 
karena 
jalanan yang 
tak bisa 
diakses. Tak 
hanya 
perumahan 
warga, banjir 
juga 

merendam kantor pemerintah, istana 
negara. Beberapa sekolah juga ikut 
terendam banjir sehingga aktivitas belajar 

Sampah Diantara Sampah

Banjir Jakarta
Anies : Waspada, Ijinkan Saya Bekerja
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mengajar terpaksa diliburkan. 
Kabarnya sih ini masih belum puncak 
musim hujan, tapi Jakarta sudah 
mengalami banjir yang sangat parah. 
Tidak terbayang apa yang akan terjadi, 
saat puncaknya musim hujan. Silahkan 
berdoa saja karena gubernurnya sudah 
tidak bisa diharapkan. Lebih baik warga 
Jakarta anggap saja Anies tidak pernah 
ada dan ibu kota tidak memiliki 
gubernur. Mulai sekarang biasakan diri 
menyadari ibu kota berjalan secara 
autopilot. Kalau melihat banjir sampai 
berjilid jilid dan gubernurnya enggak 
bisa kerja dan enggak tahu apa yang 
dikerjakan karena bingung. Kita jadi 
teringat Ahok. Dan tentu perasaan ini 
tidak hanya menghinggapi warga yang 
sejak awal memang mengidolakan dan 
mendukung mantan gubernur DKI yang 

kini menjadi komisaris utama Pertamina 
tersebut. The haters (kampret), yang di 
Pilkada DKI 2017 termakan isu ayat-
mayat, dan sekarang rumahnya 
kebanjiran, pasti merindukan Ahok, dan 
menyesal kenapa tidak memilihnya dulu? 
Pada umumnya, orang mendukung dan 
mengidolakan Ahok semata-mata karena 
hasil pekerjaannya memang layak 
diapresiasi. Jadi harap dibedakan dengan 
kaum kadrun yang mendukung 
seseorang bukan karena prestasi, namun 
karena seiman dan sepaham. Sebodoh 
dan sedungu apapun seorang pejabat 
atau penceramah agama, kalau 
pemikiran searah, akan didukung kadrun 
sampai kiamat. Karena pemikiran para 
kadrun itu adalah yang penting seiman. 
Tapi masyarakat yang cerdas akan 
bersikap obyektif. Semua dinilai 
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berdasarkan prestasi dan kinerja yang 
memang layak dihargai. Ahok, meski 
hanya sebentar menjadi gubernur DKI 
Jakarta, namun telah menorehkan 
berbagai pencapaian yang sulit 
dibantah manfaatnya bagi masyarakat 
Jakarta. Salah satu dalam hal ini 
adalah soal penanganan banjir. 
Sebuah survei belum lama ini 
memberikan 42% untuk keberhasilan 
Ahok atasi banjir. Bandingkan dengan 
Anies yang hanya 4,1%. Semua orang 
tahu dan telah merasakan bahwa di 
era Ahok, wajah Jakarta banyak 
berubah dalam arti menjadi lebih baik. 
Tidak usah banyak yang disebutkan. 
Kita fokus ke masalah banjir sajalah. Di 

tangan Ahok, banyak tempat atau wilayah 
tidak lagi menjadi langganan banjir. Salah 
satu adalah daerah sekitar Matraman - 
Kampung Melayu yang sejak beberapa 
dekade lalu pasti dilanda banjir pada 
musimnya. Sejak puluhan tahun silam, 
Sekolah Katolik Santa Maria menjadi 
tempat pengungsian bagi banyak warga 
sekitar. Namun setelah Ahok berhasil 
menormalisasi kali, memindahkan 
banyak warga yang selama puluhan 
tahun menghuni bantaran kali, kisah 
sedih setiap musim hujan itu pun 
berakhir. Tak ada lagi berita tentang 
Sekolah Katolik Santa Maria yang 
menjadi tempat penampungan ratusan 
pengungsi. Kondisi yang sama juga 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

berdasarkan prestasi dan kinerja yang 
memang layak dihargai. Ahok, meski 
hanya sebentar menjadi gubernur DKI 
Jakarta, namun telah menorehkan 
berbagai pencapaian yang sulit 
dibantah manfaatnya bagi masyarakat 
Jakarta. Salah satu dalam hal ini 
adalah soal penanganan banjir. 
Sebuah survei belum lama ini 
memberikan 42% untuk keberhasilan 
Ahok atasi banjir. Bandingkan dengan 
Anies yang hanya 4,1%. Semua orang 
tahu dan telah merasakan bahwa di 
era Ahok, wajah Jakarta banyak 
berubah dalam arti menjadi lebih baik. 
Tidak usah banyak yang disebutkan. 
Kita fokus ke masalah banjir sajalah. Di 

tangan Ahok, banyak tempat atau wilayah 
tidak lagi menjadi langganan banjir. Salah 
satu adalah daerah sekitar Matraman - 
Kampung Melayu yang sejak beberapa 
dekade lalu pasti dilanda banjir pada 
musimnya. Sejak puluhan tahun silam, 
Sekolah Katolik Santa Maria menjadi 
tempat pengungsian bagi banyak warga 
sekitar. Namun setelah Ahok berhasil 
menormalisasi kali, memindahkan 
banyak warga yang selama puluhan 
tahun menghuni bantaran kali, kisah 
sedih setiap musim hujan itu pun 
berakhir. Tak ada lagi berita tentang 
Sekolah Katolik Santa Maria yang 
menjadi tempat penampungan ratusan 
pengungsi. Kondisi yang sama juga 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

terasa di banyak tempat yang selama 
ini menjadi langganan banjir di musim 
penghujan. Namun bukan berarti banjir 
sudah hilang dari Jakarta, bukan. Itu 
mustahil selama ada hujan, dan letak 
geografis Kota Jakarta sebagian 
berada di bawah permukaan laut. 
Hingga kini, diperkirakan sekitar 30-
40% wilayah Ibu Kota berada di bawah 
permukaan laut. Maka dengan 
demikian, banjir bukan sesuatu yang 
dapat dihindari. Di sinilah peran dan 
tanggung jawab pemimpin kota sangat 
dibutuhkan. Seorang gubernur DKI 
yang baik dan punya kompetensi pasti 
tahu apa yang harus dilakukan. 
Mengenyahkan banjir dari wilayah DKI 

itu mustahil, namun meminimalisir titik 
serta dampaknya, pasti bisa. Dan Ahok 
sudah membuktikannya. Segala hal yang 
berhubungan dengan penanggulangan 
banjir tahunan ini dia telah lakukan, 
seperti menormalisasi kali/sungai. Untuk 
itu dia harus membebaskan bantaran kali 
dari warga pemukim yang sudah puluhan 
tahun menyerobot lahan negara itu. Tapi 
sebelum itu, Ahok sudah lebih dahulu 
membangun banyak rumah susun guna 
menampung masyarakat yang harus 
digusur dari hunian mereka yang ilegal 
itu. Pasti ada pro-kontra, tapi kepala 
daerah yang kapabel harus tegas 
bersikap, lebih mengutamakan 
kepentingan jutaan warga daripada 

puluhan atau ratusan KK. Lagian, toh 
rumah susun sudah disediakan. Ahok 
juga membentuk pasukan oranye atau 
pasukan kuning dan lain sebagainya, 
yang tugasnya memantau secara rutin 
gorong-gorong, tali air, selokan dan lain 
sebagainya. Pompa-pompa penyedot 
air banjir juga disiagakan di berbagai 
lokasi. Maka ketika hujan tercurah dan 
sejumlah kawasan mulai tergenang, 
pasukan-pasukan yang dibentuk itu 
segera beraksi. Hasilnya, dalam 
hitungan satu-dua jam, banjir dapat 
diatasi. Mengapa semua perangkat itu 
bisa bekerja? Tentu karena 
kepemimpinan yang tegas dan jujur. 
Coba bandingkan dengan 
kepemimpinan yang sekarang, 
sebagus apapun sistem dibuat, 
sebanyak apapun personil disiapkan, 
kalau tidak ada komando yang jelas, 
semua amburadul. Pompa rusaklah, 
pompa sedang diistirahatkan karena 

memiliki siklus-lah, dan banyak alasan 
yang terlontar dari mulut Gabener yang 
nyata-nyata tidak punya kapabilitas 
memimpin Ibu Kota. Urusan banjir yang 
berlarut-larut ini akhirnya membuat gerah 
para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. 
Rencananya, hari rabu kemarin digelar 
rapat dengar pendapat (RDP) antara 
Komisi V dengan tiga kepala daerah. 
Gubernur DKI Anies Baswedan, 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan 
Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun 
ternyata, ketiga kepala daerah ini 
semuanya mangkir. Hal ini akhirnya 
menjadikan rapat tersebut harus ditunda. 
"Kami melihat Menteri PUPR sudah 
berjalan maksimal, kami tahu kok 
anggarannya seperti apa. Tapi karena 
Gubernur tidak hadir, rakyat jadi korban. 
Maka ini akan kita jeda, karena sebentar 
lagi reses, kita tunda ke masa sidang 
setelahnya. Demikian rapat kita tunda, 
rapat hari ini saya tutup," kata Ketua 
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Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, 
Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, 
Rabu (26/2). Lasarus menyatakan 
kekecewaannya karena Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan tak hadir 
dalam rapat penanganan banjir siang 
ini. Lasarus juga menyinggung 
perbedaan konsep penanganan banjir 
di Sungai Ciliwung dari Anies, yakni 
naturalisasi. Konsep ini memang 
berbeda dengan Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono yaitu normalisasi yang 
senada dengan konsep Gubernur DKI 
Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. Menurut Lasarus, 
daripada mengusungkan perbedaan 
konsep, lebih baik Anies menunjukkan 
kinerjanya dalam menangani banjir. 
Dalam RDP itu terungkap, untuk urusan 
penanggulangan banjir di Jakarta, 
ternyata sama sekali tidak tersedia 
anggaran pembebasan lahan. Kalau 
anggarannya saja tidak tersedia, apa 

namanya jika tak bisa diartikan bahwa 
penanganan banjir ini memang tidak 
dikerjakan. Ironisnya, pemerintah pusat 
seperti di PHP-in oleh Pemprov yang 
secara teknis merupakan instansi lebih 
rendah. Betapa kurang ajarnya pihak 
yang menjadi bawahan justru merasa 
dirinya big boss dibanding instansi di 
atasnya, bukankah hal ini menunjukkan 
Anies telah berperilaku sebagai raja di 
daerahnya sendiri? Menteri Basuki selaku 
PUPR yang begitu semangat untuk 
membereskan dan menanggulangi banjir 
Jabodetabek seperti tak dihargai dengan 
ketidakhadiran Gubernur Jakarta, Jawa 
Barat dan Banten. Anies, Ridwan Kamil 
dan Wahidin Halim tidak datang dalam 
rapat bersama DPR untuk membahas 
cara mengatasi banjir Jabodetabek. 
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi 
Partai Gerindra Fadli Zon Ridwan Kamil 
malah ke Australia meresmikan kafe dan 

main tik tok. Emil, sapaan Ridwan 
Kamil, diketahui meresmikan Jabarano 
Cafe yang terletak di Kota Melbourne, 
Australia. Atas dasar itu, Fadli meminta 
Emil segera pulang untuk menangani 
banjir yang terjadi di beberapa 
kabupaten/kota di Jawa Barat seperti 
Subang, Karawang, dan Bekasi. "Di 
tengah banjir pulanglah ke Subang, 
Karawang, Bekasi. Apalagi Kota 
Bekasi hampir lumpuh total, masa 
gubernurnya meresmikan kafe," kata 
Fadli kepada wartawan di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta pada 
Rabu (26/2). Senada, anggota DPR RI 
dari Fraksi Partai Demokrat Irwan 
menilai Emil seperti bersikap 
meremehkan bencana banjir yang 
melanda Jabodetabek pada Selasa 
(25/2). Menurutnya, tidak ada upaya 
keras dari Emil beserta jajaran 
Pemprov Jawa Barat untuk 

mengurangi dampak banjir seperti 
melakukan mitigasi. "(Ridwan) 
meremehkan persoalan banjir di Jawa 
Barat, padahal secara luasan tidak lebih 
sedikit dibandingkan Jakarta. Tidak 
terlihat upaya keras pemerintah Jawa 
Barat untuk kurangi dampak bencana 
banjir, mitigasi dan penanganannya 
buruk," tutur Irwan. Sebelumnya, 
beberapa pengguna media sosial juga 
menyoroti ketidakhadiran Emil di tengah 
masyarakat Jawa Barat yang tengah 
mengalami bencana banjir. Salah satu 
akun Instagram @artis.indo_hits yang 
berisi berita selebriti tanah air 
mengunggah sebuah video yang 
memperlihatkan artis Cinta Laura Kiehl 
bersama Emil dan mantan Duta Besar 
Indonesia untuk Amerika Dino Patti 
Djalal. Ketiganya kompak menarikan 
salah satu lagu populer lewat media 
sosial TikTok. Sontak, sejumlah netizen 
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melayangkan komentar negatif. 
Sebagian besar dari mereka kecewa 
mengapa Emil lebih memilih bermain 
TikTok dan malah menghilang saat 
banyak warga Jawa Barat kesulitan 
akibat banjir. "Itu pejabat main TikTok 
mulu, giliran banjir di Bandung, enggak 
muncul dia," tulis komentar dari akun 
@uswatunhasanahz. Dipanggil rapat 
dengan menteri malah ditinggal ke 
Australia. Anggota DPR yang waras 
pasti marah dengan hal ini. Oleh sebab 
itu, kemarahan anggota Komisi V, 
Sadarestuwati dari Fraksi PDIP pun kita 
maklumi. Sebab, ini adalah hal yang 
penting, bagaimana pemimpin daerah 

yang dipilih oleh rakyat mengabaikan 
hal-hal yang berpotensi merugikan 
rakyat? Padahal, rapat semacam ini 
sudah lazim dilakukan sebelumnya. 
Menurut Sudewo dari Fraksi Gerindra, 
Komisi V pernah mengundang Gubernur 
DKI yang pada saat itu dijabat oleh 
Jokowi. "Kita pernah mengundang 
Gubernur DKI ketika itu Pak Joko 
Widodo. Pak Basuki masih jadi Irjen. 
Dan forum itu Pak Jokowi hadir di Komisi 
V. Dengan bertemu langsung Pak Jokowi 
dengan Menteri PUPR Pak Djoko 
Kirmanto, ada penanganan strategis 
yang kita lihat, pasca itu banjir DKI agak 
mereda tidak seperti tahun sebelumnya. 
Namun karena sekarang tiga gubernur 

yang diundang tidak hadir maka 
sepakat rapat kita tunda," papar 
Sudewo. Reaksi lebih keras ditunjukkan 
oleh Robert Rouw. Anggota komisi V 
DPR RI dari Fraksi NasDem ini, 
langsung menuding bahwa Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, dan 
Gubernur Banten Wahidin Halim tidak 
punya hati karena tak hadir dalam rapat 
soal banjir dengan pihaknya. "Pimpinan 
daerah tidak punya hati untuk 
memberikan kenyamanan kepada 
rakyat," kata Roberth. Bukan hanya itu, 
Robert meminta agar kepala daerah 
tidak merasa pintar dan jago dalam 
menangani banjir. "Tidak usah lagi 
pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, 
maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak 
usah sok jago lah itu bukan orang 
bodoh yang buat itu ahli. Kita tidak perlu 
capekkan diri, percuma kalau kepala 
daerah tidak punya hati untuk itu," 
katanya. "Tapi rapat yang begitu 
pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja 
sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita 
berkenan hadir kenapa yang lainnya 
tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau 
yang berkepentingan saja tidak ada di 
sini, saya kira perlu dievaluasi," ujar 
Restu di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Rabu (26/2/2020). "Tetapi 
ketika kita mau bicara baik-baik untuk 
selesaikan itu semua ternyata tidak ada 
itikad baik dari para gubernur tersebut," 
ucapnya. Tapi yang bikin emosi Anies 
malah berkelit dan kembali 
menggunakan jurus pamungkasnya, 
menata kata. “Saya tadi kirim wakil dari 
Pemprov DKI, jadi bukan tidak hadir,” 
kata Anies. Logika awam kita, ya itu 
namanya tidak hadir. Lalu 
menggantikannya ke orang lain. Tapi 
kenapa Anies masih membantah bukan 
tidak hadir? Setelah berkali-kali 
menghindar dan tak mau berkoordinasi, 
nampaknya ini bukan sebuah faktor 
tidak sengaja. Anies memang sengaja 
membuat kota Jakarta hancur. Anies 
nampak sangat menikmati momen-
momen banjir seperti sekarang. Karena 
dengan begitu dia bisa foto-foto di 
tengah banjir, seolah sedang bekerja. 
Kalo ngga banjir Anies ga akan 

kelihatan bekerja. Apa yang disampaikan 
oleh anggota DPR dari fraksi PDIP 
tersebut seperti sudah mewakili isi hati 
rakyat. Dimana terkadang pejabat itu 
hanya pintar berkata pada media, tetapi 
giliran ditanya plannya bingung. Atau 
mungkin karena malas kerja atau ada 
kepentingan politik lainnya, meskipun plan 
sudah ada dan tinggal dikerjakan dengan 
koordinasi dan kerjasama, tetapi ogah 
hadir untuk membahasnya, ujung-
ujungnya yang disalahkan pemerintah 
pusat lagi. Ketidakhadiran mereka 
tersebut akan membawa asumsi bagi kita 
semua seperti anggapan bahwa Anies 
hingga Ridwan Kamil seperti tidak peduli, 
dan asumsi lainnya, mereka takut 
tertelanjangi karena tidak memiliki plan 
yang jelas, dan ujung-ujungnya, mereka 
akan dianggap mengesampingkan 
warganya demi menjaga nama baik yang 
harus mereka jaga demi kelangsungan 
karir politik, apalagi jika mereka ingin 
maju menjadi capres 2024. Jika mereka 
tidak ingin kita berasumsi buruk, 
sebaiknya tunjukkan itikad baik mereka 
dengan mau kerjasama mengatasi 
masalah banjir tersebut. Menteri yang 
sibuk nya luar biasa, mengurusi seluruh 
Indonesia pun mau hadir untuk rapat 
mencari penyelesaian bersama. Ini 
gubernur hasil jualan ayat dan mayat saja 
sombongnya dunia akhirat. Sebagaimana 
diakui oleh Kementerian PUPR, bahwa 
penanggulangan banjir Jakarta adalah 
tugasnya pemerintah pusat, namun tidak 
berhenti di situ. Ada peran yang tidak kecil 
yang wajib dimainkan oleh Pemprov, 
untuk menjamin keberhasilan program 
penanggulangan banjir. Dan tugas utama 
Pemprov adalah melakukan pembebasan 
lahan, yang siapapun pasti paham, hal itu 
merupakan wilayahnya daerah. Di sinilah 
persoalan sesungguhnya, Pemprov 
terbukti tidak satu irama dengan 
pemerintah pusat untuk menuntaskan 
normalisasi kali Ciliwung, karena yang 
diinginkan Gubernur bukanlah konsep 
yang sama yang ditawarkan pusat. 
Barangkali situasinya tidak akan melebar 
jika saja Gubernur mau bersusah payah 
mengimplementasikan apa yang menjadi 
gagasannya, yakni program naturalisasi. 
Namun persoalan menjadi semakin rumit, 
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karena terbukti Pemprov lagi-lagi hanya 
menjalankan taktik NATO alias No 
Action Talk Only bagi program yang 
digagasnya sendiri. Dari gelagat yang 
bisa kita baca, tampaknya ada 
kesengajaan di pihak Pemprov, baik 
secara sadar maupun tidak, bahwa 
mereka telah menghalang-halangi 
program yang dijalankan pemerintah 
pusat. Jika saja warga Jakarta cukup 
cerdas untuk menyadari perkembangan 
ini, niscaya mereka akan merasa 
kecewa dan bahkan marah, karena 
pihak yang bertanggungjawab 
melindungi mereka dari berbagai 
persoalan, justru tak tampak sungguh-
sungguh melaksanakan tugas dan 
kewajibannya. Lebih menyedihkan lagi, 
karena para pejabat pemprov di sana 

justru saling tunjuk dan saling 
menyalahkan, ketika bencana banjir rutin 
itu tak kunjung berakhir. Selalu saja ada 
pihak yang menjadi kambing hitam, dan 
akhirnya, Anies pun hanya mampu 
menawarkan solusi untuk tetap waspada, 
setiap ada potensi banjir kembali 
menerjang ibukota. Mungkin hanya 
sampai di sinilah kemampuan sang 
Gubernur menjawab tantangan alam 
yang kejam ini. Sementara 
masyarakatnya tidak bisa banyak 
berbuat, karena tentu saja mereka tidak 
memiliki amunisi untuk menetapkan 
strategi apa yang bisa mereka lakukan. 
Jika seorang pejabat yang memiliki 
segalanya untuk mengatasi semua 
persoalan, namun ternyata tak berkutik 
melakukan antisipasi yang bersifat 

mendasar dan sederhana sekalipun, 
apa pula yang bisa dilakukan warga? 
Boleh jadi mereka sudah sampai pada 
tahap apatis, dalam arti mereka tak 
lagi bisa mengandalkan pemimpinnya 
sendiri. Akhirnya yang mereka 
lakukan adalah strategi 
menyelamatkan diri masing-masing. 
Celakanya, gaya seperti ini yang 
diharapkan oleh Anies, yaitu warga 
disuruh menunggu airnya surut 
sendiri. Itu merupakan tipikal seorang 
Anies Baswedan. Buktinya, setiap 
banjir datang yang dilakukannya 
adalah mencari selamat bagi dirinya 
sendiri. Dia kerjanya cuman keliling 
pintu air dan tidak melakukan apa 
apa. Dan ketika ditanya wartawan 
cukup bilang waspada dan tunggu 
kemarau air akan surut sendiri. Bagi 

pendukung Anies, banjir adalah anugerah. 
Karena dengan begitu mereka tetap bisa 
menyalahkan Jokowi, yang dulu pernah 
bilang akan lebih mudah menyelesaikan 
persoalan banjir jika jadi Presiden. 
Buktinya sekarang jadi Presiden ya tetap 
banjir. Padahal maksud Presiden waktu 
itu, karena gubernurnya Ahok. Dan 
terbukti kombinasi ini pernah berhasil 
mengurangi titik banjir. Tapi ya mereka ini 
peduli apa. lah wong mereka ini percaya 
bahwa doa gubernur soleh bisa bikin 
banjir hanya terjadi pada hari libur kok. 
Jadinya begitu. Semakin banjir, semakin 
mereka senang. Karena gubernurnya bisa 
foto-foto, dan para kampret bisa nyerang 
Presiden Jokowi. Maka jangan heran 
kalau Anies selalu menghindar, tak mau 
berkoordinasi, mengelak dan tak mau 
melebarkan sungai dan seterusnya. 
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Karena tampaknya Anies menikmati 
banjir yang ada di Jakarta. Kalau bisa 
banjir terus tiap hari, agar gubernur 
seiman dan soleh itu bisa foto-foto 
terus seolah-olah sudah bekerja. 
Karena setiap banjir, itu artinya Anies 
bisa kembali menunjukkan kelihaiannya 
dalam menata kata. Sementara para 
pendukungnya dapat diajak tiktokan 
untuk menunjukkan keceriaan saat 
banjir. Lihatlah sekarang. Banyak video 
wisata saat banjir. Semua ceria. Dan ini 
semua sejalan dengan pernyataan 
Anies yang menyebut anak-anak suka 
dengan banjir. Anies tak peduli ada 
anak yang jadi korban meninggal atau 
sakit karena banjir. Minimal tak sekolah 
seperti biasa. Peduli apa? yang penting 
dia bisa menata kata. Kata Anies, saat 

ini pihaknya di Pemprov DKI tak begitu 
memusingkan hal-hal teknis seperti 
penyebab Banjir ini. Yang menjadi fokus 
pihaknya adalah penanganan korban 
Banjir. Dia menyebut pihaknya tak ingin 
ada warga Jakarta korban Banjir yang 
terlantar. “Penanganannya sekarang 
sedang kita kerjakan. Kalau boleh, 
izinkan saya bekerja sehingga bisa 
menuntaskan, fokusnya pada warga 
Jakarta, memastikan bahwa semua 
warga bisa dievakuasi, tempat 
pengungsian makannya cukup, 
kemudian kesehatan terjamin sehingga 
mereka insyaallah bisa kembali ke 
rumah masing-masing begitu surut,” kata 
Anies. Anies mengaku sudah lebih 200 
RW di Jakarta yang terendam jumlahnya 
kemungkinan besar akan terus 

meningkat. “Saat ini jumlah RW yang 
terdampak masih berjalan terus, di atas 
200 RW yang terdampak, dari 2738 
RW yang ada di Jakarta,” katanya. 
"Pada fase ini, seperti tadi disepakati, 
kami membicarakan mengenai 
penanganan akibat banjir, kemudian 
juga memastikan rehabilitasi berjalan 
tuntas," kata Anies. Program 
pencegahan banjir, kata dia, baru akan 
dibicarakan setelah penanggulangan 
banjir rampung. Program pencegahan 
banjir akan dibicarakan secara 
komprehensif, tak hanya oleh Pemprov 
DKI Jakarta. Sebab, banjir pada awal 
2020 tidak hanya menerjang wilayah 
Jakarta, tetapi juga terjadi di Lebak, 
Provinsi Banten, sampai ke Bekasi di 

Provinsi Jawa Barat. Pada Selasa lalu, 
Anies ditanya soal banjir yang sudah 
berkali-kali terjadi sejak tahun baru 2020. 
Namun, Anies kembali enggan 
berkomentar banyak. Pada hari yang 
sama, Anies pun enggan membeberkan 
solusi mencegah banjir yang terus terjadi 
di Ibu Kota. Saat wartawan menanyakan 
solusi banjir, Anies hanya menjawab 
bahwa saat ini Pemprov DKI fokus pada 
evakuasi warga. Padahal, berdasarkan 
perkiraan dari Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 
Jakarta akan terus diguyur hujan hingga 
Maret. Berkait prakiraan tersebut, Anies 
hanya meminta masyarakat waspada, 
tanpa membeberkan solusinya. Jawaban 
paling gampang dari seorang gubernur 
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Karena tampaknya Anies menikmati 
banjir yang ada di Jakarta. Kalau bisa 
banjir terus tiap hari, agar gubernur 
seiman dan soleh itu bisa foto-foto 
terus seolah-olah sudah bekerja. 
Karena setiap banjir, itu artinya Anies 
bisa kembali menunjukkan kelihaiannya 
dalam menata kata. Sementara para 
pendukungnya dapat diajak tiktokan 
untuk menunjukkan keceriaan saat 
banjir. Lihatlah sekarang. Banyak video 
wisata saat banjir. Semua ceria. Dan ini 
semua sejalan dengan pernyataan 
Anies yang menyebut anak-anak suka 
dengan banjir. Anies tak peduli ada 
anak yang jadi korban meninggal atau 
sakit karena banjir. Minimal tak sekolah 
seperti biasa. Peduli apa? yang penting 
dia bisa menata kata. Kata Anies, saat 

ini pihaknya di Pemprov DKI tak begitu 
memusingkan hal-hal teknis seperti 
penyebab Banjir ini. Yang menjadi fokus 
pihaknya adalah penanganan korban 
Banjir. Dia menyebut pihaknya tak ingin 
ada warga Jakarta korban Banjir yang 
terlantar. “Penanganannya sekarang 
sedang kita kerjakan. Kalau boleh, 
izinkan saya bekerja sehingga bisa 
menuntaskan, fokusnya pada warga 
Jakarta, memastikan bahwa semua 
warga bisa dievakuasi, tempat 
pengungsian makannya cukup, 
kemudian kesehatan terjamin sehingga 
mereka insyaallah bisa kembali ke 
rumah masing-masing begitu surut,” kata 
Anies. Anies mengaku sudah lebih 200 
RW di Jakarta yang terendam jumlahnya 
kemungkinan besar akan terus 

meningkat. “Saat ini jumlah RW yang 
terdampak masih berjalan terus, di atas 
200 RW yang terdampak, dari 2738 
RW yang ada di Jakarta,” katanya. 
"Pada fase ini, seperti tadi disepakati, 
kami membicarakan mengenai 
penanganan akibat banjir, kemudian 
juga memastikan rehabilitasi berjalan 
tuntas," kata Anies. Program 
pencegahan banjir, kata dia, baru akan 
dibicarakan setelah penanggulangan 
banjir rampung. Program pencegahan 
banjir akan dibicarakan secara 
komprehensif, tak hanya oleh Pemprov 
DKI Jakarta. Sebab, banjir pada awal 
2020 tidak hanya menerjang wilayah 
Jakarta, tetapi juga terjadi di Lebak, 
Provinsi Banten, sampai ke Bekasi di 

Provinsi Jawa Barat. Pada Selasa lalu, 
Anies ditanya soal banjir yang sudah 
berkali-kali terjadi sejak tahun baru 2020. 
Namun, Anies kembali enggan 
berkomentar banyak. Pada hari yang 
sama, Anies pun enggan membeberkan 
solusi mencegah banjir yang terus terjadi 
di Ibu Kota. Saat wartawan menanyakan 
solusi banjir, Anies hanya menjawab 
bahwa saat ini Pemprov DKI fokus pada 
evakuasi warga. Padahal, berdasarkan 
perkiraan dari Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 
Jakarta akan terus diguyur hujan hingga 
Maret. Berkait prakiraan tersebut, Anies 
hanya meminta masyarakat waspada, 
tanpa membeberkan solusinya. Jawaban 
paling gampang dari seorang gubernur 
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yang enggak bisa kerja. Kalau warga 
terdampak banjir sangat capek gara-
gara banjir berulang, kita juga lumayan 
capek menceritakan betapa hancurnya 
ibu kota di bawah kepemimpinan Anies 
selama. Jakarta, nasibmu kini kian 
sengsara, sial beruntun, banjir berkali-
kali mirip ombak yang datang dan pergi. 
Tidak ada berita menggembirakan soal 
penanggulangan banjir, yang ada 
hanya kisah sedih warga yang 
kebanjiran, aktivitas terganggu, siswa 
yang tidak bisa belajar karena 
sekolahnya kebanjiran, makam yang 
kelelep air. Tidak ada perkembangan 
soal proyek normalisasi atau solusi 
sejenisnya. Nasib, nasib. Lucu ya, mau 
kerja aja harus minta izin ke warga. 
Banjir begini, sudah sewajibnya 
seorang pemimpin atau kepala daerah 
gerak cepat tanpa disuruh atau dimaki-
maki duluan. Memangnya siapa yang 
tidak izinkan kerja selama ini? Tidak 

ada, yang benar adalah dianya yang tidak 
kerja, cuma bersilat lidah pamer kata-kata 
dengan sombongnya. Kalau hari ini Anies 
mengatakan kepada warga agar 
mengizinkannya bekerja, berarti kemarin-
kemarin ngapain aja? Dari kata-kata yang 
diucapkannya, apakah itu artinya selama 
2,5 tahun tidak kerja? Ada benernya juga 
sih. Lebih banyak memainkan kata-kata 
ketimbang berpikir kritis dan solutif. Anies 
mau kerja tak usah sok pakai izin. Dia 
digaji dari uang rakyat, otomatis dia harus 
kerja sesuai dengan kewajibannya, yaitu 
mengatasi segala masalah yang terjadi di 
ibu kota. Tapi mau gimana lagi, jadi 
gubernur aja dengan cara yang licik dan 
kotor. Mengawinkan agama dengan 
politik, mempermainkan kebodohan 
warga lalu meraih kekuasaan dengan 
cara yang sangat pengecut. Pilkada 
macam apa yang di dalamnya ada 
kelompok yang menjual ayat dan surga 
serta mengancam dengan mayat? 

Hasilnya bakal ngawur, dan benar saja 
gubernurnya pun ngawur. Buktinya 
jelas terlihat sekarang. Jadi gubernur, 
awalnya jualan janji surga dan impian 
manis. Tapi itu semua cuma kulitnya 
doang. Benar-benar pemimpin yang 
tidak amanah. Dia dapat gaji dan uang 
operasional besar, tapi kerjaannya 
cuma lepas tangan, lari dari tanggung 
jawab dan mengolah kata. Program 
normalisasi tidak dilanjutkan dan 
diganti naturalisasi yang tak jelas 
hasilnya itu. Demi citra diri sebagai 
Gubernur terpandai, terpelajar, dan 
berinovasi malah membuat jadi 
hambatan penyelesaian banjir secara 
komprehensif. Konsep engak ada, 
antisipasi engak ada, cuman setiap 
banjir keliling pencitraan ngasih 
sembako... Itupun numpang tenar dari 
lembaga bantuan lain. Pakar 
Bioteknologi Lingkungan Universitas 
Indonesia (UI), Firdaus Ali mengkritik 
pembenahan sistem drainase di zaman 
Anies. Anies dianggap membuat situasi 
menjadi semakin rumit padahal banjir 
telah terjadi 7 kali sejak awal tahun 
2020 hingga sekarang. Firdaus 
menjelaskan Belanda sejak awal 
memang mendesain kota Jakarta untuk 
menampung beban air dari hulu hingga 
muara. Akan tetapi, perkembangan 
kota yang sangat cepat membuat ruang 
terbuka untuk menampung air ketika 
hujan deras terjadi, jumlahnya sedikit. 
"Pertumbuhan kota yang sangat cepat 
sekali, kita tidak sempat membangun 
lebih banyak lagi ruang terbuka biru 
atau mempertahankan yang sudah 
ada. Sehingga dia mampu untuk 
menjadi buffer ketika curah hujan 
tinggi," kata Firdaus. Selain itu, Firdaus 
juga menyoroti kebijakan Anies. 
"Pemerintah kota berkejaran dengan 
waktu, apalagi kebijakan dan 
ketidakbijakan yang dibuat oleh 
Gubernur membuat situasinya semakin 
complicated," katanya. "Sebagian 
besar ini sudah sempat dibenahi di 
zaman Pak Jokowi, dan Pak Ahok. Lalu 
di zaman Gubernur Anies, sempat 
disentuh tapi pengerjaan di lapangan 
saya perhatikan tidak rapi," katanya. 
"Saya memperhatikan dalam setahun 

terakhir, pengerjaannya dipepetkan 
hingga waktu menjelang akhir tahun 
masa anggaran," ujarnya. Dia juga 
melihat bahan bekas galian drainase 
tidak diurus dengan benar. Misalnya 
bahan bekas galian ditumpuk begitu 
saja di jalanan. Sebagian juga 
dicemplungkan atau tercemplung ke 
dalam saluran. Ahok sebelumnya juga 
pernah cerita soal Belanda saat 
menanggapi dirinya jauh lebih baik 
dalam penanganan banjir versi survei 
Indo Barometer. Ahok menjelaskan 
bahwa yang dia kerjakan untuk 
mengatasi macet dan banjir hanya 
mengikuti desain dan aturan yang sudah 
ditetapkan sejak zaman penjajahan 
Belanda. “Saya kira kita hanya 
mengikuti aturan yang ada. Itu sudah 
digariskan dari Belanda. DKI ini dari 
zaman Belanda sudah ada desainnya,” 
kata Ahok setelah peluncuran buku 
"Panggil Saya BTP". Desain yang 
dimaksud adalah membuat tanggul dan 
menghubungkan 1.300 saluran air, 
seperti Cengkareng drain, Banjir Kanal 
Timur, Banjir Kanal Barat, dan Cakung 
drain. Selain itu juga harus ada 
pemasangan pompa dan pengerukan 
sungai yang dilakukan terus menerus. 
“1.300 penghubung saluran mesti 
terjaga. Ya itu enggak ada yang aneh, 
karena itu bukan dari saya. Itu dari PU 
pusat, dari Belanda sudah begitu 
konsultannya," kata Ahok. Masalahnya, 
Anies ini datang dengan membawa 
kesombongan. Menganggap dirinya 
lebih baik dan cerdas dari gubernur 
sebelumnya, padahal itu adalah 
kebodohan yang dibungkus dengan 
kepiawaian mengolah kata-kata. 
Menjual ide dan program kerja yang 
hanya terdengar bagus di telinga, tapi 
isinya sampah tak bermutu. Dia terkenal 
keras kepala, selalu ngotot 
menggunakan idenya sendiri tapi 
lucunya idenya tidak ada yang jalan. 
Kan, konyol banget namanya. Soal 
situasi yang makin complicated, kita 
sangat setuju seribu persen. Lihat saja 
normalisasi sungai yang tidak lanjut 
hingga sekarang. Pengamat perkotaan 
Nirwono Joga menilai, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

yang enggak bisa kerja. Kalau warga 
terdampak banjir sangat capek gara-
gara banjir berulang, kita juga lumayan 
capek menceritakan betapa hancurnya 
ibu kota di bawah kepemimpinan Anies 
selama. Jakarta, nasibmu kini kian 
sengsara, sial beruntun, banjir berkali-
kali mirip ombak yang datang dan pergi. 
Tidak ada berita menggembirakan soal 
penanggulangan banjir, yang ada 
hanya kisah sedih warga yang 
kebanjiran, aktivitas terganggu, siswa 
yang tidak bisa belajar karena 
sekolahnya kebanjiran, makam yang 
kelelep air. Tidak ada perkembangan 
soal proyek normalisasi atau solusi 
sejenisnya. Nasib, nasib. Lucu ya, mau 
kerja aja harus minta izin ke warga. 
Banjir begini, sudah sewajibnya 
seorang pemimpin atau kepala daerah 
gerak cepat tanpa disuruh atau dimaki-
maki duluan. Memangnya siapa yang 
tidak izinkan kerja selama ini? Tidak 

ada, yang benar adalah dianya yang tidak 
kerja, cuma bersilat lidah pamer kata-kata 
dengan sombongnya. Kalau hari ini Anies 
mengatakan kepada warga agar 
mengizinkannya bekerja, berarti kemarin-
kemarin ngapain aja? Dari kata-kata yang 
diucapkannya, apakah itu artinya selama 
2,5 tahun tidak kerja? Ada benernya juga 
sih. Lebih banyak memainkan kata-kata 
ketimbang berpikir kritis dan solutif. Anies 
mau kerja tak usah sok pakai izin. Dia 
digaji dari uang rakyat, otomatis dia harus 
kerja sesuai dengan kewajibannya, yaitu 
mengatasi segala masalah yang terjadi di 
ibu kota. Tapi mau gimana lagi, jadi 
gubernur aja dengan cara yang licik dan 
kotor. Mengawinkan agama dengan 
politik, mempermainkan kebodohan 
warga lalu meraih kekuasaan dengan 
cara yang sangat pengecut. Pilkada 
macam apa yang di dalamnya ada 
kelompok yang menjual ayat dan surga 
serta mengancam dengan mayat? 

Hasilnya bakal ngawur, dan benar saja 
gubernurnya pun ngawur. Buktinya 
jelas terlihat sekarang. Jadi gubernur, 
awalnya jualan janji surga dan impian 
manis. Tapi itu semua cuma kulitnya 
doang. Benar-benar pemimpin yang 
tidak amanah. Dia dapat gaji dan uang 
operasional besar, tapi kerjaannya 
cuma lepas tangan, lari dari tanggung 
jawab dan mengolah kata. Program 
normalisasi tidak dilanjutkan dan 
diganti naturalisasi yang tak jelas 
hasilnya itu. Demi citra diri sebagai 
Gubernur terpandai, terpelajar, dan 
berinovasi malah membuat jadi 
hambatan penyelesaian banjir secara 
komprehensif. Konsep engak ada, 
antisipasi engak ada, cuman setiap 
banjir keliling pencitraan ngasih 
sembako... Itupun numpang tenar dari 
lembaga bantuan lain. Pakar 
Bioteknologi Lingkungan Universitas 
Indonesia (UI), Firdaus Ali mengkritik 
pembenahan sistem drainase di zaman 
Anies. Anies dianggap membuat situasi 
menjadi semakin rumit padahal banjir 
telah terjadi 7 kali sejak awal tahun 
2020 hingga sekarang. Firdaus 
menjelaskan Belanda sejak awal 
memang mendesain kota Jakarta untuk 
menampung beban air dari hulu hingga 
muara. Akan tetapi, perkembangan 
kota yang sangat cepat membuat ruang 
terbuka untuk menampung air ketika 
hujan deras terjadi, jumlahnya sedikit. 
"Pertumbuhan kota yang sangat cepat 
sekali, kita tidak sempat membangun 
lebih banyak lagi ruang terbuka biru 
atau mempertahankan yang sudah 
ada. Sehingga dia mampu untuk 
menjadi buffer ketika curah hujan 
tinggi," kata Firdaus. Selain itu, Firdaus 
juga menyoroti kebijakan Anies. 
"Pemerintah kota berkejaran dengan 
waktu, apalagi kebijakan dan 
ketidakbijakan yang dibuat oleh 
Gubernur membuat situasinya semakin 
complicated," katanya. "Sebagian 
besar ini sudah sempat dibenahi di 
zaman Pak Jokowi, dan Pak Ahok. Lalu 
di zaman Gubernur Anies, sempat 
disentuh tapi pengerjaan di lapangan 
saya perhatikan tidak rapi," katanya. 
"Saya memperhatikan dalam setahun 

terakhir, pengerjaannya dipepetkan 
hingga waktu menjelang akhir tahun 
masa anggaran," ujarnya. Dia juga 
melihat bahan bekas galian drainase 
tidak diurus dengan benar. Misalnya 
bahan bekas galian ditumpuk begitu 
saja di jalanan. Sebagian juga 
dicemplungkan atau tercemplung ke 
dalam saluran. Ahok sebelumnya juga 
pernah cerita soal Belanda saat 
menanggapi dirinya jauh lebih baik 
dalam penanganan banjir versi survei 
Indo Barometer. Ahok menjelaskan 
bahwa yang dia kerjakan untuk 
mengatasi macet dan banjir hanya 
mengikuti desain dan aturan yang sudah 
ditetapkan sejak zaman penjajahan 
Belanda. “Saya kira kita hanya 
mengikuti aturan yang ada. Itu sudah 
digariskan dari Belanda. DKI ini dari 
zaman Belanda sudah ada desainnya,” 
kata Ahok setelah peluncuran buku 
"Panggil Saya BTP". Desain yang 
dimaksud adalah membuat tanggul dan 
menghubungkan 1.300 saluran air, 
seperti Cengkareng drain, Banjir Kanal 
Timur, Banjir Kanal Barat, dan Cakung 
drain. Selain itu juga harus ada 
pemasangan pompa dan pengerukan 
sungai yang dilakukan terus menerus. 
“1.300 penghubung saluran mesti 
terjaga. Ya itu enggak ada yang aneh, 
karena itu bukan dari saya. Itu dari PU 
pusat, dari Belanda sudah begitu 
konsultannya," kata Ahok. Masalahnya, 
Anies ini datang dengan membawa 
kesombongan. Menganggap dirinya 
lebih baik dan cerdas dari gubernur 
sebelumnya, padahal itu adalah 
kebodohan yang dibungkus dengan 
kepiawaian mengolah kata-kata. 
Menjual ide dan program kerja yang 
hanya terdengar bagus di telinga, tapi 
isinya sampah tak bermutu. Dia terkenal 
keras kepala, selalu ngotot 
menggunakan idenya sendiri tapi 
lucunya idenya tidak ada yang jalan. 
Kan, konyol banget namanya. Soal 
situasi yang makin complicated, kita 
sangat setuju seribu persen. Lihat saja 
normalisasi sungai yang tidak lanjut 
hingga sekarang. Pengamat perkotaan 
Nirwono Joga menilai, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki 
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 Pihak Kepolisian Kupang baru saja 
mengamankan salah seorang peserta 
The Voice 
Indonesia 2019, 
TH (17) lantaran 
dianggap 
melakukan 
penganiayaan 
kepada ibu 
kandungnya 
sendiri Aplonia 
Henuk (45) pada 
Rabu, (26/2) 
kemarin.Dalam 
video berdurasi 
24 detik yang 
beredar, 
diketahui TH 
memukul dan 
menendang ibu 
kandungnya 
sendiri secara 
membabi buta. 
Setelah 
dibagikan video 
tersebut ramai 
menjadi 
perbincangan di masyarakat. Berikut 

Kelakuan Tak Terpuji Peserta Voice Indonesia

1.Ikut Audisi
informasi selengkapnya:

TH (17) 
diketahui 
merupakan 
salah satu 
peserta 
ajang 
pencarian 
bakat The 
Voice 
Indonesia 
tahun 2019 
yang berasal 
dari Kupang. 
Di babak 
Knockouts ia 
membawaka
n lagu dari 
Titi DJ yang 
juga didapuk 
menjadi 
salah satu 
juri.
2.Dipuji oleh 
Titi DJ
Saat 

menyanyikan lagu berjudul 'Matamu' TH 

upaya serius untuk mencegah dan 
mengatasi banjir yang berulang kali 
terjadi di Ibu Kota. Menurut Nirwono, 
Anies justru lebih sibuk mengurusi 
proyek revitalisasi Monas dan gelaran 
balap mobil listrik Formula E 2020. 
"Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya 
serius pencegahan mengatasi banjir 
sejak awal Januari hingga banjir hari ini. 
Gubernur DKI malah sibuk ngurusin 
revitalisasi 
dan 
Formula E 
di Monas," 
kata 
Nirwono 
saat 
dihubungi 
Kompas.co
m, Rabu 
(26/2/2020)
. Nirwono 
mengataka
n, Jakarta 
memang 
rawan 
banjir sejak 
dulu. 
Namun, 
banjir pada 
Selasa lalu setelah hujan lokal, kata dia, 
menunjukkan tidak adanya 
pembenahan sungai dan perbaikan 
saluran air kota yang signifikan. 
Padahal, kata dia, saat ini hanya 33 
persen saluran air di Jakarta yang 
berfungsi dengan baik. Sementara 
sisanya, saluran tersumbat sampah, 
limbah, dan lumpur, serta jaringan 
utilitas yang tumpang tindih di dalam 
saluran air. Untuk itu, Anies diminta 
serius mengatasi bencana tersebut 
dengan berbagai langkah. "Mulai dari 
membenahi bantaran sungai; 
rehabilitasi saluran air; merevitalisasi 
situ, danau, embung, waduk; 
memperbanyak RTH baru untuk daerah 
resapan air. Itu yang tidak dilakukan 
Anies dalam dua tahun ini, 
konsekuensinya ya banjirnya tidak 
teratasi dengan baik," kata Nirwono. Di 
saat situasi sedang genting akibat 
banjir, proyek normalisasi ini pernah jadi 
bahan perdebatan karena tidak 

dilanjutkan akibat Pemprov DKI tidak 
melakukan pembebasan lahan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Anies 
memperumit masalah dengan melakukan 
pembangkangan halus dengan menuding 
seharusnya pemerintah pusat ikut 
bertanggung jawab, padahal dia sendiri 
tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia 
terkesan sedang mencari masalah agar 
situasi terus memanas, mungkin ada 

tujuan di balik 
semua ini, 
entah apa itu. 
Apakah 
tujuannya 
agar publik 
menyalahkan 
pemerintah 
pusat? 
Sekarang 
banjir besar 
terjadi, 
berulang-
ulang, datang 
rutin 
seminggu 
sekali, tapi 
nyaris tidak 
ada yang 
Anies lakukan 
secara 

signifikan untuk mengatasinya. Yang ada 
hanyalah, meng-handle pengungsi, 
pasang toa yang tidak ada manfaatnya, 
mengamati pintu air (entah apa yang mau 
diamati), dan ngeles saat ditanya 
wartawan. Tidak lupa siapkan pendukung 
yang rela menjilat membabi buta, seperti 
wakil ketua ormas yang bilang doa 
gubernur sholeh sehingga banjir hanya 
terjadi di hari libur bukan hari biasa. 
Masalah kian banyak, tapi gubernurnya 
terlihat cukup santai, ya wajar situasi 
makin rumit seiring berjalannya waktu. 
Dan jangan heran kalau tahun depan, 
banjir akan semakin parah kalau 
gubernurnya masih doyan mengolah kata 
dan pendukungnya masih hobi 
membodohi orang lain dan menjilat. 
Berharap Presiden Jokowi memecat Anies 
juga agak mustahil. Karena Anies terpilih 
lewat pemilu. Yang bisa melawan Anies ya 
rakyat Jakarta sendiri. Terserah gimana 
caranya. 
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 Pihak Kepolisian Kupang baru saja 
mengamankan salah seorang peserta 
The Voice 
Indonesia 2019, 
TH (17) lantaran 
dianggap 
melakukan 
penganiayaan 
kepada ibu 
kandungnya 
sendiri Aplonia 
Henuk (45) pada 
Rabu, (26/2) 
kemarin.Dalam 
video berdurasi 
24 detik yang 
beredar, 
diketahui TH 
memukul dan 
menendang ibu 
kandungnya 
sendiri secara 
membabi buta. 
Setelah 
dibagikan video 
tersebut ramai 
menjadi 
perbincangan di masyarakat. Berikut 

Kelakuan Tak Terpuji Peserta Voice Indonesia

1.Ikut Audisi
informasi selengkapnya:

TH (17) 
diketahui 
merupakan 
salah satu 
peserta 
ajang 
pencarian 
bakat The 
Voice 
Indonesia 
tahun 2019 
yang berasal 
dari Kupang. 
Di babak 
Knockouts ia 
membawaka
n lagu dari 
Titi DJ yang 
juga didapuk 
menjadi 
salah satu 
juri.
2.Dipuji oleh 
Titi DJ
Saat 

menyanyikan lagu berjudul 'Matamu' TH 

upaya serius untuk mencegah dan 
mengatasi banjir yang berulang kali 
terjadi di Ibu Kota. Menurut Nirwono, 
Anies justru lebih sibuk mengurusi 
proyek revitalisasi Monas dan gelaran 
balap mobil listrik Formula E 2020. 
"Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya 
serius pencegahan mengatasi banjir 
sejak awal Januari hingga banjir hari ini. 
Gubernur DKI malah sibuk ngurusin 
revitalisasi 
dan 
Formula E 
di Monas," 
kata 
Nirwono 
saat 
dihubungi 
Kompas.co
m, Rabu 
(26/2/2020)
. Nirwono 
mengataka
n, Jakarta 
memang 
rawan 
banjir sejak 
dulu. 
Namun, 
banjir pada 
Selasa lalu setelah hujan lokal, kata dia, 
menunjukkan tidak adanya 
pembenahan sungai dan perbaikan 
saluran air kota yang signifikan. 
Padahal, kata dia, saat ini hanya 33 
persen saluran air di Jakarta yang 
berfungsi dengan baik. Sementara 
sisanya, saluran tersumbat sampah, 
limbah, dan lumpur, serta jaringan 
utilitas yang tumpang tindih di dalam 
saluran air. Untuk itu, Anies diminta 
serius mengatasi bencana tersebut 
dengan berbagai langkah. "Mulai dari 
membenahi bantaran sungai; 
rehabilitasi saluran air; merevitalisasi 
situ, danau, embung, waduk; 
memperbanyak RTH baru untuk daerah 
resapan air. Itu yang tidak dilakukan 
Anies dalam dua tahun ini, 
konsekuensinya ya banjirnya tidak 
teratasi dengan baik," kata Nirwono. Di 
saat situasi sedang genting akibat 
banjir, proyek normalisasi ini pernah jadi 
bahan perdebatan karena tidak 

dilanjutkan akibat Pemprov DKI tidak 
melakukan pembebasan lahan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Anies 
memperumit masalah dengan melakukan 
pembangkangan halus dengan menuding 
seharusnya pemerintah pusat ikut 
bertanggung jawab, padahal dia sendiri 
tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia 
terkesan sedang mencari masalah agar 
situasi terus memanas, mungkin ada 

tujuan di balik 
semua ini, 
entah apa itu. 
Apakah 
tujuannya 
agar publik 
menyalahkan 
pemerintah 
pusat? 
Sekarang 
banjir besar 
terjadi, 
berulang-
ulang, datang 
rutin 
seminggu 
sekali, tapi 
nyaris tidak 
ada yang 
Anies lakukan 
secara 

signifikan untuk mengatasinya. Yang ada 
hanyalah, meng-handle pengungsi, 
pasang toa yang tidak ada manfaatnya, 
mengamati pintu air (entah apa yang mau 
diamati), dan ngeles saat ditanya 
wartawan. Tidak lupa siapkan pendukung 
yang rela menjilat membabi buta, seperti 
wakil ketua ormas yang bilang doa 
gubernur sholeh sehingga banjir hanya 
terjadi di hari libur bukan hari biasa. 
Masalah kian banyak, tapi gubernurnya 
terlihat cukup santai, ya wajar situasi 
makin rumit seiring berjalannya waktu. 
Dan jangan heran kalau tahun depan, 
banjir akan semakin parah kalau 
gubernurnya masih doyan mengolah kata 
dan pendukungnya masih hobi 
membodohi orang lain dan menjilat. 
Berharap Presiden Jokowi memecat Anies 
juga agak mustahil. Karena Anies terpilih 
lewat pemilu. Yang bisa melawan Anies ya 
rakyat Jakarta sendiri. Terserah gimana 
caranya. 
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sempat mendapat pujian dari semua 
juri bahkan dari penyanyi aslinya 
langsung Titi DJ."Terima Kasih sudah 
nyanyiin lagu Matamu, kamu 
nyanyiinnya rileks, suara kamu juga 
unik banget suka banget sama suara 
kamu," kata Titi Dj.
3.Pukul dan Tendang Ibu Kandungnya
Kejadian penganiayaan kepada ibu 
kandung tersebut diketahui berawal 
karena pelaku yang hendak pergi 
meminta ibunya untuk menyiapkan 
pakaiannya namun sang ibu menyuruh 
untuk bersabar karena ia sedang 
memasak. Karena tidak sabar 
menunggu, pelaku marah dan terjadi 
cekcok dengan ibunya.
Dalam video tersebut juga terlihat 
Aplonia Henuk (45) terduduk di lantai, 
kemudian pelaku mendatanginya lalu 
menendang tubuh dan memukul kepala 
sang ibu.
4.Videonya Viral
Video ini dibagikan pertama kali oleh 
akun Facebook bernama Ama Jhe. 
Momen penganiayaan tersebut juga 

5.Dipanggil oleh Pihak Kepolisian

"Salah satu saksi kemudian merekam 
kejadian itu menggunakan handphone 
lalu memviralkan di media sosial. 
Menurut para saksi di sekitar TKP kalau 
kejadian tersebut sudah berulangkali 
terjadi, sehingga salah satu saksi 
memviralkan kejadian itu," ujar Kabid 
Humas Polda Nusa Tenggara Timur, 
Kombes Pol Johannes Bangun.

Setelah video tersebut viral, pihak 
Kepolisian Resor Kupang langsung 
menjemput TH (17) di rumahnya dan 
dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, pelaku 
sedang diperiksa oleh unit PPA Polres 
Kupang."Sudah ditangkap dan diperiksa 
oleh Polres Kupang Kabupaten. Tetap 
dijadikan tersangka meskipun kategori 
anak, karena memenuhi unsur dan 
pelaku mengakui perbuatannya," ujar 
Johannes Bangun.

direkam oleh salah satu tetangganya 
dengan sengaja karena mereka 
mengaku sudah berulangkali 
menyaksikan kejadian tersebut.Info SIP

Berbagai manfaat dapat didapatkan 
dari tumbuhan yang mempunyai ilmiah 
piper betle ini. Daun sirih biasanya 
lekat dengan masyarakat Indonesia, 
dan mudah untuk ditemukan di pasar, 
atau dibudidayakan di rumah.

2. Mencegah Diabetes

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
pertama adalah memiliki sifat anti 
kanker. Kandungan phytochemical atau 
bahan kimia pada tanaman yang 
meningkatkan kesehatan ini dipercaya 
dapat melawan sel-sel kanker pada 
tubuh.Daun sirih merupakan sumber 
antioksidan yang baik bagi tubuh untuk 
menetralkan radikal bebas. Membantu 
menghambat pertumbuhan sel kanker 
sekaligus penyebaran ke berbagai 
organ tubuh lainnya.

1. Memiliki SIfat Anti-Kanker

Jauh sebelum itu daun sirih ternyata 
sudah dimanfaatkan sebagai obat 
sejak zaman 400 sebelum masehi. 
Tanaman merambat ini memiliki ciri 
khas yang kuat, menyengat dan 
beraroma khas.

Daun yang termasuk dalam keluarga 
tanaman piperaceae ini memiliki ciri 
fisik berwarna hijau gelap dan 
berbentuk hati. Sirih biasa 
dibudidayakan di negara-negara 
seperti Sri lanka, India, Malaysia, Afrika 
Timur, Filipina, dan Indonesia.

Untuk dapat mengetahui lebih dalam 
mengenai manfaat daun sirih bagi 
tubuh, berikut 11 manfaat daun sirih 
bagi tubuh yang dirangkum dari 
berbagai sumber.

Daun sirih dipercaya memiliki manfaat 
bagi tubuh yaitu dapat berguna sebagai 
obat pencegah penyakit diabetes. 
Daun sirih dipercaya dapat mengurangi 
kadar glukosa keseluruhan dalam 

Manfaat Daun Sirih Untuk Kesehatan

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
selanjutnya adalah daun sirih dipercaya 
mampu menyembuhkan penyakit asma. 
Sebuah penelitian telah membuktikan 
bahwa aktivitas antihistamin pada daun 
sirih dipercaya mampu menurunkan 
kasus asma bronkial. Selain itu, 
kandungan minyak sirih dan poliefenol 
yang ada dalam daun sirih dipercaya 
memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat 
membantu meredakan asthma

Daun sirih dapat diaplikasikan pada luka 
untuk membunuh kuman. Kandungan 
polifenol pada daun sirih juga dapat 
digunakan untuk mengurangi peradangan 
seperti radang sendi dan orkitis.

5. Sebagai Obat Pereda Sakit Punggung 
dan Otot Tegang
Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
berikutnya adalah daun sirih dipercaya 
memiliki khasiat yang berguna untuk para 

Selain itu, melansir dari Stylecraze, daun 
sirih juga bisa mempercepat proses 
penyembuhan luka yang biasanya 
menjadi masalah bagi penderita diabetes 
tipe 1. Daun sirih mengandung polifenol 
yang memiliki sifat antioksidan yang baik 
untuk tubuh.
3. Sebagai Antiseptik Alami

Selain itu, minyak atsiri yang terkandung 
dalam daun sirih memiliki sifat antibakteri 
yang dapat membantu melawan infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri.
4. Meredakan Penyakit Asthma

darah yang sangat bagus bagi para 
penderita diabetes tipe 2.

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
selanjutnya adalah daun sirih mampu 
digunakan sebagai bahan antiseptik alami 
yang luar biasa. Kandungan daun sirih 
yang kaya akan polifenol, terutama 
chavicol menawarkan perlindungan ganda 
dari kuman.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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sempat mendapat pujian dari semua 
juri bahkan dari penyanyi aslinya 
langsung Titi DJ."Terima Kasih sudah 
nyanyiin lagu Matamu, kamu 
nyanyiinnya rileks, suara kamu juga 
unik banget suka banget sama suara 
kamu," kata Titi Dj.
3.Pukul dan Tendang Ibu Kandungnya
Kejadian penganiayaan kepada ibu 
kandung tersebut diketahui berawal 
karena pelaku yang hendak pergi 
meminta ibunya untuk menyiapkan 
pakaiannya namun sang ibu menyuruh 
untuk bersabar karena ia sedang 
memasak. Karena tidak sabar 
menunggu, pelaku marah dan terjadi 
cekcok dengan ibunya.
Dalam video tersebut juga terlihat 
Aplonia Henuk (45) terduduk di lantai, 
kemudian pelaku mendatanginya lalu 
menendang tubuh dan memukul kepala 
sang ibu.
4.Videonya Viral
Video ini dibagikan pertama kali oleh 
akun Facebook bernama Ama Jhe. 
Momen penganiayaan tersebut juga 

5.Dipanggil oleh Pihak Kepolisian

"Salah satu saksi kemudian merekam 
kejadian itu menggunakan handphone 
lalu memviralkan di media sosial. 
Menurut para saksi di sekitar TKP kalau 
kejadian tersebut sudah berulangkali 
terjadi, sehingga salah satu saksi 
memviralkan kejadian itu," ujar Kabid 
Humas Polda Nusa Tenggara Timur, 
Kombes Pol Johannes Bangun.

Setelah video tersebut viral, pihak 
Kepolisian Resor Kupang langsung 
menjemput TH (17) di rumahnya dan 
dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, pelaku 
sedang diperiksa oleh unit PPA Polres 
Kupang."Sudah ditangkap dan diperiksa 
oleh Polres Kupang Kabupaten. Tetap 
dijadikan tersangka meskipun kategori 
anak, karena memenuhi unsur dan 
pelaku mengakui perbuatannya," ujar 
Johannes Bangun.

direkam oleh salah satu tetangganya 
dengan sengaja karena mereka 
mengaku sudah berulangkali 
menyaksikan kejadian tersebut.Info SIP

Berbagai manfaat dapat didapatkan 
dari tumbuhan yang mempunyai ilmiah 
piper betle ini. Daun sirih biasanya 
lekat dengan masyarakat Indonesia, 
dan mudah untuk ditemukan di pasar, 
atau dibudidayakan di rumah.

2. Mencegah Diabetes

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
pertama adalah memiliki sifat anti 
kanker. Kandungan phytochemical atau 
bahan kimia pada tanaman yang 
meningkatkan kesehatan ini dipercaya 
dapat melawan sel-sel kanker pada 
tubuh.Daun sirih merupakan sumber 
antioksidan yang baik bagi tubuh untuk 
menetralkan radikal bebas. Membantu 
menghambat pertumbuhan sel kanker 
sekaligus penyebaran ke berbagai 
organ tubuh lainnya.

1. Memiliki SIfat Anti-Kanker

Jauh sebelum itu daun sirih ternyata 
sudah dimanfaatkan sebagai obat 
sejak zaman 400 sebelum masehi. 
Tanaman merambat ini memiliki ciri 
khas yang kuat, menyengat dan 
beraroma khas.

Daun yang termasuk dalam keluarga 
tanaman piperaceae ini memiliki ciri 
fisik berwarna hijau gelap dan 
berbentuk hati. Sirih biasa 
dibudidayakan di negara-negara 
seperti Sri lanka, India, Malaysia, Afrika 
Timur, Filipina, dan Indonesia.

Untuk dapat mengetahui lebih dalam 
mengenai manfaat daun sirih bagi 
tubuh, berikut 11 manfaat daun sirih 
bagi tubuh yang dirangkum dari 
berbagai sumber.

Daun sirih dipercaya memiliki manfaat 
bagi tubuh yaitu dapat berguna sebagai 
obat pencegah penyakit diabetes. 
Daun sirih dipercaya dapat mengurangi 
kadar glukosa keseluruhan dalam 

Manfaat Daun Sirih Untuk Kesehatan

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
selanjutnya adalah daun sirih dipercaya 
mampu menyembuhkan penyakit asma. 
Sebuah penelitian telah membuktikan 
bahwa aktivitas antihistamin pada daun 
sirih dipercaya mampu menurunkan 
kasus asma bronkial. Selain itu, 
kandungan minyak sirih dan poliefenol 
yang ada dalam daun sirih dipercaya 
memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat 
membantu meredakan asthma

Daun sirih dapat diaplikasikan pada luka 
untuk membunuh kuman. Kandungan 
polifenol pada daun sirih juga dapat 
digunakan untuk mengurangi peradangan 
seperti radang sendi dan orkitis.

5. Sebagai Obat Pereda Sakit Punggung 
dan Otot Tegang
Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
berikutnya adalah daun sirih dipercaya 
memiliki khasiat yang berguna untuk para 

Selain itu, melansir dari Stylecraze, daun 
sirih juga bisa mempercepat proses 
penyembuhan luka yang biasanya 
menjadi masalah bagi penderita diabetes 
tipe 1. Daun sirih mengandung polifenol 
yang memiliki sifat antioksidan yang baik 
untuk tubuh.
3. Sebagai Antiseptik Alami

Selain itu, minyak atsiri yang terkandung 
dalam daun sirih memiliki sifat antibakteri 
yang dapat membantu melawan infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri.
4. Meredakan Penyakit Asthma

darah yang sangat bagus bagi para 
penderita diabetes tipe 2.

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
selanjutnya adalah daun sirih mampu 
digunakan sebagai bahan antiseptik alami 
yang luar biasa. Kandungan daun sirih 
yang kaya akan polifenol, terutama 
chavicol menawarkan perlindungan ganda 
dari kuman.
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Liburan musim semi di Jepang 
umumnya mulai akhir Maret selama 
beberapa pekan. Abe mengatakan 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe 
memerintahkan seluruh sekolah 
meliburkan kegiatan belajar untuk 
mencegah penyebaran virus corona, 
Kamis (27/2).Langkah ini dinyatakan 
Abe mengingat anak buah kapal (ABK) 
dari kapal pesiar Diamond Princess 
mulai 
meninggalkan 
kapal dan 
dievakuasi. 
Sebelumnya 
mereka 
dikarantina di 
dalam kapal di 
perairan 
Yokohama 
setelah salah 
satu 
penumpang 
positif terinfeksi 
virus 
corona."Kami meminta semua sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama dan 
sekolah menengah atas di negara ini 
untuk tutup sementara dari tanggal 2 
Maret sampai liburan musim semi," ujar 
Abe dilansir dari AFP, Jumat (28/2).

Jepang Liburkan Sekolah Karena Virus Corona

kesehatan dan keselamatan anak-anak 
merupakan prioritas utama pemerintah. 
Namun perintah tersebut tidak berlaku 
untuk fasilitas penitipan anak.
Perintah ini sebenarnya sudah dilakukan 
oleh sekolah di sejumlah wilayah. 
Misalnya di Hokkaido utara, tempat 

seorang pria berusia 
80 tahun meninggal 
karena terinfeksi 
covid-19. Kebanyakan 
sekolah di sana sudah 
ditutup atas instruksi 
Gubernur Hokkaido 
Harumi 
Takahashi."Upaya 
untuk mencegah 
penyebaran infeksi di 
kalangan anak-anak 
sedang dilakukan di 
berbagai daerah," 
ujarnya.Begitu juga 

dengan Osaka, yang dikabarkan akan 
menutup sekolah dari jenjang taman 
kanak-kanak hingga SMA tutup selama 
dua minggu mulai Sabtu besok.Perintah 
Abe untuk menutup seluruh sekolah di 
Jepang datang setelah sebelumnya 
sebuah penyelenggara acara besar 
diminta membatalkan agenda. 
Perusahaan juga diminta agar 

Masukkan beberapa gulungan daun 
sirih segar ke dalam hidung yang 
sedang mimisan dan tunggu hingga 
sekitar 30 menit. Hal tersebut dapat 
membantu menghentikan aliran darah 
yang disebabkan oleh mimisan.
7. Menjaga Kesehatan Mulut
Kadar patogen yang terdapat di dalam 
mulut merupakan penyebab terjadinya 
infeksi dan karies gigi. Manfaat daun 
sirih bagi tubuh yang selanjutnya 
adalah dapat berguna sebagai obat 
untuk menjaga kesehatan mulut. 
Kunyah beberapa lembar daun sirih hal 
tersebut dipercaya dapat menghambat 
pertumbuhan dan aktivitas bakteri.

penderita sakit punggung bagian 
bawah atau sakit pinggang. Untuk 
dapat meredakan sakit punggung 
dengan daun sirih, pijat pinggang atau 
punggung bagian bawah dengan 
minyak daun sirih atau jus daun sirih 
yang dicampur dengan minyak kelapa 
murni. Hal ini juga dapat meredakan 
nyeri otot, kemerahan, dan 
pembengkakan
.

Daun sirih sangat populer sebagai 
penyegar mulut dan dapat digunakan 
sebagai pengganti obat yang 
digunakan untuk mengobati infeksi 
mulut atau gigi. Ketika mengonsumsi 
makanan dan minuman yang tinggi 
gula, asam bereaksi dengan bakteri 
yang ada dalam biofilm gigi. Daun sirih 
mencegah timbulnya karies gigi 
dengan menghambat produksi asam.

6. Sebagai 
Obat Alami 
untuk 
Meredakan 
Mimisan
Mimisan kerap 
kali dialami 
oleh semua 
orang. Manfaat 
daun sirih bagi 
tubuh yang 
selanjutnya 
merupakan 
obat yang berguna untuk meredakan 
mimisan.

8. Pencegah Asam Lambung
Mengunyah daun sirih memiliki 

10. Menurunkan Kadar Kolesterol

manfaat lain yang dapat berguna sebagai 
pencegah naiknya asam lambung. Daun 
sirih dapat menghambat pembentukan lesi 
lambung, meningkatkan produksi lendir 
lambung (faktor penting yang melindungi 
terhadap agen penyebab maag) dan 
mengurangi volume sekresi asam 
lambung. Fitokimia dan polifenol yang ada 
dalam daun sirih memiliki sifat antioksidan 

dan anti-ulserogenik 
yang melindungi 
lapisan dalam usus 
terhadap racun dan 
iritasi lainnya.
9. Meredakan 
Sembelit

Kadar kolesterol yang tinggi merupakan 
salah satu faktor pemicu terjadinya 
berbagai resiko penyakit seperti jantung 
dan stroke. Penelitian telah 
mengungkapkan bahwa daun sirih 
membantu menurunkan kadar kolesterol, 
trigliserida, dan kolesterol jahat (LDL), 
serta membantu meningkatkan kadar 
kolesterol baik (HDL). Kadar kolesterol 
dan trigliserida yang tinggi di mobilisasi 
dari plasma ke hati, kemudian dihilangkan 
dalam bentuk asam empedu.

Manfaat daun sirih bagi tubuh yang 
terakhir adalah dapat mengobati penyakit 
kulit seperti jerawat, flek hitam, dan 
berbagai masalah kulit lain. Selain itu, 
khasiat antimikroba dalam daun sirih 
mampu membantu mengobati sariawan, 
alergi, gatal, dan bau badan. 

Manfaat daun sirih 
bagi tubuh yang 
berikutnya adalah 
kandungan daun 
sirih yang memiliki 
kandungan 
antioksidan 
dipercaya mampu 

membersihkan radikal bebas yang dapat 
menjadi penyebab sembelit dengan cara 
mengembalikan tingkat PH normal di 
perut. Untuk memanfaatkan daun sirih 
sebagai obat sembelit, bisa gunakan jus 
daun sirih dan diminum dalam keadaan 
perut kosong setiap hari untuk membantu 
melancarkan pencernaan

11. Sebagai Obat Jerawat dan Masalah 
Kulit
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Yokohama 
setelah salah 
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Jepang Liburkan Sekolah Karena Virus Corona
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"Sangat penting untuk mencegah satu 
kelompok pasien menciptakan kelompok 
pasien lain. Dan kami pikir kami harus 
mengambil langkah-langkah 
menyeluruh," ujar Abe dalam pertemuan 
dengan jajaran kabinetnya.

mengizinkan karyawannya bekerja di 
luar atau bekerja di luar jam kerja 
umumnya.

Pihak berwenang di Jepang dihujani 
kritik karena dianggap lambat dalam 
penanganan kasus kapal pesiar 
Diamond Princess. Setidaknya lebih dari 
700 orang dinyatakan positif covid-19 
dalam kapal tersebut, dan empat 
penumpang meninggal.Sebagian besar 
penumpang telah meninggalkan kapal, 
yakni setidaknya hampir seribu orang 
yang telah diizinkan pergi setelah 
dinyatakan negatif.
Tapi beberapa di antaranya belakangan 
dinyatakan positif covid-19. Kementerian 
Kesehatan kemudian mengakui 
beberapa di antaranya tidak diperiksa 
selama periode karantina.

Jajaran menterinya pun diminta untuk 
bekerja sesuai Undang-Undang dalam 
meminimalisir dampak negatif covid-19 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sejumlah petugas pemerintah yang 
bertugas saat penumpang kapal 
dikarantina turut terjangkit covid-19. 
Namun pihak berwenang beralasan 

Korban meninggal di seluruh dunia 
hingga hari ini sudah mencapai 2.858 
orang. Sebagian besar masih berasal dari 
China, khususnya Wuhan. Menurut 
catatan Komisi Kesehatan Nasional 
mengatakan jumlah korban meninggal di 
China mencapai 2.788 orang.

Pada Kamis, Kementerian Kesehatan 
mengatakan 240 ABK sudah 
meninggalkan kapal. Dan jumlah sisanya 
bakal menyusul dalam beberapa hari 
mendatang. Ratusan ABK masih menetap 
di dalam kapal.Mereka yang 
meninggalkan kapal akan ditempatkan 
dalam pengawasan medis selama 14 hari 
dalam asrama pilihan pemerintah 
sebelum dibolehkan meninggalkan 
Jepang.Di luar kasus Diamond Princess, 
setidaknya 186 kasus covid-19 tercatat di 
Jepang. Salah satunya seorang wanita 
berusia 40 tahun yang tertular covid-19 
dipulangkan dari rumah sakit setelah 
dinyatakan negatif.Beberapa hari 
kemudian ia kembali ke rumah sakit 
karena menemukan gejala baru, 
kemudian pemeriksaan menyatakan 
dirinya positif virus corona. Ia adalah 
seorang pemandu wisata yang sempat 
melakukan kontak dengan wisatawan dari 
Wuhan, China yang menjadi pusat 
penyebaran virus tersebut.

pemeriksaan terhadap petugas tidak 
diperlukan karena ahli medis memiliki 
keterampilan untuk menghindari infeksi.
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Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi memperingatkan kepada 
seluruh maskapai di Indonesia, mulai 
hari ini, Jumat (28/2/2020), agar tidak 
melayani sementara penerbangan 
tujuan Arab Saudi. Hal ini untuk 
menghormati keputusan dari pihak 
otoritas Arab Saudi yang 
mengumumkan penangguhan 
sementara visa umrah dan wisata ke 
negara itu. Ini dilakukan guna 
mencegah penyebaran virus corona. 
"Besok (hari ini) itu sudah tidak ada lagi 
penerbangan ke Arab Saudi," kata Budi 
ketika ditemui di Kantor Kemenko PMK, 
Jakarta, Kamis (27/2/2020).Keputusan 
untuk penghentian sementara 
penerbangan ke Arab Saudi tersebut 
sudah diputuskan bersama-sama oleh 
Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, 
Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, 
Menhub, serta Menko PMK. "Jadi, saya 
jelaskan bahwa ada satu keputusan dan 
keputusan itu bukan dari kami, tapi dari 
Arab Saudi. Dan itu memperhitungkan 

Penerbangan Ke Saudi Ditutup

hal-hal yang diambil risikonya. Oleh 
karena itu, kami memahami itu," ujarnya. 
Sebelumnya, maskapai Garuda 
Indonesia masih menunggu kepastian 
pemerintah terkait status penerbangan 
umrah ke Arab Saudi. Pasalnya, 
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi 
memutuskan untuk menangguhkan izin 
visa untuk tujuan umrah dan 
mengunjungi Masjid Nabawi, mulai Kamis 
kemarin.Sama halnya dengan pihak 
maskapai Lion Air, sejak Kamis kemarin 
masih melayani penerbangan menuju ke 
Negeri Timur Tengah tersebut. "Lion Air 
hingga saat ini masih mengoperasikan 
layanan penerbangan umrah atau belum 
mengalami pembatalan," kata Corporate 
Communications Strategic of Lion Air 
Danang Mandala Prihantoro melalui 
keterangan tertulisnya. Namun, Danang 
mengaku, pihak maskapai terus 
berkoordinasi dengan otoritas 
penerbangan setempat di Arab Saudi bila 
ada perkembangan status pembatasan 
tersebut.

A

Bentrok antar-aparat keamanan pecah 
di Jalan Lintas Sumatera titik Tarutung-
Sipirok, Silangkitang, Kecamatan 
Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, 
Sumatera Utara, Kamis (27/2/2020) 
siang. Akibat kejadian itu, sedikitnya 
enam personel polisi dan satu warga 
sipil mengalami luka-luka. Selain itu, 
satu 
markas 
polisi 
sektor 
rusak. 
Dari 
informasi 
yang 
dikumpulk
an, 
bentrokan 
terjadi 
saat 
Kapolsek 
Pahae 
Jae 
Polres 
Tapanuli 
Utara AKP 
Ramot S Nababan bersama beberapa 
personelnya sedang mengatur arus lalu 
lintas akibat kecelakaan tunggal sebuah 
truk Fuso. Kecelakaan itu membuat 
kondisi jalan menjadi macet.Saat itu, 
datang sebuah mobil dari arah Sipirok 
menuju Tarutung yang ditumpangi 
Komandan Kompi (Danki) A Batalyon 
Infanteri 123 Rajawali Kapten Infanteri 
Ridwan. Kemudian, saat mobil yang 
dikendarai Danki berusaha lewat di 
tengah kondisi macet, Kapolsek 
menegur hingga terjadi adu mulut dan 
memancing pihak lain yang sedang 
membantu mengurai kemacetan. 
Keributan pun dilerai oleh petugas 
Bhabinsa dari Koramil setempat yang 
juga berada di lokasi. Kedua pihak yang 
bertikai kemudian dibawa untuk 
ditenangkan. Tiba-tiba, sekitar pukul 
14.00 WIB, sejumlah petugas diduga 
oknum TNI datang ke lokasi, dan 
bentrokan terjadi. Akibatnya, sejumlah 

Bentrokan TNI - Polri Di Tapanuli 
polisi dan warga mengalami luka-luka. 
Korban luka antara lain Kapolsek Pahae 
Jae Polres Tapanuli Utara AKP Ramot S 
Nababan dan tiga personelnya, Aipda 
David Marganti Simatupang, Brigadir 
Dodi Sianturi, dan Brigadir Ricardo 
Sitompul.Kemudian, dua personel dari 
Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, 

Kapos Lantas 
Polsek 
Sipirok Ipda 
Bangun 
Siregar, Aiptu 
Velberik 
Sitompul, dan 
satu warga 
yang 
kebetulan 
sedang 
melintas. 
Setelah 
bentrok, 
sejumlah 
orang yang 
diduga 
oknum TNI 
kemudian 
meninggalka

n lokasi dan kembali ke arah Tarutung. 
Rupanya di tengah perjalanan, tepatnya 
di depan Mapolsek Pahae Julu, mereka 
turun dan merusak markas polisi sektor. 
Belum ada pihak berwenang yang dapat 
dikonfirmasi terkait kejadian itu. Namun, 
pihak Polres Tapanuli Utara melalui 
Kassubag Humas Aiptu W Baringbing 
membenarkan kejadian tersebut. "Tidak 
apa-apa. Sudah baik-baikan, cuma 
selisih paham saja," ujar Baringbing 
lewat pesan WhatsApp. Kapendam I/BB 
Kolonel Inf Zeni Djunaidhi dikonfirmasi 
Tribun Medan mengatakan akan 
memberikan klarifikasi dugaan keributan 
antar-aparat tersebut. Hal itu ia 
sampaikan Zeni melalui pesan singkat 
WhatsApp usai dikonfirmasi. "Terima 
kasih atas informasinya dan akan 
diklarifikasi kebenaran beritanya," 
ujarnya sekitar pukul 04.00 WIB, Jumat 
(28/2/2020) pagi.

Tanah Air
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juga berada di lokasi. Kedua pihak yang 
bertikai kemudian dibawa untuk 
ditenangkan. Tiba-tiba, sekitar pukul 
14.00 WIB, sejumlah petugas diduga 
oknum TNI datang ke lokasi, dan 
bentrokan terjadi. Akibatnya, sejumlah 

Bentrokan TNI - Polri Di Tapanuli 
polisi dan warga mengalami luka-luka. 
Korban luka antara lain Kapolsek Pahae 
Jae Polres Tapanuli Utara AKP Ramot S 
Nababan dan tiga personelnya, Aipda 
David Marganti Simatupang, Brigadir 
Dodi Sianturi, dan Brigadir Ricardo 
Sitompul.Kemudian, dua personel dari 
Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, 

Kapos Lantas 
Polsek 
Sipirok Ipda 
Bangun 
Siregar, Aiptu 
Velberik 
Sitompul, dan 
satu warga 
yang 
kebetulan 
sedang 
melintas. 
Setelah 
bentrok, 
sejumlah 
orang yang 
diduga 
oknum TNI 
kemudian 
meninggalka

n lokasi dan kembali ke arah Tarutung. 
Rupanya di tengah perjalanan, tepatnya 
di depan Mapolsek Pahae Julu, mereka 
turun dan merusak markas polisi sektor. 
Belum ada pihak berwenang yang dapat 
dikonfirmasi terkait kejadian itu. Namun, 
pihak Polres Tapanuli Utara melalui 
Kassubag Humas Aiptu W Baringbing 
membenarkan kejadian tersebut. "Tidak 
apa-apa. Sudah baik-baikan, cuma 
selisih paham saja," ujar Baringbing 
lewat pesan WhatsApp. Kapendam I/BB 
Kolonel Inf Zeni Djunaidhi dikonfirmasi 
Tribun Medan mengatakan akan 
memberikan klarifikasi dugaan keributan 
antar-aparat tersebut. Hal itu ia 
sampaikan Zeni melalui pesan singkat 
WhatsApp usai dikonfirmasi. "Terima 
kasih atas informasinya dan akan 
diklarifikasi kebenaran beritanya," 
ujarnya sekitar pukul 04.00 WIB, Jumat 
(28/2/2020) pagi.

Tanah Air
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Kementerian Kesehatan Iran meminta 
pihak berwenang membatalkan salat 
Jumat dan ibadah berjemaah lain untuk 
menekan penyebaran virus corona.
Dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, 
juru bicara Kementerian Kesehatan 
Kianoush Jahanpour mengatakan 
semua kegiatan yang melibatkan orang 
banyak harus dibatalkan sampai 
pemberitahuan lebih lanjut.Dilansir dari 
Anadolu Agency, Iran akan membuka 
15 laboratorium medis untuk 
mendiagnosis infeksi virus corona pada 
pekan depan.Hingga Jumat pagi (28/2), 
korban meninggal akibat terinfeksi virus 
corona di seluruh dunia mencapai 
2.858 orang.Sebagian besar korban 
merupakan warga China, khususnya di  
Di China sendiri, korban meninggal 
mencapai 2.788 orang.Iran menjadi 
negara dengan korban meninggal 
terbanyak setelah China dengan 26 
orang dan 245 kasus.Sejumlah pejabat 
penting Iran dikonfirmasi positif 
terinfeksi, termasuk salah satu wakil 
presiden. Wakil Presiden Iran yang 
mengurus persoalan perempuan dan 
keluarga, Massoumeh Ebtekar 
dinyatakan positif virus corona.Ebtekar 
kini dirawat di rumah dan sejumlah 
anggota timnya juga ikut diperiksa 
kesehatannya.

Iran Batalkan Salat Jum’at
Pejabat tinggi Iran lainnya yang 
terkonfirmasi virus corona adalah 
Mojtaba Zolnour. Ia merupakan Kepala 
Komite Keamanan Nasional Parlemen 
dan Hubungan Luar Negeri.Dalam 
sebuah video yang dilaporkan oleh 
kantor berita Fars, Zolnour yang juga 
merupakan seorang ulama Syiah 
diketahui sedang dalam karantina 
mandiri.Zolnour diketahui merupakan 
wakil untuk kota suci Qom di Iran yang 
menjadi lokasi temuan kasus pertama 
virus corona di negara tersebut.
Menurut pemberitaan media lokal, di 
antara korban virus corona yang 
meninggal Kamis (27/2) adalah teolog 
Hadi Khroroshahi yang pernah menjadi 
Duta Besar Iran untuk Vatikan pada 
1981.Pada Rabu (26/2), Iran 
sebelumnya telah mengumumkan 
pelarangan bepergian domestik untuk 
masyarakat dengan dugaan atau 
terkonfirmasi virus corona.Iran juga 
membatasi akses ke situs ziarah utama 
Syiah, salah satunya kuil Imam Reza di 
kota Mashhad dan kuil Masumeh 
Fatima di Qom.Kementerian Kesehatan 
Iran menyebut pengunjung ke kuil 
tersebut akan diizinkan untuk datang 
dengan syarat menyediakan cairan 
pembersih tangan, informasi kesehatan 
yang memadai, dan masker.
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