
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1302

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.933,- Kurs BI $1 = Rp 15.420,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Rabu
04/29/2020

Kita tentu masih ingat berita tentang 
wanita yang berenang bisa hamil. Yang 
kata katanya 
"Pertemuan yang 
tidak langsung 
misalnya, ada sebuah 
mediasi di kolam 
renang, ada jenis 
sperma tertentu yang 
sangat kuat, 
walaupun tidak terjadi 
penetrasi, tapi ada 
pria terangsang dan 
mengeluarkan 
sperma, dapat terindikasi hamil," ujar 
Sitti Hikmawatty saat itu. Tentunya kita 

semua masih ingat, salinan kalimat yang 
menggegerkan Indonesia bahkan 

sebagian dunia. Yang 
mana menurutnya, 
kehamilan di kolam 
renang ini dinamakan 
kehamilan tidak 
langsung atau 
kehamilan tanpa 
bersentuhan fisik. 
Hanya saja, terkait 
pernyataannya itu, si 
Sitti tidak menjelaskan 
sumbernya dari mana. 

Ia hanya mengatakan dapat referensi dari 
luar negeri. Di samping itu, ia juga tidak 

Akhirnya,

Pencetus Ide  
Berenang Bisa Hamil
DIPECAT
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menyebutkan contohnya, siapa saja 
perempuan yang pernah hamil gara-
gara berenang di kolam renang bareng 
pria tersebut. Hingga akhirnya, ia pun 
ramai diperbincangkan oleh netizen di 
dunia maya. Lantaran pernyataannya itu 
menyesatkan, para dokter pun rame-
rame turut berbicara membantah 
pernyataan si Sitti tersebut. "Wanita bisa 
hamil karena berenang di kolam renang 
bersama laki-laki adalah pernyataan 
yang kabur dan keliru. Bahkan berbau 
hoax," kata Ketua Umum Perkumpulan 
Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), 
James Allan Rarung, yang juga 
merupakan dokter spesialis kebidanan 
dan kandungan. "Berdasarkan ilmu dan 
teori kedokteran, hal tersebut tidak 
mungkin terjadi," ujar dokter anggota 
Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama 
(PCNU), Tuban, Jawa Timur, Jihan 
Arabikum. "Itu tidak masuk akal dari segi 
ilmiahnya. Terutama, sperma itu kan di 
air harus melalui dan melayang-layang 
di air. Sedangkan perempuan memakai 
pakaian renang. Terus masuk lagi ke 
dalam vagina, tidak masuk akal," ujar 
dokter spesialis anak Rumah Sakit 
Hermina, dr. Kriston Silitonga, Sp.A 
Selain itu, pernyataan Sitti tersebut 
mendapat kritik yang beragam dari 

yakni memberi dua pilihan kepada Sitti. 
Mengundurkan diri atau diberhentikan 
secara tidak hormat. Maka digelarlah 
sidang KPAI. Sidang kode etik yang 
diKetuai  oleh mantan Hakim Mahkamah 
Konstitusi I Gede Palaguna, yang 
hasilnya merekomendasikan Sitti untuk 
diberhentikan melalui Keppres. 
Keputusan Dewan Kode Etik itu 
dituangkan dalam surat bernomor 
01/DE/KPAI/III/2020, menanggapi 
keputusan tersebut, Pihak KPAI kemudian 

warga dunia maya dan seisinya. Tidak 
sedikit diantaranya yang memintanya 
untuk dipecat dan berhenti tampil dulu di 
publik. "Perempuan dengan pikiran 
menyesatkan begini sebaiknya off dulu 
dari ruang publik. Lebih baik belajar dan 
merenung saja dulu", ujar pemilik akun 
@inrachma "Halo Sitti Hikmawatty & 
KPAI. Masih punya malukah kalian 
semua? Mohon pak Jokowi dan Kiai 
Maruf pecat Sitti Hikmawatty ini", cuit 
pemilik akun @Afzon_Dakka Tidak hanya 
itu saja, pernyataan si Sitti tersebut juga 
diberitakan oleh banyak media 
internasional. Maka terkabullah 
permintaan para netizen agar presiden 
memecat Siti. Nah, lantaran pernyataan 
Sitti itu telah merusak citra KPAI, Dewan 
Etik KPAI pun tidak tinggal diam, 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

menyebutkan contohnya, siapa saja 
perempuan yang pernah hamil gara-
gara berenang di kolam renang bareng 
pria tersebut. Hingga akhirnya, ia pun 
ramai diperbincangkan oleh netizen di 
dunia maya. Lantaran pernyataannya itu 
menyesatkan, para dokter pun rame-
rame turut berbicara membantah 
pernyataan si Sitti tersebut. "Wanita bisa 
hamil karena berenang di kolam renang 
bersama laki-laki adalah pernyataan 
yang kabur dan keliru. Bahkan berbau 
hoax," kata Ketua Umum Perkumpulan 
Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), 
James Allan Rarung, yang juga 
merupakan dokter spesialis kebidanan 
dan kandungan. "Berdasarkan ilmu dan 
teori kedokteran, hal tersebut tidak 
mungkin terjadi," ujar dokter anggota 
Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama 
(PCNU), Tuban, Jawa Timur, Jihan 
Arabikum. "Itu tidak masuk akal dari segi 
ilmiahnya. Terutama, sperma itu kan di 
air harus melalui dan melayang-layang 
di air. Sedangkan perempuan memakai 
pakaian renang. Terus masuk lagi ke 
dalam vagina, tidak masuk akal," ujar 
dokter spesialis anak Rumah Sakit 
Hermina, dr. Kriston Silitonga, Sp.A 
Selain itu, pernyataan Sitti tersebut 
mendapat kritik yang beragam dari 

yakni memberi dua pilihan kepada Sitti. 
Mengundurkan diri atau diberhentikan 
secara tidak hormat. Maka digelarlah 
sidang KPAI. Sidang kode etik yang 
diKetuai  oleh mantan Hakim Mahkamah 
Konstitusi I Gede Palaguna, yang 
hasilnya merekomendasikan Sitti untuk 
diberhentikan melalui Keppres. 
Keputusan Dewan Kode Etik itu 
dituangkan dalam surat bernomor 
01/DE/KPAI/III/2020, menanggapi 
keputusan tersebut, Pihak KPAI kemudian 

warga dunia maya dan seisinya. Tidak 
sedikit diantaranya yang memintanya 
untuk dipecat dan berhenti tampil dulu di 
publik. "Perempuan dengan pikiran 
menyesatkan begini sebaiknya off dulu 
dari ruang publik. Lebih baik belajar dan 
merenung saja dulu", ujar pemilik akun 
@inrachma "Halo Sitti Hikmawatty & 
KPAI. Masih punya malukah kalian 
semua? Mohon pak Jokowi dan Kiai 
Maruf pecat Sitti Hikmawatty ini", cuit 
pemilik akun @Afzon_Dakka Tidak hanya 
itu saja, pernyataan si Sitti tersebut juga 
diberitakan oleh banyak media 
internasional. Maka terkabullah 
permintaan para netizen agar presiden 
memecat Siti. Nah, lantaran pernyataan 
Sitti itu telah merusak citra KPAI, Dewan 
Etik KPAI pun tidak tinggal diam, 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

menggelar rapat pleno yang dihadiri 9 
Komisioner pada tanggal 17 Maret. 
Hasilnya, 8 Komisioner menerima 
rekomendasi Dewan Etik  dan memberi 
waktu kepada Sitti untuk memilih 
mengundurkan diri atau diberhentikan 
secara tidak hormat. Terhadap usulan 
tersebut, Sitti Hikmawatty tidak terima. 
Dengan tidak terimanya Siti dan malah 
menyalahkan orang lain. Maka KPAI 
pun tidak mau mendengar semua 
ocehan Siti. Terakhir pada Senin, 23 
Maret 2020 pukul 13.00 WIB. Jika pada 
waktu yang telah ditentukan itu ternyata 
si Sitti tidak juga mengajukan surat 
pengunduran diri, maka KPAI akan 
berkirim surat rekomendasi ke Presiden 
Jokowi untuk segera memecat Sitti dari 
jabatannya sebagai komisioner KPAI 
tersebut. Nah, hingga batas waktu yang 
telah ditentukan, si Siti masih ngeyel, 

tidak mau juga mengundurkan diri. Dan 
akhirnya 24 April 2020 Sitti Hikmawatty 
diberhentikan secara resmi sebagai 
Komisioner Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) oleh Presiden Jokowi. 
Dilansir Kompas.Com, Siti diberhentikan 
melalui Surat Keputusan Presiden nomor 
43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020. 
Menurut Sekretaris Utama Kementerian 
Sekretariat Kabinet Setya Utama 
membenarkan Presiden Jokowi sudah 
menandatangani Keppres tersebut. Dalam 
klausul pertama Keppres tersebut 
berbunyi: memberhentikan dengan tidak 
hormat  Dr Sitti Hikmawatty S.ST, M.Pd 
sebagai anggota Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia Periode 2017-2022. 
Dengan keluarnya surat ini maka secara 
resmi Sitti Hikmawatty dipecat dengan 
tidak hormat. Akhir tragis dari sebuah 
karir. Kali ini Sitti memohon kepada 
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Presiden Jokowi untuk menunda 
pemecatan atas dirinya. Terancam 
dipecat, dia mengaku ingin 
mengantarkan surat pengunduran diri ke 
Jokowi. "Saya mohon izin pembahasan 
tentang dewan etik ini sementara kita 
tunda saja dulu. Saya sendiri yang akan 
mengantar surat permohonan 
pengunduran diri saya kepada bapak 
Presiden," kata Siti dalam konferensi 
pers yang disampaikan secara virtual 
pada Sabtu, 25 April 2020. Kapan mau 
antar surat pengunduran diri? 
Memangnya siapa lagi yang mau 
percaya? Padahal sebelumnya sudah 
diberi tenggat waktu agar mengundurkan 
diri secara sukarela tapi tidak dia 
lakukan. Bisa jadi nanti saat ditunggu 
kapan antarkan surat itu, dia akan ngeles 
lagi, pura-pura tak tahu atau nanti malah 
menyalahkan tukang posnya. Nanti pasti 
alasan sudah dikirim, tetapi enggak tahu 
kemana. Jadi intinya nanti nyalahin 
tukang posnya. Sedangkan kalau 
masalah ini tidak diurus pasti 
menganggap masalah ini beres dan 
lanjut move on. Yang lebih lucu lagi, dia 
tidak mundur karena alasan ingin 
membantu negara menangani corona. 
Siti mengatakan seluruh unsur 
masyarakat dan pemerintah saat ini 
bersatu padu memutus rantai 
penyebaran virus corona di tanah air. 

Maka dari itu dia mohon kepada Jokowi 
agar saat ini dapat melaksanakan 
tugasnya terlebih dahulu mendampingi 
anak-anak di masa pandemi. "Bapak 
Presiden, ada musuh bersama yang 
harus kita hadapi, yakni pandemi Covid-
19. Izinkan saya menuntaskan upaya 
perlindungan anak di masa pandemi ini, 
terutama penguatan kebijakan 
perlindungan yang berperspektif anak-
anak," kata Sitti. Memangnya komisioner 
KPAI cuma dia seorang? Masih ada 
banyak. Dia dipecat pun takkan membuat 
KPAI tumbang dan tidak berfungsi. Lagian 
sungguh lucu menggunakan wabah 
corona sebagai alasan agar 
pemecatannya ditunda dulu. Ini adalah 
upaya agar mengulur waktu. Mungkin 
hingga saat ini dia masih belum rela 
melepaskan jabatannya. Mungkin ada 
gejala post power syndrome. Atau 
mungkin tak rela gaji 24 juta sebulan 
hanyut karena jabatan hangus. Tak usah 
lah seret-seret corona. Semua orang juga 
tahu ini hanya ngeles untuk mengulur 
waktu. Apalagi bawa alasan mendampingi 
anak-anak melalui kebijakan perlindungan 
terhadap mereka. Ini bisa dilakukan 
komisioner lain. Dan lagi pula, kebijakan 
apa yang mau dia buat? Bukankah 
selama ini lebih banyak menggunakan 
standar ganda untuk gaduh dengan pihak 
lain? Komentar soal berenang itu saja 
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sudah bukan bidangnya. Siti ini adalah 
Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
atau NAPZA. Apa kaitannya dengan 
berenang? Selain selalu bicara bukan 
pada bidangnya Siti juga menuduh 
ketua KPAI tidak mengerti manajemen 
sehingga memberhentikan dia. Siti 
Hikmawatty tidak terima. Siti merasa ia 
diadili secara berlebihan akibat 
kesalahan pernyataannya tentang 
perempuan bisa hamil di kolam renang. 
"Saya melihat ada upaya mengadili 
saya dengan cara yang berlebihan, 
ketidakmampuan pimpinan dalam 
mengelola manajemen internal KPAI 
serta manajemen konflik di dalamnya," 
kata Siti dalam siaran pers, Sabtu 
(25/4/2020) yang kami kutip dari 
Kompas.com. "Saya tak memahami, 
kesalahan yang saya lakukan masuk 
dalam katagori apa?", sambung nya. 
Sambil mengaku sedang fokus 
membenahi upaya perlindungan anak di 

tengah pandemi, dia tak mau ambil pusing 
dengan isu pemecatannya. Dia juga 
mengaku sedang serius membenahi 
Lembaga KPAI dari oknum-oknum yang 
hanya mempertontonkan syahwat 
berkuasa. "Selepas pembenahan ini, saya 
sendiri yang akan mengantarkan surat 
pengunduran diri ke Bapak Presiden", 
demikian lanjutnya yang juga kami kutip 
dari Kompas. Sebab menurutnya Dewan 
Etik terlalu berlebihan dan terlalu tergesa-
gesa dalam mengadili dirinya dengan 
situasi seperti itu. Ditambah lagi 
menurutnya para pimpinan yang ada di 
KPAI tidak mampu mengelola manajemen 
internal plus tak ada manajemen konflik di 
dalamnya. Sehingga pemecatan kepada 
dirinya sesungguhnya tak layak jika 
diteruskan lagi. Siti Kembali menyalahkan 
para pimpinan yang ada di KPAI itu yang 
tak becus mengurus manajemen katanya. 
Bukannya introspeksi diri, bahwa segala 
perkataan ataupun perbuatannya pasti 
mengandung resiko yang besar di 

dalamnya. Apalagi dirinya bukan sosok 
yang pantas dan tepat untuk mengatakan 
hal yang demikian, karena bukan bidang 
keahliannya sendiri. Orang ini memang 
aneh, sudah jelas kesalahannya, malah 
mencoba playing victims seolah dia yang 
dizalimi. Kesalahan emak ini adalah, 
tidak tahu apa kesalahannya. 
Kesalahannya yang terbesar adalah 
bersalah tapi menyalahkan orang lain. 
Salahkan orang lain itu mirip dengan 
gerombolan kadrun yang otaknya entah 
dikemanakan, atau gerombolan sok suci 
penjual kavling surga yang logikanya 
terbalik. Protap Nya begini, mereka tidak 
pernah salah dan tidak boleh disalahkan. 
Padahal waktu pertama kali masalah ini 
keluar dan heboh dia sudah minta maaf. 
Ini kata kata Siti waktu pertama kali 
masalah berenang bisa hamil. Ini 
permintaan maafnya : "Terkait statemen 

saya mengenai kehamilan di kolam 
renang, perlu saya sampaikan sebagai 
berikut: Saya meminta maaf kepada 
publik karena memberikan statemen 
yang tidak tepat," katanya. Sitti 
Hikmawatty juga menambahkan 
bahwa pernyataannya ini bersifat 
pribadi dan bukan dari lembaga. 
"Statement tersebut adalah statemen 
pribadi saya dan bukan dari KPAI. 
Dengan ini saya mencabut statement 
tersebut," tambahnya. Sitti Hikmawatty 
pun mengucapkan permohonan maaf 
kepada publik dan meminta untuk 
tidak menyebarluaskan pernyataannya 
ini. "Saya memohon kepada semua 
pihak untuk tidak menyebarluaskan 
lebih jauh atau malah 
memviralkannya. Demikian, atas 
perhatian dan pengertiannya kami 
ucapkan terima kasih," pungkas 
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ucapkan terima kasih," pungkas 
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Hikmawatty (2/24/2020). Ingat yah dia 
sendiri sudah memohon maaf, artinya 
secara tidak langsung mengakui salah, 
tapi pura-pura amnesia mengaku tak 
tahu salahnya di mana. Bingung kan 
kalau ngomong sama kadrun. Semua 
masyarakat Indonesia tahu duduk 
perkara permasalahan ini, karena viral 
berhari-hari bukan cuma di Indonesia 
tapi go internasional dikutip berbagai 
media di.luar negeri. Kesalahan ucap 
yang dilakukan oleh pejabat seperti 
dirinya memiliki bobot jauh lebih berat 
dibanding kesalahan ucap rakyat 
kebanyakan. Terhadap tanggapan Siti 
yang terakhir yang merasa tidak 
bersalah padahal dia sendiri waktu 
pertama sudah minta maaf atas 
kesalahannya tersebut, satu hal yang 
muncul di benak masyarakat banyak 
bahwa emak ini tak cuma salah tapi juga 
tolol, dan tak tahu malu. Kenapa? 
Baiklah, di pasal-pasal kode etik seorang 
pejabat publik macam KPAI memang 
mungkin tak ada yang secara gamblang 
menunjukkan syarat etis berupa 
larangan membuat pernyataan mengenai 
kehamilan. Jadi, okelah secara hukum 

bisa saja dibilang bahwa dia tak bersalah 
karena tak ada pasal pelanggaran yang 
pas untuk kesalahannya. Namun, emak 
ini rupanya tak tahu bahwa menjadi 
pejabat publik itu adalah menjadi pribadi 
yang tidak hanya harus tunduk pada 
kaidah-kaidah hukum. Mereka dituntut 
lebih, yakni tunduk pula secara moral 
pada nilai-nilai dan norma-norma yang 
berlaku umum termasuk di dalamnya 
adalah nilai-nilai kebenaran ilmiah/sains. 
Itu artinya, menjadi seorang pejabat publik 
apalagi sekelas komisioner, dituntut untuk 
memiliki kecakapan intelektual untuk 
banyak bidang juga, tak hanya kecakapan 
atau kepakaran akan bidang yang 
ditangani (baca: untuk case Sitti 
Hikmawaty tentu bidang KPAI) semata. 
Tanpa kecakapan pada multibidang, 
seseorang pejabat publik bisa ngawur 
dalam membuat pernyataan. Pada 
sebagian pejabat yang sadar tidak begitu 
tahu banyak bidang yang dikuasainya, 
akan memilih no komen apabila ditanya 
wartawan mengenai sesuatu yang tak 
dikuasainya. Atau bisa juga bilang bahwa 
itu bukan bidangnya. Maka biasanya 
wartawan atau si penanya tidak mungkin 
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menanyakannya lagi. Pertanyaan yang 
bukan bidangnya, apalagi tidak 
mengerti. Lebih baik pejabat tersebut 
diam. Ini menghindarkannya dari 
membuat pernyataan sesat dan bodoh 
untuk publik. Namun, pada Sitti 
Hikmawaty kita menemukan 
"keberanian" membuat pernyataan 
untuk kasus yang tidak dikuasainya 
secara ilmiah. Itulah kesalahannya. 
Kesalahan yang pasalnya tak ada 
dalam kode etik Komisioner KPAI. 
Maka, kalau dia berkilah tak ada 
pelanggaran yang dilakukannya bila 
merujuk pasal-pasal kode etik KPAI ya 
memang benar. Namun, tak tertera 
pada pasal-pasal kode etik tak serta-
merta berarti tak pantas 
direkomendasikan untuk diganti/dipecat 
secara tak terhormat akibat ngawur 
membuat pernyataan publik. Sebab 

apa? Syarat menjadi pejabat publik adalah 
tidak hanya tunduk pada apa yang tertulis. 
Mereka dituntut lebih. Tuntutan lebihnya 
adalah pada segi moral publik. Bila 
menimbulkan sesat pikir pada publik 
memang seharusnya patut dipecat. Yang 
bikin dia tambah parah adalah tak tahu 
malunya itu. Sudah salah malah merasa 
benar nyalahin orang lain dan enggak mau 
mundur dari jabatannya. Karena jabatan 
Komisioner KPAI, sebagaimana pula 
jabatan komisioner lainnya adalah jabatan 
milik negara, bukan jabatan akibat 
kelahiran. Di sini maksudnya adalah 
jabatan komisioner KPAI mesti dilihat 
dalam konteks bentuk negara yang 
berlaku. KPAI adalah lembaga milik 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
negara yang bukan kerajaan, bukan 
monarki. Karenanya, menjadi pejabat di 
KPAI adalah mengikuti perintah UU negara 

yang berlaku. Beda cerita apabila 
Indonesia adalah kerajaan dan jabatan-
jabatan di pos-pos penyelenggara negara 
adalah mutlak milik anggota keluarga 
kerajaan. Itu pun bila Siti adalah salah 
satunya. Nah, karena Indonesia bukan 
kerajaan, ya Siti mesti tunduk pada 
tuntutan mekanisme pemilihan, 
pengangkatan dan pemecatan akan 
pengisi pos-pos jabatan penyelenggara 
negara yang berlaku. Kalau ngotot tidak 
mau diganti itu pastinya sudah fix, itu 
bebal, tolol yang tak ketolong. Membela 
diri sama saja dengan tak tahu malu. 
Orang-orang bakal mencium bau busuk, 
karena ini bukanlah karena wabah 
corona atau demi berjuang untuk anak-
anak, tapi lebih karena mau pertahankan 
jabatan. Orang-orang bakal lebih muak, 
melihat dia menggunakan situasi dan 
kondisi sekarang sebagai alasan untuk 
melakukan pembelaan. Kalau tidak salah, 
dia juga ada menyinggung sedikit soal 
upaya pembunuhan karakter terhadap 
dirinya. Justru karena statement 
berenang itulah yang telah membunuh 
karakter, nama baik dan citra dirinya 
secara keseluruhan. Ibarat dia naik 

tangga, lalu terpeleset dan jatuh 
tertimpa tangga itu, tapi menyalahkan 
orang lain sebagai pelakunya. 
Sebenarnya kalau Siti kalau enggak 
mau dipecat gampang saja. Tinggal 
buktikan saja ucapannya tersebut 
kalau berenang bareng pria di kolam 
renang itu bisa hamil. Dia kan 
perempuan. Tinggal cari saja kolam 
renang yang banyak prianya, 
kemudian berendam saja di sana 
selama beberapa waktu.Tunggu saja 
selama beberapa bulan. Kalau Siti 
telat haid, itu artinya dia hamil 
beneran. Dan bisa dibuktikan di 
masyarakat melalui test pack andalan 
dan hasil USG. Cuman mengingatkan 
Siti pertama kali dipecat Ahok karena 
tidak patuh, kedua dipecat Jokowi. 
Saran rakyat cinta damai. Jika belum 
dapat kerjaan. Melamar saja di 
TGUPP balai kota DKI. Karena pasti 
diterima si Anies dan jaminannya pasti 
Siti aman dari dipecat. Karena di situ 
tempatnya BASAH (Barisan Sakit 
Hati). Di Situ juga ada organisasi 
namanya Forum Mantan Pejabat 
Negara Pecatan (FMPNP). 
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Info SIP

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Berjemur merupakan sebuah hal yang 
disarankan pada masa pandemi ini. Pada 
anak-anak, berjemur bisa memiliki 
sejumlah fungsi yang sangat penting.
Seorang anak sangat butuh untuk 
berjemur ini. dr. Caessar Pronocitro, 
Sp.A, M.Sc – Dokter Anak mengatakan 
saat berjemur dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh 
anak karena 
mengandung 
vitamin 
D."Berjemur 
dapat 
meningkatkan 
sel-sel dari 
kinerja daya 
tahan tubuh 
anak," ujar dr. 
Caessar 
Pronocitro dalam Talkshow Online 
Peluncuran Aktivitas #BerjemurAsyik 
bersama Sakatonik ABC.

"Jadi daerag lengan dan kaki yang bisa 
terkena sinar matahari untuk 

2.Bagian Tubuh Terkena Sinar Matahari
terkena sinar matahari

Berjemur di bawah jam 10.00 pagi, 
durasinya perlahan mulai dari 5 menit 
naik bertahap, dan maksimal 15 menit. 
Lakukan 2 hingga 3 kali seminggu.

Daerah tubuh yang dijemur: Kedua 
lengan dan tungkai.

Berjemur di atas jam 10 pagi hingga jam 
2 siang berisiko kulit terbakar dan 
menurunkan imunitas.

Namun, dr. Caessar mengatakan ada 
beberapa hal yang diperhatikan ketika 
berjemur. Sebab berjemur berlebihan 
justru dapat menurunkan imunitas tubuh 
dan yang paling parah bisa terjadi kanker 
kulit.
1.Waktu

Manfaat Berjemur Untuk Anak

mendapatkan sinar ultraviolet," ujar dr. 
Caessar.

Lindungan tubuh terutama kepala dan 
leher denga topi. Dan gunakan 
sunblock, apalagi saat masih anak-
anak.

"Berjemur dan stimulasi dapat 
meningkatkan kemampuan motorik atau 
gerak anak," papar dr. Caessar.Usia 3-5 
tahun direkomendasikan mendapatkan 
stimulasi aktivitas fisik secara teratur 
untuk mendukung pertumbuhan.

5-6 tahun menggunakan alat 
permainan, lompat tali, olahraga 
permainan

Usia 6-17 tahun melakukan aktivitas 
fisik minimal 60 menit per hari dengan 
intensitas sedang hingga berat.

 Berjemur bagi 
anak tidak hanya 
dapat 

meningkatkan imunitas tubuh, 
melainkan dapat memberikan stimulasi 
kemampuan motorik. Agar anak mampu 
meningkatkan kemampuannya.

4.Berjemur dan 
Stimulasi

3-4 tahun menaiki tangga, memukul 
bola, menandang bola
4-5 tahun berlari cepat, mengendarai 
sepeda roda tiga

Begitupun bagi yang menggunakan 
hijab, yang 
terpenting tangan 
dan kaki terkena 
sinarultraviolet 
dan tidak perlu 
menambah 
durasi berjemur.

3.Lindungi Tubuh

2-3 tahun belajar berlari, melompat, 
lempar tangkap bola

Perkembangan motorik sesuai usia;
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Kurma adalah salah satu sumber 
vitamin B5 atau asam pantotenat. 
Vitamin ini sangat bermanfaat bagi sel-
sel kulit karena dapat memperbaiki 
kerusakan yang disebabkan oleh 
radikal bebas. Jadi, jika Anda ingin 
mendapatkan kulit yang sehat dan 
cantik alami, tak ada salahnya 
mengonsumsi kurma secara teratur.

Sel kulit yang rusak menjadikan 
penampilan kulit Anda tidak segar dan 
berseri. Hal ini disebabkan kurangnya 
nutrisi yang dapat menyehatkan kulit.

Dalam hal ini kurma berperan sebagai 
sumber vitamin A yang dapat 

 buah dari sejenis tanaman palem yang 
memiliki cita rasa manis legit ini sangat 
populer di negara-negara yang 
mayoritas penduduknya muslim. Buah 
yang konon kerap disantap oleh 
Rasulullah ini sering dijumpai dan 
dikonsumsi saat bulan Ramadhan. 
Kurma termasuk buah yang 
direkomendasi
kan untuk 
konsumsi rutin 
karena 
mengandung 
banyak 
manfaat 
kesehatan.Tak 
hanya sehat 
untuk tubuh, 
kurma juga 
memiliki 
banyak 
kegunaan 
untuk 
kecantikan 
wanita, 
terutama 
rambut dan kulit. Apa saja manfaatnya? 
Berikut ini kami sajikan ragam khasiat 
kurma bagi kecantikan yang dirangkum 
dari Style Craze.
1. Memperbaiki Sel Kulit yang Rusak

Kulit perlu beregenerasi secara rutin 
agar sel-sel kulit yang mati bisa 
digantikan dengan sel kulit baru yang 
lebih sehat.

2. Menjaga Kesehatan Kulit

Manfaat Buah Kurma
membantu menghilangkan sel-sel kulit 
kering dan mati. Dengan rutin 
mengonsumsi kurma Anda kulit akan 
senantiasa teregenerasi sehingga Anda 
selalu memiliki kulit yang sehat, cerah, 
dan bercahaya.
3. Mencegah Penuaan Dini
Penelitian membuktikan kalau buah 

kurma 
mengandu
ng 
antioksida
n tinggi 
yang 
ampuh 
untuk 
mencegah 
kerusakan 
sel tubuh 
karena 
pengaruh 
buruk 
radikal 
bebas. 
Tak hanya 
bekerja di 

dalam tubuh, antioksidan dalam kurma 
juga dapat menangkal radikal bebas yang 
menyerang kulit dari luar.Konsumsi 
kurma secara teratur, kulit akan terhindar 
dari radikal bebas sehingga awet muda 
dan kencang lebih lama.

5. Menyehatkan Kulit Kepala dan Akar 
Rambut

Vitamin B5 atau asam pantotenat 
merupakan salah satu nutrisi penting bagi 
kesehatan rambut. Dan kurma 
merupakan sumber vitamin B5 yang baik.
Dengan konsumsi kurma secara teratur, 
Anda bisa mencegah beberapa masalah 
rambut seperti rambut kering, rapuh, dan 
bercabang.

4. Menjaga Kesehatan Rambut

Jika Anda menderita berlebihan rambut 
rontok, makan kurma secara teratur bisa 
membantu mengatasinya. Ini 
memberikan nutrisi ke akar rambut serta 
kulit kepala dan membuat rambut Anda 
lebih kuat.Itulah 5 manfaat menakjubkan 
dari konsumsi kurma untuk kecantikan 
kulit dan rambut Anda. 

Kota  Surabaya menerapkan jam malam 
saat pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang dimulai hari 
ini, Selasa (28/4/2020). Ketua Pelaksana 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Surabaya Eddy Christijanto 
mengatakan, pembatasan aktivitas di 
malam hari di Surabaya berlaku mulai 
pukul 21.00 WIB hingga 04.00.Menurut 
Eddy, pembatasan aktivitas ini mengacu 
pada arahan Kapolda Jawa Timur saat 
rapat di Mapolda Jatim, Minggu 
(26/4/2020), dengan melibatkan jajaran 
Pemkot Surabaya, serta Pemkab Gresik, 
dan Sidoarjo yang juga menerapkan 
PSBB. "Jadi salah satu arahan Kapolda 
menyatakan pembatasan aktivitas di 
malam hari untuk Surabaya, Sidarjo, dan 
Gresik sama, mulai jam 21.00 WIB 
sampai 04.00 WIB," kata Eddy saat 
dikonfirmasi, Selasa. Dengan kebijakan 
tersebut, aktivitas masyarakat di tiga 
wilayah itu dibatasi dan masyarakat 
diminta berdiam diri di rumah. Aktivitas 
atau kegiatan yang tidak bileh dilakukan 
saat malam hari, kata Eddy, seperti 

Jam Malam Saat PSBB Di Surabaya

kegiatan usaha. "Pedagang dan PKL 
kita minta mereka supaya berhenti. 
Warung kopi, PKL, jam 21.00 WIB 
harus tutup, yang jualan harus tutup," 
ujar dia. Sementara aktivitas yang tetap 
dibolehkan saat malam hari adalah 
kegiatan yang berhubungan dengan 
kesehatan dan kedaruratan. "Warga 
yang boleh keluar hanya warga yang 
ada hubungannya dengan kedaruratan. 
Misalnya mereka yang akan menuju ke 
rumah sakit, mau berobat, atau warga 
yang kerja atau shift malam tetap boleh 
keluar atau melakukan aktivitas saat 
malam hari," ujar dia.   Untuk menjaga 
agar PSBB di Surabaya berjalan 
efektif, penegakan akan dilakukan oleh 
Satpol PP Surabaya bersama jajaran. 
Terdapat sanksi bagi pelanggar yang 
tetap nekat beraktivitas di malam hari. 
Sanksi terhadap pelanggar diatur 
dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala 
Besar dalam Penanganan Covid-19 di 
Jawa Timur. "Sanksinya ada di pergub 
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dan perwali, berupa teguran lisan, 
teguran tertulis, terus penghentian 
penutupan dan pencabutan izin. Jadi 
kemungkinan kita lebih pada edukatif. 
Kan ini sebenarnya ingin menyadarkan 
masyarakat. Ini kesadaran masyarakat 
yang ingin kita bangun," kata dia. Dalam 
pergub itu, pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten dan kota bisa 
memberikan sanksi administratif kepada 
para pelanggar. Sanksi administratif itu 
berupa teguran lisan, teguran tertulis, 
tindakan pemerintah yang bertujuan 
menghentikan pelanggaran, dan 
pencabutan izin sesuai kewenangan. 
Sanksi administratif juga bisa diberikan 
kepada pengendara kendaraan bermotor 
yang melakukan pelanggaran aturan 
PSBB. Selain penerapan sanksi 
administratif, penegak hukum juga bisa 
menindak para pelanggar sesuai 
ketentuan undang-undang. "Makanya 
sebenarnya ini adalah pembelajaran bagi 
individu untuk menjaga dirinya agar lebih 

sadar. Karena Covid-19 betul-betul 
gawat sekali," tutur Eddy.   Sebelumnya 
diberitakan, Kepolisian Daerah Jawa 
Timur akan menerapkan jam malam 
saat pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) di Kota 
Surabaya, Kabupaten Gresik, dan 
Sidoarjo, Selasa (28/4/2020). "Untuk 
jam malam nanti kita akan prioritaskan, 
memang untuk betul-betul menjaga 
suasana PSBB. Ini betul-betul hal yang 
penting, untuk (masyarakat) itu tidak 
usah keluar malam," kata Kapolda 
Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, saat 
dikonfirmasi, Senin (27/4/2020). Luki 
meminta agar masyarakat patuh dan 
tak melakukan aktivitas apapun di 
malam hari. Ia menegaskan akan 
menertibkan warga yang melanggar 
ketentuan PSBB di Surabaya Raya. 
"Kalau masyarakat melanggar kita akan 
membawa kembali, kita juga ada aturan 
dan sanksi," ujar dia.
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akan membutuhkan waktu yang lebih 
panjang, setidaknya sampai akhir 2021," 
kata Widyar, Selasa (28/4).Menurut 
analisis Widyar, pandemi tidak akan 

Pandemi Covid-19 berpotensi mengubah 
tatanan ekonomi dunia yang ditandai 
dengan berubahnya peta perdagangan 
dunia. Kinerja perdagangan global 
dipastikan akan terganggu akibat 
lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, 
khususnya di China hingga menjelang 
semester pertama tahun ini.
Di tambah dengan jalur distribusi logistik 
yang juga terganggu, dampak negatif 
mau tak mau akan menerpa ekonomi 
Indonesia dalam beberapa waktu ke 
depan. Kesimpulan ini didapatkan Pusat 
Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui 
riset kajian berjudul 'Limbung Roda 
Terpasak Corona' yang telah diterbitkan 
sebelumnya.Menurut uji simulasi 
pandemi dengan model sistem dinamik 
oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M 
Widyar Rahman, pandemi corona virus di 
Indonesia diperkirakan akan reda pada 
awal Juni 2020. Termasuk dengan 
pemulihan ekonomi.

Ekonomi Indonesia Di Prediksi Pulih 2022

"Kami memperkirakan, peningkatan 
permintaan barang dan jasa akan 
terjadi di bulan Ramadan dan Idulfitri, 
meski tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Namun, sedikit 
kenaikan permintaan ini belum cukup 
untuk mengkompensasi cedera pada 
industri," tuturnya.Pemenuhan stok 
yang seharusnya dilakukan dua 
sampai tiga bulan jelang Ramadan 
tidak bisa terpenuhi akibat impor 
yang mandek. Melihat dampak masif, 
kerugian yang ditimbulkan pandemi 
covid-19 tentu tidak main-main."Jika 
dibandingkan wabah SARS 
2002–2003 yang juga berasal dari 
China, dampak negatif dari 
merebaknya covid-19 terhadap 
perekonomian akan jauh lebih luas," 

bertahan bertahun-tahun di 
Indonesia. Melalui peran aktif seluruh 
warga negara, penurunan jumlah 
kasus covid-19, seharusnya dapat 
lebih cepat dari perkiraan model 
tersebut. Namun, hal ini tetap 
dipengaruhi oleh kebijakan yang 
diambil pemerintah dalam upaya 
menekan penyebarannya.

Presiden Donald Trump menyatakan, 
dia tak bertanggung jawab atas 
banyaknya kasus keracunan karena 
disinfektan di negaranya. Pernyataan 
itu dia sampaikan setelah sebelumnya, 
dia sempat memberikan usulan agar 
ada suntik disinfektan guna melawan 
Covid-19. Trump awalnya mendapat 
pertanyaan mengenai angka keracunan 
di Maryland dan negara bagian lain 
buntut pernyataannya pekan lalu. 
Badan Manajemen Darurat Maryland 
dalam kicauannya di Twitter 
memberikan peringatan setelah mereka 
menerima lebih dari 100 panggilan 
telepon. "Ini adalah pengingat bahwa 
dalam keadaan apa pun, produk 
disinfektan tak boleh dimasukkan ke 
tubuh lewat suntikan atau hal lain," ujar 
badan darurat Maryland. Dalam 
konferensi pers di Gedung Putih, 
seorang jurnalis menanyakan apakah 
menurut Trump, pemerintah Maryland 
sarkastis dengan laporan mereka. 
"Saya tidak bisa membayangkan 
mengapa. Saya tidak bisa 
membayangkan mengapa demikian, 
ya," terang presiden 73 tahun itu dikutip 
Sky News Senin (27/4/2020). Dia 
kemudian ditanya apakah merasa 
bertanggung jawab dengan informasi 
itu. "Tidak, saya tak tahu. Saya tidak 

Trump : Bukan Tanggung Jawab Saya

bisa membayangkannya," kata dia. Pekan 
lalu, presiden ke-45 AS itu mengusulkan 
bahwa memasukkan disinfektan dan sinar 
ultraviolet bisa menyembuhkan virus 
corona. "Bahan itu bisa menyembuhkan 
dalam satu menit, satu menit. Mungkin 
ada cara seperti melakukan injeksi atau 
hanya sebagai pembersih," kata dia. Obati 
Covid-19 Tak pelak, ucapannya itu 
langsung memantik kengerian para dokter, 
yang menyebut perkataan itu "berbahaya 
serta tak bertanggung jawab". Bahkan, 
produsen bahan pembersih kuman seperti 
Reckitt Benckiser, sampai memberikan 
pernyataan agar publik tak coba-cba 
memasukkan bahan berbahaya itu. Pada 
Jumat (24/4/2020), Trump kemudian 
mengklarifikasi bahwa dia hanya 
mengajukan pertanya secara sarkastis. 
"Saya hanya ingin melihat reaksi kalian," 
ujar dia. Tetapi sikap itu langsung 
memunculkan perdebatan seberapa efektif 
konferensi pers pemaparan Covid-19. 
Apalagi, sang presiden begitu 
mendominasi. Para penasihatnya 
berusaha membawanya kembali ke jalur, 
dengan Gedung Putih menjanjikan jumpa 
pers yang berbeda ke depannya. Mereka 
merencanakan agar konferensi pers 
tersebut membahas pembukaan kembali 
ekonomi daripada teori Trump mengenai 
asal usul virus corona.
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Di tambah dengan jalur distribusi logistik 
yang juga terganggu, dampak negatif 
mau tak mau akan menerpa ekonomi 
Indonesia dalam beberapa waktu ke 
depan. Kesimpulan ini didapatkan Pusat 
Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui 
riset kajian berjudul 'Limbung Roda 
Terpasak Corona' yang telah diterbitkan 
sebelumnya.Menurut uji simulasi 
pandemi dengan model sistem dinamik 
oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M 
Widyar Rahman, pandemi corona virus di 
Indonesia diperkirakan akan reda pada 
awal Juni 2020. Termasuk dengan 
pemulihan ekonomi.

Ekonomi Indonesia Di Prediksi Pulih 2022

"Kami memperkirakan, peningkatan 
permintaan barang dan jasa akan 
terjadi di bulan Ramadan dan Idulfitri, 
meski tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Namun, sedikit 
kenaikan permintaan ini belum cukup 
untuk mengkompensasi cedera pada 
industri," tuturnya.Pemenuhan stok 
yang seharusnya dilakukan dua 
sampai tiga bulan jelang Ramadan 
tidak bisa terpenuhi akibat impor 
yang mandek. Melihat dampak masif, 
kerugian yang ditimbulkan pandemi 
covid-19 tentu tidak main-main."Jika 
dibandingkan wabah SARS 
2002–2003 yang juga berasal dari 
China, dampak negatif dari 
merebaknya covid-19 terhadap 
perekonomian akan jauh lebih luas," 

bertahan bertahun-tahun di 
Indonesia. Melalui peran aktif seluruh 
warga negara, penurunan jumlah 
kasus covid-19, seharusnya dapat 
lebih cepat dari perkiraan model 
tersebut. Namun, hal ini tetap 
dipengaruhi oleh kebijakan yang 
diambil pemerintah dalam upaya 
menekan penyebarannya.

Presiden Donald Trump menyatakan, 
dia tak bertanggung jawab atas 
banyaknya kasus keracunan karena 
disinfektan di negaranya. Pernyataan 
itu dia sampaikan setelah sebelumnya, 
dia sempat memberikan usulan agar 
ada suntik disinfektan guna melawan 
Covid-19. Trump awalnya mendapat 
pertanyaan mengenai angka keracunan 
di Maryland dan negara bagian lain 
buntut pernyataannya pekan lalu. 
Badan Manajemen Darurat Maryland 
dalam kicauannya di Twitter 
memberikan peringatan setelah mereka 
menerima lebih dari 100 panggilan 
telepon. "Ini adalah pengingat bahwa 
dalam keadaan apa pun, produk 
disinfektan tak boleh dimasukkan ke 
tubuh lewat suntikan atau hal lain," ujar 
badan darurat Maryland. Dalam 
konferensi pers di Gedung Putih, 
seorang jurnalis menanyakan apakah 
menurut Trump, pemerintah Maryland 
sarkastis dengan laporan mereka. 
"Saya tidak bisa membayangkan 
mengapa. Saya tidak bisa 
membayangkan mengapa demikian, 
ya," terang presiden 73 tahun itu dikutip 
Sky News Senin (27/4/2020). Dia 
kemudian ditanya apakah merasa 
bertanggung jawab dengan informasi 
itu. "Tidak, saya tak tahu. Saya tidak 

Trump : Bukan Tanggung Jawab Saya

bisa membayangkannya," kata dia. Pekan 
lalu, presiden ke-45 AS itu mengusulkan 
bahwa memasukkan disinfektan dan sinar 
ultraviolet bisa menyembuhkan virus 
corona. "Bahan itu bisa menyembuhkan 
dalam satu menit, satu menit. Mungkin 
ada cara seperti melakukan injeksi atau 
hanya sebagai pembersih," kata dia. Obati 
Covid-19 Tak pelak, ucapannya itu 
langsung memantik kengerian para dokter, 
yang menyebut perkataan itu "berbahaya 
serta tak bertanggung jawab". Bahkan, 
produsen bahan pembersih kuman seperti 
Reckitt Benckiser, sampai memberikan 
pernyataan agar publik tak coba-cba 
memasukkan bahan berbahaya itu. Pada 
Jumat (24/4/2020), Trump kemudian 
mengklarifikasi bahwa dia hanya 
mengajukan pertanya secara sarkastis. 
"Saya hanya ingin melihat reaksi kalian," 
ujar dia. Tetapi sikap itu langsung 
memunculkan perdebatan seberapa efektif 
konferensi pers pemaparan Covid-19. 
Apalagi, sang presiden begitu 
mendominasi. Para penasihatnya 
berusaha membawanya kembali ke jalur, 
dengan Gedung Putih menjanjikan jumpa 
pers yang berbeda ke depannya. Mereka 
merencanakan agar konferensi pers 
tersebut membahas pembukaan kembali 
ekonomi daripada teori Trump mengenai 
asal usul virus corona.



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

Tanah Air

lanjutnya.Dalam kaitan analisa dampak 
ini, Visi mengumpulkan berbagai 
informasi untuk memperkirakan 
dampak yang terjadi pada 
perekonomian Indonesia. Adapun studi 
dilakukan di bulan Februari hingga awal 
Maret. Analisa yang dilakukan berawal 
dengan melihat hubungan ekonomi 
antara Indonesia dengan China, 
sebagai episentrum awal penyebaran 
virus.
Dalam lima tahun terakhir, China selalu 
menempati tiga besar mitra dagang 
utama Indonesia. Malahan, sejak tahun 
2014, China merupakan negara asal 
impor dengan nilai terbesar bagi 
Indonesia.Berdasar kategori barang 
konsumsi, bahan baku, dan barang 
modal sepanjang Januari hingga 
Desember 2019, makin kentara 

ketergantungan Indonesia terhadap 
China. Dari ketiga kategori barang yang 
diimpor oleh negara ini, sebanyak 37 
persen barang konsumsi, 25 persen 
bahan baku penolong, dan 44 persen 
barang modal jelas diimpor dari 
China.Dalam hal investasi langsung, 
selama rentang lima tahun terakhir (2016-
2019), Indonesia menerima aliran 
investasi China sebesar USD 13,2 miliar 
atau peringkat ketiga terbesar bagi 
Indonesia.
Selain di bidang investasi, China juga 
memiliki peran besar dalam sektor 
pariwisata di Indonesia. Dalam kurun 8 
tahun, turis China meningkat jumlahnya 
sebanyak 309%, yaitu dari 511 ribu pada 
tahun 2010 menjadi 2,14 juta pada tahun 
2017.

Peneliti Senior Visi, Sita Wardhani 
menuturkan, dari sisi produksi, rata-rata 
produsen dalam negeri memiliki stok 
bahan baku hingga Maret dan April 2020. 
Jika pada bulan-bulan tersebut belum 
juga ada pasokan dari China atau hanya 
terpenuhi sedikit, proses produksi pabrik 
di Indonesia dapat terhambat."Dampak 
minimum pada perekonomian adalah 
dengan asumsi perekonomian China 
bangkit dan kembali aktif di bulan April," 
kata Sita.Ada sedikit harapan dari rilis 
Biro Statistik Nasional (NBS) China soal 
Indeks Pembelian Manajer (Purchasing 
Manager Index/PMI) resmi China yang 
naik menjadi 52 pada Maret. Pada bulan 
Februari, ketika pandemi meninggi, PMI 
China hanya 35,7, rekor terendah yang 
pernah dialami China. Untuk informasi, 
angka di atas 50 menunjukkan, industri 
mengalami ekspansi. Sebaliknya, angka 
di bawah 50 menggambarkan kondisi 
kontraksi.Masih menurut NBS, industri 
China memperoleh 370,66 miliar yuan 
atau US$52,43 miliar pada Maret 2020. 
Nilai tersebut turun 34,9% dibandingkan 
tahun sebelumnya, dan melanjutkan tren 
di Januari-Februari yang tercatat turun 
38,3%. Setidaknya, menurut NBS ada 
delapan dari 41 sektor industri yang 
disurvei mencatat kenaikan laba pada 
Maret. Kondisi ini lebih baik dibandingkan 
Januari-Februari yang mencatat hanya 
empat sektor mengalami kenaikan laba.

Stok Bahan Baku

Di sisi lain, dengan inflasi yang tinggi, 
tentu rumah tangga akan menurunkan 
konsumsinya. Padahal kontribusi 
terbesar dari pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sejauh ini adalah konsumsi 
rumah tangga."Dengan tingkat inflasi 
tinggi, konsumsi rumah tangga juga 
turun sejalan dengan daya beli yang 
juga menurun. Imbasnya, pertumbuhan 
ekonomi pun dapat terpuruk lebih 
jauh," tutur Sita.

. 

Selain dialami industri mamin, 
lanjutnya, gangguan lebih dalam juga 
bakal dialami industri manufaktur lain. 
Dampak dari kelangkaan bahan baku 
ini akan membawa inflasi yang lebih 
tinggi karena industri manufaktur tidak 
mampu memenuhi permintaan dan 
memicu terjadinya shortage.

Tetapi, hal ini diyakini belum 
menandakan stabilisasi dalam kegiatan 
ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya 
produksi yang makin tinggi karena 
terganggunya jalur distribusi, 
permintaan pasar juga belum sembuh 
sepenuhnya. Apalagi, ada penurunan 
permintaan impor dari negara lain, 
termasuk Indonesia."Namun jika masa 
pemulihan yang dialami China lebih 
lama lagi, asumsi China baru 
berproduksi kembali di bulan Juni, 
artinya proses impor baru bisa 
dilakukan di bulan Juli. Dengan begitu, 
dampak resesi yang dihadapi Indonesia 
akan lebih dalam lagi," cetusnya.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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dilakukan di bulan Februari hingga awal 
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antara Indonesia dengan China, 
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menempati tiga besar mitra dagang 
utama Indonesia. Malahan, sejak tahun 
2014, China merupakan negara asal 
impor dengan nilai terbesar bagi 
Indonesia.Berdasar kategori barang 
konsumsi, bahan baku, dan barang 
modal sepanjang Januari hingga 
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ketergantungan Indonesia terhadap 
China. Dari ketiga kategori barang yang 
diimpor oleh negara ini, sebanyak 37 
persen barang konsumsi, 25 persen 
bahan baku penolong, dan 44 persen 
barang modal jelas diimpor dari 
China.Dalam hal investasi langsung, 
selama rentang lima tahun terakhir (2016-
2019), Indonesia menerima aliran 
investasi China sebesar USD 13,2 miliar 
atau peringkat ketiga terbesar bagi 
Indonesia.
Selain di bidang investasi, China juga 
memiliki peran besar dalam sektor 
pariwisata di Indonesia. Dalam kurun 8 
tahun, turis China meningkat jumlahnya 
sebanyak 309%, yaitu dari 511 ribu pada 
tahun 2010 menjadi 2,14 juta pada tahun 
2017.

Peneliti Senior Visi, Sita Wardhani 
menuturkan, dari sisi produksi, rata-rata 
produsen dalam negeri memiliki stok 
bahan baku hingga Maret dan April 2020. 
Jika pada bulan-bulan tersebut belum 
juga ada pasokan dari China atau hanya 
terpenuhi sedikit, proses produksi pabrik 
di Indonesia dapat terhambat."Dampak 
minimum pada perekonomian adalah 
dengan asumsi perekonomian China 
bangkit dan kembali aktif di bulan April," 
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Indeks Pembelian Manajer (Purchasing 
Manager Index/PMI) resmi China yang 
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Februari, ketika pandemi meninggi, PMI 
China hanya 35,7, rekor terendah yang 
pernah dialami China. Untuk informasi, 
angka di atas 50 menunjukkan, industri 
mengalami ekspansi. Sebaliknya, angka 
di bawah 50 menggambarkan kondisi 
kontraksi.Masih menurut NBS, industri 
China memperoleh 370,66 miliar yuan 
atau US$52,43 miliar pada Maret 2020. 
Nilai tersebut turun 34,9% dibandingkan 
tahun sebelumnya, dan melanjutkan tren 
di Januari-Februari yang tercatat turun 
38,3%. Setidaknya, menurut NBS ada 
delapan dari 41 sektor industri yang 
disurvei mencatat kenaikan laba pada 
Maret. Kondisi ini lebih baik dibandingkan 
Januari-Februari yang mencatat hanya 
empat sektor mengalami kenaikan laba.
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Di sisi lain, dengan inflasi yang tinggi, 
tentu rumah tangga akan menurunkan 
konsumsinya. Padahal kontribusi 
terbesar dari pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sejauh ini adalah konsumsi 
rumah tangga."Dengan tingkat inflasi 
tinggi, konsumsi rumah tangga juga 
turun sejalan dengan daya beli yang 
juga menurun. Imbasnya, pertumbuhan 
ekonomi pun dapat terpuruk lebih 
jauh," tutur Sita.
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Selain dialami industri mamin, 
lanjutnya, gangguan lebih dalam juga 
bakal dialami industri manufaktur lain. 
Dampak dari kelangkaan bahan baku 
ini akan membawa inflasi yang lebih 
tinggi karena industri manufaktur tidak 
mampu memenuhi permintaan dan 
memicu terjadinya shortage.

Tetapi, hal ini diyakini belum 
menandakan stabilisasi dalam kegiatan 
ekonomi. Pasalnya, di tengah biaya 
produksi yang makin tinggi karena 
terganggunya jalur distribusi, 
permintaan pasar juga belum sembuh 
sepenuhnya. Apalagi, ada penurunan 
permintaan impor dari negara lain, 
termasuk Indonesia."Namun jika masa 
pemulihan yang dialami China lebih 
lama lagi, asumsi China baru 
berproduksi kembali di bulan Juni, 
artinya proses impor baru bisa 
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"Coba pikirkan perbedaan apa yang akan 
terjadi sekarang jika kita memiliki 
presiden yang tidak hanya 
mendengarkan ilmu pengetahuan, dan 
menempatkan fakta di atas fiksi, tetapi 
membawa kita bersama," ujar Hillary 
menyindir Trump, seperti dikutip 
Huffpost.Joe Biden, mantan wakil 
presiden yang mendampingi Presiden 
Barack Obama selama dua periode, kini 
menjadi satu-satunya kandidat kuat 
capres dari Partai Demokrat dan akan 
menghadapi Presiden Donald Trump 
yang ingin memperpanjang masa 
jabatannya empat tahun lagi.
Selain dukungan dari Clinton, Biden telah 
mengumpulkan dukungan dari Barack 

 Mantan Capres Partai Demokrat 2016, 
Hillary Clinton menyatakan dukungannya 
terhadap kandidat capres Joe Biden 
yang akan bertarung di Pilpres Amerika 
Serikat November mendatang. 
Pernyataan itu disampaikan Hillary saat 
muncul menjadi tamu istimewa dalam 
acara virtual 'Women's Town Hall' Selasa 
(28/4) yang digelar Biden."Saya ingin 
menambahkan suara saya kepada 
banyak orang yang telah mendukung 
Anda untuk menjadi presiden kami," kata 
Clinton kepada Biden pada siaran 
langsung dari rumah masing-masing.

Hillary Dukung Joe Biden

"Dia menulis dan berjuang untuk 
pengesahan dan otorisasi ulang 
Undang-Undang Kekerasan Terhadap 
Perempuan yang terkenal itu. Dia 

1.Tuduhan Penyerangan Seksual

Saat menyampaikan dukungannya, 
Clinton menekankan keputusan itu 
berdasarkan kedekatan pribadi, 
sebagai teman dan kolega lama Biden. 
"Kami memiliki banyak kesamaan 
nilai," kata Clinton.

Dukungan ini muncul hanya satu hari 
setelah seorang wanita menguatkan 
dugaan penyerangan seksual yang 
dilakukan Biden dalam sebuah laporan 
di Business Insider. Tim kampanye 
Biden dengan keras membantah klaim 
tersebut, yang dibuat oleh mantan staf 
kantor Senat Tara Reade, yang 
menuduh Biden menyerangnya di 
Gedung Capitol pada 1990-an."Wakil 
Presiden Biden telah mendedikasikan 
kehidupan publiknya untuk mengubah 
budaya dan undang-undang seputar 
kekerasan terhadap perempuan," kata 
Kate Bedingfield, juru bicara kampanye 
Biden, dalam pernyataannya.

Obama, dan bekas pesaing-
pesaingnya di Partai Demokrat seperti 
Senator Bernie Sanders dan Elizabeth 
Warren.
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1.Tuduhan Penyerangan Seksual

Saat menyampaikan dukungannya, 
Clinton menekankan keputusan itu 
berdasarkan kedekatan pribadi, 
sebagai teman dan kolega lama Biden. 
"Kami memiliki banyak kesamaan 
nilai," kata Clinton.

Dukungan ini muncul hanya satu hari 
setelah seorang wanita menguatkan 
dugaan penyerangan seksual yang 
dilakukan Biden dalam sebuah laporan 
di Business Insider. Tim kampanye 
Biden dengan keras membantah klaim 
tersebut, yang dibuat oleh mantan staf 
kantor Senat Tara Reade, yang 
menuduh Biden menyerangnya di 
Gedung Capitol pada 1990-an."Wakil 
Presiden Biden telah mendedikasikan 
kehidupan publiknya untuk mengubah 
budaya dan undang-undang seputar 
kekerasan terhadap perempuan," kata 
Kate Bedingfield, juru bicara kampanye 
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sangat percaya bahwa perempuan 
memiliki hak untuk didengar dengan 
hormat."Dalam acara itu juga, Biden, 
yang belum menanggapi tuduhan 
terbaru di depan umum, menekankan 
catatannya yang memperkenalkan 
Undang-Undang Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan menyerukan lebih 
banyak dukungan bagi perempuan yang 
saat ini dipaksa untuk tetap tinggal di 
rumah dengan pelaku kekerasan yang 
menyiksa mereka.
"Perempuan mengalami banyak 
dampak pandemi yang menghancurkan 
lebih dari siapa pun," kata Biden.
"Jutaan perempuan telah kehilangan 
pekerjaan atau mengalami 
pengurangan jam kerja atau 
menghadapi kekhawatiran hanya untuk 
memenuhi kebutuhan. Korban 
kekerasan dalam rumah tangga berisiko 
tinggi dipaksa untuk berlindung di 
tempat bersama para pelaku 
kekerasan. Akses perempuan ke 
perawatan kesehatan reproduksi 
semakin terancam."
2.Konsolidasi Demokrat Lawan Trump
Menjelang makin dekatnya Pilpres AS, 
Biden ingin memastikan seluruh 
pendukung Partai Demokrat berada di 
belakangnya untuk mendukungnya. 
Kampanye Biden ingin menyatakan 
bawa dia dapat menyatukan partai 
untuk mengalahkan Presiden Donald 
Trump.Pemilih perempuan memainkan 
peran besar dalam hal itu; jajak 

Dukungan Clinton juga datang menyusul 
dukungan lain yang telah lama ditunggu-
tunggu dari Obama. Obama secara 
terbuka menyampaikan dukungannya 
pada 14 April lalu. Obama menunggu 
sampai Sanders keluar dari persaingan 
untuk mendukung Biden."Joe memiliki 
karakter dan pengalaman untuk 
membimbing kita melalui salah satu masa 
paling gelap kita dan menyembuhkan kita 
melalui pemulihan panjang," kata Obama 
dalam video 12 menit.“Dan saya tahu dia 
akan mengelilingi dirinya dengan orang-
orang baik - para ahli, ilmuwan, pejabat 
militer - yang benar-benar tahu bagaimana 
menjalankan pemerintahan dan peduli 
melakukan pekerjaan dengan baik 
menjalankan pemerintahan, dan tahu 
bagaimana bekerja dengan sekutu kita, 
dan siapa yang akan selalu menempatkan 
kepentingan rakyat Amerika di atas 
kepentingan mereka sendiri."

pendapat CNN baru-baru ini menunjukkan 
Trump kalah dari Biden di antara wanita 
sebesar 30 poin. Biden telah 
mengisyaratkan untuk memilih seorang 
wanita sebagai calon 
wapres.Mengalahkan Trump telah menjadi 
fokus utama dari pendukung Biden. 
Mantan kandidat capres dari Partai 
Demokrat Bernie Sanders, mengakui ada 
perbedaan kebijakan yang signifikan 
antara sosialisme demokratiknya dan 
pandangan moderat Biden, tetapi 
menekankan perlunya menempatkan 
presiden dari Demokrat di Gedung Putih.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Evaluasi menunggu data valid dari Dinas 
Sosial.

Distribusi bantuan sosial (bansos) tahap 
dua selama Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) di DKI dihentikan 
sementara. Pemprov hendak 
mengevaluasi data penerima Bansos 
yang selama ini dikeluhkan tidak tepat 
sasaran dan amburadul.

Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan 
Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison 
Sembiring mengatakan kemungkinan 
besar data penerima bansos tahap dua 
akan bertambah. Pada tahap pertama 
jumlah penerima Bansos tercatat 

Penyaluran Bansos DKI Amburadul

Distribusi dijadwalkan 9 hingga 24 
April. Namun proses distribusi tidak 
sesuai jadwal, dan ditemukan tidak 
tepat sasaran.
Bentuk Bansos berupa kebutuhan 
pokok yakni beras 5 kg 1 karung, 
sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 
0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 

"Kemungkinan bertambah jumlah 
penerima Bansos dan juga jenis isi 
paket. Kita selesai (distribusi) sesuai 
daftar kelurahan dan RW pada hari 
Sabtu tanggal 25 April," kata Edison 
kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

sebanyak 1,2 juta KK.
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serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 
batang.
1.Ketua RW Harap Pemerintah Pusat 
Ikuti Data dari Bawah
Sengkarut data penerima bansos yang 
amburadul disebabkan tidak sesuainya 
jumlah antara yang dipegang pemerintah 
pusat dengan lapisan paling bawah.
ST, salah satu Ketua RW di Kecamatan 
Cipayung mengungkapkan jika 
pemerintah mengacu kepada data yang 
dikirimkan dari tingkat Rt dan RW, maka 
penyaluran Bansos pasti akan tepat 
sasaran."Kemarin saya dapet, Senin 20 
April kemarin. Nah, setelahnya itu kita 
pengurus RT/RW sudah mendata 
masyarakat sesuai wilayah domisili 
tempat tinggal. Jadi insyallah lah kalo 
pemerintah ikutin data itu, sesuai udah 
karena langsung data dari bawah," 
ujarnya saat dihubungi merdeka.com.
Dia menjelaskan, para RT/RW selaku 
yang membagikan bansos langsung 
kepada warga di tahap pertama ini, 
mengalami beragam persoalan terlebih 
soal data yang tidak sesui.
"Kalau yang pertama itu, kita susah di 
pendataan warga. Banyak data dari 
pemerintah tidak sesuai dengan alamat 
tempat tinggal warga. Berbeda antara 
tempat tinggal langsung dengan data, 
jadinya banyak warga yang menanyakan 
ke kita dan engga sedikit curiga ke 
pengurus RT/RW padahal kita udah 
jelasin sesuai aturan," ungkap ST.Atas 
kesalahan data tersebut, dia telah 
mengembalikan 100 paket bansos yang 
tidak jadi diberikan kepada warga, 

Kendala selanjutnya, atas pendataan 
yang dilakukan untuk tahap kedua. ST 
mengungkapkan banyak warga yang 
berkecukupan, bahkan pegawai negeri 
minta untuk didata jadi penerima 
bansos.

karena tidak sesuai data antara domisili 
tempat tinggal."Jadi warga itu data 
sesuai sama RW saya, tapi tempat 
tinggalnya sudah pindah. Tapi kalau 
memang mau ngambil ya bisa, tapi kita 
RW harus koordinasi ke pihak sana 
untuk menulis bahwa warga itu udah 
dapet bansos. Ribet emang tapi biar 
enggak ada dapet ganda kan," ujarnya.

"Kitakan harus tetep jujur, sesuai 
dengan ketentuan dan form aturannya, 
dengan surat PHK, atau tidak 
berpenghasilan, gaji di bawah. Semoga 
bantuan cepat turun, karena warga 
menunggu dan juga datanya bener biar 
kita engga susah juga," katanya.

Terlebih pada tahap kedua nanti, 
penyaluran bansos harus lebih baik 
dari yang kemarin.

"Kita di bawah kan bertugas mendata 
kembali warga yang belum dapet, kita 
data tapi banyak warga yang 
berkecukupan minta didata juga 
termasuk PNS. Kalau udah gitu, kita 
RT/RW disindir itukan uang negara 
bukan uang RT/RW, tapi kita megang 
beban moral dan kasian juga warga 
kekurangan," ungkapnya.
Dari hal tersebut, ST mengharapkan 
kepada pemerintah lebih memasifkan 
kembali informasi siapa yang berhak 
dan tidak supaya penyaluran bansos 
tepat sasaran. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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