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Jumlah pasien positif terinfeksi Virus 
Corona (Covid-19) di Indonesia, hingga 
Kamis (23/4) pukul 
12.00 WIB, 
mencapai 7.775 
orang. Sementara, 
jumlah pasien 
meninggal dunia 
647 jiwa, dan yang 
dinyatakan sembuh 
960 orang, kata 
Juru Bicara 
Pemerintah untuk 
Covid-19 Achmad 
Yurianto melalui 
keterangan resmi di Graha Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB), Jakarta, Kamis (23/4). Kalau 
melihat data diatas berarti yang sembuh 

lebih banyak dari 
yang meninggal. 
Berbagai upaya 
dilakukan semua 
pihak untuk 
mengobati korban 
terinfeksi 
coronavirus covid-
19. Sebagaimana 
diketahui, hingga 
saat ini masih 
belum ditemukan 
vaksin "resmi" yang 

bisa menangkal virus dari keluarga 
corona ini. Virus Covid 19 ini disebut-

Dokter Theresia Monica Rahardjo : Terapi plasma 
darah konvalesen merupakan terapi yang sudah 
lama dikerjakan. Sekitar 100 tahun lalu, terapi ini 
sudah dikerjakan. Dan lagi, terapi ini sudah 
dilakukan pada penyakit Ebola, H1N1, Sars dan 
Mers dan terbukti sukses besar !!!

Mengatasi Covid-19
Terapi Plasma Konvalesen
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sebut menular melalui lubang-lubang 
yang terbuka di daerah wajah dan 
terhubung dengan tenggorokan 
kemudian saluran pernafasan. Kalau 
bicara lubang, ada lubang mulut, hidung, 
mata dan telinga. WHO memberikan 
informasi bahwa media lubang yang 
paling rentan menjadi saluran masuk 
virus tersebut adalah hidung, mulut dan 
mata. Virus itu masuk ke dalam saluran 
pernafasan, dan berkoloni di paru-paru. 
Maka pada pasien ditemukan gejala sulit 
bernafas. Dan ketika di rontgen, ada 
semacam kabut-kabut di daerah paru-
paru. Menurut dokter yang mengotopsi 
pasien di Tiongkok, Covid 19 ini 
merusak alveolus. Alveolus adalah 
organ tubuh manusia semacam kantung 
udara, tempat Oksigen dan 
Karbondioksida ditukar lewat saluran 

pembuluh darah. Virus itu membuat lendir 
yang begitu lengket, sehingga kerja 
alveolus rusak. Alveolus berhubungan 
dengan darah. Karena alveolus adalah 
sub organ yang menghubungkan antara 
pembuluh darah dari jantung yang 
membawa darah kotor, dengan pembuluh 
darah ke jantung yang membawa darah 
bersih. Alveolus adalah media tempat 
keluar masuk oksigen dan karbondioksida, 
dan terhubung langsung dengan 
pembuluh darah. Sederhananya seperti 
itu. Lantas, bagaimana cara pengobatan 
untuk pasien yang positif dan mengalami 
kesulitan bernafas bahkan gagal fungsi 
paru-paru? Sembari menunggu 
Imunoglobulin bekerja untuk berperang 
melawan virus dan menghancurkan Covid 
19, pasien harus tetap hidup. Mereka 
selama ini dibantu dengan ventilator, jika 
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masih ingin hidup. Mereka dibantu alat 
bantu pernafasan, untuk memasukkan 
udara bersih ke dalam paru-paru. 
Artinya mereka memaksa udara bersih 
masuk ke tempat yang rusak. Tapi kalau 
memang pembuluh darahnya yang 
dihajar, ini seperti memaksa 
membangun jalan tol di atas lumpur. 
Lumpurnya tidak dibersihkan, jalan tol 
terpaksa dibangun. Lama kelamaan ya 
jebol dan rusak. Kalau tubuh tidak 
mampu menerima oksigen, percuma 
saja memasukkan seberapa banyak 
pun oksigen. Nah untuk memasukkan 
udara ke dalam paru paru perlu alat 
yang namanya ventilator. Ventilator 
adalah alat bantu pernafasan yang 
dibuat dengan meniru alam. Sebagai 
manusia, kita bernafas dengan cara 

membesarkan rongga dada dan 
menurunkan diafragma. Sehingga 
tekanan hampa di paru-paru membuat 
udara dari luar masuk ke dalam paru-
paru. Ketika kita mengecilkan rongga 
dada, maka tekanan di dalam tinggi, dan 
akhirnya untuk menyeimbangkan dengan 
alam, udara harus keluar, tentunya 
setelah diproses melalui air sac yang 
terdapat di dalam paru-paru, yakni 
alveolus. Ventilator awalnya 
dikembangkan oleh Alexander Graham 
Bell, pada tahun 1864 dalam bentuk paru-
paru besi. Namun seiring perkembangan 
teknologi, ventilator pertama muncul pada 
tahun 1954, melalui teknologi yang 
berkembang di masa WWII, oleh ahli 
anestesi Denmark, Ernst Morch. Ventilator 
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digunakan dengan cara memasukkan 
endotracheal cylinder (tabung yang bisa 
masuk melalui trakea) melalui alat 
pernapasan manusia, yakni mulut atau 
hidung. Dan menghubungkan udara luar 
langsung dengan paru-paru. Intinya, 
ventilator memaksa udara untuk masuk 
dan keluar secara mekanis. Dalam hal 
ini, terlihat sangat efektif untuk Covid 
19, yang gejalanya seperti udara tidak 
bisa masuk ke paru-paru. Tabung 
mendorong epiglotis, yakni katup udara 
yang berhubungan langsung dengan 
hidung sehingga celah bernafas terbuka 
lebar sampai ke paru-paru. Pompa ini 
bekerja dengan konsisten. Namun untuk 
kasus covid 19 yang sudah terlampau 
banyak pasien, sehingga beberapa 
pemberitaan baik di dalam negeri atau 
di luar negeri. Tidak menemukan 
efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari 
alat kesehatan bernama ventilator ini. 
Dikarenakan ventilator hanya membantu 

pernafasan, bukan menyelesaikan akar 
permasalahan, yakni virus yang harus 
dibunuh oleh antibodi. Hingga ventilator 
bukan alat yang dengan cepat 
menyelesaikan masalah, tapi berminggu 
minggu. Sedangkan yang menunggu 
ventilator ini cukup banyak. Makanya 
banyak pasien yang meninggal. Dan juga 
yang menjadi masalah dan sekarang 
yang diributkan oleh Erick adalah adanya 
para mafia yang bermain dengan alat ini. 
Ternyata bukan isapan Jempol semata, 
bahwa ada para bedebah bedebah yang 
menginginkan corona ini hidup selama 
mungkin agar mereka tetap berpesta di 
atas mayat anak bangsa. Ventilator atau 
alat bantu pernafasan adalah alat yang 
sangat mahal. Harganya antara 25.000 
sampai 50.000 dolar Amerika. Artinya 
setara dengan 800 juta rupiah per unit 
per pasien jika digunakan. Belum lagi 
pemakaian bisa berminggu-minggu. 
Ventilator adalah alat bantu pernafasan, 
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tidak membunuh virusnya. Jadi jelas 
ya, pengadaan alat ini hanya akan 
membuat anggaran menjadi bancakan 
yang tak berdampak signifikan dalam 
mengatasi wabah. Dan masih ingat 
ketika pertama kali wabah ini muncul di 
Indonesia. Presiden Jokowi sudah 
berusaha bagaimana supaya virus ini 
tidak menyebar ke Indonesia. Beberapa 
waktu lalu pemerintah Indonesia 
melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyebut dua jenis obat yaitu 
Chloroquine dan Avigan sebagai "obat 
penawar" dari infeksi virus corona. 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan 
di Wuhan, Avigan terbilang cukup 
efektif untuk mengobati pasien 
terinfeksi covid-19. Sedangkan 
Chloroquin yang merupakan obat anti 
malaria juga dianggap efektif 
memerangi coronavirus seiring 
kemampuannya dalam memblokir virus 
dan merangsang kekebalan tubuh. 
Akan tetapi, meski dalam beberapa 
pengujian memiliki potensi besar untuk 
mengobati pasien positif covid-19, 
kedua jenis obat ini belum terbukti 

secara klinis menyembuhkan pasien 
positif coronavirus. Selain itu, Avigan dan 
Klorokuin tidak bisa sembarangan 
dikonsumsi mengingat efek sampingnya 
yang berbahaya. Obat-obat tersebut 
berisiko menyebabkan gangguan pada 
penglihatan serta gangguan pada fungsi 
jantung. Terlebih apabila dipergunakan 
dalam waktu lama serta dengan dosis 
yang tinggi. Dengan kata lain, 
keberadaan vaksin anti virus covid-19 
sejauh ini masih belum benar-benar 
ditemukan. Baru pada tahap pengujian 
lab untuk menakar keampuhan vaksin 
tersebut dalam mengobati pasien 
terinfeksi. Beberapa negara pun 
berlomba-lomba untuk menjadi yang 
pertama menemukan antivirus covid-19 
ini. Sembari menunggu vaksin yang 
sedang dikembangkan, tentunya kita 
harus mencari pengobatan alternatif lain 
guna mengendalikan penyebaran 
pandemi ini. Berbagai negara telah 
melakukan berbagai uji coba terhadap 
beberapa jenis obat yang diyakini mampu 
menyembuhkan pasien yang terinfeksi. 
Indonesia termasuk diantaranya, dengan 
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digawangi oleh Lembaga Biologi 
Molekuler Eijkman (LBME) untuk 
memimpin riset pengembangan vaksin 
antivirus corona. Namun, sejauh ini 
belum ada yang berani memberikan 
gambaran pasti perihal kapan vaksin 
yang dinanti-nantikan itu akan hadir ke 
tengah-tengah masyarakat. Sayangnya, 
bagi pasien dengan gejala berat hingga 
kritis kadang tidak tertolong dengan 
terapi obat. Ventilator yang dipasang 
juga tidak banyak membantu karena 
fungsi ventilator hanyalah membantu 
sistem pernafasan pasien bukan 
menyembuhkan pasien dari infeksi 
virus. Tentunya kita membutuhkan terapi 
yang jitu untuk membunuh virus yang 
masuk ke dalam tubuh sang pasien. 
Memang virus bisa dibunuh oleh sistem 
imunitas tubuh manusia karena 
memang fungsi imun tubuh adalah 
membunuh segala macam virus yang 
berpotensi masuk serta menginfeksi 
tubuh kita. Hal ini mungkin akan berlaku 
jika pasien dalam keadaan imun yang 
baik dan masih muda. Lain halnya 
dengan pasien yang kondisi sudah tua 
yang mana imun tubuhnya otomatis 
menurun. Dan ada juga pasien yang 
sudah memiliki berbagai penyakit berat 
serta kritis karena penyakit kronis 

lainnya seperti kencing manis (diabetes), 
tekanan darah tinggi (hipertensi) serta 
penyakit kronis lainnya. Inilah yang kadang 
membuat kondisi pasien akan turun sangat 
drastis karena penyakit kronis lainnya juga 
memperburuk kondisi pasien pada saat 
yang bersamaan. Ketika kondisi semakin 
memburuk maka kegagalan berbagai 
organ dalam tubuh seperti jantung dan 
ginjal akan membawa pasien pada 
kematian. Lantas apa tidak ada terapi lain 
yang efektif untuk para pasien berat dan 
kritis. Apa mereka harus pasrah dengan 
vonis mematikan tersebut? Jawabannya 
adalah tidak. Sekelompok ilmuwan 
ternyata tengah mengambangkan cara 
pengobatan lain yang memiliki potensi 
besar dalam meningkatkan angka 
kesembuhan orang-orang yang terinfeksi 
virus corona. Terapi Plasma Konvalesen 
atau yang kita kenal terapi plasma darah 
adalah solusi satu-satunya untuk 
menyelamatkan nyawa para pasien berat 
maupun kritis. Dokter Theresia Monica 
Rahardjo adalah dokter yang juga 
merupakan ahli genetika serta bio 
molekuler memaparkan bagaimana terapi 
plasma darah berhasil menyembuhkan 
pasien di Tiongkok dan Korea Selatan. 
Metode ini mempergunakan plasma 
convalescent atau dikenal sebagai Terapi 
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Plasma darah konvalesen sebagai 
serum untuk menolong para korban 
terinfeksi virus. Terapi Plasma darah 
atau bisa juga disebut Donor Plasma. 
Plasma darah atau kalau kita sering 
donor namanya donor Plasma. Plasma 
darah adalah Plasma yang bagian 
darah bening berwarna kekuningan 
yang tersisa setelah sel darah merah, 
sel darah putih, trombosit dan 
komponen seluler lainnya dikeluarkan. 
Plasma sendiri dilansir dari situs resmi 
Donating Plasma, merupakan 
komponen tunggal terbesar dari darah 
manusia, terdiri sekitar 55 persen dan 
mengandung air, garam, enzim, 

antibodi dan protein lainnya. Plasma 
yang terdiri dari 90 persen air merupakan 
media pengangkut sel dan berbagai zat 
penting bagi tubuh manusia. Plasma 
melakukan berbagai fungsi dalam tubuh, 
termasuk pembekuan darah, melawan 
penyakit dan fungsi penting lainnya. 
Sumber plasma adalah plasma yang 
dikumpulkan dari donor sukarela melalui 
proses yang disebut plasmapheresis. 
Secara eksklusif, plasma digunakan 
untuk pembuatan lebih lanjut menjadi 
terapi akhir (fraksinasi). Jadi untuk 
mengatasi masalah korona ini seorang 
dokter Theresia Monica pada tanggal 18 
Maret 2020 telah mengirim surat ke 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Plasma darah konvalesen sebagai 
serum untuk menolong para korban 
terinfeksi virus. Terapi Plasma darah 
atau bisa juga disebut Donor Plasma. 
Plasma darah atau kalau kita sering 
donor namanya donor Plasma. Plasma 
darah adalah Plasma yang bagian 
darah bening berwarna kekuningan 
yang tersisa setelah sel darah merah, 
sel darah putih, trombosit dan 
komponen seluler lainnya dikeluarkan. 
Plasma sendiri dilansir dari situs resmi 
Donating Plasma, merupakan 
komponen tunggal terbesar dari darah 
manusia, terdiri sekitar 55 persen dan 
mengandung air, garam, enzim, 

antibodi dan protein lainnya. Plasma 
yang terdiri dari 90 persen air merupakan 
media pengangkut sel dan berbagai zat 
penting bagi tubuh manusia. Plasma 
melakukan berbagai fungsi dalam tubuh, 
termasuk pembekuan darah, melawan 
penyakit dan fungsi penting lainnya. 
Sumber plasma adalah plasma yang 
dikumpulkan dari donor sukarela melalui 
proses yang disebut plasmapheresis. 
Secara eksklusif, plasma digunakan 
untuk pembuatan lebih lanjut menjadi 
terapi akhir (fraksinasi). Jadi untuk 
mengatasi masalah korona ini seorang 
dokter Theresia Monica pada tanggal 18 
Maret 2020 telah mengirim surat ke 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Jokowi untuk melaksanakan terapi ini. 
Surat dikirim sudah satu bulan lamanya. 
Dan hari ini, Dokter Monica bisa lega 
karena sudah dibaca dan dilaksanakan 
sesuai dengan protap kedokteran. 
Kemudian setelah diminta untuk 
dikerjakan, lantas prosedur berikutnya 
adalah membuat Tim, dengan 
pembentukan tim Jawa Bali yang 
dikerjakan oleh para dokter. Surat 
dokter Monica ditindaklanjuti oleh 
pemerintah dengan memberikan 
kepada Kemenkes. Dari Kemenkes, 
kemudian tim dokter inti mendapatkan 
persetujuan untuk bekerjasama dengan 
tim-tim dokter Monica di daerah yang 
bergabung jadi satu tim di Indonesia 
untuk terapi plasma konvalesen ini. Jadi 
bicara tentang peranan pemerintah, jadi 
masalahnya kenapa kok belum 
dipraktekan karena sejauh ini masih 
dalam urusan perizinan. Gila kan sistem 
di Indonesia. Nyawa sudah banyak 
yang melayang masih juga bermain 
main dengan izin. Kenapa Erick Thohir 
sampai teriak, dikarenakan banyaknya 
mafia yang menghadang rencana 
tersebut. Mafia ini berusaha agar terapi 
ini ditahan. Sampai mereka mengambil 
untung dalam pembelian ventilator dan 
APD. Tetapi akhirnya Jokowi 
mendengar langsung ditandatangani, 
disetujui untuk dipraktekan. Terapi 
Donor Konvalesen ini menyembuhkan 
karena sudah dibuktikan di China dan 
Korea. Sebenarnya terapi plasma 
konvalesen ini salah satu bentuk vaksin. 
Vaksin ada dua macam. Vaksin aktif 
dan pasif. Terapi Plasma Konvalesen 
(TPK) ini salah satu vaksinasi pasif. Di 
mana immunoglobulin atau daya tahan 
dari pasien Covid 19 yang sudah 
sembuh, diberikan kepada pasien Covid 
19 yang belum sembuh dan yang masih 
berjuang. Ini dikerjakan untuk 
menyembuhkan penyakitnya. Ada 
beberapa kondisi dalam pemberian 
plasma agar keberhasilan maksimal. 
Tergantung kriteria pendonornya dan 
juga resipiennya. Di Inggris, NHS Blood 
and Transplant (NHSBT) meminta 
orang-orang yang sembuh dari Covid-
19 untuk menyumbangkan darah 
sehingga lembaga kesehatan itu bisa 

menguji coba terapi tersebut. Harapannya, 
antibodi dalam plasma darah para 
penyintas bisa membantu melawan virus 
di tubuh orang yang sakit. AS telah 
memulai proyek besar-besaran untuk 
meneliti ini, melibatkan lebih dari 1.500 
rumah sakit. Di Indonesia, Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto 
dilaporkan baru saja memulai penelitian. 
Ketika seseorang terjangkit Covid-19, 
sistem kekebalan tubuh mereka 
merespons dengan menciptakan antibodi, 
yang menyerang si virus. Lama-kelamaan 
antibodi ini terkumpul dan bisa ditemukan 
di plasma, komponen cairan darah. 
NHSBT kini mendekati pasien yang telah 
sembuh dari Covid-19 untuk mencari tahu 
jika plasma darah mereka bisa diberikan 
ke orang-orang yang masih sakit karena 
virus tersebut. "Kami membayangkan 
bahwa ini akan terlebih dahulu digunakan 
dalam uji coba sebagai salah satu 
kemungkinan pengobatan untuk Covid-
19," kata lembaga itu dalam sebuah 
pernyataan. "Jika disetujui secara penuh, 
uji coba itu akan menyelidiki apakah 
transfusi plasma dari orang yang sembuh 
dapat meningkatkan kecepatan pemulihan 
pasien Covid-19 dan peluangnya untuk 
bertahan hidup." Menurut dokter Monica 
ada plasma darah yang saat ini sedang 
dikembangkan. Terapi plasma darah 
konvalesen merupakan terapi yang sudah 
lama dikerjakan. Sekitar 100 tahun lalu, 
terapi ini sudah dikerjakan. Dan lagi, terapi 
ini sudah dilakukan pada penyakit Ebola, 
H1N1, Sars dan Mers dan terbukti sukses 
besar! Sebenarnya penelitian di Cina, 
dilakukan pada 10 orang, dan 5 orang. Itu 
semua sembuh. Di Korea pada 2 orang, 
semua sembuh. Semua penelitian 
dilakukan pada pasien kritis dalam 
Ventilator ICU. Semua membaik dan 
sebagian besar pulang ke rumah. Di 
Indonesia, dokter Monica dan Tim Jawa 
Bali sedang mulai program pengumpulan 
donor. Sebenarnya sekarang sudah 
dimulai. Karena setiap center di Jawa Bali 
sudah mulai mendata donor dan beberapa 
center sudah mengambil plasma. Untuk 
melakukan hal ini, perlu keamanan dan 
kenyaman penderita. Karena kriteria 
donor dengan resipien tidak bisa asal 
saja. Donor punya kriteria tertentu, 

berikutnya resipien. Donor harus positif 
pada PCR sebelumnya dan harus 14 
hari sudah sembuh dari gejala. Setelah 
sembuh, dia harus mengalami tes PCR 
dan beri hasil negatif. Nah itu 
merupakan salah satu kriteria donor 
yang susceptible dan diambil 
plasmanya. Ada satu pasien yang 
memang diberikan plasma, pasien ini 
adalah salah satu pejabat di Indonesia 
bagian Barat, dan dikelola oleh teman 
dokter Monica sendiri. Dan pasien itu 
sudah menerima dua kali pemberian 
plasma. Saat pertama kali datang, 
pasien datang dalam kondisi yang 
sangat berat. Sekarang setelah diterapi 
2 kali, pasien tersebut sudah kembali 
kesadarannya. Itu pasien pertama yang 
diterapi sesuai protap. Tentu identitas 
pejabat tersebut tidak boleh 
disampaikan, yang pasti, itu adalah 

pejabat. Kondisi pasien membaik meski 
belum sepenuhnya sembuh sekali. 
Diberikan dua kali, dan pastinya kondisi 
membaik. Terapi ini memang Luar biasa. 
Satu orang bisa menghasilkan 500 cc 
plasma. Jadi dapat diberikan ke 2 
penderita, dan sesuai dari keadaan 
donor. Donor yang gak bisa kasih 500cc, 
mungkin bisa 250 cc terlebih dahulu. 
Pengambilan plasma bisa diulang dalam 
jangka waktu 14 hari. Satu orang donor 
bisa beberapa kali. Karena donor ini bisa 
diulang. Ada program di mana donor 
berikan secara continue. Dana donor 
pertama adalah Ratri Anindyajati? Ratri 
merupakan pasien kasus nomor 3 yang 
terinfeksi virus korona baru atau covid-19 
di Indonesia. Ratri dirawat di rumah sakit 
rujukan covid-19 di Jakarta, bersama ibu 
dan adiknya (kasus nomor 1 dan 2) yang 
lebih dulu dirawat karena covid-19. 
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Setelah dinyatakan sembuh, Ratri 
dengan kesadarannya sendiri 
mendonorkan plasma darahnya untuk 
diberikan kepada pasien covid-19 yang 
masih dalam perawatan. Melalui akun 
Instagram @ratrianindya pada Sabtu 
(18/4), ia tampak mengunggah foto 
dirinya yang tengah mentransfusi 
darahnya di RSPAD Gatot Soebroto, 
Jakarta. Ratri mengatakan, proses 
pengambilan 200 cc plasma darah 
berjalan hampir satu jam dengan alat 
khusus yang menyaring plasma darah 
dari darah merahnya. “Proses 
pengambilan plasma darah berhasil 
dengan lancar dan ternyata enggak 

begitu menyeramkan lo,” tulisnya sambil 
mengajak para penyintas covid-19 
lainnya untuk melakukan hal yang sama. 
Hingga saat ini, unggahan foto Ratri telah 
disukai oleh lebih dari 1.700 orang dan 
dikomentari 104 warganet. Salah satunya 
bahkan penasaran menanyakan cara 
untuk bisa mendonorkan plasma 
darahnya. "Mba @ratrianindya Saya mau 
donor juga. kemana ya saya melapor?" 
tanya akun @ant0n_pakpahan. Seperti 
dilansir kompas.com, Kepala Lembaga 
Biologi Molekuler Eijkman Institute Amin 
Soebandrio mengatakan, pengobatan 
untuk pasien Covid-19 dengan 
menggunakan plasma darah pasien yang 

sembuh bisa segera diterapkan. 
Menurut Amin, dalam hitungan pekan 
pengobatan ini bisa segera dilakukan. 
"Dalam beberapa pekan mendatang 
semoga bisa. Sudah ada dukungan 
BPOM dan Kemenkes," ujar Amin saat 
dikonfirmasi Kompas.com, Senin 
(20/4/2020). Amin mengungkapkan saat 
ini pihaknya sedang melakukan 
screening terhadap pasien Covid-19 
yang telah sembuh. Pasien-pasien 
inilah yang nanti akan menjadi donor 
plasma darah untuk pengobatan. Terapi 
plasma darah dilakukan karena di 
dalam plasma itu terkandung antibodi 
yang dapat menetralkan virus. Namun, 
ada syarat yang harus dipenuhi pasien 
covid-19 yang sembuh untuk bisa 
mendonorkan plasma darahnya. Salah 
satunya, jeda waktu 28 hari setelah 
pasien dinyatakan sembuh. 
"Bersamaan dengan itu, secara paralel 
nanti kami juga langsung melakukan 
pengujian. Sehingga setelahnya bisa 
langsung dipakai," tutur Amin. Meski 
demikian, Amin belum bisa 
memperkirakan hasil donor yang 
pertama nanti bisa digunakan untuk 
mengobati berapa pasien. "Itu 
tergantung. Kalau kadarnya (antibodi) 
tinggi bisa dipakai untuk dua orang 
(pasien Covid-19). Jadi itu sangat 
individual, " ungkap Amin. Dia 
menambahkan, baik PMI maupun 
Lembaga Eijkman juga akan 
memberikan pengarahan protokol 
pengobatan Covid-19 dengan plasma 
darah itu kepada rumah sakit. Menurut 
Amin, pasien yang telah sembuh juga 
akan dipastikan tetap aman dan sehat 
setelah diambil plasma darahnya. 
"Artinya dalam darahnya mengandung 
antibodi cukup baik dan tidak ada virus 
atau bakteri lain, itu sudah kami anggap 
aman. Kami minta kesediaan mereka 
untuk mendonasikan plasma darahnya," 
ujar Amin dalam diskusi berjaya "Ikhtiar 
Melawan Corona" yang digelar secara 
daring pada Sabtu (18/4/2020). Alatnya 
tidak mahal. 200 juta sudah bisa layani 
ribuan pasien. Digilir saja, prosesnya 
cepat. Lebih hemat biaya dan waktu. 
Bandingkan dengan menggunakan 
ventilator yang bisa sampai hitungan 

berhari-hari atau mungkin berminggu-
minggu. Apalagi kita tahu bahwa di 
Indonesia alat plasmapheresis sudah ada 
belasan, tinggal beli tambahannya saja. 
Bukan hanya hemat, efektivitas dan 
efisiensi dari alat plasmapheresis ini 
membangun antibodi secara donor 
tentunya. Sangat baik bukan? 
Sayangnya, para mafia-mafia alkes ini 
lebih suka main belakang dan barang-
barang mahal. Jadi kalau di mark up, 
lebih gampang. Bayangkan pengeluaran 
negara untuk ventilator, APD dan lainnya 
sekitar 40 T selama 2-3 bulan langsung 
dipotong dengan temuan terapi plasma. 
Dari bukti yang ditunjukan, kita bisa 
simpulkan bersama bahwa apa yang 
Dokter Monica dan tim lakukan 
menunjukan hasil yang memang kita 
nantikan selama ini. Bila Plasma Darah 
diyakini mampu hentikan wabah, mari 
sinergikan diri kita ke arah sana! Terbukti 
bahwa terapi plasma darah adalah terapi 
satu-satunya yang paling efektif guna 
menyelamatkan para pasien dengan 
gejala berat serta kritis. Sebagai anak 
bangsa yang mencintai NKRI ini, kita 
harus mendukung segala daya upaya 
untuk segera mengakhiri pandemi ini. 
Inilah saatnya kita berpegangan tangan 
bersama melawan pandemi ini. Jangan 
ada lagi ego sektoral dalam menghalangi 
terapi pengobatan ini. Jangan lagi jadikan 
pandemi Covid 19 ini sebagai ajang cari 
panggung bagi para politisi tua maupun 
muda. Jangan juga jadikan pandemi 
Covid 19 ini sebagai ajang mencari harta 
duniawi yang tak bisa anda bawa mati. 
Hentikan semua perang merebut duit dan 
panggung politik pencitraan, sebab 
MENANG MELAWAN WABAH adalah 
prioritas tertinggi bagi segenap penghuni 
planet biru saat ini. Ini sudah bicara 
nyawa. Semoga saja Pak Erick Thohir 
bisa membongkar mafia-mafia alkes ini. 
Jadilah manusia yang berbuat kebaikan 
bagi seluruh umat manusia dengan dasar 
kemanusiaan. Terima kasih Dokter 
Monica. Anda sudah memberikan 
kontribusi bagi bangsa dan negara ini. 
Mari kita lawan pandemi Covid 19 
bersama-sama demi Indonesia Maju. Kita 
harus optimis. Indonesia harus sembuh! 
Indonesia bisa sembuh! Merdeka.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718
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Ketika Anda sedang berpuasa, 
biasanya tubuh akan terasa lemas dan 
tak bertenaga. Oleh sebab itu, penting 
untuk menjaga asupan makanan 
bernutrisi agar tubuh tetap fit selama 
Anda berpuasa.

1. Alpukat
Alpukat merupakan salah satu buah 
yang baik dikonsumsi saat berpuasa. 
Apabila Anda rutin mengonsumsi 
alpukat saat bulan puasa, buah ini akan 
mampu menurunkan kadar kolesterol 
yang ada di dalam tubuh Anda. Selain 
itu, Alpukat juga dianggap menjadi 
buah-buahan yang ampuh untuk 
menurunkan berat badan.Tidak hanya 
itu, buah yang kaya akan zat besi, 
vitamin B, dan lemak ini baik untuk 
dijadikan sebagai sumber energi bila 
dikonsumsi saat sahur. Oleh sebab itu, 
konsumsi alpukat secara rutin saat 
sahur ataupun berbuka agar tubuh 
Anda tetap fit selama menjalankan 
ibadah puasa.
2. Apel
Apel, merupakan buah yang baik 

Konsumsi buah-buahan selama 
berpuasa merupakan salah satu cara 
yang baik untuk jaga tubuh Anda tetap 
fit. Kandungan vitamin, serat dan 
mineral yang begitu banyak pastinya 
akan membuat tubuh tetap fit selama 
berpuasa. Maka dari itu, penting bagi 
Anda untuk mengonsumsi buah-
buahan selama berpuasa. Buah-
buahan yang kaya akan vitamin dapat 
Anda konsumsi saat waktu sahur 
ataupun berbuka.Untuk mengetahui 
secara lebih rinci tentang buah yang 
baik dikonsumsi saat berpuasa, berikut 
kami rangkum 9 buah yang baik 
dikonsumsi saat berpuasa yang dilansir 
dari berbagai sumber.

Buah Yang Baik Dikonsumsi Saat Puasa

Info SIP
dikonsumsi saat berpuasa. Tidak jauh 
berbeda dengan manfaat alpukat, apel 
juga dapat menurunkan kadar kolesterol 
dalam darah. Selain itu, mengonsumsi 
apel pada saat berbuka puasa dapat 
menekan nafsu makan yang terlalu besar 
pada saat berbuka.

3. Pisang

4. Blewah

Air kelapa memiliki kandungan isotonik 
yang dapat mengganti cairan tubuh yang 
hilang serta dehidrasi. Air kelapa juga 

Oleh sebab itu, apel menjadi buah yang 
baik untuk mengontrol nafsu makan Anda 
setelah berpuasa selama seharian 
penuh. Buah yang kaya akan vitamin A, 
B, dan C ini akan dapat membuat Anda 
kenyang lebih lama bila dikonsumsi saat 
sahur.

Pisang menjadi buah yang baik 
dikonsumsi saat berpuasa berikutnya. 
Buah yang kaya akan vitamin A, B1, B2, 
dan C ini ampuh untuk menekan asam 
lambung. Daging buahnya yang lembut 
akan dapat melapisi dinding lambung 
sehingga akan cocok dikonsumsi 
penderita maag yang berpuasa. Pisang 
juga menjadi buah yang baik untuk 
membantu menjaga keseimbangan air di 
dalam tubuh.

5. Kelapa

Buah blewah yang memiliki tekstur 
daging buah yang lembut dan rasanya 
yang manis memiliki fungsi untuk 
membantu penyerapan zat-zat dalam 
makanan. Oleh sebab itu, blewah 
menjadi buah yang baik dikonsumsi saat 
berpuasa. Selain itu, buah yang kaya 
vitamin A ini juga mampu membantu 
menyerap zat-zat yang tidak diperlukan 
dari makanan berbumbu, endapan obat-
obatan, bahkan mengatasi mual akibat 
asam lambung.
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apel pada saat berbuka puasa dapat 
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dan C ini ampuh untuk menekan asam 
lambung. Daging buahnya yang lembut 
akan dapat melapisi dinding lambung 
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dapat mengobati lambung yang perih 
saat asam lambung Anda meningkat.
Selain itu, bagi penderita darah tinggi 
dan diabetes sangat dianjurkan untuk 
meminum air kelapa saat berbuka 
karena dapat mengontrol kadar gula 
dalam darah serta menurunkan kadar 
kolesterol.
6. Pepaya
Pepaya menjadi buah yang baik 
dikonsumsi saat berpuasa selanjutnya. 
Selain dikenal sebagai buah yang baik 
untuk bantu sistem pencernaan, 
pepaya juga mengandung banyak 
vitamin C dan pro-vitamin A yang dapat 
membantu memecah serat makanan 
dalam sistem pencernaan. Pepaya juga 
dikenal dapat mengurangi rasa mual 
saat pertama kali berbuka puasa.
7. Kurma
Selain identik dengan bulan puasa, 
kurma juga menjadi buah yang baik 
dikonsumsi saat berpuasa. Kandungan 
glukosa yang tinggi dalam kurma 
menjadi alasan buah ini sangat 
direkomendasikan sebagai menu 
berbuka. Kandungan yang ada di 
dalam kurma yaitu 55% glukosa dan 
45% fruktosa akan dapat membantu 

Kandungan polifenol yang ada di dalam 
stroberi menjadikan stroberi menjadi 
salah satu buah yang baik dikonsumsi 
saat berpuasa. Kandungan polifenol ini 
bisa membantu Anda untuk menurunkan 
berat badan, menghentikan sel lemak, 
dan membantu membuat tubuh Anda 
merasa kenyang. Sebuah penelitian 
menunjukkan bahwa, mengonsumsi buah 
ini dapat meredakan stres dan 
menurunkan hormon stres kortisol.

Buah yang mengandung banyak air ini 
juga dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak 
gampang sakit ketika menjalani ibadah 
puasa.
9. Stroberi

8. Buah Pir

mengembalikan energi yang hilang 
setelah seharian berpuasa.

Buah pir mengandung glukosa yang 
tinggi, sehingga buah ini dapat memberi 
energi instan yang tinggi. Oleh sebab itu, 
buah pir menjadi buah yang baik 
dikonsumsi saat berpuasa. Buah pir akan 
membuat tubuh Anda jadi tidak gampang 
lemas. Hal ini dikarenakan kandungan 
buah pir yang sangat cepat diserap oleh 
tubuh dan diubah menjadi energi.

Andi Taufan Mundur Dari Stafsus Jokowi

Andi Taufan Garuda Putra 
mengundurkan diri dari posisi staf 
khusus presiden. Pengumuman 
pengunduran diri Andi disampaikan 
dalam sebuah surat terbuka yang 
ditandatanganinya, Jumat (24/4/2020). 
"Perkenankan saya untuk 
menyampaikan informasi pengunduran 
diri saya sebagai Staf Khusus Presiden 
Republik Indonesia yang telah saya 
ajukan melalui surat pada 17 April 2020 
dan kemudian disetujui oleh Bapak 
Presiden," tulis Andi dalam surat itu. 
Dengan pengunduran diri ini, maka Andi 
artinya hanya menjabat selama 5 bulan 
sebagai staf khusus presiden. Awal jadi 
stafsus Ia diperkenalkan Jokowi di teras 
Istana sebagai staf khusus milenial 
bersama enam orang muda-mudi 
lainnya pada akhir November 2019 lalu. 
Saat itu, Jokowi mengaku sengaja 
menunjuk tujuh anak muda ini sebagai 
staf untuk teman diskusi agar 
mendapatkan terobosan yang out of the 
box dalam menyelesaikan 
permasalahan negara.Presiden Jokowi 
juga saat itu menegaskan bahwa 
stafsus milenial ini tak perlu setiap hari 
berkantor di Istana. Sebab, sebagai 

milenial yang dianggap berprestasi, 
mereka juga mempunyai kegiatan di 
bidangnya masing-masing. "Tidak full 
time, (karena) beliau-beliau sudah 
memiliki kegiatan dan pekerjaan," kata 
Jokowi saat itu. Andi Taufan sendiri 
memiliki pekerjaan sebagai CEO dan 
pendiri PT Amartha Mikro Fintek, sebuah 
perusahaan fintech pendanaan yang 
menghubungkan pemodal dengan pelaku 
usaha mikro secara online.Polemik 
belakangan muncul setelah Andi mengirim 
surat berkop Sekretariat Kabinet kepada 
para camat di Indonesia. Dalam surat per 
tanggal 1 April itu, Andi meminta camat 
mendukung petugas lapangan Amartha 
yang akan turut memberikan edukasi 
kepada masyarakat di desa terkait Covid-
19. Amartha siap berpartisipasi dalam 
program tersebut di Jawa, Sulawesi dan 
Sumatera. Konflik Kepentingan dan 
Potensi Korupsi Direktur Pusat Studi 
Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum 
Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai, 
surat tersebut sarat akan kepentingan. 
Feri mengatakan, dalam peristiwa ini, 
nuansa konflik kepentingan sangat kental 
karena perusahaan yang ditunjuk adalah 
milik Andi pribadi. Padahal, sebagaimana 
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bunyi Undang-undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang penyelenggara negara 
yang bersih dan bebas KKN, 
penyelenggara negara dilarang 
melakukan tindakan yang bermuatan 
konflik kepentingan. "Ini surat aneh ya 
karena terbuka sekali permainan 
kepentingannya," kata Feri. Feri juga 
menyebut bahwa tidak seharusnya staf 
khusus presiden punya kewenangan 
untuk menentukan pihak yang berhak 
memberikan layanan jasa. Selain itu, 
menurut dia, tidak mungkin pengadaan 
barang dan jasa dengan cakupan 
wilayah seluruh desa di Indonesia 
dilakukan melalui mekanisme 
penunjukkan. "Pengadaan barang dan 
jasa berskala besar harus melalui open 
tender, bukan penunjukan langsung," 
ujarnya.Feri mengatakan, jika peristiwa 
ini motifnya adalah untuk mencari 
keuntungan dengan menyalahgunakan 
kekuasaan, maka dapat digolongkan 
sebagai tindak korupsi sesuai dengan 
bunyi Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999. Indonesia Corruption Watch 
(ICW) pun mendesak Presiden Joko 
Widodo memecat Andi. Menurut peneliti 
ICW Egi Primayogha, tindakan Andi 
tidak dapat dibenarkan. "Presiden harus 
segera memecat staf khusus yang 
berpotensi memiliki konflik 
kepentingan," kata Egi. Egi menilai, 
sebagai pejabat publik Andi tak 
berpegang pada prinsip etika publik. 
Garuda Padahal, sudah sepatutnya 
etika itu dijunjung tinggi, salah satunya 
dengan menghindari konflik 
kepentingan dalam menghasilkan 
kebijakan. Ditegur hingga mundur 
Setelah suratnya ke camat bocor dan 
mendapat sorotan luas publik, Andi 
akhirnya meminta maaf. Ia juga 
mengaku sudah mencabut surat yang 
menuai polemik itu. Tenaga Ahli Utama 
Kantor Staf Presiden (KSP) Donny 
Gahral juga menyebut sudah ada 
teguran keras yang diberikan kepada 
Andi. "Yang bersangkutan sudah 
ditegur keras dan sudah meminta maaf 
secara terbuka juga melalui surat yang 
sudah diviralkan, yang kita tahu 
belakangan ini," kata Donny. Karena 
sudah ada permintaan maaf, maka 

Donny menyebut tak perlu ada sanksi 
lebih jauh yang diberikan kepada 
Andi.Namun belakangan, Andi ternyata 
mengajukan surat pengunduran diri 
kepada Presiden Jokowi. Setelah 
pengunduran dirinya disetujui, ia lalu baru 
mengumumkan pengunduran dirinya 
kepada publik. Dalam pernyataan 
pengunduran dirinya, Andi sama sekali 
tidak menyinggung soal surat kepada 
camat yang menjadi biang masalah. Andi 
hanya menyebutkan, pengunduran diri ini 
semata-mata dilandasi keinginan yang 
tulus untuk dapat mengabdi secara penuh 
kepada pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, terutama yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil. Ia pun mengaku 
sangat bersyukur dan berterima kasih 
kepada Presiden atas kepercayaan, 
pelajaran dan nilai-nilai yang diberikan 
selama ini. "Dalam kurun waktu tersebut, 
saya menyaksikan sendiri bagaimana 
beliau adalah sosok pemimpin teladan 
yang bekerja keras dengan tulus dan 
penuh dedikasi demi kebaikan seluruh 
masyarakat dan masa depan Indonesia," 
kata dia. Andi mengaku mendapat banyak 
pelajaran berharga yang dipetik. Namun, 
ia juga mengaku tidak luput dari berbagai 
kekurangan. "Untuk itu, saya sekali lagi 
mohon maaf dan akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk menjadi lebih 
baik," kata dia. Selain Andi, belum lama ini 
CEO Ruangguru Adamas Belva Delvara 
juga mundur dari posisi staf khusus 
presiden. Keputusan itu diambil usai 
penunjukan Ruangguru sebagai mitra 
program kartu pra kerja menuai polemik 
karena dinilai sarat konflik kepentingan.
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Tetapi tim peneliti internasional itu 
memperingatkan agar tidak ada reaksi 
berlebihan atas potensi tsunami 

Jika tsunami terbesar terjadi di era ini, 
akan menghasilkan gelombang yang 
mampu menggenangi Teluk Balikpapan 
- daerah yang dekat dengan ibu kota 
baru yang diusulkan Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengumumkan 
Ibu kota Indonesia akan dipindah dari 
Jakarta ke Kalimantan. Pusat 
administrasi baru akan dibangun di dua 
kabupaten - Kutai Kartanegara dan 
Penajam Paser Utara - di provinsi 
Kalimantan Timur, dekat dengan kota 
Balikpapan dan Samarinda.Namun, 
para ilmuwan baru saja 
mengidentifikasi potensi risiko tsunami 
di sekitar wilayah ibu kota baru 
Indonesia itu. Para peneliti itu 
sebelumnya memetakan bukti 
beberapa tanah longsor kuno bawah air 
di Selat Makassar, antara pulau 
Kalimantan dan Sulawesi.

Ilmuwan : Potensi Tsunami Di Ibu Kota Baru

Data seismik
Tim peneliti Inggris-Indonesia 
menggunakan data seismik untuk 
menyelidiki sedimen dan strukturnya di 
dasar laut Makassar.Survei tersebut 
mengungkapkan 19 zona berbeda di 
sepanjang selat tempat lumpur, pasir, 
dan lanau (kepingan atau butiran batu 
yang lebih kecil daripada pasir halus) 
jatuh ke lereng yang lebih 
dalam.Beberapa longsoran di antaranya 
memiliki ratusan kilometer kubik material 
- volume yang lebih dari mampu 

tersebut."Kami masih memiliki banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan untuk 
menilai situasi dengan tepat. Artinya, ini 
adalah sesuatu yang mungkin harus 
pemerintah Indonesia masukkan dalam 
daftar risiko di suatu tempat - bahkan 
jika kita hanya berbicara tentang 
peristiwa 'frekuensi rendah, dampak 
tinggi'," kata Dr Uisdean Nicholson dari 
Heriot-Watt University, Inggris seperti 
dikutip dari BBC, Kamis (23/4).
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mengganggu kolom air, dan 
menghasilkan gelombang besar di 
permukaan laut.
"Tanah longsor ini - atau mass transport 
deposits (MTDs)- cukup mudah dikenali 
dalam data seismik," jelas Dr Rachel 
Brackenridge dari Universitas Aberdeen 
selaku penulis utama di makalah yang 
menggambarkan penelitian.
"Mereka berbentuk seperti lensa dan 
sedimen di dalamnya kacau-balau; 
mereka bukan lapisan datar, teratur, 
seperti jalur yang Anda harapkan akan 
ditemukan. Saya memetakan 19 

kemungkinan, tetapi itu dibatasi oleh 
resolusi data. Mungkin masih akan ada 
yang lainnya, peristiwa kecil yang tidak 
bisa saya lihat," katanya kepada BBC 
News.
Tanah longsor bawah laut
Semua MTD berada di sisi barat saluran 
(3.000 m) yang dalam dan melintasi Selat 
Makassar. Sebagian besar berada di 
sebelah selatan delta Sungai Mahakam di 
Pulau Kalimantan, yang mengeluarkan 
sesuatu berjumlah hingga jutaan meter 
kubik sedimen setiap tahun.Tim peneliti 
berpikir material tersebut diambil oleh 

Tumpukan sedimen curam yang 
terpahat dari waktu ke waktu akhirnya 
runtuh ke lereng, mungkin dipicu oleh 
guncangan gempa bumi setempat. 
Inilah potensi tsunami yang diprediksi 
terjadi di Indonesia.Apa yang tidak bisa 
dikatakan tim peneliti saat ini adalah 
tanah longsor bawah laut. Perkiraan 
terbaik mereka dalam periode geologi 
saat ini, kemungkinan terjadi dalam 
kurun 2,6 juta tahun terakhir.Core yang 
diekstraksi dari MTD dapat lebih 
membatasi prediksi usia dan frekuensi 
runtuhnya lereng. Pendanaan untuk 
meneliti hal tersebut tengah dilakukan.

arus di selat dan kemudian dibuang di 
tempat yang lebih dangkal dari dasar 
laut jatuh jauh ke kedalaman.

Tim peneliti juga berencana untuk 
mengunjungi daerah pesisir Kalimantan 
untuk mencari bukti fisik dari tsunami 
purba, untuk memodelkan jenis 
gelombang yang bisa mengenai garis 
pantai.Ben Sapiie, dari Institut 
Teknologi Bandung di Indonesia, 
mengatakan, "Penelitian ini 
memperkaya pengetahuan masyarakat 
geologi dan geofisika Indonesia tentang 
bahaya sedimentasi dan tanah longsor 

Dalam tim tersebut, Prof Dan Parsons 
adalah direktur Institut Energi dan 
Lingkungan di Universitas Hull. 
Kelompoknya juga mempelajari tanah 
longsor bawah laut di seluruh dunia.

di Selat Makassar. Masa depan penelitian 
ilmu Bumi menggunakan pendekatan 
terintegrasi, multi-ilmiah dengan kolaborasi 
pihak internasional."

"Sedimen ini menumpuk dan kemudian 
runtuh ketika tidak stabil. Yang jadi 
kuncinya kemudian adalah 
mengidentifikasi titik kritis, atau pemicu, 
yang menyebabkan keruntuhan. Kami 
telah melakukan pekerjaan serupa di fjord, 
menjelajahi beberapa pemicu, magnitudo, 
dan besarnya frekuensi reruntuhan yang 
bisa terjadi.
“Reruntuhan terbesar dan tsunami 
terbesar kemungkinan akan terjadi ketika 
tingkat pengiriman sedimen sangat tinggi 
tetapi pemicunya jarang terjadi, sehingga 
ketika reruntuhan terjadi hasilnya sangat 
besar."

Dia mengatakan kepada BBC News: "Yang 
menarik di sini adalah bagaimana sedimen 
ini sedang bekerja kembali dan menumpuk 
dari waktu ke waktu di Selat Makassar 
oleh arus laut.
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HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Internasional

Tanah Air

Convenience / gas station store is

looking for :

FULL TIME cashier (2pm - 11:30pm)

and part time lottery (Sat - Sun) 

call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)

                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Amerika

Iran melontarkan kecaman setelah 
Prsiden Donald Trump mengancam 
bakal menenggelamkan kapal yang 
melakukan pelecehan ke kapal AS. 
Dalam pernyataannya, Teheran 
mengancam bakal menghancurkan 
"setiap kapal teroris AS" jika mereka 
merasa keamanan meeka di Teluk 
terganggu. Hubungan dua negara 
kembali memanas, setelah Garda 
Revolusi Iran mengumumkan berhasil 
meluncurkan satelit militer mereka yang 
pertama.Saya sudah menginstruksikan 
AL AS untuk menenggelamkan dan 
menghancurkan semua kapal Iran jika 
mereka melecehkan kapal kami di 
lautan," ancam Trump di Twitter. Dalam 
konferensi pers, presiden 73 tahun itu 
menerangkan bahwa dia tidak 
mengubah aturan kontak senjata matra 
laut Negeri "Uncle Sam". Dia 
menegaskan tidak ingin melihat ada 
kapal Teheran yang mengellingi kapal 
AS dan berusaha menggoda mereka. 
"Kami tidak tinggal diam. Kami bisa 
menembak mereka," kata dia. Kepala 
Garda Revolusi Iran, Hossein Salami 

Salami kembali.Pekan lalu, AL AS 
menyatakan 11 kapal Iran mengepung 
mereka, dan "melakukan aksi yang 
berbahaya serta melecehkan" di Teluk. 
Tapi, Teheran justru menyalahkan AS. 
Wakil Menteri Pertahanan David Norquist 
berujar, Trump sudah memberikan 
peringatan kepada Iran mengenai 
kemampuan kapal perang mereka. 
Jenderal Abolfazi Shekarchi, juru bicara 
militer Iran, menuding presiden ke-45 AS 
itu sudah "membully" mereka, dan 
menyebut seharusnya dia fokus pada 
wabah di negaranya. 
Saat ini, AS adalah negara dengan tingkat 
kasus virus corona terbesar dunia, 
dengan 840.000 kasus positif, termasuk di 
antaranya adalah 3.500 personel 
militernya. Ketegangan Iran dan AS pada 
tahun ini dimulai setelah Pentagon 
membunuh komandan Pasukan Quds, 
Mayor Jenderal Qasem Soleimani, pada 
Januari lalu. Beberapa hari kemudian, 
Iran membalas kematian Soleimani 
dengan menghujani dua pangkalan AS 
dan sekutunya di Irak menggunakan 
rudal.

Iran Ancam Balik Amerika
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