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Aneh? Tentu tidak. Unik? Iya, itu pasti. 
Tapi itulah ide brilian seorang Jokowi 
yang kini 
sebagai 
Presiden 
Republik 
Indonesia. 
Keunikan 
pemikiran 
Jokowi 
memang 
selalu 
menarik 
perhatian 
bangsa 
Indonesia, 
bahkan dunia. 
Maka sangat 
tepat Jokowi dinobatkan sebagai 100 
tokoh berpengaruh di dunia. Kali ini 

sang presiden melempar ide membuat 
terowongan bawah tanah yang dimulai 

dari Masjid Istiqlal 
tembus ke Gereja 
Katedral Jakarta. 
Tempat ibadah 
umat muslim dan 
Katolik yang 
"bertetangga 
dekat" itu memang 
telah menjadi 
simbol kerukunan 
antar umat 
beragama di 
negeri ini. Dan 
keduanya juga 
telah menjadi icon 
Kota Jakarta. 

Presiden Joko Widodo mengungkap 

Terowongan Silaturahmi

Apakah Perlu ?
Lebih Baik Benahi Dulu Kaum Intoleran
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rencana pembangunan terowongan 
bawah tanah antara Masjid Istiqlal dan 
Gereja Katedral. Hal itu disampaikan 
Jokowi di sela peninjauan renovasi 
Masjid Istiqlal. Terowongan tersebut 
dibangun untuk memudahkan para 
pejalan kaki yang menyeberang dari 
Istiqlal ke Katedral atau sebaliknya. 
"Terowongan bawah tanah sehingga 
tidak menyeberang (di jalan). Sekarang 
pakai terowongan bawah, terowongan 
silaturahim," ujar Jokowi di Masjid 
Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2020). 
Jokowi mengatakan, terowongan 
tersebut sekaligus menyimbolkan 
adanya silaturahim antara jemaah di 
Masjid Istiqlal dengan umat di Gereja 
Katedral. Ia menambahkan, 
keberadaan terowongan tersebut juga 
menunjukkan bahwa kedua kelompok 
pemeluk agama tidak saling 
berseberangan. "Sehingga, ini menjadi 
sebuah terowongan silaturahim. Tidak 
kelihatan berseberangan, tapi 
silaturahim," kata Presiden. Ide yang 
tidak pernah terlintas sama sekali 
dalam benak setiap orang Jakarta, 
mungkin juga bangsa Indonesia. 
Namun muncul dalam pemikiran 
Jokowi, yang sehari-hari sibuk dengan 
tugas negaranya. Bangunan masjid 
terbesar dan termegah di Asia Tenggara 
itu memang hanya beberapa meter dari 
Gereja Katedral, bangunan tua yang 

diresmikan pada tahun 1901 tersebut. 
Artinya jika ingin membuat terowongan 
bawah tanah untuk menghubungkan 
kedua bangunan tersebut, tidak terlalu 
rumit mengingat jaraknya tidak sampai 
100 meter. Biayanya pun pasti tidak 
terlalu besar, jika yang mengerjakan 
misalnya adalah Kementerian PUPR. Asal 
jangan diembankan ke Anies Baswedan 
saja proyek tersebut, sebab nilainya bisa 
triliunan. Wong cuma beli Aibon saja 
sudah Rp 85 miliar. Terowongan yang 
diberi nama dengan istilah "Terowongan 
Silaturahmi" tersebut mencerminkan sikap 
toleransi antar umat Islam dan Kristen. 
Konsep saling terhubung dalam bentuk 
sebuah terowongan. Spontan ide Jokowi 
itu ditanggapi secara beragam oleh 
berbagai kalangan masyarakat. Ada yang 
mengatakan sebagai gimmick yang tidak 
perlu disentuh lagi karena sensitif. Tapi 
ada juga yang memandang hal itu 
sebagai simbolik untuk menyatukan umat 
beragama. Gagasan membangun jalan 
bawah tanah seperti terowongan yang 
menghubungkan dua rumah ibadah 
terbesar di Indonesia memang layak 
untuk direalisasikan. Bukan hanya 
memberikan keuntungan secara spiritual 
dan sosial. Tapi juga keuntungan secara 
ekonomi karena bisa menjadi destinasi 
wisata baru. Meskipun Jokowi sudah 
menyetujui rencana pembangunan 
terowongan tersebut namun kritikan keras 

datang dari berbagai kalangan yang 
menganggap itu tidak penting. Bahkan 
beberapa tokoh ada yang secara tegas 
menolak. Terowongan silaturahmi. 
Begitu nama terowongan itu nanti 
disebut? Namun tetap saja kita tidak 
dapat mengerti di sebelah mana urgensi 
pembuatan terowongan itu, saat ini. Dari 
dulu, kedua umat tempat ibadah ini baik-
baik saja dan rukun-rukun saja kok. 
Lapangan kosong di halaman Masjid 
Istiqlal sudah rutin digunakan jemaat 
Gereja Katedral untuk memarkirkan 
kendaraannya saat mengikuti ibadah 
Minggu, dan sebagainya. Sebaliknya, 
jamaah masjid Istiqlal sudah biasa 
memanfaatkan halaman Katedral untuk 
tempat parkir kendaraan bila tidak ada 
tempat lagi. Jadi tidak ada sebenarnya 

alasan mendesak untuk membangun 
terowongan silaturahmi untuk umat 
kedua tempat ibadah ini, sebab dari 
dulu pun memang sudah rukun, aman 
dan damai. Tak perlulah dibangun 
terowongan di bawah tanah untuk 
menghubungkannya. Kalau misalnya 
perlu diadakan momen silaturahmi 
antar kedua umat, bisa saja dibuka 
jalan atau dipasang karpet merah 
antara Katedral dan Istiqlal. Jalan raya 
yang memisahkan kedua areal 
bangunan ini toh bisa ditutup untuk 
sementara, sepanjang acara 
silaturahmi tersebut. Jadi tidak perlu 
harus membangun sebuah terowongan 
hanya untuk berinteraksi. Presiden 
Jokowi pun mestinya dapat memilah-
milah soal apa sekarang yang lebih 
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urgen : membangun terowongan 
silaturahmi Masjid Istiqlal - Gereja 
Katedral atau meredam aksi penolakan 
terhadap gereja di berbagai daerah yang 
marak pada saat ini? Para tokoh banyak 
yang tidak setuju pembangunan 
terowongan silaturahmi, selain karena 
bahwa kerukunan umat beragama 
bukan dibangun dengan proyek 
infrastruktur. Tapi juga ada hal lain yang 
saat ini mendesak untuk dikerjakan 
dalam kaitannya dengan keberagaman, 
toleransi, dan merawat kebhinekaan 
kita. Bahkan Bos Charta Politika Yunarto 
Wijaya menyebut bahwa hak beribadah 
yang dilindungi diyakini costnya lebih 
murah dibanding terowongan. 
Karenanya ia secara tegas menolak 
pembangunan itu. Misalnya, seperti 
ramai diberitakan saat ini, terjadi banyak 
aksi penolakan warga mayoritas 
terhadap minoritas Kristen di beberapa 
daerah. Salah satu di Karimun, Riau, 
sekelompok masyarakat menolak 
Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di 
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. 
Padahal pihak gereja telah memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 
0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 yang 
diterbitkan tanggal 2 Oktober 2019 oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 
Dan gereja itu sudah ada sejak tahun 
1928 dan hanya karena tua maka 
direnovasi. Forum Umat Islam Bersatu 
(FUIB), melalui surat mengajak warga 
setempat untuk hadir dalam aksi damai 

menolak pembangunan gereja 
tersebut. Aksi protes terbaru terjadi 
pada Kamis 6 Februari 2020 lalu. Aksi 
tolak gereja di Karimun itu hanyalah 
satu dari banyak kasus sejenis, yang 
intinya menolak keberadaan gereja 
atau tempat ibadah non-muslim. Di 
Serpong Tangerang belum lama ini ada 
spanduk yang mengancam tidak akan 
menyolatkan mayat warga yang 
keluarganya mendukung 
pembangunan gereja di tempat itu. 
Mirip taktik di Pilkada DKI 2017 lalu. 
Lalu apa  kerjaan menteri agama 
fakhrul, dia seakan anggap enteng dan 
hal hal yang lain lain malah ditanggapi 
misal menteri agamanya yang akan 
memulangkan ISIS ke Indonesia. 
Contoh yang juga barusan terjadi 
terhadap perusakan balai pertemuan 
umat Islam di Perum Agape, Menag 
menyatakan sangat menyesalkan 
peristiwa tersebut. Langkahnya 
kemudian adalah dengan mengurus 
rekomendasi izin pendirian rumah 
ibadah atau masjid dengan sangat 
cepat. Yang lebih parah, dia 
menyebarkan hoax dengan 
menyatakan bahwa kerusakan terjadi 
pada mushola, padahal yang dirusak 
adalah balai pertemuan. Tentu saja 
antara balai pertemuan dengan 
mushola, itu adalah dua penamaan 
tempat yang berbeda. Yang menjadi 
persoalan sebenarnya mengenai 
reaksi yang begitu cepat ketika 
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ra usah 

menyangkut kepentingan umat Islam, 
sementara seolah tidak tahu menahu 
ketika berhubungan dengan 
kepentingan umat Katolik di Karimun 
dan umat Kristen di Tlogosari, yang 
persoalannya hampir sama, yaitu 
penolakan terhadap penolakan 
pembangunan gereja yang sudah 
punya IMB. Adilkah ketika ada tempat 
yang seharusnya bukan tempat ibadah 
langsung direkomendasikan pendirian 
tempat ibadahnya hanya karena 
dirusak orang tak bertanggung jawab, 
sementara gereja yang sudah ada IMB 
malah dibiarkan ditolak manusia-
manusia yang tidak bertanggung 
jawab juga serta terjadi tekanan 
melalui demo-demo. Demo tetap 
berlangsung dan bahkan melakukan 
penyerangan terhadap gereja serta 
secara terang-terangan menarget 
orang yang gigih memperjuangkan 
pembangunan gereja. Akhir-akhir ini, di 
medsos, sudah terbiasa kita melihat 
foto atau video tentang aksi penolakan 
warga setempat terhadap rumah 
ibadah non-muslim. Kalau ada 
kejadian seperti ini, biasanya ada saja 
masyarakat di daerah lain yang ikut-
ikutan, dan latah memasang spanduk 
penolakan lalu diunggah di medsos. Ini 
bisa menjadi sebuah trend. Kalau 

sudah menyangkut agama, bagi banyak 
orang, urusannya tidak bisa ditawar-tawar 
lagi. Apalagi ada oknum pemuka agama 
atau penceramah agama yang ikut-ikutan 
mendukung beserta dalil-dalil 
pembenaran berdasarkan ayat-ayat suci, 
warga yang lugu pun menyatakan 
bersedia mati demi membela agama. Hal-
hal seperti ini, yang semakin menjamur di 
berbagai daerah, yang mestinya menjadi 
fokus pemerintah saat ini. Tugasnya 
menteri agama untuk mencegah intoleran. 
Membangun banyak hal yang sifatnya 
fisik, semisal infrastruktur, ibu kota baru di 
Kalimantan, mengupayakan kemandirian 
bangsa dalam urusan BBM, dan lain 
sebagainya itu, adalah sangat bagus, 
karena tujuannya adalah 
mensejahterakan masyarakat. Namun 
gara-gara terlalu sibuk dan berfokus pada 
pembangunan pembangunan fisik 
infrastruktur semacam ini, hal-hal yang 
menyangkut pembangunan psikis, 
spiritual menjadi terabaikan. Akibatnya 
tingkat intoleransi semakin meninggi. 
Padahal pengabaian semacam ini sangat 
berbahaya bagi kelangsungan bangsa 
dan negara ini. Sebab apabila rasa 
toleransi masyarakat sudah melampaui 
batas, jumlah kaum intoleran sudah 
melampaui batas, maka negeri ini hanya 
tinggal sejarah. Disintegrasi akan terjadi. 
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Chaos! Kalau ini sudah terjadi, maka 
sia-sialah segala pembangunan 
infrastruktur tersebut. Untuk apa 
pembangunan infrastruktur yang begitu 
marak itu, mendatangkan investasi 
yang begitu besar, jika negeri ini 
akhirnya akan hancur lebur oleh karena 
masalah intoleransi yang semakin 
menjadi-jadi belakangan ini, oleh 
karena perlakuan negara yang tidak 
adil kepada setiap warganya yang 
berbeda-beda suku, agama, dan ras? 
Dari sekian banyak tokoh nasional yang 
memberikan komentar dan pandangan 
mereka terhadap rencana Jokowi. 
Diantara rangkuman yang patut menjadi 
catatan pemerintah yaitu hendaknya 
dapat dipertimbangkan kembali atas ide 
membuat terowongan. Masyarakat juga 
masih bertanya-tanya apa maksud dan 
tujuan dibangunnya "jalan rahasia" itu. 
Apa benefit yang bakal didapatkan. 
Sebab pasti akan mengeluarkan biaya 
yang tidak sedikit. Maka, Presiden 
Jokowi, yang selama ini terkesan diam 
saja setiap terjadi aksi-aksi intoleran, 
sudah harus mulai menyatakan sikap 
tegasnya. Menggunakan pengaruhnya 
untuk menekan aparat dan pemerintah 
daerah setempat untuk merealisasikan 
aturan dalam UUD 1945 dan Pancasila. 

Sebab apalah artinya terowongan 
silaturahmi di Istiqlal - Katedral dibuat, 
kalau di berbagai daerah banyak orang 
yang menjerit-jerit karena tidak bisa 
menjalankan ibadah sesuai agama dan 
keyakinannya? Apalah artinya jemaat 
Katedral dan jamaah Istiqlal mesra dan 
akrab di terowongan silaturahmi 
sementara di banyak daerah praktik 
intoleransi marak, dan terkesan dibiarkan 
oleh aparat dan pemerintah daerah? Apa 
gunanya menteri agama kalau enggak bisa 
mengatur kerukunan beragama. Maka 
tidak heran, ada indikasi dan analisa liar 
bahwa komunikasi Jokowi dianggap 
sangat buruk. Cara komunikasi, dengan 
menjadikan bawahan sebagai alat 
melempar isu ke publik, setelah gaduh dan 
tahu reaksi masyarakat, lalu kemudian 
muncullah Jokowi dan pimpinan lainnya 
dengan sikap sejajar dengan publik agar 
dapat dukungan publik, sangat tidak 
diperlukan sama sekali. Secara tidak 
langsung pemerintah hanya 
mempermainkan publik. Kalau mau jujur, 
pengakuan akan indikasi dan analisa liar 
ada benarnya. Selalu saja pemerintah 
mempermainkan emosi publik. Kalau 
bereaksi terlalu keras, maka pemerintah 
akan melakukan yang sebaliknya. Ini mah 
bukan pemerintahan yang andal, 
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melainkan bisa jadi dikatakan seperti 
yang dikatakan Fadli Zon: Jokowi 
menjalankan pemerintahan secara 
amatiran. Inilah wajah Indonesia 
belakangan ini. Toleransi seolah tinggal 
menunggu waktu untuk punah 
dikarenakan gerombolan mabuk 
agama, yang begitu bodohnya merasa 
hal sepele bisa mendangkalkan akidah 
dan mengikis iman mereka. Padahal 
kalau mau bicara logika waras, justru 
yang minoritas lebih rentan terkena 
pendangkalan akidah dan iman, tapi 
mereka tidak ribut dan rewel seperti 
gerombolan orang yang mabok agama 
ini. Pemandangan seperti ini sudah 
mulai lumrah, mirip makanan cemilan. 
Jika terus dibiarkan, maka akan 
menjadi makanan pokok, dan saat 
itulah kita akan melihat negara ini 
hancur lebur karena masalah 
intoleransi. Dalam kondisi demikian, kita 
sangat kecewa dengan kinerja Menteri 

Agama yang katanya menteri semua 
agama. Tapi nyatanya, hasil kerja tidak 
terlihat sedikit pun. Yang terlihat jelas 
adalah kontroversi dan keseleo lidah saat 
memberikan statement ngawur yang 
kemudian diralat sana-sini mirip 
mahasiswa yang revisi skripsi tugas akhir 
berkali-kali. Menteri yang tidak nampak 
taringnya saat negara ini sedang krisis 
intoleransi atas nama agama, hanya pintar 
wacana dan bikin sensasi. Lihat tuh non 
muslim yang mau bangun tempat ibadah, 
prosedurnya berbelit-belit seperti benang 
kusut, harus persetujuan inilah itulah. 
Kalau tidak diakui, langsung main demo 
berkedok aksi damai padahal ada 
ancaman dan intimidasi di baliknya. Kalau 
tempat pertemuan jadi Mushola langsung 
diberi ijin. Lalu pemulangan WNI eks ISIS 
ke tanah air. Parasit dalam negeri saja 
tidak bisa dibereskan dengan baik, ini 
malah cari penyakit mengurusi parasit 
yang lebih berbahaya dari luar negeri. 

Kalau jadi Menteri Agama cuman mau 
cari sensasi tapi tidak bisa mengatasi 
akar masalah intoleransi, lebih baik akui 
secara jantan, dan mundur daripada 
dicaci maki masyarakat yang cinta 
damai. Kalau memang Jokowi tidak 
menyuruh Menag untuk berulah kurang 
ajar, maka seharusnya Jokowi memberi 
teguran. Kalau memang menteri agama 
enggak bisa kerja lebih baik dicopot 
sajalah. Toh Menag selama ini hanya 
menimbulkan kegaduhan yang tidak 
penting, mempermainkan emosi publik. 
Sejak awal munculnya, Menag sudah 
menimbulkan kegaduhan. Gayanya saja 
pada awalnya sok pahlawan, eh ternyata 
pahlawannya kaum radikal. Kita kira dia 
memang jenderal yang mengayomi 
seluruh umat, eh ternyata sama saja, tak 
punya pendirian, dan takut sama ormas 
radikal. Dan kepada menteri-menteri, 
anggota DPR dan kepala daerah yang 
sudah terang-terangan mendukung 
teroris ISIS, sebaiknya mulai sekarang 
kalian pergi saja ke Suriah untuk 
bergabung dengan mereka. Terserah 
apakah kalian mau melakukan program 
deradikalisasi dari sana, atau sekalian 
membangun kekuatan untuk berhadap-
hadapan dengan TNI, Polri dan seluruh 
masyarakat Indonesia. Biar jelas 
posisinya, mana tau kalian ingin perang 

melawan negara. Jangan bicara 
kemanusiaan dan tangisan, karena 
para teroris itu tak paham soal 
kemanusiaan dan kasihan. Mereka 
hanya tahu pembunuhan dan 
pengeboman. Kalaupun sekarang 
mereka menangis dan mengemis minta 
pulang, itu karena mereka sekarang 
enggak punya tempat tinggal lagi. 
Mereka akan diusir dari suriah atau 
kalau tidak mau pulang akan dihabisi 
oleh pemerintah suriah. Maka mereka 
disuruh akting dan menangis untuk 
bisa mengelabui orang orang yang pro 
ISIS untuk bisa masuk kembali ke 
Indonesia. Dan nanti setelah berhasil 
masuk ke Indonesia, bisa-bisa bom 
beruntun terjadi di banyak lokasi. 
Selain itu, tak perlulah kita 
menghalang-halangi niat jihad mereka. 
Para teroris itu pergi ke Suriah untuk 
berjihad. Biarlah mereka mati dan luluh 
lantak di sana. Untuk apa dipulangkan 
ke Indonesia. Indonesia adalah negara 
yang aman dan damai. Kalaupun ada 
pengeboman, ya itu karena masih ada 
beberapa teroris ISIS yang lolos. Itu 
adalah akibat kita dulu kasihan dengan 
para teroris yang dulu juga membuat 
rusuh di negara lain. Lalu mereka kalah 
dan mau pulang dan pemerintah waktu 
itu juga mengizinkan mereka pulang 
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dengan alasan kemanusiaan. Tapi apa 
kenyataannya mereka malah bikin bom 
lagi di Indonesia. Ingat bom Bali I dan 
II, Bom Jakarta, Bom Solo, dan bom 
bom lain di Indonesia merupakan 
rakitan dan ide dari para teroris yang 
pulang ke Indonesia. Maka aneh kalau 
elite kita malah mau memulangkan 600 
orang teroris ISIS. Lagian ini para 
menteri kayak kurang kerjaan. Sampe 
mikirin 600 orang teroris. Masih banyak 
pekerjaan dan PR bangsa ini. Kalau 
kalian berpikir mereka para teroris itu 
punya hak untuk hidup, maka kami 250 
juta masyarakat Indonesia juga ingin 
hidup damai. Katakanlah 600 orang 
teroris itu sudah bertaubat, dan 
malaikat sudah bersaksi atas kesucian 
mereka, tapi apakah layak mereka kita 
jemput pulang ke Indonesia? lalu 
bagaimana dengan penghianatan 
terhadap bangsa? Pembunuhan dan 
pengeboman? Seks bebas yang 
mereka anut selama bertahun-tahun 
apakah aman dari HIV AIDS? Kalau 
para teroris ini bisa pulang ke Indonesia 
dengan karpet merah. Gratis dan tanpa 
hukuman, lalu untuk apa kita punya 
aturan dan undang-undang? Ingat 

mereka sudah bukan WNI lagi. Dan 
kalaupun mereka mau menjalani 
hukuman, maka hukuman mati adalah 
hukuman yang paling masuk akal. Maka 
kepada pemerintah, terutama kepada 
Presiden Jokowi kami menghimbau 
supaya pengadaan terowongan itu 
dibatalkan atau ditunda saja, sebab 
memang tidak terlalu jelas apa urgensinya 
saat ini. Lebih baik Bapak Jokowi 
mendengar keluhan mereka yang 
minoritas ini ditindas di luar daerah. Dan 
kepada menteri agamanya supaya diganti 
kalau tidak bisa membuat kerukunan di 
antara semua agama di Indonesia. 
Pejabat di Indonesia kalau urusan 
Uyghur, Rohingya, Palestina nomer satu 
seakan paling tahu dan paling berjasa. 
Padahal itu jauh dari Indonesia dan bukan 
warga negara Indonesia. Tapi apa yang 
dilakukan kepada masyarakat Indonesia 
yang minoritas, semua pada pura pura 
buta. Sibuk ngurusin minoritas uighur, 
palestina dan rohingya, tapi minoritas di 
Indonesia malah dipersulit. Bapak Jokowi 
kami masyarakat yang cinta damai sudah 
capek melihat kerusuhan antar agama 
yang tak pernah selesai di negara ini. 
Kami lebih suka jika melihat jemaat gereja 

di Karimun bebas melakukan ibadah. 
Kami lebih bahagia menyaksikan umat-
umat lain bisa melakukan ibadah di 
tempat ibadah mereka masing-masing 
tanpa ada gangguan atau protes dari 
kelompok-kelompok intoleran. Kami suka 
perdamaian daripada kebencian yang 
sering dilontarkan kaum intoleran. 
Apakah kaum minoritas tidak berhak atas 
kebebasan beribadah di negeri ini? 
Sudah hampir satu abad bangsa ini 
merdeka, tapi kenapa kaum minoritas 
masih tertindas? Kenapa hanya untuk 
menjalankan ibadah kepada Tuhan yang 
kami sembah seakan terkekang? Kenapa 
kaum minoritas seperti tidak mendapat 
ruang gerak yang cukup di negeri ini 
untuk menyembah Tuhan yang kami 
percayai? Kaum minoritas sesungguhnya 
tidak menuntut harus mendapat perhatian 
yang sama dari pemerintah. Kami tidak 
pula menuntut dibangunkan tempat 
ibadah kami oleh pemerintah. Kami juga 
tidak menuntut agar kami difasilitasi BLK, 
atau didirikan rumah susun, atau 
menganggarkan dana ratusan miliar 
rupiah untuk merenovasi gereja Katedral 
Jakarta misalnya. Tidak. Kami hanya 
ingin tidak merasa terkekang, merasa 
sedang diawasi, merasa terancam, 
merasa ketakutan, ketika sedang 

menjalankan ibadah. Kami hanya 
meminta agar rumah-rumah ibadah 
kami tidak ditutup paksa, dihancurkan, 
atau dibakar. Kami hanya meminta agar 
kami memiliki rasa aman untuk 
melaksanakan acara keagamaan kami. 
Kami ingin agar izin pendirian rumah 
ibadah kami dipermudah. Hanya 
sesederhana itu. Kami tidak meminta 
lebih. Tapi yang menjadi pertanyaan 
besar bagi kami, kenapa untuk hal-hal 
remeh seperti itu, pemerintah tidak 
mampu memenuhinya? Ada apa 
sebenarnya dengan negeri ini? Jika 
alasannya adalah SKB 2 Menteri, ya 
cabut saja. Bukankah itu pernah 
dijanjikan oleh Jokowi 5 tahun lalu? 
Kenapa belum juga dicabut? Takut? 
Atau memang janji itu hanya sebuah 
cara untuk meraup suara dari kelompok 
minoritas? Betapa sedihnya ketika ada 
sebuah gereja yang sudah dibangun 
puluhan tahun sebelum bangsa ini 
merdeka, namun tiba-tiba dipersoalkan 
keberadaannya oleh kelompok 
intoleran. Bertahun-tahun mereka 
berjuang untuk mendapatkan selembar 
IMB dari pemerintah. Dan ketika izin itu 
keluar, lalu dituntut dibatalkan oleh 
mereka yang menamakan diri sebagai 
kelompok mayoritas di negeri ini. 
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Masalah pendengaran yang terjadi pada 
seseorang bisa menyebabkan gangguan 
pada berbagai hal termasuk dalam 
komunikasi sehari-hari. Lebih jauh, hal ini 
bisa menyebabkan maslaah lebih banyak 
dari yang kita sadari.Telinga menjadi salah 
satu panca indera yang tidak kalah 
pentingnya dengan indera yang lain. 
Dengan bantuan telinga, tentu kita dapat 
mendengar berbagai macam bunyi yang 
indah. Ketika indera ini terganggu, tentunya 
tidak mampu mendengar bunyi dengan baik 
pada salah satu atau kedua telinga. 
Tentunya, ini akan membuat sulit untuk 

Macam - Macam Gangguan Pendengaran

Jenis gangguan pendengaran pertama 
adalah tuli konduksi. Transmisi 

1. Gangguan Pendengaran Konduksi atau 
Konduktif

beraktivitas dengan normal.Tentunya 
masalah kesehatan yang muncul pada 
telinga tidak boleh disepelekan oleh kita, 
sebab akan mengakibatkan tidak 
berfungsinya telinga sehingga membuat 
kita menjadi tuli. Untuk mengetahui lebih 
jauh masalah pendengeran, Pusat Alat 
Bantu Dengar (PABD) Melawai pun 
memberikan dengan rinci jenis gangguan 
pendengaran yang perlu diketahui:

Mereka bahkan berdemo berhari-hari, 
hingga pemimpin gerejanya harus 
diamankan polisi, namun pemerintah 
seakan budeg dan buta atas hal itu 
semua. Hingga pada 5 tahun kedua 
kepemimpinan Jokowi saat ini, toleransi 
antarumat 
beragama 
masih 
menjadi 
sesuatu 
yang 
teramat 
mahal. 
Toleransi 
bak berlian 
yang tidak 
semua 
orang dapat 
memilikinya. 
Ada begitu 
banyak 
kasus 
penindasan terhadap kaum minoritas di 
negeri ini yang seakan luput dari mata, 
telinga, dan perhatian Jokowi. Kenapa 
kami diperlakukan tidak adil? Memang, 
jumlah kami hanya kurang lebih 10% 
saja dari sekitar 265 juta lebih penduduk 
Indonesia. Namun, apakah karena 
jumlah kami sedikit sehingga hak-hak 
kami diabaikan, sehingga keberadaan 

Sumpah jabatan 
Presiden :
“Demi Allah, saya bersumpah akan 
memenuhi kewajiban Presiden Republik 
Indonesia dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala undang-undang dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada Nusa dan Bangsa,"

kami seakan tidak dianggap? Apakah 
presiden menunggu kami kaum minoritas 
keluar semua dari negeri ini. Dan kaum 
intoleran merajalela lalu mereka saling 
membunuh seperti di Timur Tengah. Dan 
negara Indonesia jadi sejarah dunia. 

Janganlah budeg 
wahai para 
penguasa! 
Janganlah buta 
wahai pemimpin 
pemimpin di negeri 
ini ! Kami juga 
rakyatmu. Pak 
Jokowi! Ketika 
kami ditindas, 
kenapa Anda diam 
saja? Kami juga 
pemilik sah negeri 
ini, Pak! Kami 
Warga Negara 
Indonesia, Pak!
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3. Gangguan Pendengaran Campuran

gelombang suara yang diterima tidak 
masuk ke dalam telinga secara efektif. 
Akibatnya, suara yang kamu dengar akan 
lebih pelan dan tidak terlalu jelas. Di 
mana pada kasus ini, kamu tidak bisa 
mendengarkan suara dengan 
sempurna.kondisi ini menyebabkan 
terjadinya gangguan pendengaran 
konduksi, dimana terdapat adanya cairan 
di telinga bagian tengah, terlalu banyak 
kotoran telinga, masuknya benda asing 
ke saluran telinga bagian luar, atau 
terjadinya infeksi pada telinga bagian 
tengah.

Gangguan pendengaran ini terjadi pada 
telinga bagian dalam lebih tepatnya saraf 
telinga bagian dalam yang terhubung 
langsung ke otak. Gangguan 
sensorineural adalah gangguan 
pendengaran yang paling fatal karena 
kondisi ini menyebabkan tuli secara 
permanen. Seseorang yang mengalami 
tuli permanen tidak dapat diobati dengan 
obat-obatan, berbagai tes fisik, atau 
pembedahan.Sebab pengidap gangguan 
pendengaran ini hanya mampu 
mendengar suara dalam volume 
rendah,meski sebenarnya volume 
sumber suara telah ditinggikan. Beberapa 
hal yang menyebabkan gangguan 
pendengaran ini, yaitu trauma kepala, 
malformasi di telinga bagian dalam, faktor 
usia, sampai faktor genetik.

2. Gangguan Pendengaran Sensorineural

Jenis gangguan pendengaran ini adalah 
campuran dari gangguan pendengaran 
konduksi dan sensorineural. Gejala awal 
pada gangguan pendengaran ditandai 
dengan tuli konduksi yang kemudian 
berkembang menjadi tuli sensorik.

Jika mengalami gangguan pendengaran tuli 
mendadakan yang kondisinya semakin lama 
semakin memburuk dengan diawali tiba tiba 
tidak bisa mendengar, artinya kamu 
mengidap penyakit gangguan tuli mendadak. 
Penyebab dari tuli mendadak adalah stroke 
telinga, diabetes mellitus, kekurangan O2 
dan terpapar virus campak, influenza B.

Selanjutnya gangguan pendengaran simetris 
bisa saja terjadi ketika kedua telinga 
mengalami derajat penurunan kemampuan 
mendengar yang sama. Sedangkan, tuli 
asimetris terjadi ketika derajat penurunan 
kemampuan mendengar terdapat perbedaan 
antara kedua telinga. Kondisi ini sangat 
memungkinkan, terlebih apabila pengidap 
jika pernah mengalami benturan yang cukup 
keras pada salah satu sisi telinga.
5. Gangguan Pendengaran Mendadak

Meskipun begitu gangguan telinga ini bisa 
terjadi secara bersamaan, misalnya pengidap 
mengalami trauma kepala yang sekaligus 
mengenai telinga bagian tengah dan dalam. 
Biasanya saat dilakukan tes fisik, akan 
ditemukan beberapa tanda yang mirip 
dengan gangguan pendengaran 
sensorineural dan konduksi.
4. Gangguan Pendengaran Simetris dan 
Asimetris

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
9. Condet

PLN melakukan pemadaman listrik di 
sejumlah kawasan di Jakarta yang 
mengalami banjir pada, Sabtu (8/2). 
Pemadaman ini dilakukan agar masyarakat 
tetap aman saat banjir melanda rumahnya.

3. Kayu Putih
4. Pulomas
5. Cempaka Putih

Berikut sejumlah wilayah yang terkena 
pemadaman listrik di Jakarta:

6. Kemayoran
7. Sumur Batu

10. Tanah Rendah

Pemadaman listrik tersebut disampaikan 
pihak PLN melalui akun media sosialnya 
Twitter @pln_123."Pukul 07.30 WIB, 
sebanyak 120 gardu listrik terpaksa 
dipadamkan," tulis unggahan PLN.

1. Pasar Minggu

8. Pulogadung

2. Binawarga

PLN Matikan 120 Gardu Listrik

Pembersihan Sampah Kali Ciliwung
Sementara itu akibat luapan sampah di 
Kali Ciliwung, Jalan KH Abdullah Syafei, 
Kampung Melayu yang mengarah ke 
Stasiun Tebet terpantau macet. Jalan 
tersebut melintas di atas Kali Ciliwung.

12. Teluk Permata
11. Kampung Melayu

Hal ini disebabkan karena terdapat 
aktivitas pembersihan sampah oleh Dinas 
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di 
jalan tersebut, Sabtu 
(8/2/2020).Ekskavator yang dikerahkan 
menutup setengah jalan, sehingga 
membuat pengguna jalan yang melintas 
tersendat. Tak hanya itu, truk sampah 
yang terparkir juga membuat kemacetan 
bertambah parah.Tidak nampak adanya 
polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas 
di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa 
petugas kebersihan yang mengarahkan 
para pengendara.
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Internasional

Pelaku penembakan brutal di Thailand, 
yang telah menewaskan 26 orang dan 
melukai 40 lainnya, akhirnya tewas 
dalam sergapan Pasukan Khusus 
Hanuman. Pihak kepolisian menjelaskan, 
pelaku Jakraphanth Thomma yang 
merupak
an 
anggota 
tentara 
berusia 
32 tahun 
ditembak 
mati di 
area 
"Zona A" 
basemen
t pusat 
perbelanj
aan 
Nakhon 
Ratchasi
ma atau 
Korat. 
Sumber lain menyebut, ia tewas tepat di 
dekat foodcourt yang ada di area 
basement itu. “Polisi telah membunuh 
pelaku dan menyelamatkan delapan 
sandera. Beberapa terluka,” kata salah 
satu sumber keamanan dikutip dari 
Guardian.  Penembakan dimulai sekitar 

Penembakan Di Thailand, 26 Tewas

jam 3 sore pada hari Sabtu ketika 
pelaku melepaskan tembakan di 
sebuah rumah sebelum pindah ke 
kamp militer dan kemudian ke mal di 
Nakhon Ratchasima di timur laut 
Thailand. Proses pengepungan yang 

dilakuka
n oleh 
tim 
khusus 
itu 
berlangs
ung 
selama 
17 jam 
sejak 
Sabtu 
(8/2/202
0) pukul 
20.30 
waktu 
setempat
. Ketika 
itu belum 

diketahui di mana pelaku berada atau 
bersembunyi. Petugas pun 
mengevakuasi ratusan pengunjung 
yang ketakutan di pusat perbelanjaan 
yang terdiri dari 7 lantai itu. Dikutip 
dari Thethaiger, diketahui jumlah 
pengunjung mall saat itu cukup 

Apa Kata Bintang Anda
Aquarius January 20 - February 18 

Kamu sedang memikirkan sesuatu 
hingga galau dan melupakan 
pasangan. Coba tenangkan pikiranmu 
dan lakukan pendekatan kembali pada 
si dia. 
Tak seperti yang kamu duga, 
pasanganmu justru bisa memberi jalan 
keluar.Bukankah dua orang berfikir 
lebih baik jika dibandingkan satu orang. 
Ingatlah jangan selalu keras kepala.
Taurus April 20 - May 20
Kadang kamu merasa ada jarak yang 
memisahkan antara kamu dan si dia. 
Sebenarnya, rasa tak berdaya ini 
hanyalah ilusi dan buah dari 
ketakutanmu sendiri. Cobalah menjadi 
pribadi yang lebih hangat dan 
semuanya akan baik-baik saja.
Gemini May 21 - June 20

Aries March 21 - April 19

Kamu dan pasanganmu adalah dua 
individu berbeda, tak heran jika kalian 
memiliki pola pikir yang berbeda juga. 
Jangan pernah memaksa untuk 
menyamakan visi jika kalian tak 
menyadari arti dari perbedaan.
Carilah jalan untuk memecahkan 
perbedaan yang ada.
Cancer June 21 - July 22
Pasanganmu sedang kesulitan 
keuangan dan ia butuh dukunganmu. 

Apakah realistis jika semua 
kebutuhanmu dipenuhi oleh pasangan? 
Tidak, jawabannya tentu tidak. 
Sebaiknya atur ulang prinsip kuno itu 
dan berusaha dengan keringat sendiri 
untuk memenuhi semua 
kebutuhanmu.Janganlah menjadi 
benalu, bukankah lebih bangga jika 
bisa mandiri dari pada bergantung pada 
orang lain

Pisces February 19 - March 20

Kamu dan pasanganmu adalah sejoli 
ideal yang jadi panutan banyak orang. 
Sayangnya demi menjaga ini semua, 
kalian kehilangan banyak peluang 
untuk mengembangkan potensi 
masing-masing.Keuangan minggu ini 
ada pemasukan yang di tunggu tunggu.

Sadarilah beberapa kemungkinan yang 
akan terjadi. Ingat, kamu tak bisa percaya 
sepenuhnya dengan orang yang baru 
dikenal.
Leo July 23 - August 22
Selama ini, zodiak Leo punya keunggulan 
yang tak dimiliki orang lain, yaitu jago 
menyelesaikan masalah. Hal ini juga 
membuatmu dipertahankan oleh 
pasangan.Tetapi janganlah hal ini 
membuat kamu takabur dan sombong 
didepan pasangan mu.

Sagittarius November 22 - December 21

Cintamu dan pasangan berjalan semakin 
kuat dari ke hari. 

Capricorn December 22 - January 19
Zodiak Capricorn sedang menyusun 
anggaran untuk merenovasi rumah 
bersama pasangan.

Tiba-tiba saja, kamu merasa sangat 
sentimental dan menyadari betapa 
pentingnya si dia bagi hidupmu. Kamu 
mendadak tak mau kehilangannya, 
padahal segalanya sedang baik-baik 
saja.Akan ada berita yang 
menggembirakan dalam minggu ini.Selalu 
ingat bersyukur kepadaNYA.

Percintaan yang baik erat kaitannya 
dengan hubungan yang seimbang. Jadi, 
jika kamu ingin segalanya berjalan lancar, 
maka bersikaplah yang adil pada 
pasangan. Janganlah terlalu perhitungan 
terutama hal kecil . 

Kamu juga merasa berat untuk 
melepasnya dan memilih bertahan.

Virgo August 23 - September 22

 Libra September 23 - October 22

Kamu dan pasanganmu akan memiliki 
hubungan yang awet tapi tidak fleksibel. 
Kalian kaku dan tak mau melebur satu 
sama lain.  

Scorpio October 23 - November 21

 Jika kalian saling bekerja sama, semua 
prosesnya akan berjalan lancar. Jangan 
tunda lagi, karena ini waktu yang tepat 
untuk merealisasikan rencana besar.

Ini semua berkat sifat tulusmu yang 
diungkapkan apa adanya. Caramu 
berkomunikasi juga membantu si dia jatuh 
cinta berkali-kali padamu.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Pelaku penembakan brutal di Thailand, 
yang telah menewaskan 26 orang dan 
melukai 40 lainnya, akhirnya tewas 
dalam sergapan Pasukan Khusus 
Hanuman. Pihak kepolisian menjelaskan, 
pelaku Jakraphanth Thomma yang 
merupak
an 
anggota 
tentara 
berusia 
32 tahun 
ditembak 
mati di 
area 
"Zona A" 
basemen
t pusat 
perbelanj
aan 
Nakhon 
Ratchasi
ma atau 
Korat. 
Sumber lain menyebut, ia tewas tepat di 
dekat foodcourt yang ada di area 
basement itu. “Polisi telah membunuh 
pelaku dan menyelamatkan delapan 
sandera. Beberapa terluka,” kata salah 
satu sumber keamanan dikutip dari 
Guardian.  Penembakan dimulai sekitar 

Penembakan Di Thailand, 26 Tewas

jam 3 sore pada hari Sabtu ketika 
pelaku melepaskan tembakan di 
sebuah rumah sebelum pindah ke 
kamp militer dan kemudian ke mal di 
Nakhon Ratchasima di timur laut 
Thailand. Proses pengepungan yang 

dilakuka
n oleh 
tim 
khusus 
itu 
berlangs
ung 
selama 
17 jam 
sejak 
Sabtu 
(8/2/202
0) pukul 
20.30 
waktu 
setempat
. Ketika 
itu belum 

diketahui di mana pelaku berada atau 
bersembunyi. Petugas pun 
mengevakuasi ratusan pengunjung 
yang ketakutan di pusat perbelanjaan 
yang terdiri dari 7 lantai itu. Dikutip 
dari Thethaiger, diketahui jumlah 
pengunjung mall saat itu cukup 

Apa Kata Bintang Anda
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si dia. 
Tak seperti yang kamu duga, 
pasanganmu justru bisa memberi jalan 
keluar.Bukankah dua orang berfikir 
lebih baik jika dibandingkan satu orang. 
Ingatlah jangan selalu keras kepala.
Taurus April 20 - May 20
Kadang kamu merasa ada jarak yang 
memisahkan antara kamu dan si dia. 
Sebenarnya, rasa tak berdaya ini 
hanyalah ilusi dan buah dari 
ketakutanmu sendiri. Cobalah menjadi 
pribadi yang lebih hangat dan 
semuanya akan baik-baik saja.
Gemini May 21 - June 20

Aries March 21 - April 19

Kamu dan pasanganmu adalah dua 
individu berbeda, tak heran jika kalian 
memiliki pola pikir yang berbeda juga. 
Jangan pernah memaksa untuk 
menyamakan visi jika kalian tak 
menyadari arti dari perbedaan.
Carilah jalan untuk memecahkan 
perbedaan yang ada.
Cancer June 21 - July 22
Pasanganmu sedang kesulitan 
keuangan dan ia butuh dukunganmu. 

Apakah realistis jika semua 
kebutuhanmu dipenuhi oleh pasangan? 
Tidak, jawabannya tentu tidak. 
Sebaiknya atur ulang prinsip kuno itu 
dan berusaha dengan keringat sendiri 
untuk memenuhi semua 
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saja.Akan ada berita yang 
menggembirakan dalam minggu ini.Selalu 
ingat bersyukur kepadaNYA.

Percintaan yang baik erat kaitannya 
dengan hubungan yang seimbang. Jadi, 
jika kamu ingin segalanya berjalan lancar, 
maka bersikaplah yang adil pada 
pasangan. Janganlah terlalu perhitungan 
terutama hal kecil . 

Kamu juga merasa berat untuk 
melepasnya dan memilih bertahan.

Virgo August 23 - September 22

 Libra September 23 - October 22

Kamu dan pasanganmu akan memiliki 
hubungan yang awet tapi tidak fleksibel. 
Kalian kaku dan tak mau melebur satu 
sama lain.  

Scorpio October 23 - November 21

 Jika kalian saling bekerja sama, semua 
prosesnya akan berjalan lancar. Jangan 
tunda lagi, karena ini waktu yang tepat 
untuk merealisasikan rencana besar.

Ini semua berkat sifat tulusmu yang 
diungkapkan apa adanya. Caramu 
berkomunikasi juga membantu si dia jatuh 
cinta berkali-kali padamu.
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 Ini ditujukan agar pelaku tidak 
mendapatkan informasi apapun 
tentang gerak penyergapan petugas. 
Kemudian Minggu (9/2/2020), sebelum 
jam 3 dini hari waktu setempat, kembali 
terdengar serangkaian tembakan dari 
dalam gedung. Di waktu bersamaan, 5 
ambulans datang untuk membawa 
korban luka ke rumah sakit terdekat. 
Pasukan Hanuman tiba dari Bangkok 
menggunakan helikopter, sesaat 
setelah menerima laporan adanya 

banyak, karena Sabtu (8/2/2020) 
merupakan hari suci keagamaan yang 
disebut sebagai Makha Bucha Day 
Buddhist. Masyarakat pun banyak yang 
memilih untuk berkunjung ke mall 
untuk menikmati perayaan khusus 
yang diadakan di sana. Pada pukul 
23.30, kepolisian mengumumkan 
bahwa mereka berhasil mengambil alih 
kendali di lantai dasar, 1, 2, dan 3 
pusat perbelanjaan tersebut. Setelah 
itu, petugas meminta seluruh media 
dan masyarakat untuk berhenti 
menyiarkan secara langsung 
penyergapan yang tengah 
berlangsung.

penembakan massal. Tim ini juga 
membawa serta ibu dari pelaku dari 
Provinsi Chaiyaphum, berharap dapat 
membantu berlangsungnya proses 
negosiasi. Sebelumnya, pelaku 
melakukan penembakan massal pada 
Sabtu petang di pusat perbelanjaan 
Korat Terminal 21, Provinsi Racht 
Rachasima, Thailand utara. 
Penembakan massal itu ia lakukan 
setelah menembak mati sang komandan 
dan dua orang lainnya di hari yang sama 
pada pukul 15.30 waktu setempat, di 
pangkalan militer Surathampithak. Di 
sana, pelaku mencuri senjata senapan 
serbu HK33, amunisi, dan kendaraan 
roda 4 Humvee.  Berdasarkan 
keterangan dari Juru Bicara 
Kementerian Pertahanan, Letnan 
Jenderal Kongcheep Tantravanich, 
pelaku merupakan seorang tentara yang 
bertugas di Batalion Amunisi ke-22. 
Kongcheep Tantrawanit juga 
mengatakan kepada kantor berita 
Reuters jika pihaknya belum mengetahui 
motif pelaku. “Kami tidak tahu mengapa 
ia melakukan ini. Tampaknya dia 
menjadi gila," katanya.

Sejak kemunculannya akhir Januari dan 
memerintahkan upaya-upaya untuk 
menahan penyebaran virus corona, 
Presiden Xi Jinping sudah tak terlihat 
beberapa hari ini. Bahkan, kabarnya juga 
hilang dari halaman depan surat kabar 
People's Daily milik negara dan dalam 
siaran berita malam tentang siaran 
pemerintah.Hal ini cukup aneh, karena 

1.Hilang dari Halaman Surat Kabar 
Peoples Daily

Presiden China Xi Jinping memang jarang 
terlihat selama virus corona menyebar. 
Terakhir kali, Presiden Xi mengumumkan 
membentuk sebuah komite untuk 
mengurus pasien virus corona, 25 Januari 
2020. Kala itu, Xi memerintahkan semua 
tingkat pemerintahan untuk membantu 
pasien dan kesehatan masyarakat 
menjadi prioritas utama."Hidup sangat 
penting. Ketika epidemi pecah, sebuah 
perintah dikeluarkan. Ini adalah tanggung 
jawab kita untuk mencegah dan 
mengendalikannya," kata Xi pada 
pertemuan para pemimpin Partai 
Komunis China, seperti dikutip Kantor 
Berita Xinhua.Namun semenjak saat itu, 
Presiden Xi sudah jarang terlihat. 
Kemana Presiden China Xi Jinping 
berada? Berikut ulasannya:

Kemana Presiden China, Saat Heboh Virus Corona

biasanya seorang pemimpin negara 
berada di depan dan tengah selama 
krisis menyerang. Apalagi kabar 
Presiden Xi selalu mendominasi liputan 
media di saat-saat terbaik, terlepas dari 
seberapa rutin kegiatannya.Dikutip dari 
CNN, menghilangnya Presiden Xi dari 
perhatian China membuat masyarakat 
bertanya-tanya. Bahkan kabar 
hilangnya Xi Jinping membuat 
tumbuhnya spekulasi di negara lain, 
khususnya di negara musuh.

Bukan Presiden Xi Jinping yang selalu 
muncul dan mengabarkan China saat 
virus corona menyebar, melainkan 
Perdana Menteri China Li Keqiang. PM 
Li selalu menjadi tameng Presiden Xi 
saat China sedang genting.Lalu 
Presiden Xi di mana? Dia berada di 
balik PM Li. Hal itu muncul dari 
spekulasi media sosial China. Menurut 
mereka, Presiden Xi punya cara kerja 
yang tak kasat mata. Sepertinya, 
Presiden Xi bekerja di balik PM Li, 
mengawasi dan membimbing setiap 
upaya, tanpa harus muncul di garis 
depan. Jadi dia tidak terlalu terlihat saat 
gagal."Pemerintah pusat mungkin 

2.Pejabat yang Sering Muncul Saat 
Virus Corona Menyebar
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Tanah Air

iklan nusantara

Bill Bishop, 
seorang analis 
independen 
Tiongkok 
menjelaskan 
salah satu 
tugas utama dari semua anggota partai 
adalah melindungi 'intinya', yaitu Xi 
Jinping. Seperti diketahui, Partai 
Komunis merupakan partai berkuasa di 
China, dan Xi Jinping adalah ketuanya.

masih aktif dalam mengukur kapan 
seharusnya Xi mengambil kendali dari 
upaya memerangi virus corona," kata 
Rui Zhong, 
seorang pakar 
China di 
Wilson Center, 
seperti dikutip 
dari CNN, 
Selasa (5/2).
3.Upaya 
Melindungi Xi 
Jinping

"Jika Anda berpikir 'pemimpin rakyat' ingin 
terlihat dekat dengan orang-orang, 
mungkin dalam hal ini dia (Xi Jinping) 

berisiko 
tertular 
virus," 
katanya, 
dikutip dari 
CNN.
Jadi, tugas-
tugas seperti 
ini 
(mengawasi 
penyebaran 
virus corona) 
dibebankan 
kepada para 
pejabat 
seperti PM 

Li.Kemudian, penyebaran informasi juga 
ditekan. Dokter dan ahli tidak boleh 
banyak bicara dan Wartawan di Hubei 
juga telah berbicara tentang tekanan 
untuk mengendalikan liputan mereka.

Ciri-ciri WhatsApp disadap Berdasarkan 
penjelasan dari dosen Pendidikan 
Teknik Informatika dan Komputer UNS, 
Nurcahya Pradana Taufik Prakisya, ada 
beberapa ciri-ciri WhatsApp yang 
sedang disadap:

Aplikasi percakapan WhatsApp saat ini 
menjadi primadona bagi setiap orang di 
dunia. Jumlah pengguna WhatsApp 
bahkan telah mencapai 1 miliar lebih. 
Namun dalam perkembangannya, aksi 
pembajakan atau menyadap layanan 
aplikasi percakapan ini menjadi marak. 
Lantas, bagaimanakah cara mengetahui 
WhatsApp kita disadap atau dibajak oleh 
orang lain?

 1. Pesan terbaca padahal Anda tidak 
pernah membukanya Nurcahya 
menjelaskan, bila Anda merasa Anda 
belum membaca pesan seseorang tapi 
pada notifikasi pesan diterima sudah 
hilang, Anda patut curiga. "Perhatikan 
secara seksama apakah itu terjadi 
hanya satu waktu atau berulang kali," 
katanya saat dihubungi Kompas.com, 
Sabtu (8/2/2020). Apabila setiap pesan 
Anda tiba tiba sudah terbaca, bisa jadi 
itu karena pesan tersebut sudah dibaca 
oleh peretas. 

Tanda WhatsApp Anda Disadap

Iptek

2. Adanya pesan yang dikirim tanpa 
sepengetahuan Anda Ia memaparkan, 
setiap kali Anda menggunakan 
WhatsApp Web pada sebuah web 
browser, riwayat aksesnya akan 
tampak pada halaman WhatsApp 
Web. Untuk memantau riwayat 
tersebut, klik pada titik tiga di pojok 
kanan atas aplikasi, lalu pilih 
WhatsApp Web. "Akan muncul 
sebuah halaman riwayat penggunaan 
WhatsApp Web Anda," katanya lagi. 
Jika ada akses dari browser yang 
tidak dikenal, imbuhnya, kemungkinan 
peretas memanfaatkan fitur in
3. WhatsApp tiba-tiba logout 
WhatsApp yang tiba-tiba logout atau 
keluar dengan sendirinya, artinya 
akun WhatsApp seseorang tersebut 
sudah berpindah ke perangkat lain. 
Biasanya hal ini terjadi jika kode One 
Time Password atau OTP diberikan 
kepada pihak lain yang tidak diketahui 
identitasnya. Pada dasarnya, satu 
akun WhatsApp hanya dapat 
digunakan pada satu perangkat 
mobile saja. Untuk berpindah 
perangkat, memerlukan OTP yang 
akan dikirim ke nomor pemilik akun. 
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4. Adanya aplikasi asing yang terinstall 
pada perangkat Anda Nurcahya 
mengatakan, aplikasi asing yang dirasa 

"Jika ada yang berusaha memasukkan 
nomor Anda ke dalam sebuah perangkat 
baru, dan memiliki akses ke nomor 
telepon akun Anda, maka sepenuhnya 
percakapan WhatsApp Anda akan 
berpindah ke 
perangkat 
baru yang 
dimiliki 
orang yang 
tidak 
bertanggung 
jawab 
tersebut," 
terang dia. 
Ia 
menekankan 
untuk tidak 
memberikan 
kode OTP 
tersebut 
kepada siapa pun. 

tidak pernah Anda install namun tiba tiba 
muncul pada perangkat perlu diwaspadai. 
"Bisa jadi aplikasi ini adalah media yang 
digunakan oleh peretas untuk menyadap 
percakapan WhatsApp Anda," katanya 

lagi. 
5. Adanya 
pesan 
yang 
dikirim 
tanpa 
sepengeta
huan Anda 
Selain itu, 
ciri-ciri lain 
yakni 
adanya 
pesan 
yang 
dikirimkan 
melalui 

WhatsApp Anda tanpa dikatahui 
sebelumnya. Dapat dipastikan, katanya, 
WhatsApp Anda telah dikuasai oleh 
penyadap.

Menteri Kesehatan Singapura, Gan Kim 
Young mengumumkan kenaikan status 
kewaspadaan terhadap virus corona jenis 
baru atau dikenal dengan Novel 
Coronavirus 
(2019-nCoV) di 
Singapura. 
Pengumuman itu 
dilakukan pada 
Jumat (7/2/2020). 
Ia juga mengimbau 
masyarakat 
Indonesia yang 
berada di 
Singapura untuk 
meningkatkan 
kewaspadaan atas 
wabah virus yang 
menyerang 
saluran 
pernapasan ini. 
Awalnya, 
Singapura berada pada status 
kewaspadaan berwarna kuning yang 
berarti ada penyebaran ringan wabah 
penyakit. Kini, status kewaspadaan 
tersebut naik satu tingkat menjadi warna 
oranye yang berarti penyebaran wabah 
virus sangat serius dan berdampak luas 
pada kesehatan publik. Adapun kenaikan 
status ini karena adanya temuan tiga 
kasus baru virus corona di Singapura. 
Padahal kasus itu tidak berasal dari 
penderita yang berasal dari Wuhan, 
China. Baca juga: Singapura Tingkatkan 
Status Wabah Corona ke Oranye, Sama 
Saat SARS Melanda Ada empat fase 
Dilansir dari situs resmi Kementerian 
Kesehatan Singapura, Ministry of Health 
(MOH) Singapore, membuat status 
tanggap atau Disease Outbreak 
Response System Condition 
(DORSCON) terkait wabah virus corona. 
Adapun status kewaspadaan ini ada 
empat fase, yakni hijau, kuning, oranye, 
dan merah. Warna hijau diartikan tidak 
ada masalah wabah yang serius. Kuning 
berarti ada penyebaran ringan wabah 
penyakit. Status oranye diindikasikan 
penyebaran wabah sangat serius yang 

Status Singapura Jadi Orange
berdampak luas terhadap kesehatan 
masyarakat. Sementara, warna merah 
berarti penyebaran virus sudah sangat 
darurat dan tidak terkontrol yang 

memerlukan 
tanggap darurat 
dan kemungkinan 
dilakukan 
pengkarantinaan 
wilayah 
(lockdown). 
Singapura 
sempat 
mengaktifkan 
status 
kewaspadaan 
oranye saat 
adanya wabah 
Sindrom 
Pernapasan Akut 
Parah (SARS) 
menjangkiti 

Singapura pada 2003 silam. Tak hanya 
itu, saat wabah flu burung H1N1 juga 
membuat Pemerintah Singapura 
mengeluarkan status oranye pada 
2009. Baca juga: Wabah Virus Corona 
di Singapura, Kontak dan Informasi 
Penting bagi Wisatawan Indonesia 
Imbauan dari Kemenlu Sehubungan 
dengan kenaikan tingkat kewaspadaan 
terkait virus corona, Kementerian Luar 
Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, 
melalui Safe Travel, meminta warga 
Indonesia (WNI) yang sedang dan/atau 
akan ke Singapura untuk melakukan 
pencegahan, seperti: Menjaga stamina 
fisik dan psikis Menjaga kebersihan diri 
dan lingkungan Rutin mencuci tangan 
Menggunakan masker Mengurangi 
aktivitas di luar rumah Menghindari 
interaksi keramaian publik Selain itu, 
WNI yang mengalami masalah/kondisi 
darurat ketika berada di Singapura 
dapat menghubungi di @kbrisingapura 
di nomor +65 9295 3964. Cara lainnya, 
menekan tombol darurat pada aplikasi 
Safe Travel Kementerian Luar Negeri 
untuk menghubungi perwakilan RI 
dimaksud.

www.amaraaccounting.com

Amara & Associates, LLC
1626 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19145
Office - 267-886-9097
Fax - 215-560-8330

2824 Cottman Ave
Philadelphia, PA 19149
Office - 267-883-3816
Fax - 267-686-7991

www.amaraaccounting.com
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Wakil Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN) Mulfachri Harahap 
mengaku tak berniat masuk bursa 
Pilpres jika dirinya terpilih sebagai ketua 
umum. Ia mengklaim saat ini hanya 
ingin fokus bekerja untuk 
partai."Insyallah saya tidak akan atau 
tidak punya mimpi nyapres atau 
nyawapres. 

"Jadi saya tidak akan mengatakan atau 
menjanjikan sesuatu yang tidak 

Terkait Pilkada 2020, ia tak ingin 
gegabah dengan menyebut akan 
menyerahkan keputusan soal 
pencalonan kepada dewan pimpinan 
daerah.

Saya tidak punya mimpi untuk itu," kata 
dia, di kantor DPP PAN, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 
(8/2).Mulfachri mengatakan saat ini 
dirinya tengah fokus membangun 
konsolidasi di internal PAN. Bentuknya, 
pelatihan-pelatihan untuk untuk 
mencetak para kader sesuai fungsi PAN 
sebagai partai.
“Saya insyallah punya waktu cukup 
untuk bekerja untuk kepentingan partai 
melakukan konsolidasi, melakukan 
pelatihan, agar partai yang sejatinya 
organisasi kader kembali ke jati dirinya," 
aku dia.

mungkin saya kerjakan, misalnya 
dengan mengatakan, 'oh, nanti saya 
akan kasih otoritas atau otonomi penuh 
kepada DPD'," katanya.

Hal itu dipastikan usai dirinya 
menyerahkan berkas pendaftaran di 
kantor DPP PAN, Sabtu (8/2) petang.

"Untuk menyelesaikan soal-soal Pilkada 
saya kira saya enggak akan lakukan itu 
karan memang itu menyimpang dari 
UU," dia menambahkan.

Dia untuk sementara akan bersaing 
dengan dua nama lain, yakni Asman 
Abnur dan Drajad Wibowo.

Mulfachri dipastikan menjadi calon 
ketiga maju sebagai caketum PAN di 
Kongres ke-5 partai itu. 

Pendaftaran Caketum dibuka mulai 8-10 
Februari.
PAN bakal memilih calon ketua umum 
baru dalam kongres ke-5 partai itu di 
Kendari, Sulawesi Tenggara pada 10-12 
Februari. 

Sementara satu nama kuat lain, Zulkifli 
Hasan dikabarkan bakal maju di hari 
terakhir pendaftaran atau hari pertama 
Kongres PAN, Senin (10/2). 

Kongres akan dihadiri 590 kader PAN 
mulai dari DPP (pusat), DPW 
(wilayah/provinsi), hingga DPD 
(daerah/kabupaten)

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Mulfachri : Tak Mimpi Jadi Presiden

Tanah Air

Sempat diwarnai kericuhan karena 
masalah teknis, Kaukus Iowa yang 
digelar Partai Demokrat menghasilkan 
pemenang melalui Wali Kota South 
Bend, Pete Buttigieg. Buttigieg 
mengunci kemenangan dengan 26,2 
persen suara, unggul tipis, sekitar 0,1 
persen, dari Senator Vermont Bernie 
Sanders yang menguntit di urutan 
kedua. Kaukus terketat dalam sejarah 
pilpres Negeri “Paman Sam” ini 
menghasilkan empat bakal calon 
presiden hanya terpaut sekitar 10 
persen.Senator Massachusetts 
Elizabeth Warren dan Mantan Wakil 
Presiden Joe Biden menguntit di 
belakang Buttigieg serta Sanders. 
Dalam Kaukus Iowa yang digelar di 
1.600 gereja serta perpustakaan itu, 
Warren dan Biden masing-masing 
meraup 18 persen dan 15,8 persen. 
Secara delegasi, Buttigieg meraih 13 
delegasi, Sanders 12, Warren delapan, 
Biden enam, dan Senator Minnesota 
Amy Klobuchar satu. Diperlukan 
sedikitnya 1990 delegasi untuk 
memenangkan tiket menjadi calon 
presiden yang diajukan Partai Demokrat. 

Kemenangan Buttigieg bukan tanpa 
kontroversi. Hasil penelusuran The 
New York Times menemukan sejumlah 
inkonsistensi data hasil kaukus, seperti 
kesalahan memasukkan jumlah suara 
yang diperoleh kandidat. Ketua Umum 
Partai Demokrat Tom Perez telah 
meminta agar dilakukan audit ulang 
hasil kaukus walau sejauh ini belum 
ada kepastian apakah langkah ini akan 
diambil. Kekacauan yang sangat 
mengejutkan dan tidak pernah terjadi 
sebelumnya ini dilatarbelakangi tidak 
berfungsinya aplikasi Iowa Recorder, 
yang awalnya digunakan untuk 
menghitung suara.Momentum politik 
Buttigieg Sejarah menunjukan hasil di 
Iowa biasanya memberikan indikator 
kuat siapakah yang akan 
memenangkan nominasi partai. Bagi 
Buttigieg, kemenangan ini sangat 
manis dan tergolong mengejutkan. 
Sebab saat dia pertama sekali 
mendeklarasikan pencapresan tahun 
lalu, hampir tidak ada yang 
mengenalinya. Pengalaman politiknya 
yang minim, hanya bermodalkan Wali 
Kota South Bend dengan populasi 

Pete Buttigieg Menang Tipis Dari Bernie Sanders

Internasional
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Tanah Air

Sempat diwarnai kericuhan karena 
masalah teknis, Kaukus Iowa yang 
digelar Partai Demokrat menghasilkan 
pemenang melalui Wali Kota South 
Bend, Pete Buttigieg. Buttigieg 
mengunci kemenangan dengan 26,2 
persen suara, unggul tipis, sekitar 0,1 
persen, dari Senator Vermont Bernie 
Sanders yang menguntit di urutan 
kedua. Kaukus terketat dalam sejarah 
pilpres Negeri “Paman Sam” ini 
menghasilkan empat bakal calon 
presiden hanya terpaut sekitar 10 
persen.Senator Massachusetts 
Elizabeth Warren dan Mantan Wakil 
Presiden Joe Biden menguntit di 
belakang Buttigieg serta Sanders. 
Dalam Kaukus Iowa yang digelar di 
1.600 gereja serta perpustakaan itu, 
Warren dan Biden masing-masing 
meraup 18 persen dan 15,8 persen. 
Secara delegasi, Buttigieg meraih 13 
delegasi, Sanders 12, Warren delapan, 
Biden enam, dan Senator Minnesota 
Amy Klobuchar satu. Diperlukan 
sedikitnya 1990 delegasi untuk 
memenangkan tiket menjadi calon 
presiden yang diajukan Partai Demokrat. 

Kemenangan Buttigieg bukan tanpa 
kontroversi. Hasil penelusuran The 
New York Times menemukan sejumlah 
inkonsistensi data hasil kaukus, seperti 
kesalahan memasukkan jumlah suara 
yang diperoleh kandidat. Ketua Umum 
Partai Demokrat Tom Perez telah 
meminta agar dilakukan audit ulang 
hasil kaukus walau sejauh ini belum 
ada kepastian apakah langkah ini akan 
diambil. Kekacauan yang sangat 
mengejutkan dan tidak pernah terjadi 
sebelumnya ini dilatarbelakangi tidak 
berfungsinya aplikasi Iowa Recorder, 
yang awalnya digunakan untuk 
menghitung suara.Momentum politik 
Buttigieg Sejarah menunjukan hasil di 
Iowa biasanya memberikan indikator 
kuat siapakah yang akan 
memenangkan nominasi partai. Bagi 
Buttigieg, kemenangan ini sangat 
manis dan tergolong mengejutkan. 
Sebab saat dia pertama sekali 
mendeklarasikan pencapresan tahun 
lalu, hampir tidak ada yang 
mengenalinya. Pengalaman politiknya 
yang minim, hanya bermodalkan Wali 
Kota South Bend dengan populasi 

Pete Buttigieg Menang Tipis Dari Bernie Sanders

Internasional
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hanya 100 ribu jiwa, membuat dia kerap 
disepelekan. Namun, statusnya sebagai 
wajah baru Partai Demokrat juga 
memicu tidak sedikit yang penasaran 
dengan sosoknya. Pelan tapi pasti, 
dukungan terhadap politisi yang baru 
berusia 38 tahun itu mulai meningkat 
terutama di Iowa. Dia secara 
mengejutkan memimpin survei Iowa 
pada musim gugur lalu.Pendukung 
memujinya sebagai sosok baru 
menyegarkan. Ideologi politiknya yang 
moderat dinilai dapat menarik hati 
pemilik independen dan suburban 
Republikan. Ditambah lagi latar 
belakangnya dari Indiana diharapkan 
dapat memikat pemilih kerah biru yang 
meninggalkan Demokrat pada Pilpres 
AS 2016. Keberhasilan di Iowa 
memberikan momentum politik krusial 
bagi Buttigieg, yang akan menjadi 
presiden gay pertama AS jika terpilih. 
Namun bukan berarti veteran Perang 
Afghanistan ini akan melenggang 
mudah untuk menjadi penantang 
Presiden Donald Trump pada 
November mendatang. Blok pemilih 
Afro-Amerika yang selalu memainkan 
peranan penting menentukan 
pemenang primary Demokrat 
berpotensi menjadi batu sandungan 
Buttigieg. 
Dengan dukungan sangat minim, hanya 
2 persen dari pemilih kulit hitam, sulit 
membayangkan Buttigieg dapat 
memenangkan nominasi partai 
terutama primary di South Carolina dan 
kawasan selatan lainnya di mana 
pemilih berkulit hitam adalah mayoritas. 
Buttigieg bukan berarti tidak berupaya 
meningkatkan dukungannya di mata 
pemilih minoritas ini. Namun, sejauh ini 
belum membuahkan hasil. 
Hubungannya yang mesra dengan 
bankir Wall Street dan donatur kaya 
juga membuat sosoknya tidak populer 
di mata pemilih progresif liberal yang 
mendukung Sanders atau 
Warren.Bagaimana Sanders dan 
lainnya Bagi Sanders, walau gagal 
menang, hasil ini tergolong 
menggembirakan setelah kampanyenya 
sempat diragukan karena angka survei 
yang stagnan, ditambah serangan 

Politisi 78 tahun ini memang tak pernah 
menargetkan kemenangan di Iowa karena 
demografi pemilih yang kurang ramah 
terhadapnya, terutama dari kalangan 
pemilih muda liberal. Namun berada di 
urutan keempat berpotensi menggoyahkan 
status unggulan yang sudah disandangnya 
sejak memutuskan maju April 2019. 
Mantan Senator Delaware tersebut saat ini 
menggantungkan harapannya pada 
pemilih kulit hitam yang tetap loyal 
mendukungnya. 

jantung yang dialaminya pada Oktober 
2019. Status unggulan yang sempat hilang 
kembali direbut oleh senator berusia 78 
tahun itu. Dia saat ini bersama Buttigieg 
bersaing ketat menjadi favorit untuk 
memenangkan primary berikutya di New 
Hampshire. Sementara itu bagi Warren, 
hasil mengecewakan ini memberikan 
sinyal jalan yang sangat terjal ke 
depannya. Senator yang sealiran politik 
progresif liberal dengan Sanders ini 
sempat unggul sebelum musim dingin. 
Ditambah lagi dia juga membangun 
kekuatan akar rumput yang kuat di Iowa. 
Proposal kesehatan Medicare for All-nya 
yang kontroversial menjatuhkan 
dukungannya. Sejak itu Warren kesulitan 
untuk kembali kepuncak, terlihat dari hasil 
Iowa. Jika tidak kunjung meraih 
kemenangan, senator 70 tahun ini akan 
berada dalam tekanan untuk mundur demi 
mencegah terpecahnya suara pemilih 
liberal antara dia dan Sanders. Nama 
terakhir yang juga kecewa berat adalah 
Biden. Kekhawatiran bahwa mantan wakil 
Obama ini akan meraih hasil buruk 
akhirnya terjadi. 

Sejauh ini dia masih unggul dua digit di 
kalangan pemilih kulit hitam yang 
diharapkan dapat menjadi senjatanya 
menjegal bakal capres lainnya, dimulai di 
South Carolina pada 29 Februari. Adapun 
New Hampshire akan menggelar primary 
berikutnya pada Selasa pekan depan, atau 
11 Februari.
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