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Beberapa hari ini ramai di sosmed 
pembahasan tentang acara Mata 
Najwa yang menghadirkan Jokowi 
beberapa hari yang lalu. Topiknya 
berjudul "Jokowi Diuji Pandemi". Isinya 
berupa tanya jawab antara Najwa 
Shihab dengan Jokowi. Najwa yang 
bertanya, Jokowi yang menjawab. 
Najwa menantang Presiden dengan 
memberikan sebuah judul propaganda 
"Jokowi Diuji Pandemi" Kiasan 
menantang terdengar dalam setiap bait 
pertanyaan yang hanya menampilkan 
masalah-masalah. Najwa selalu 
mempertanyakan masalah, Jokowi 
selalu berusaha mengklarifikasi setiap 
arah penggiringan Najwa itu. Sesuai 
prediksi Najwa mencecar banyak 
pertanyaan terkait dengan persoalan 
pandemi Covid-19 di Indonesia dan 
seperti biasa pak Jokowi pun selalu 
bisa menjawab dengan bijak, tenang 

dan berbasis data. Banyak hal yang 
dibahas pada acara tersebut, misalnya 
masalah KRL, masalah kapan covid ini 
berakhir, masalah lockdown, masalah 
dana PSBB dan perbedaan mudik dan 
pulang kampung. Selama 38 menit 
pertemuan Najwa Shihab dengan 
Presiden Indonesia, ada lebih dari 5 isu 
yang dibahas oleh mereka. Tapi yang kita 
bicarakan adalah mudik dan pulang 
kampung. Kenapa kita bicarakan masalah 

Mata Najwa
Matanya 
Bingung
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ini, dikarenakan karena masalah ini 
yang masih membuat masyarakat 
bingung mungkin termasuk anda 
sendiri. Dan malah menyalahkan 
Jokowi tidak bisa membedakan mudik 
dan pulang kampung. Saat Najwa 
mewawancarai Presiden Jokowi terkait 
materi ujian pandemi corona yang 
sedang melanda Indonesia, sebetulnya 
saat itu sudah terlihat dengan jelas dari 
perkataan dan gestur tubuh Jokowi. 
Jokowi tampil sebagai bapak bangsa 
dengan segala sifat kebapakannya, 
bukan sebagai penguasa tertinggi 
negara dengan segala kekuatan otoriter 
yang dimilikinya. Tampak jelas di layar 
kaca kita masing-masing wajah 
kebapakan Jokowi yang sangat 

mengkhawatirkan rakyatnya. Terlihat juga 
wajah lelah Jokowi yang kepikiran tentang 
nasib seluruh rakyat Indonesia, terutama 
rakyat kecil yang terkena dampak 
langsung dari serangan virus corona. 
Jujur wajah itu membuat kita terharu dan 
iba. Yang Jokowi katakan saat itu adalah 
semuanya dilakukan untuk kepentingan 
rakyat. Jokowi takkan pernah mau 
mengambil atau menyetujui sebuah 
kebijakan tanpa solusi. Karena itulah 
seringkali Jokowi tak bisa menghindarkan 
mengambil keputusan terbaik dari pilihan-
pilihan yang buruk. Intinya, Jokowi takkan 
pernah mau mengambil sebuah kebijakan 
yang akhirnya membuat rakyat jadi 
berjuang sendirian. Jokowi takkan pernah 
meninggalkan rakyatnya apapun 
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alasannya. Itulah yang ditangkap dari 
wawancara Jokowi dan Najwa tersebut. 
Dari sini bisa disimpulkan terlepas dari 
segala kekurangan dan kelebihan yang 
ada dalam diri Jokowi dalam memimpin 
bangsa ini, Jokowi adalah bapak 
bangsa yang sangat mencintai 
rakyatnya. Itu point utama yang tak 
dapat disangkal siapapun juga kecuali 
oleh kaum pembenci. Sebab yang 
namanya pembenci, Apapun akan 
mereka lihat dengan sorot mata penuh 
kebencian. Tak ada kebaikan dalam hati 
mereka. Karena itulah tak ada kebaikan 
pula yang keluar dari perkataan dan 
perbuatan kaum pembenci. Rumusnya 
sederhana. Dari satu sumber mata air 
takkan bisa memancarkan dua macam 

air yaitu air tawar dan air asin sekaligus. 
Jadi biarlah kaum pembenci terus 
membenci. Sampai suatu saat titik 
pertobatan atau tenggelam dalam lautan 
kebencian akan mereka alami secara 
pribadi. Saat ini lebih penting bagi kita 
untuk bersatu mendukung pemerintah 
dalam memerangi wabah corona. 
Sayangnya kaum pembenci terus 
menggaungkan kebenciannya lewat 
alasan yang dicari-cari, termasuk 
mempermasalahkan penjelasan Jokowi 
tentang pulang kampung dan mudik. 
Jokowi diolok dan dihujat dengan segala 
macam penghinaan terkait perbedaan 
pulkam dan mudik. Padahal membedakan 
pulkam dan mudik sebetulnya sangat 
mudah. Ya, mungkin cuma sebatas kata 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

Mudik dan Pulang kampung yang 
mampu dicerna oleh mereka. Tapi itu 
juga cuma menggaungkan kematian 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa 
menerangkan, “Masalahnya ada 
dimana dengan kata Mudik dan Pulang 
Kampung??”. Arti Mudik dan Pulang 
kampung memang sama tapi beda 
situasi. Masalahnya dalam pandemi ini 
bukan hanya urusan kesehatan tapi 
ekonomi juga. Mudik itu hanya 
sementara, sedangkan pulang kampung 
bisa selamanya. Mari kita lihat kamus. 
Dalam kamus, mau diputar balik seperti 
apapun ya kamu akan temui arti yang 
sama untuk kata mudik dan pulang 
kampung. Itu menurut kamus. Menurut 
KBBI. Jangan dipersoalkan lagi dari 
bacaan harfiah dua kata tersebut. 
Keduanya sama! Kalau ada yang bilang 
beda maka ia harus mampu 

menjelaskan secara tepat supaya tidak 
kemudian menjadi pertentangan secara 
luas. Di kamus bilang sama, kok kamu 
bilang beda? Jadi, mudik dan pulang 
kampung itu beda atau sama? Ya, kalau 
mau cari gampang buka kamus saja dan 
jawab kegiatannya sama! PUASkan. 
Kegiatan yang sama tersebut adalah 
ketika perantau/pekerja migran pulang ke 
kampung halamannya masing-masing. 
Tetapi tidak selesai sampai di situ. Jangan 
senang dulu. Ada penyempitan (atau 
pergeseran) makna untuk kata "mudik" 
dalam budaya kita. Kamus ya kamus, dia 
bukan sesuatu yang absolut. Mari kita 
periksa dari makna kata itu sendiri dan 
kegunaannya untuk apa. Mudik 
sebetulnya berasal dari bahasa Jawa 
Ngoko yaitu “mulih dilik” yang berarti 
pulang sebentar di Indonesia identik 
dengan tradisi tahunan yang terjadi 
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menjelang hari raya besar keagamaan 
misalnya menjelang Lebaran atau 
Natalan. Pada saat itulah ada 
kesempatan untuk berkumpul dengan 
sanak saudara yang tersebar di 
perantauan. Itulah tradisi yang sudah 
membudaya. Tradisi mudik ini harus 
dipahami sesuai konteks. Di sinilah, 
Najwa harus belajar tentang semantik 
atau pemaknaan kata. Mudik diartikan 
sebagai kegiatan perantau atau pekerja 
migran yang kembali ke kampung 
halamannya UNTUK SEMENTARA 
waktu saja. Setelah lebaran selesai 
maka mereka akan kembali ke tempat 
dimana mereka mencari nafkah. Dalam 
konteks inilah Jokowi menyampaikan 
kepada Najwa bahwa mudik dan 

pulang kampung itu beda. Pemaknaan 
kata mudik dalam pembicaraan tersebut 
JOKOWI jelas mengkhususkan pada 
mudik SAAT lebaran. Jokowi adalah 
orang yang dibesarkan di kampung. Dia 
adalah orang yang terbiasa dengan 
terminology yang digunakan sehari-hari 
oleh anak desa. Orang yang lahir dari 
rahim Boyolali di Solo, menjadi sosok 
yang memahami betul definisi yang ia 
gunakan. Maka Joko Widodo cenderung 
berkata dengan lamban, menata kata 
dengan hati-hati. Mungkin memang beliau 
tidak terlalu mahir menata kata. Tapi 
setiap kata-kata yang keluar, meski 
perlahan namun pasti dan mendarat 
semua. Bahwa Najwa tidak memahami 
secara mendalam definisi makna dan 
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konteks dari perbedaan mudik dan 
pulang kampung. Dia mengatakan 
bahwa ini hanya masalah timing. Kalau 
bicara masalah timing, semua orang 
pasti setuju. Tapi dia sepertinya tidak 
memahami volume pemudik dan orang-
orang yang tiap minggunya harus 
pulang kampung. Pulang kampung 
dikerjakan oleh 1 jutaan orang setiap 
periodenya. Bukan saat lebaran saja. 
Orang kerja pulang kampung bisa 
kapan saja, dan kepadatan pasti tidak 
terjadi. Kementerian perhubungan 
mencatat sekitar satu juta orang sudah 
pulang kampung. Tapi begini logikanya. 
Kalau bicara tentang belasan juta 
penduduk Jakarta, memang pasti ada 
sekelompok orang yang memilih untuk 
setiap periode tertentu pulang kampung. 
Misalnya satu minggu sekali, atau 
bahkan beberapa hari sekali. Itu yang 
dicatat. Sekarang mari kita bahas 
mudik. Mudik itu adalah kegiatan yang 
dikerjakan secara masif, pada hari raya 
Lebaran. Dari H-7 Lebaran pun, sudah 
ada yang mudik, dan puncak arus mudik 
terjadi di H-1 atau H-2 Lebaran. Inilah 
yang direncanakan untuk dilarang oleh 
Jokowi. Dan sepertinya, Najwa lagi-lagi 
bertanya “ini kan masalah timing?” Itu 
terlihat gamblang dalam video. Najwa 
mungkin yang masih perlu banyak 

belajar soal arti makna atau semantik 
sebelum 'mendesak' Jokowi dalam 
bertanya. Sebagian orang mengatakan 
bahwa semantik adalah cabang linguistik 
yang mempelajari arti/makna yang 
terkandung pada suatu bahasa, kode, 
atau jenis pembahasaan lainnya. Atau 
dengan kata lain, sederhananya semantik 
adalah pembelajaran tentang makna! 
Penekanan makna kata mudik yang 
dikatakan JOKOWI saat itu sudah sangat 
jelas, Crystal Clear bahwa ia merujuk 
pada pulang sesaat hanya saat lebaran, 
bukan merujuk pada pulang kampung 
yang tidak tahu kapan baliknya. Bisa 
sebulan, dua, atau tiga bulan tergantung 
kondisinya. Mudik istilah ini tak bisa 
dipisahkan dengan Lebaran atau hari raya 
Idul Fitri. Ibu Kota Negara seperti dikuras 
isi penduduknya, terutama para 
pendatang dan perantau, terus menjadi 
lengang karena mereka melakukan acara 
mudik secara massal. Rumah-rumah di 
desa yang biasanya hanya berisi 2-3 
orang, pada saat Lebaran bisa 
membengkak jadi 5 sampai 10 orang 
karena sanak famili mereka mudik. 
Apakah mereka pulang kampung? Tidak. 
Mereka cuma mudik. Pulang sesaat untuk 
temu kangen, merayakan Lebaran, 
meminta maaf dan sungkem kepada 
orangtua, sedikit reuni kecil dengan 
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teman-teman sekolah, atau menghadiri 
arisan dengan keluarga besar ... lalu 
setelah 3-5 hari biasanya sudah mulai 
kembali ke “tempat perjuangan” mereka 
di Jakarta atau daerah-daerah lain. 
Bagi orang yang mudik tidak akan bisa 
mengikuti kebijakan karantina selama 
14 hari, karena jatah cuti atau libur 
mudik hanya berkisar 3-7 hari saja. 
Kalau pulang kampung taruhlah sekitar 
1-2 bulan orang itu di desa, cukup 
untuk mengisolasi diri guna memulihkan 
diri, serta menata hati dan mental untuk 
kembali bertarung mencari pekerjaan 
jika keadaan memungkinkan. Tidak 
buru-buru. Kalau 3-4 bulan Corona 
belum berlalu, ya mereka masih stay di 
kampung. Kalau pemudik? Siapa mau 
bayar karyawan yang di rumah 2-3 
bulan tanpa sehari pun nongol di 
kantor? Orang yang pulang kampung 
akan menetap lebih lama di desanya, 
sehingga dia bisa mengikuti kebijakan 
karantina selama 14 hari dan bisa 
bekerja di desa berkat Dana Desa, 
maka pilihan pulang kampung lebih 
baik daripada hidup di Jakarta terlunta-
lunta. Sampai sini paham ya? Masih 
tidak ngerti. OK kita ambil sekitar kita 
Philadelphia. Bila kita sudah lama 
tinggal di Philadelphia dan kemudian 
kita dikasih kesempatan hingga bisa 

mendapatkan ijin seperti surat untuk 
tinggal selamanya di Philadelphia. 
Kemudian keluarga kita semuanya 
tinggal di Philadelphia. Tetapi kita masih 
punya sanak keluarga di Indonesia. Dan 
waktu liburan sekolah tiba yang 
massanya kurang lebih 3 bulan. Maka 
ketika kita diberi sedikit rejeki, kita ada 
rasa rindu dengan kampung halaman kita 
dan kita ingin menjenguk saudara kita 
yang masih di Indonesia. Maka kita akan 
mudik mungkin sekitar sebulan melepas 
rindu dan kembali ke tempat asal kita 
mencari nafkah. Karena di Indonesia 
tidak mungkin kita kerja dikarenakan 
tempat kita bekerja di Philadelphia tidak 
bisa memberi kita waktu yang lama. Jika 
kita melanggar resikonya pasti kita 
dikeluarkan dari tempat kerja. Sedang 
kalau pulang kampung kita kembali ke 
Indonesia dikarenakan mungkin kita 
sudah bosan di Philadelphia atau 
kemungkinan di Philadelphia ini kita 
sudah tidak mungkin dapat kerja lagi 
dikarenakan tidak adanya lowongan buat 
kita. Misalnya di Philadelphia semua toko 
dan Pabrik sudah tutup untuk waktu yang 
lama. Dan ketika ditanya tidak ada yang 
tahu kapan corona ini berakhir. Jadi bila 
kita disini tidak ada penghasilan dan bila 
kita paksa untuk menetap, kita pasti akan 
menjadi gelandangan dan menyusahkan 

orang. Maka kita putuskan untuk pulang 
kampung asal kita berada. Karena 
dengan kita pulang Indonesia kita masih 
bisa membantu keluarga atau teman di 
mana kita berasal. Atau kita bisa 
menunggu waktu yang tepat sampai 
situasi yang memungkinkan untuk kita 
merantau lagi. Bagi orang yang 
menganggap bahwa mudik dan pulang 
kampung itu adalah sama, ya tidak 
masalah, tetapi ingatlah akan makna 
yang sudah disampaikan oleh Jokowi 
serta tujuan pemerintah tak melarang 
pulang kampung ketika itu. karena kalau 
orang perantauan gak kerja maka gak 
akan makan, gak kuat bayar kontrakan 
dan lain sebagainya. Sebagai orang yang 
kerap merantau, semua pun paham akan 
hal itu. Ingatlah, yang ditanyakan oleh 
Najwa itu terkait 1 juta orang perantauan 
yang sudah pulang ke kampung, dan 
Jokowi menjelaskan mengapa saat itu 
pemerintah memperbolehkannya dengan 
mengatakan bahwa mereka itu pulang 
kampung karena gak kerja lagi akibat 
dirumahkan dan lain sebagainya. 
Sedangkan pemerintah melakukan 
larangan mudik dengan tegas, karena 

mudik itu bertujuan untuk merayakan 
hari raya di tempat asal dia dilahirkan. 
Jadi jika kita kembalikan tujuan dari 
kata tersebut. Buat apa tujuan dan 
makna kata tersebut (semantik). 
Pembicaraan tentang makna masuk 
sebagai objek semantik. Ini adalah 
sebuah bidang kajian yang sangat luas 
karena dipelajari juga misalnya aspek-
aspek struktur dan fungsi bahasa yang 
dapat dihubungkan dengan psikologi, 
filsafat, dan antropologi. Kenapa 
umpamanya Jokowi menekankan dan 
menyempitkan makna mudik terbatas 
pada saat lebaran. Di video itu juga 
jelas dikatakan bahwa kalau orang 
berbondong-bondong mudik SAAT 
menjelang lebaran pasti akan terjadi 
penumpukan dan kepadatan. Ini yang 
hendak dihindari Jokowi dengan 
melarang mudik. Simple. Jadi apakah 
mudik dan pulang kampung sama 
saja? Iya! Tetapi apakah maknanya 
kemudian bisa bergeser dan menjadi 
berbeda, sesuai konteks? Iya! 
Makanya ada istilah hilir-mudik, artinya 
bolak balik, kesana kemari. Dari hilir ke 
udik lalu balik lagi. Tetapi belum pernah 
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kita jumpai ada istilah hilir-pulang 
kampung! Berbeda dengan pulang 
kampung. Misalnya seorang tetangga 
saya yang mendadak tidak bisa bekerja 
lagi di Jakarta, meskipun disana agak 
menjanjikan, memutuskan kembali ke 
rumah atau pulang kampung. Tak harus 
menunggu Lebaran tiba, hanya karena 
tidak ada yang bisa dikerjakan, lalu 
memutuskan kembali ke rumah, dan 
mencari pekerjaan di sana ... sampai 
hari ini. Contoh lagi yang sering kita 
gunakan tapi hanya untuk 
membedakan “mudik” dan “pulang”. 
Ketika ada orang meninggal dunia, 
sering kita memakai istilah “pulang ke 
Rahmatullah” (bagi yang Muslim) atau 
“dipanggil pulang ke Rumah Bapa” 
(bagi yang Kristen). Apakah anda 
pernah dengar waktu menghadiri orang 
yang kesusahan ditinggal meninggal : 
“Telah mudik ke Rahmatullah” apalagi 
ditambah keterangan: “Kemungkinan 
kembali setelah 3-5 hari setelah urusan 
di sana selesai. I’ll be back!” 
Pertanyaannya, apakah Pernah dari 
kalian ada yang melihat atau 
mendengar kata kata menghadiri acara 
pemakaman dengan tulisan seperti 
yang terakhir Pakai kata mudik? 
Rasanya tidak pernah ya. Agak maksa 
sedikit sih, tapi gak papalah. Cuma 
ingin memberi ilustrasi untuk 
memperjelas pemahaman kita 
mengenai bedanya mudik dan pulang 
kampung. Tapi, kita harus paham. 

Orang yang tidak suka dengan keadaan 
yang tenang selalu bikin masalah receh 
(kecil), banyak yang tak mau terima 
penjelasan yang beda makna ini. Lalu 
menuduh Presiden hanya berkelit atau 
tak mau dianggap lambat. Ya tak 
masalah. Bagi kita biasa saja. Teman-
teman tak perlu menjelaskan berulang 
ulang sesuatu yang sudah jelas. Kita 
hanya perlu menjelaskannya sekali. 
Kalau kemudian mereka tetap tidak mau 
terima, lalu terus menyalah-nyalahkan 
dan baper, kita maklumi saja. Karena di 
Indonesia ini memang banyak orang-
orang yang tak bisa membedakan dua 
peristiwa, hanya karena keduanya mirip. 
Contoh seperti muka bonyok Ratna 
Sarumpaet. Sebagian orang meyakini 
bahwa Ratna itu dipukuli orang tak 
dikenal. Bahkan wartawan senior Nanik S 
Deyang begitu termehek-mehek saat 
menceritakan kejadian pemukulan 
tersebut. Padahal faktanya Ratna operasi 
plastik. Mukanya bonyok karena operasi. 
Bukan karena dipukuli. Tapi meski begitu, 
meskipun Ratna sudah mengakui bahwa 
dirinya tidak dipukuli, melainkan operasi 
plastik, tetap saja sampai saat ini ada 
orang yang mempercayai bahwa Ratna 
berbohong karena ketakutan atau 
ditekan. Jadi mengaku dioperasi. Masa 
ada? Banyaaaak. Begitu juga dengan si 
Rizieq pujaan kaum 212. Mereka sampai 
saat ini meyakini bahwa Rizieq itu 
melakukan umroh. Diundang oleh Raja 
Salman. Padahal sejatinya Rizieq kabur 
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dari kasus chat mesumnya bersama 
janda cantik bernama Firza Husein. 
Padahal Rizieq ini mantan narapidana 
kok. Pernah dipenjara. Bagi dia 
seharusnya tak masalah kalau 
dipenjara lagi. Toh sudah pengalaman. 
Tapi dipenjara karena kasus mesum, itu 
namanya mematikan karirnya sebagai 
imam besar FPI. Maka daripada mati 
dan tak dihargai, mending kabur ke 
Arab. Dan terbukti kan sampai 
sekarang suara si Rizieq masih terus 
didengar oleh para kaum pemuja 
Monas. Jadi ya sudah. Jangan 
habiskan energi kita untuk berdebat 
dengan orang yang memang punya 
pemahaman berbeda. Bagi kita bumi itu 
bulat, tapi bagi mereka bumi itu datar. 
Eh, omong-omong ... udah paham 
bedanya “makan sendok” dan “makan 
dengan sendok” atau belum? Kalau 
belum ... maka perkara “mudik” dan 
“pulang kampung” ini juga pasti susah 
memahami perbedaannya. Najwa 
memang dikenal sebagai jurnalis yang 
kritis dan pandai menggiring pertanyaan 
agar dijawab sesuai harapannya, tapi 
menjadi lucu saat dia ngeyel 
menyamakan istilah mudik dengan 
pulang kampung, Najwa benar bahwa 
keduanya memiliki tujuan yang sama, 

yakni perantau yang pulang ke kampung 
halamannya. Namun berbeda maknanya 
jika itu lebaran. Itu sebabnya pak Jokowi 
tentu lebih menekankan pada 
pemaknaan terlebih pada saat seperti 
sekarang yang dilanda Covid-19. Pulang 
kampung bisa dilakukan siapa pun, 
kapan pun, dimana pun, kemana pun, 
dan pastinya tidak harus serentak 
seperti saat menjelang Lebaran atau 
Natal. Setelah itu mereka bisa kembali 
ke tanah perantauan, atau tidak kembali 
lagi, alias menetap, seperti halnya 
mereka yang terkena PHK atau yang 
usahanya terpaksa berhenti akibat 
terdampak oleh pandemi Covid-19. 
Sedangkan 'Mudik' yang berarti mulih 
dilik (pulang sebentar), lebih umum 
digunakan pada waktu tertentu saja, 
seperti saat Lebaran, Natal, atau libur 
panjang, dan dilakukan secara serentak. 
Setelah itu umumnya jelas kembali lagi 
ke tanah perantauan untuk melanjutkan 
aktivitas rutinnya. Tujuannya pun semua 
sama, yakni silaturahmi dengan keluarga 
besarnya. Nah makna mudik tahun ini 
semakin menjadi sorotan, karena ada 
anjuran untuk tidak dilakukan, sebab 
khawatir penyebaran corona akan 
semakin meluas dan jumlah yang 
terpapar meningkat tajam. Lalu makin 

jadi sorotan lagi karena kebijakan ini 
dibarengi denda bagi mereka yang tetap 
ngeyel untuk mudik. Jadi clear yah mbak 
Nana, alias mbak Najwa atau 
pengikutnya jangan bingung. Bahwa 
Mudik dengan Pulang kampung itu sama 
tapi berbeda, tergantung dengan 
konteksnya! Yang dilarang itu adalah 
Mudik! Ketika ada yang pulang kampung 
dengan alasan menganggur, maka 
bolehlah dikasih Pulang Kampung untuk 
memulai kehidupan yang baru. 
Seharusnya sebagai jurnalis, Najwa 
sudah memahami etimologi yang biasa 
digunakan oleh orang-orang Indonesia, 
mengenai mudik dan pulang kampung, 
yang diwakilkan oleh Jokowi. Seharusnya 
sebelum bertanya lebih jauh, Najwa 
harus studi terlebih dahulu sebanyak-
banyaknya perbendaharaan kata alias 
vocab yang digunakan oleh orang-orang 
kampung. Pak Jokowi sekali lagi mampu 
mengajarkan kita bagaimana membuat 
kebijakan yang bijaksana. Beliau mampu 
menjelaskan dengan baik, tujuan 
Pemerintah melarang Mudik agar 
penyebaran covid-19 tidak menyebar 
dengan cepat. Mengomentari pernyataan 
Jokowi terkait mudik dan pulang 

kampung, itu bukanlah hal yang keren. 
Kalau itu dianggap sebagai bentuk 
rasa kritis, mungkin rasa kritisnya 
kurang tepat sasaran dan kurang 
berkualitas. Tetapi inilah Indonesia, 
hal-hal receh (kecil) begitu laris 
dikomentari. Hal receh itu hanya 
memandang sesuatu hanya 
sepenggal. Tak menyeluruh. Hal receh 
itu heboh karena orang-orang malas 
untuk memahami sebuah konteks yang 
hanya bisa dipahami kalau kita 
melihatnya dari berbagai sudut 
pandang secara menyeluruh. 
Kemalasan memahami segala sesuatu 
dari segala sudut pandang inilah yang 
membuat masyarakat kita begitu 
mudah terprovokasi dan gampang 
untuk dibohongi berbagai isu yang 
belum tentu benar adanya. Sekali lagi 
apakah sama, ketika orang Amerika 
menyebutkan homecoming, coming 
home, go home dan going home. 
Sama atau beda artinya? Jawabannya 
sih tergantung.....Tergantung seberapa 
besar dan seberapa optimal otak Anda 
dipakai untuk berpikir! Jadi mbak 
najwa matanya jangan bingung 
lagi deh….
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Mengompol merupakan sebuah hal yang 
biasa dialami oleh anak-anak. Hal ini 
biasa terjadi pada anak pada usia 
tertentu dan bakal menghilang dengan 
sendirinya seiring waktu.

Pada beberapa kasus, mengompol pada 
anak ini juga bisa disebabkan oleh 
masalah kesehatan seperti infeksi 
saluran kencing. Secara umum, 
beberapa hal ini merupakan penyebab 
anak mengompol:
- Keterlambatan pada perkembangan 
refleks kandung kemih
- Rendahnya tingkat hormon anti-diuretik 
yang memperlambat produksi air kencing 
di malam hari

Ketika anak sudah mulai bisa mengatur 
keinginan buang air mereka, hal ini 
biasanya bakal hilang. Biasanya ketika 
anak sudah berusia di atas lima tahun, 
kebiasaan mengompol ini bakal 
menghilang.

Mitos Seputar Ngompol Pada Anak

- Konstipasi
Terkait kebiasaan anak mengompol ini, 
terdapat sejumlah hal yang kerap 
dipercayai oleh orangtua. Dilansir dari 
Health24, berikut sejumlah mitos 
terkait mengompol yang biasa 
dipercayai orangtua.

- Infeksi saluran kencing

- Keterlambatan pada perkembangan 
kandung kemih

sabar menunggu anak berhenti 

1.Anak Mengompol karena Belum 
Terlatih Buang Air
Mengompil bukan merupakan tanda 
anak belum terlatih untuk buang air di 
toilet. Seringnya, seorang anak sudah 
bisa mengontor kandung kemih dan 
buang air besar dengan aman namun 
akhirnya mereka tetap mengompil di 
malam hari.
2.Orangtua Harus Sabar Menunggu 
Anak Berhenti Mengompol

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Hal ini justru bisa berdampak buruk bagi 
perkembangan anak dan mereka 
melakukannya juga bukan karena 
sengaja. Pastikan anak tidak merasa 
disalahkan ketika hal ini terjadi serta 
temukan penyebab mereka 
mengompol.

mengompol.Banyak orangtua berpikir 
bahwa anak mereka mengompol karena 
belum pintar buang air sendiri. Mereka 
berpikir bahwa hal tersebut seharusnya 
ditunggu hingga hilang dengan 
sendirinya.Berdasar penelitian dari 
University of Bristol, terdapat sejumlah 
faktor yang menyebabkan anak 
mengompol dan tak bisa diselesaikan 
dengan hanya menunggu. Bahkan, hal 
ini bisa jadi tanda adanya masalah 
kesehatan yang serius pada anak. Oleh 
karena itu, pada batasan tertentu, hal ini 
harus ditanggapi dengan serius 
sebelum terlalu terlambat.
3.Anak yang Masih Mengompol itu 
Pemalas

Sejumlah mitos tersebut sebaiknya tidak 
lagi dipercaya orangtua terkait buah hati 
mereka. Cara paling aman untuk 
mengatasi masalah ini adalah dengan 
berkonsultasi dengan dokter untuk 
menemukan cara terbaik.

karena stres emosional
Walau stres secara emosi bisa 
menyebabkan terjadinya kebiasaan 
mengompol pada anak, namun hal ini tak 
selalu jadi penyebabnya. Mengompol 
pada anak umumnya terjadi karena 
keterlambatan pada perkembangan 
kandung kemih.

4.Mengompol Disebabkan karena Stres 
Emosional

5.Anak yang Mengompol Butuh 
Mengonsumsi Obat
Walau terdapat sejumlah pengobatan 
untuk mengompol, namun hal ini tidak 
disarankan. Ketika penyebab anak 
mengompol adalah akibat masalah 
kesehatan, sangat penting untuk 
menemui dokter dan mengatasinya.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Kim Yo Jong adik perempuan Kim Jong 
Un digadang-gadang menjadi kandidat 
terkuat pengganti kakaknya jika 
kemungkinan terburuk terjadi, yakni Kim 
Jong Un meninggal dunia. Dari 
mengemban tugas sebagai penyedia 
asbak saat istirahat di KTT nuklir, Kim Yo 
Jong kini melesat jadi salah satu tokoh 
terpenting Korea Utara bersama 
kakaknya, Kim Jong Un. Perjalanan Kim 
Yo Jong ke rezim pemerintahan Korea 
Utara bisa dibilang dimulai pada akhir 
1990-an, ketika ia bersekolah di SD 
Berne, Swiss, bersama Kim Jong Un. 
Mereka tinggal di rumah pribadi, dijaga 
staf dan diawasi pengawal, menurut North 
Korea Leadership Watch yang dikutip The 
Guardian Senin (20/4/2020). Namun 
hanya sedikit informasi yang diketahui 
dari masa kecilnya, hingga akhirnya ia 
lulus sebagai sarjana ilmu komputer di 
Universitas Kim Il Sung Pyongyang pada 
2007. Sejak itulah ia mulai memainkan 
peran kecil dalam partai yang berkuasa. 
Wanita yang dikabarkan menikahi Choe 
Song pada Januari 2015 ini dikatakan 
telah terlibat dalam pengaturan suksesi 

Pengganti Kim Jong Un Jika Meninggal

Kim Jong Un sebagai pemimpin 
tertinggi Korea Utara, setelah Kim Jong 
Il menderita stroke dua kali pada 2008. 
Kemudian Kim Yo Jong yang diyakini 
berusia 31 tahun, pada 12 April telah 
dipulihkan lagi ke badan pembuat 
keputusan utama yang menandai 
kenaikannya di Korea Utara. Media 
Inggris The Guardian mengabarkan, 
Kim Yo Jong adalah otak di balik citra 
publik Kim yang dibangun dengan hati-
hati, baik di dalam maupun luar negeri. 
Sebagai imbalannya ia mendapat 
kepecayaan absolut dari kakaknya, dan 
secara tidak resmi juga menjadi kepala 
staf Kim Jong Un.Kantor berita 
pemerintah Korea Utara KCNA pada 
Sabtu (11/4/2020) melaporkan, Kim Yo 
Jong diangkat lagi sebagai anggota 
pengganti Biro Politik Komite Sentral 
dalam perombakan pejabat tinggi. 
KCNA melanjutkan, pertemuan untuk 
memutuskan penunjukan itu dipimpin 
langsung oleh Kim Jong Un selaku 
pemimpin tertinggi Korea Utara. 
Dilansir dari AFP Minggu (12/4/2020), 
para analis mengatakan Kim Yo Jong 
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diyakini telah dicopot dari jabatannya 
tahun lalu, usai tak ada kata sepakat 
dalam pertemuan kedua Kim Jong Un 
dengan Presiden AS Donald Trump di 
Hanoi, Vietnam, dalam KTT 
denuklirisasi. "Pemulihan ini adalah 
bagian dari kebangkitan Kim Yo Jong 
baru-baru ini dalam hierarki Korea 
Utara," terang Ahn Chan-il seorang 
pembelot dan peneliti Korea Utara di 
Seoul kepada AFP. Sebelumnya, Kim Yo 
Jong sempat bertindak sebagai utusan 
kakaknya saat Olimpiade Musim Dingin 
Pyeongchang 2018, yang menandai 
pemulihan hubungan diplomatik secara 
cepat di negara-negara semenanjung 
Korea. Dia sudah sering disorot kamera 
bersama Kim Jong Un di pertemuan 
dengan Trump atau Presiden Korea 
Selatan Moon Jae-in.Kemudian sejak 
bulan lalu, anak bungsu mendiang Kim 
Jong Il itu mulai mengeluarkan 
pernyataan-pernyataan penting politik 
atas namanya sendiri, yang menurut 
para analis menegaskan peran 
sentralnya dalam peringkat politik Korut. 
Kenaikan peran ini mengikuti 
pengangkatannya sebagai wakil 
pertama direktur departemen Komite 
Sentral Partai Buruh yang berkuasa, di 
mana itulah peran utamanya di negara 
totaliter tersebut. 
Bisa lebih kejam 
Profesor Natasha Lindstaedt, dilansir 
Daily Mirror Sabtu (25/4/2020), 
mengatakan gender tak menjadi 
penghalang si adik menjadi "tiran baru" 
jika nantinya berkuasa. Pakar rezim 
totalitarian itu menyatakan, jika Kim Yo 
Jong masuk sebagai pengganti Kim 
Jong Un, maka tradisi keluarga 
memimpin Korut sejak Kim Il Sung di 
1948 terus terjaga. "Saya tidak percaya 
posisinya sebagai perempuan bakal 
melemahkan posisinya jika dia 
memegang kekuasaan," beber Profesor 
Lindstaedt. 
Dia menerangkan, keluarga Kim tidak 
dilihat sebagai manusia biasa oleh 
rakyat Korea Utara. Mereka dianggap 
sebagai wakil Tuhan yang akan 
mengurusi segalanya.The Guardian 
mengabarkan, bulan lalu Kim Yo Jong 
membuat pernyataan publik 

pertamanya, yang mengecam Korea 
Selatan sebagai "gonggongan anjing yang 
ketakutan" usai Seoul memprotes latihan 
militer langsung Korea Utara. Publikasi 
pernyataan politik atas nama Kim Yo Jong 
menggarisbawahi peran sentralnya dalam 
rezim, menurut Youngshik Bong seorang 
peneliti di Institut Studi Korea Utara 
Universitas Yonsei di Seoul. "Ini 
mengungkapkan bahwa Kim Jong Un 
mengizinkannya untuk menulis dan 
mengumumkan pernyataan pedas tentang 
Korea Selatan dengan pendapat pribadi," 
kata Bong. "Dia jelas siap untuk 
membiarkan adiknya menjadi alter 
egonya." Raut wajah Kim Yo Jong 
menunjukkan keceriaan. Ia biasaya tampil 
di depan publik dengan busana feminim. 
Pakaian serba hitam, sepatu hak tinggi, 
dan menguncir rambut panjangnya. 
Namun di balik perawakannya yang lemah 
lembut itu, ternyata Kim Yo Jong masuk 
daftar hitam internasional karena 
"pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat." 
Bersama beberapa perjabat Korut lainnya, 
Kim Yo Jong disebut turut andil dalam 
sejumlah pelanggaran HAM di negara 
tersebut pada 2017, menurut pemberitaan 
The Guardian. Kandidat pengganti terkuat, 
tapi... Jika kakaknya meninggal, Kim Yo 
Jong digadang-gadang menjadi kandidat 
terkuat penerus Kim Jong Un dalam 
memimpin negeri komunis itu, karena 
anak-anak Kim Jong Un dianggap masih 
terlalu muda. Sementara kakak tertua 
mereka, Kim Jong Chul, dianggap sebagai 
playboy yang tidak tertarik dengan politik 
sehingga tak dianggap sebagai ahli waris. 
Kemudian saudara tiri laki-laki, Kim Jong 
Nam, tewas diracun pada 2017, dengan 
saudara tiri perempuan Kim Sol Song juga 
tak dianggap penantang terkuat.Akan 
tetapi, Kim Yo Jong diragukan dapat 
memegang penuh tampuk kekuasaan di 
Korea Utara, atau tidak bisa dalam jangka 
waktu lama. “Korea Utara adalah negara 
dengan senioritas dan maskulinitas sangat 
dihormati." "Kim Yo Jong adalah sekutu 
Kim Jong Un yang paling terpercaya, tapi 
tidak lebih dari itu,” kata Leonid Petrov 
dosen dan pakar Korut dari International 
College of Management di Sydney, dikutip 
dari The Guardian.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya 
mencatat sekitar 2.909 kendaraan telah 
diminta putar balik karena nekat pulang 
kampung mudik lebaran 2020 melalui dua 
titik jalur tol di wilayah Jabodetabek 
hingga Sabtu (25/4) sore.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 
Sambodo Purnomo menjelaskan bahwa 
kendaraan yang diminta putar balik oleh 
petugas itu didominasi oleh kendaraan 
pribadi, meskipun terdapat juga 
kendaraan roda empat berjenis elf dan 
juga bus yang dicegat aparat.
Lihat juga: 463 Kendaraan Putar Balik 
Ditolak Masuk Jawa Tengah
Pencatatan itu dilakukan oleh kepolisian 
sejak Operasi Ketupat 2020 efektif 
diberlakukan pada Jumat (24/4) pukul 
00.00 WIB hingga Sabtu (25/4) pukul 
18.00 WIB."Jumlah kendaraan yang 
diputarbalikkan (Hingga Sabtu pukul 
18.00 WIB) 1.413 di Tol Cikarang Barat 
dan 1.496 di Tol Bitung," kata Sambodo 
kepada CNNIndonesia.com, Minggu 
(26/4).Sambodo merinci, jumlah 
kendaraan pribadi yang putar saat akan 
melalui Tol Cikarang Barat mencapai 
1.028 sedangkan di Tol Bitung mencapai 
946.Sementara itu, untuk kendaraan elf 

2.909 Kendaraan Gagal Mudik

Selain itu, pencatatan kepolisian, dari 
Tol Bitung setidaknya ada 387 
kendaraan berbentuk elf dan 163 bus 
yang diputarbalikkan oleh aparat.

Hal itu merupakan bagian dari Operasi 
Ketupat 2020 yang salah satu 
tujuannya adalah untuk menegaskan 
kebijakan pemerintah dalam melarang 
masyarakat untuk mudik lebaran.

yang ditindak oleh petugas di tol 
Cikarang Barat mencapai 189 dan 196 
kendaraan lainnya berjenis bus.

Sejak Presiden Joko Widodo melarang 
kegiatan mudik lebaran 2020 selama 
masa pandemi covid-19, pihak 
kepolisian telah membentuk 18 titik 
penyekatan yang tersebar di beberapa 
wilayah Jabodetabek.

Dalam penerapannya, kepolisian 
masih akan mengedepankan tindakan 
persuasif dan pelanggar akan diminta 
untuk berputar arah pada tahap awal 
24 April sampai 7 Mei. Kemudian, 
pada tahap penegakan hukum, 7-31 
Mei, pelanggar diminta putar arah dan 
juga diberikan sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku.Peraturan tersebut tidak 
berlaku bagi angkutan logistik, obat, 
mobil jenazah, dan ambulans. 
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diyakini telah dicopot dari jabatannya 
tahun lalu, usai tak ada kata sepakat 
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"Perlu waktu sebelum ia bisa bekerja 14 
jam sehari lagi," ujar sumber Daily Mail 
itu, dikutip Minggu (26/4).Saat kembali 
bekerja, Johnson harus menghadapi 
sejumlah kritik terkait penanganan 
wabah itu di negaranya. Mulai dari 
angka kematian yang terus menanjak 
hingga kurangnya Alat Perlindungan Diri 
(APD) dan minimnya pengetesan, 
khususnya untuk garda terdepan 
petugas kesehatan dan pekerja sosial.

Sumber Daily Mail menyatakan 
Johnson kemungkinan akan bekerja 
paruh waktu untuk sementara.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris 
Johnson dikabarkan akan kembali 
bekerja di Downing Street 10 pada pada 
Senin (27/4) esok hari setelah pulih 
melawan virus corona.
Sebelumnya, Johnson 
sempat dirawat di 
Rumah Sakit St 
Thomas London 
setelah Ia dirawat 
dalam unit perawatan 
intensif selama tiga 
hari dan baru keluar 
dari rumah sakit pada 
12 April. Setelah itu, ia 
menghabiskan dua 
pekan di Kota 
Chequers selama 
masa pemulihan.

Boris Johnson Kembali Bekerja 

Bahkan, pada Kamis (23/4) 
lalu, The Bank of England 
mengingatkan Inggris tengah 
menghadapi resesi terburuk 
selama beberapa abad 

terakhir.

"Pemerintah belum selincah yang 
seharusnya," ujar Ketua Dewan Asosiasi 
Medis Inggris Chaand Nagpaul kepala 
Sky News, seperti dilansir dari AFP.Selain 

itu, Johnson juga harus 
menghadapi tuntutan soal 
strategi Inggris dalam 
mengakhiri karantina wilayah 
yang dilakukan demi 
mengerem penyebaran 
wabah virus corona. Sebab, 
kebijakan itu telah 
menghantam perekonomian 
Inggris.

Sebagai catatan, Inggris menerapkan 
kebijakan lockdown mulai 23 Maret yang 
kemudian diperpanjang pada 16 April dan 
akan dievaluasi pada 7 Mei 
mendatang.Pemerintah Inggris sejauh ini 
menolak untuk berspekulasi kapan 
kebijakan itu akan berakhir mengingat 
sejumlah ahli tak yakin Inggris telah 
melalui puncak wabah itu.Berdasarkan 
data John Hopkins University, per Minggu 
(26/4), kasus virus corona di Inggris telah 
menembus 149.569 kasus di mana 
20.319 di antaranya meninggal.

Warteg Ramayana  
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Perkembangan kasus virus corona 
masih terus terjadi di Indonesia. 
Perubahan jumlah kasus baru, kasus 
kematian, hingga pasien sembuh masih 
terus dilaporkan. Berbagai upaya 
penanganan dan pengendalian dari 
wabah ini pun terus dilakukan oleh 
pemerintah. Di antaranya adalah 
larangan mudik hingga pemenuhan 
kebutuhan peralatan yang diperlukan 
dalam penanganan kasus Covid-19. 
Mengutip berbagai pemberitaan 
Kompas.com, berikut adalah sejumlah 
kabar baik terbaru soal kondisi dan 
penanganan virus corona di Indonesia:  
4 kabar baik penanganan Covid-19 
1. Jumlah pasien sembuh Covid-19 lebih 
banyak dari kasus kematian 
Penambahan kasus baru Covid-19 di 
Indonesia masih terus dilaporkan setiap 
harinya. Pada Jumat (25/4/2020), ada 
396 kasus baru yang dilaporkan 
sehingga total kasus mencapai 8.607 
kasus.  Namun demikian, dalam 
beberapa hari terakhir, tren kenaikan 

Perkembangan Virus Corona Di Indonesia

pasien sembuh lebih tinggi daripada 
jumlah kasus kematian baru yang 
dilaporkan. Hingga Jumat (25/10/2020), 
1.042 pasien Covid-19 di Indonesia 
telah dinyatakan sembuh. Sementara 
itu, 720 orang meninggal dunia. 
2. PT DI dan PT Pindad berhasil buat 
ventilator PT Dirgantara Indonesia (DI) 
dan PT Pindad membuat ventilator 
yang diperlukan untuk menangani 
kasus-kasus Covid-19 di Indonesia. 
Mengutip Kompas.com (24/4/2020), 
ventilator tersebut telah dikonfirmasi 
lulus uji produk dari Balai Pengamanan 
Fasilitas Kesehatan (BPFK) 
Kementerian Kesehatan.  Adapun 
ventilator buatan PT DI merupakan 
kerja sama dengan Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Ventilator portabel yang 
dibuat ini diberi nama Ventilator 
Indonesia (Vent-I). Baca juga: Pemprov 
Jabar Akan Beli Ventilator Buatan PT DI 
dan PT Pindad Setelah lulus uji produk 
dan klinis, mereka mampu 
memproduksi sebanyak 500 unit per 
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minggunya. Ventilator ini ditujukan bagi 
pasien yang masih mampu bernapas 
sendiri. Sedangkan ventilator buatan PT 
Pindad akan digunakan bagi pasien 
yang kesulitan bernapas. PT Pindad 
mampu memproduksi sebanyak 40 unit 
jenis ventilator ini untuk setiap 
minggunya. 

Adapun reagen-reagen tersebut 
didatangkan langsung dari Korea 
Selatan dan China. Rencananya, 
reagen-reagen ini akan dikirimkan ke 22 
provinsi untuk digunakan di 51 
laboratorium yang ada.  
Alokasi dari jumlah reagen pun 
berbeda-beda untuk setiap wilayahnya. 

3. 479.500 PCR tiba di Indonesia 
Mengutip Kompas.com (25/4/2020), 
menurut Kepala Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Doni 
Monardo, pemerintah telah 
mendatangkan 479.500 unit reagen 
untuk pemeriksaan virus corona (Covid-
10) melalui metode Plymerase Chain 
Reaction (PCR). 

DKI Jakarta direncanakan memperolah 
52.000 reagen, Jawa Tengah 50.000 
reagen, Jawa Timur 41.000, DIY 25.000, 
Jawa Barat 21.000, dan Banten 10.000 
reagen PCR.  Gugus Tugas Covid-19 
sudah menyiapkan pengiriman, tetapi 
sejumlah perwakilan daerah telah datang 
langsung untuk mengambil reagen. Sebab, 
daerah yang bersangkutan telah kehabisan 
reagen. 
4. Pemerintah siapkan produksi reagen 
PCR Melansir Kompas.com (24/4/2020), 
Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan 
Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 
menyatakan bahwa pemerintah bekerja 
sama dengan berbagai perguruan tinggi 
tengah menyiapkan reagen yagn 
diproduksi dari dalam negeri. Reagen 
sendiri merupakan zat atau senyawa yang 
dibutuhkan untuk melakukan proses tes 
swab dengan metode PCR. Saat ini, 
Indonesia masih mengimpor reagen dari 
sejumlah negara untuk mencukupi 
kebutuhan yang diperlukan dalam uji 
spesimen Covid-19 metode PCR tersebut.

Tara Reade (56), seorang wanita yang 
pernah bekerja sebagai mantan asisten 
Joseph R Biden Jr alias Joe Biden (77), 
menuduh pria yang kini menjadi calon 
tunggal dari Partai Demokrat untuk 
Pilpres AS 2020 itu telah melakukan 
pelecehan seksual terhadapnya. Biden 
dikatakan pernah melakukan pelecehan 
seksual terhadap Reade pada 1993. 
Wanita itu pun pernah mengatakan hal 
tersebut kepada yang lain. Seorang juru 
bicara wanita Biden mengatakan bahwa 
tuduhan itu palsu. Seorang mantan 
pegawai kantor senat juga merasa tidak 
pernah mendengar insiden seperti itu. 
Sebelumnya pada 2019, Reade juga 
pernah menuduh Biden melakukan 
"sentuhan yang tidak pantas" dan kini 
melayangkan gugat tentang pelecehan 

Joe Biden Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

seksual yang dilakukan mantan 
presiden Amerika Serikat (AS) itu. Tara 
Reade sebelumnya pernah bekerja 
sebagai asisten Joe Biden di kantor 
senat. Seperti dilansir New York Times 
bahwa pada 1993, Biden 
menyudutkannya di dinding gedung 
Senat, dan Reade mengaku 
dilecehkan di sana. Seorang teman 
Reade mengatakan bahwa wanita itu 
memberi tahu soal pelecehan yang 
diterimanya lebih rinci. Seorang teman 
lain dan saudara lelaki Reade 
mengatakan, wanita itu menceritakan 
soal pelecehan yang dilakukan Biden 
selama bertahun-tahun karena 
meninggalkan luka traumatis. Meski 
begitu, seorang juru bicara untuk 
Biden mengatakan bahwa tuduhan itu 
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salah. Beberapa orang yang bekerja di 
kantor Senat dengan Reade 
mengatakan, mereka tidak mengingat 
pembicaraan tentang insiden seperti itu 
atau perilaku serupa oleh Biden 
terhadap Reade atau wanita mana pun. 
Dua karyawan magang kantor yang 
bekerja secara langsung dengan Reade 
mengatakan, mereka tidak mengetahui 
tuduhan atau perlakuan Pelecehan 
yang dilakukan Biden Reade 
mengisahkan kepada The Times bahwa 
pelecehan yang dilakukan Biden pada 
musim semi 1993 terjadi ketika Reade 
bermaksud mengantarkan tas olahraga 
kepada Biden. Biden tiba-tiba 
mendorong Reade ke dinding dan mulai 
menciumi leher dan rambutnya sembari 
berbicara (melakukan preposisi, 
melecehkan dalam kata-kata).  Biden 
juga menyelipkan tangannya ke dalam 
blus Reade yang saat itu berwarna 
krem dan menggunakan lututnya untuk 
membelah kaki Reade sebelum 
melecehkan wanita itu di sana. “Itu 
terjadi sekaligus. Dia berbicara kepada 
saya dan tangannya ada di mana-
mana, dan semuanya terjadi dengan 
sangat cepat," kenang Reade. "Dia 
menciumku dan dia berkata dengan 
sangat rendah, 'Apakah kamu ingin 
pergi ke tempat lain?'," ujar Reade, lalu 
menarik diri dan Biden berhenti.  "Dia 
(Biden) menatapku agak bingung atau 

kaget. Dia berkata, 'Ayolah, kudengar kau 
menyukaiku'," kata Reade. Pada saat itu, 
Reade mengatakan, dia khawatir apakah 
dia telah melakukan sesuatu yang salah 
untuk mendorong kemajuannya. "Dia 
mengarahkan jarinya ke arahku dan dia 
hanya berkata, 'Kau bukan apa-apa 
bagiku.' Lalu, dia menarik bahuku dan 
berkata, 'Kamu baik-baik saja, kamu baik-
baik saja," ujar Reade. Biden berjalan 
menyusuri lorong, dan Reade 
membersihkan diri di kamar kecil. Dia 
pulang ke rumah dan terisak. Dia 
memanggil ibunya, yang mendesaknya 
untuk segera mengajukan laporan ke 
polisi. Reade tidak melaporkan ke polisi. 
Dia malah mengeluh kepada Marianne 
Baker, asisten eksekutif Biden, serta dua 
pembantu utama, Dennis Toner dan Ted 
Kaufman, tentang pelecehan oleh Biden. 
Staf yang dilaporkan menolak untuk 
mengambil tindakan. Setelah itu dia 
mengajukan pengaduan tertulis ke kantor 
personel Senat. Dia mengatakan, staf 
kantor mengambil sebagian besar 
tugasnya, termasuk mengawasi magang, 
memberinya kantor tanpa jendela, dan 
membuat lingkungan kerja tidak nyaman 
baginya. Pada 2019, Reade bersama 
tujuh wanita lain menggugat Biden 
dengan tuduhan pelecehan seksual.  
Biden dikatakan telah mencium, 
memeluk, dan menyentuh mereka dengan 
cara yang sangat tidak membuat mereka 

nyaman. Reade pribadi mengatakan 
kepada The Times bahwa saat itu Biden 
telah secara langsung membelai 
lehernya dan menyisirkan jari-jarinya di 
rambut Reade. Biden juga telah 
menyentuhnya dengan cara yang 
membuatnya tak nyaman. Tara Reade 
diketahui telah melewati serangkaian 
wawancara untuk menunjukkan bukti. 
Belasan orang yang bekerja pada Biden 
pada 1990-an juga telah diwawancara 
oleh The Times. Hasilnya, tidak ada 
tuduhan tentang pelecehan seksual, 
khususnya pelecehan terhadap Reade. 
Pada Kamis, Tara Reade telah 
mengajukan laporan kepada kepolisian 
Washington, DC bahwa dia merupakan 
korban dari pelecehan seksual pada 
1993.  Reade hanya mengatakan 
keluhannya tentang Biden soal 
pelecehan seksual itu. Dia mengajukan 
laporan itu untuk memberi tingkat 
keamanan tambahan pada dirinya terkait 
ancaman potensial yang mungkin terjadi 
setelah pelaporannya. Sebab, laporan 
palsu kepada polisi dapat didenda dan 
dihukum penjara. Pada 1993, Reade 
yang pernah bekerja sebagai asisten staf 
Biden yang mengelola karyawan 
magang antara Desember 1992 sampai 
1993 mengatakan bahwa dia pernah 
mengajukan keluhan kepada senat saat 
itu tentang Biden. Namun, dia tidak 
mempunyai salinan dokumennya. Tim 
kampanye Biden sendiri mengatakan 
tidak ada keluhan. Tujuh wanita lain yang 
mengeluh tentang Biden mengatakan 
bahwa mereka tidak mempunyai 
informasi baru tentang pengalaman 
mereka sebagai tambahan dalam 
laporan. Akan tetapi, beberapa dari 
mereka mengatakan percaya dengan 
apa yang dikatakan oleh Reade. 
Menanggapi tuduhan Reade, Kate 
Bedingfield, wakil manajer kampanye 
Biden, mengatakan dalam sebuah 
pernyataan, “Wakil Presiden Biden telah 
mengabdikan kehidupan publiknya untuk 
mengubah budaya dan undang-undang 
seputar kekerasan terhadap 
perempuan." Dia menulis dan 
memperjuangkan pasal dan otorisasi 
ulang dari Undang-Undang Anti-
Kekerasan terhadap Perempuan yang 

terkenal itu. Dia dengan tegas percaya 
bahwa perempuan memiliki hak untuk 
didengar dengan hormat. Klaim 
semacam itu juga harus ditinjau 
dengan teliti oleh pers independen. 
Yang jelas tentang klaim ini (adalah) 
Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak 
terjadi." Tuduhan Reade bukan 
perintah dari siapa pun Reade 
mengumumkan tuduhan barunya 
kepada publik ketika Biden mendekati 
nominasi presiden dari Partai 
Demokrat setelah memenangkan 
serangkaian pemilihan primary 
melawan rival utamanya, Senator 
Bernie Sanders yang telah 
mengundurkan diri. Reade, yang 
menggambarkan dirinya sebagai 
"Demokrat generasi ketiga," 
mengatakan bahwa dia awalnya 
mendukung Marianne Williamson dan 
Senator Elizabeth Warren dalam 
pemilihan yang lebih awal tetapi 
memilih Sanders di pemilihan utama 
California bulan lalu. Dia mengatakan 
keputusannya untuk maju tidak ada 
hubungannya dengan politik atau 
membantu Sanders, dan mengatakan 
baik kampanye Sanders maupun 
kampanye Trump tidak mendorongnya 
untuk membuat tuduhannya. Jejak 
karier Reade di kantor senat Biden 
Tara Reade mengurus bagian 
karyawan magang di kantor senat 
Biden. Dua mantan karyawan magang 
di sana mengatakan kalau mereka 
tidak pernah mendengar soal perilaku 
yang tak pantas dari Biden atau pun 
melihat secara langsung. Namun 
mereka mengonfirmasi kalau Reade 
tiba-tiba berhenti bekerja di bagian 
pemantauan magang pada April, 
sebelum dua mantan pegawai itu 
mengakhiri magang mereka. Orang 
lain yang ada di kantor pada saat itu 
juga mengingat sosok Reade tapi tidak 
mengerti soal perilaku yang tak 
senonoh terhadapnya. Reade dikenal 
sebagai rekan kerja yang ramah, 
peduli, penuh kasih sayang dan dapat 
dipercaya tapi agak naif. Dia 
merupakan seorang ibu tunggal yang 
mengubah namanya untuk keamanan 
pribadi saat mengakhiri pernikahan 
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yang kejam pada akhir 1990-an. 
Selepas itu, Reade sekolah hukum di 
Seattle. Setelah meninggalkan kantor 
Biden, Reade kembali ke Pantai Barat, 
tempat dia bekerja sebagai senator 
negara bagian; sebagai advokat bagi 
korban KDRT (kekerasan dalam rumah 
tangga). Dia juga bersaksi sebagai ahli 
di pengadilan dan untuk organisasi 
penyelamatan hewan. Selama bekerja 
di kantor Biden, Reade bekerja untuk 
meloloskan Undang Undang kekerasan 
terhadap perempuan. Oleh Biden, 
upaya itu dianggap sebagai capaian 
legislatif paling membanggakan. Pada 
2017, Reade me-retweet pujian untuk 
Biden dan pekerjaan Biden yang 
memerangi kekerasan seksual. Namun 
dalam beberapa bulan terakhir, feed-
nya memberi dukungan untuk Sanders 
dan memberi kritik kepada Biden. 
Reade mengaku kalau dirinya tidak 
mengungkap soal tuduhan kekerasan 
tahun lalu karena takut. Setelah 
keluhan awalnya dilaporkan sebuah 
surat kabar California, Reade 
menghadapi gelombang kritik dan 
ancaman kematian. Dia bahkan 
dituduh sebagai agen Rusia karena 
unggahannya di media sosial Twitter 
dan Medium yang memuji presiden 
Rusia, Vladimir Putin. Kini unggahan-
unggahan tersebut telah dihapus. 
Namun Reade menyangkal dengan 
mengatakan kalau dia tidak bekerja 
untuk Rusia dan tidak mendukung 
Putin. Komentarnya (tentang Putin) 
dianggap telah ditarik keluar dari 
konteks yang dia maksud. Saat itu 
Reade sedang menulis sebuah novel. 
"Itu (tuduhan dia agen Rusia) mencoba 
mencoreng saya dan mengalihkan 
perhatian dari apa yang telah terjadi. 
Tetapi itu tidak akan mengubah fakta 
dari apa yang terjadi pada 1993." Kata 
Reade sebagaimana dilansir New York 
Times.  Upaya permohonan 
perlindungan Reade Reade 
sebelumnya telah mencoba 
mendapatkan dukungan hukum dari 
Time's Legal Defense Fund (dana 
pertahanan hukum Time). Lembaga 
yang diinisiasi oleh para wanita 
terkemuka Hollywood untuk memerangi 

pelecehan seksual. Permohonan ini 
pertama kali dilaporkan oleh The 
Intercept.  Dana pertahanan tersebut 
pada akhirnya memberi daftar pengacara 
dengan keahlian dalam kasus-kasus 
seperti itu. Reade mengaku telah 
menghubungi setiap pengacara namun 
tidak ada yang mau mengambil kasusnya.  
SKDKnickerbocker, firma konsultasi politik 
tempat kepala strategi Biden, Anita Dunn, 
bekerja sebagai direktur pelaksana, 
memiliki kontrak dengan dana pertahanan 
hukum Time.  Dunn tidak pernah bekerja 
dengan menggunakan dana itu dan 
perusahaannya tidak diberitahu tentang 
permintaan kasus Reade. Keterangan itu 
berdasarkan pernyataan pejabat di dana 
pertahanan tersebut. Reade juga 
menghubungi setidaknya satu dari wanita 
yang berbicara bersama dengannya 
tahun lalu tentang kegemaran Biden 
untuk melakukan kontak fisik. Lucy 
Flores, mantan anggota parlemen negara 
bagian Nevada yang menuduh Biden 
membuatnya tidak nyaman dengan 
mencium dan menyentuhnya selama 
acara kampanye 2014, bertukar beberapa 
email tahun lalu dengan Reade tetapi 
menurut Flores, Reade tidak membagikan 
cerita lengkapnya. "Biden, bukan hanya 
melakukan pelukan," kata Flores. “Biden 
sangat jelas melecehkan perempuan 
tanpa persetujuan mereka dengan cara 
yang membuat mereka merasa tidak 
nyaman. Apakah dia berpotensi memiliki 
kesempatan untuk melampaui itu? Itu 
yang ingin diketahui banyak orang."
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