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Saat ini, Indonesia dan dunia tengah 
menghadapi masalah yang sama, yakni 
ketidakpastian kapan wabah Corona ini 
akan 
segera 
berakhir. 
Tidak ada 
satupun 
yang bisa 
memastika
n kapan 
virus Covid-
19 akan 
hengkang 
dari planet 
bumi ini. 
Bahkan 
paranormal 
paling top 
sekalipun 
tidak akan 
mampu meramalkan kapan tepatnya 
Indonesia dan dunia akan terbebas dari 
virus Corona. Begitupun dengan 

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO yang 
telah mengatakan bahwa Corona akan 
bersama dengan kita dalam waktu yang 

lama. 
Sementara, 
meskipun 
wabah Covid-
19 ini masih 
ada, 
kehidupan 
mesti tetap 
berjalan. 
Orang-orang 
harus tetap 
bekerja agar 
bisa makan. 
Para PKL 
harus tetap 
keluar rumah 
agar bisa 
mendapatkan 

uang. Begitupun dengan para pedagang 
di pasar, mesti tetap pergi ke pusat 

Bekasi Kota Model
Kehidupan Normal
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keramaian agar barang dagangannya 
laku. Karena kalau di rumah saja, 
mereka tentu tidak akan dapat 
pemasukan. Dan kalau tidak punya 
uang maka tidak bisa memenuhi 
kebutuhan keluarga sehari-hari. 
Sedangkan, bantuan dari pemerintah 
terbatas. Karena anggaran negara 
tidak hanya diperuntukkan untuk 
Bansos saja. Tapi juga untuk banyak 
hal, seperti untuk membeli alat 
kesehatan, membangun dan merehab 
fasilitas kesehatan, menyediakan alat 
tes Covid-19 --rapid test & PCR test, 
dll. Untuk itulah, pemerintah berusaha 
mengambil jalan tengah di antara 
kedua masalah ini, yakni bagaimana 
caranya agar sosial ekonomi 
masyarakat tetap berjalan, sementara 
mereka juga harus terhindar dari virus 
yang menyerang sistem pernapasan 
tersebut. Nah, baru-baru ini Presiden 
Jokowi mengumumkan wacana 
penanganan Covid-19 yang baru, yang 
mengkombinasikan antara pemulihan 
ekonomi dan pencegahan penyebaran 
virus Corona. Yang dikenal dengan 
istilah new normal. Sebelumnya, 
pemerintah telah menerapkan PSBB. 
Yang mana tujuannya untuk 
mengurangi interaksi fisik secara 
langsung antar orang per orang. 
Dengan harapan, mereka yang 

terinfeksi tidak menulari ke orang yang 
masih sehat dan orang yang masih sehat 
bisa sehat selalu, tanpa perlu harus 
dirawat di Wisma Atlet Kemayoran 
bersama beberapa anggota Jamaah 
Tabligh, dll. Dan, kenapa opsi PSBB ini 
dipilih bukan lockdown, karena 
pemerintah juga memikirkan kepentingan 
ekonomi rakyat. Seperti saat PSBB 
berlangsung aktivitas perekonomian 
warga masih bisa berjalan. Di antaranya 
pasar, apotek, toko kebutuhan pangan 
dan bahan pokok, penjual gas, news 
atau surat kabar dan transportasi umum 
masih buka. Nah, setelah kebijakan 
tentang panduan pencegahan dan 
pengendalian Corona diterbitkan oleh 
Menteri Kesehatan, atau yang lebih 
dikenal dengan istilah protokol 
kesehatan pencegahan Covid-19, 
perlahan tapi pasti new normal mulai 
digaungkan. Rencananya sih, daerah 
yang akan menjadi tempat dimulainya 
dijalankan new normal ini adalah daerah 
yang daya tular virusnya (SARS-Cov-2) 
di bawah 1 atau satu penderita tidak 
menularkan ke orang lain. Hal ini sudah 
berdasarkan ketetapan WHO bahwa 
negara maupun daerah yang mau 
menuju new normal wajib memenuhi 
syarat reproduction rate (RO) di bawah 
satu. Dan, salah satu daerah yang telah 
mencapai RO dibawah 1 ini adalah Kota 
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Bekasi, Jawa Barat. Dan acara 
seremonial atau protokol menuju new 
normal ditempatkan di Mall 
Summarecon bekasi. Sebelum ke mall 
Jokowi terlebih dahulu mengunjungi 
MRT bundaran HI. Persiapan memasuki 
tatanan normal baru atau new normal di 
tengah pandemi virus corona Covid-19 
dilakukan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Presiden mengunjungi dua 
titik yakni Stasiun Moda Raya Terpadu 
(MRT) Bundaran HI, Jakarta Pusat dan 
Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat, 
Selasa (26/5) untuk mengetahui 
penerapan prosedur baru di fasilitas 
publik. Dalam kunjungannya ke MRT, 
Jokowi didampingi Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri 

Jenderal (Polisi) Idham Azis, dan Direktur 
Utama PT MRT Jakarta William 
Sabandar. Sedangkan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota 
Bekasi Rahmat Effendi mendampingi 
Presiden saat menyambangi Mal 
Summarecon. Jokowi mengatakan 
tujuannya datang di kedua titik tersebut 
untuk memastikan kesiapan new normal. 
Dia juga menjelaskan aparat TNI dan 
Polri akan lebih mendisiplinkan 
masyarakat yang beraktivitas agar 
mematuhi protokol kesehatan. "Saya 
datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa 
Barat. Untuk memastikan pelaksanaan 
kesiapan kita dalam menuju ke sebuah 
tatanan baru, sebuah normal yang baru," 
kata Jokowi, Selasa (26/5/2020). Dalam 
kunjungannya tersebut, Jokowi mengakui 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Bekasi, Jawa Barat. Dan acara 
seremonial atau protokol menuju new 
normal ditempatkan di Mall 
Summarecon bekasi. Sebelum ke mall 
Jokowi terlebih dahulu mengunjungi 
MRT bundaran HI. Persiapan memasuki 
tatanan normal baru atau new normal di 
tengah pandemi virus corona Covid-19 
dilakukan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Presiden mengunjungi dua 
titik yakni Stasiun Moda Raya Terpadu 
(MRT) Bundaran HI, Jakarta Pusat dan 
Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat, 
Selasa (26/5) untuk mengetahui 
penerapan prosedur baru di fasilitas 
publik. Dalam kunjungannya ke MRT, 
Jokowi didampingi Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri 

Jenderal (Polisi) Idham Azis, dan Direktur 
Utama PT MRT Jakarta William 
Sabandar. Sedangkan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota 
Bekasi Rahmat Effendi mendampingi 
Presiden saat menyambangi Mal 
Summarecon. Jokowi mengatakan 
tujuannya datang di kedua titik tersebut 
untuk memastikan kesiapan new normal. 
Dia juga menjelaskan aparat TNI dan 
Polri akan lebih mendisiplinkan 
masyarakat yang beraktivitas agar 
mematuhi protokol kesehatan. "Saya 
datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa 
Barat. Untuk memastikan pelaksanaan 
kesiapan kita dalam menuju ke sebuah 
tatanan baru, sebuah normal yang baru," 
kata Jokowi, Selasa (26/5/2020). Dalam 
kunjungannya tersebut, Jokowi mengakui 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

bahwa masih ada aktivitas di mal, 
walau Bekasi sedang menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) hingga 29 Mei 2020. Meski 
demikian, Jokowi tak mempersoalkan 
adanya kegiatan di pusat perbelanjaan 
tersebut saat ini. "Kita ingin tetap 
produktif, tapi aman covid-19. Produktif 
tapi aman Covid-19, ini yang kita 
inginkan. Tapi dalam menuju tatanan 
baru itu kita juga melihat angka-angka 
melihat fakta di lapangan, angka-angka 
bagaimana kurva R0-nya seperti di 
Bekasi di bawah 1. Kita sampaikan 
Walikota kita tekan agar di bawah R0 di 
bawah satu," katanya. "Mulai hari ini 
akan digelar oleh TNI-Polri, pasukan 
untuk berada di titik keramaian dalam 
rangka pendisiplinan. Lebih 
mendisiplinkan masyarakat agar 
mengikuti protokol kesehatan sesuai 
PSBB," kata Jokowi. Aparat TNI dan 
Polri akan mengawasi pelaksanaan di 
lapangan, mendisiplinkan masyarakat 
untuk mengenakan masker, menjaga 
jarak, dan mencegah adanya 
kerumunan. Jokowi mengatakan, upaya 
pendisiplinan masyarakat ini akan 
digelar di 1.800 titik di empat provinsi 

dan 25 kabupaten/kota. Jokowi berharap 
kehadiran personel TNI-Polri di ruang 
publik, seperti stasiun MRT, membuat 
masyarakat lebih tertib dan taat dalam 
mengikuti protokol kesehatan agar kurva 
penambahan kasus positif Covid-19 
menurun dan masyarakat bisa beraktivitas 
normal kembali. Panglima TNI Marsekal 
Hadi Tjahjanto menyebut empat provinsi 
tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Sumatera Barat dan Gorontalo. Kepala 
Bagian Penerangan Umum (Kabag 
Penum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan 
menuturkan, 340.000 personel TNI-Polri 
yang disiagakan di beberapa tempat, dari 
mal hingga tempat wisata. “Mereka akan 
ditugaskan mengawasi dan mendorong 
masyarakat untuk disiplin dalam 
menerapkan protokol kesehatan di 1.800 
objek, yang umumnya merupakan pusat 
keramaian seperti pasar, mal hingga 
tempat wisata,” kata Ramadhan melalui 
video telekonferensi, Rabu (27/5/2020). 
Menurut Ramadhan, pengerahan aparat 
kepolisian berjaga di ruang publik tersebut 
bukan dalam rangka penegakan hukum. 
Sesuai perintah Kapolri Jenderal (Pol) 
Idham Azis, polisi bertugas melindungi, 
mengayomi,dan melayani masyarakat di 
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sejumlah fasilitas umum. “Bukan untuk 
penegakan hukum, namun lebih 
mengedepankan edukasi masyarakat 
agar disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan,” ujarnya. Oleh 
sebab itu, Polri pun menghimbau 
masyarakat agar disiplin menjalankan 
protokol kesehatan terkait Covid-19. 
Polri berjanji mengedepankan upaya 
persuasif dalam hal tersebut. Namun, 
aparat kepolisian akan tetap menindak 
mereka yang tidak patuh. “Polri akan 
mengedepankan upaya-upaya persuasif 
agar masyarakat mematuhi semua 
ketentuan dan protokol kesehatan,” 
ucap dia. “Namun, jika masih ada yang 
tidak patuh, Polri akan melakukan 
tindakan tegas sesuai ketentuan,” kata 
Ramadhan. Ini adalah jawaban dari 
Jokowi atas kritikan yang mengarah 
padanya belakangan ini. Jika 
masyarakat tidak bisa diatur, maka 
harus menggunakan pendekatan yang 
berbeda, atau lebih tegas. Selama ini, 
para pengkritik selalu menyebut 
pemerintah plin plan, tidak becus dan 
tidak berpendirian. Bahkan ada satu 
politisi tukang nyinyir yang menyebut 
presiden plonga plongo, mencla 
mencle, tidak konsisten dan bikin 

bingung. Padahal tanggung jawab ada di 
pemerintah daerah yang meminta PSBB 
pada pusat. Sebenarnya pengerahan 
TNI-Polri ini sudah cukup bagus, sebagai 
pertanda pemerintah serius dengan 
kebijakan PSBB. Selain itu, pemerintah 
ikut membantu pemerintah daerah agar 
PSBB berjalan lebih efektif dan berhasil, 
menunjukkan keseriusan pemerintah 
mengenai PSBB. Sedangkan di Stasiun 
MRT Bundaran HI, Jokowi mengatakan 
terlibatnya TNI dan Polri dalam upaya 
pendisiplinan dilakukan agar kurva 
penularan Covid-19 terus turun. Dia juga 
mengingatkan masyarakat agar patuh 
terhadap Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang masih berjalan. 
“Pasukan berada di titik keramaian dalam 
rangka mendisiplinkan masyarakat agar 
mengikuti protokol kesehatan sesuai 
PSBB," kata Jokowi. Setelah semuanya 
selesai Jokowi pun tak berlama-lama 
melakukan peninjauan kondisi normal di 
MRT dan Summarecon. Presiden tiba 
pukul 08.45 WIB di Stasiun Bundaran HI 
dan hanya 10 menit berkeliling melihat 
lokasi. Kunjungan dengan durasi hampir 
sama juga dilakukan di Mal Summarecon. 
Usai tiba pada 13.53 WIB, Jokowi dan 
para pejabat sempat berbincang di area 
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lobi mal Summarecon dan melihat-lihat 
area Food Hall. Kepala Negara tampak 
meninjau toko ritel kosmetik dan farmasi 
Guardian. Seluruh kunjungannya itu 
dilakukan sekitar 10 menit. Bekasi 
menjadi contoh bagi daerah lainnya 
mengawali tatanan baru atau fase new 
normal. Nggak menjadi soal jika bukan 
DKI yang memberikan contoh, 
walaupun DKI Jakarta ini ibu kota 
negara, dan kebetulan yang paling 
nyaring, dan ngotot dengan PSBB, 
bahkan lockdown. Langkah ini diambil 
Presiden Jokowi nggak ngasal, tapi 
terukur. Lha iyalah terukur karena disini 
bicara soal kelangsungan hidup dalam 
arti segalanya. Maksudnya, tidak saja 
kehidupan masyarakatnya, tetapi juga 
kelangsungan kehidupan 
perekonomian. Menurut Jokowi di 
Bekasi ini skala R0, atau indikator 
penularan sebuah sudah berada di 
bawah 1. Artinya, penularan Covid-19 di 
Bekasi sangat memungkinkan untuk 
dicegah, dan memenuhi kriteria untuk 
menuju fase new normal atau tatanan 

baru. Pernyataan ini diperkuat Rahmat 
Effendi Wali Kota Bekasi yang 
mengatakan bahwa reproduction rate di 
Kota Bekasi relatif rendah, yaitu R0 
sebesar 0,71. RO merupakan indikator 
yang menunjukkan daya tular bakteri atau 
virus terhadap orang lain. Angka R0 yang 
ditetapkan organisasi kesehatan dunia 
(WHO) untuk virus corona (Covid-19) di 
seluruh dunia antara 1,9 – 5,7. Ini 
menunjukkan bagaimana daya tular 
sebuah virus atau sebuah bakteri atau 
sebuah penyakit, angkanya rendah maka 
penularannya rendah. Pertanyaannya kok 
bisa sih Bekasi duluan pulih dari Jakarta? 
Pastinya ini bukan persoalan siapa yang 
duluan PSBB atau yang paling berisik. 
Tetapi disinilah peran kepala daerah dan 
pastinya juga dukungan warganya. 
Terbukti Bekasi telah lebih dahulu 
mengantisipasi Covid sejak Maret, dan 
tampaknya memang didukung oleh 
warganya. Persisnya, antara pemimpin 
dan warganya bisa berkomunikasi dengan 
baik, dan bekerjasama. "Karena dari Maret 
kita sudah melakukan siaga darurat. 
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Info SIP

Darurat bencana dan 3 kali melakukan 
PSBB (pembatasan sosial berskala 
besar). PSBB kali ini (27-29 Mei), kita 
terjemahkan new normal sebagai 
tatanan kehidupan baru masyarakat 
produktif melawan Covid-19,” ujar Wali 
Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di 
Summarecon Mal Bekasi, Selasa 
(26/5/2020). Rahmat menjelaskan, era 
new normal yang diterjemahkan oleh 

Pemkot Bekasi antara lain para pelaku 
ekonomi kecil, tenan-tenan yang ada, 
bisa tumbuh kembali, kegiatan 
perdagangannya bisa berjalan lagi. 
"Pembukaan mal di Kota Bekasi 
dilakukan secara bertahap setelah PSBB 
di DKI Jakarta telah berakhir. Karena 
kami khawatir, kalau kami buka 
sekarang, warga DKI akan mendatangi 
mal yang ada di Kota Bekasi,” bebernya. 
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Rahmat bersyukur karena Kota Bekasi 
menjadi kota percontohan bagi kota 
dan kabupaten lain dalam menerapkan 
era new normal. "Kita memang harus 
bangkit, harus bisa beradaptasi 
terhadap pandemi Covid-19 ini,” 
tandasnya. Menurut Rahmat, 
kedatangan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) hari ini bukan untuk membuka 
pusat perbelanjaan di Summarecon Mal 
Bekasi. "Nanti dulu, buka mal ada 
tahapannya, warga diminta bersabar," 
tandas Rahmat. Sementara untuk 
restaurant, Rahmat mengizinkan 
restoran di Kota Bekasi beroperasi 
kembali. Saat ini restoran di Kota 
Bekasi masih memberlakukan drive 
thru atau pesan antar selama 
penerapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). “Tapi tahap 
awal kita membuka yang kecil dulu, 
restoran yang menggunakan drive thru. 
Kita sediakan tempat duduk di situ tapi 

dengan jarak 1,2 meter. Mulai hari ini 
(beroperasi), tapi syaratnya adalah 
masker,” ujar Rahmat di Bekasi, Selasa. 
Misalnya, pengunjung menggunakan 
masker ketika membeli makanan. Lalu, 
tempat duduk diatur lebih renggang 
dibanding sebelum pandemi Covid-19. 
“Tetap jaga jarak dan syarat utama pakai 
masker. Misalnya restoran yang tadinya 
tempat duduk berempat, jadi berdua. Lalu 
pakai masker wajib karena dropletnya 
(penyebarannya) itu adalah dari interaksi 
orang per orang,” ucap Rahmat. 
Beroperasinya kembali restoran di Kota 
Bekasi untuk meningkatkan 
perekonomian Kota Bekasi. Sebab 
selama PSBB berlangsung, pendapatan 
daerah Kota Bekasi berkurang. “Iya lah ini 
kan harus membangun ekonomi, 
makanya saya namakan tatanan hidup 
baru, manusia produktif melawan Covid-
19,” tutur Rahmat. Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil menyampaikan alasan 
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Kota Bekasi mengizinkan tempat-
tempat usaha kembali beroperasi 
kembali di tengah pandemi Covid-19. 
Hal itu menindaklanjuti kebijakan 
kehidupan normal baru yang akan 
diterapkan di Kota Bekasi. “Jadi Kota 
Bekasi melakukan (mengizinkan 
tempat usaha dibuka) ini karena sudah 
konsultasi ini masuk zona hijau,” ujar 
Ridwan atau Emil sapaan akrabnya di 
Bekasi, Selasa (26/5/2020). Salah satu 
pusat perbelanjaan di Kota Bekasi yang 
akan beroperasi kembali, yakni Mal 
Summarecon Bekasi yang masuk 
dalam zona hijau. Sementara, untuk 
tempat usaha yang berada di zona 
merah maupun hitam tidak diizinkan 
untuk beroperasi. “Berarti zona yang 
nanti merah dan hitam, pak Wali ada 
diskresi tidak mengizinkan karena satu 
hamparan,” ucap dia. Menurut instruksi 
Presiden Joko Widodo, Emil 
mengatakan, penanggulangan Covid-
19 sesuai dengan mikro management. 
Artinya, data Covid-19 tidak lagi 
berbasis pada pembatasan sosial skala 
besar (PSBB). "Kenapa arahan dari 
Presiden, kita harus mulai menghitung 
penanggulangan Covid ini dengan 
mikro manajemen. Jadi tidak lagi 
berbasis skala besar (PSBB Provinsi). 
Jawa Barat sudah lewat, Kota 

Kabupaten juga sudah tiga kali, seperti 
Bekasi. Nanti masuknya ke mikro 
manajemen pembatasan sosial," tutur dia. 
Emil mewajibkan mal membatasi 
kapasitas maksimal pengunjung saat 
beroperasi di era new normal kala 
pandemi Covid-19 masih melanda. 
Langkah itu untuk menghindari padatnya 
kerumunan pengunjung. "Tempat usaha 
wajib mengumumkan berapa kapasitas. 
Kalau tadinya mungkin 10.000 sekarang 
mungkin diumumkan hanya 5.000 
pengunjung," kata Emil. Nantinya, petugas 
keamanan yang berjaga akan menghitung 
jumlah pengunjung yang masuk. Jika 
sudah mencapai 5.000 orang, maka 
pengunjung lain yang hendak masuk 
harus menunggu terlebih dahulu di luar. 
Pengunjung yang menunggu di luar baru 
boleh masuk jika sudah ada pengunjung 
di dalam meninggalkan mal. Hal yang 
sama berlaku untuk restoran wajib 
membatasi jumlah pengunjung. Jadi fiks 
ya mengerti, penetapan new normal ini 
ada hitung-hitungannya. Presiden Jokowi 
ke Bekasi untuk protokol new normal 
bukan pembukaan mall. Presiden Jokowi 
ke bekasi karena menghitung resiko 
PSBB di bekasi ini. Dan jelas dalam nalar 
Presiden, bekasi bisa dibuka kembali. 
Geliat ekonomi, sosial dan budaya harus 
mulai dibuka agar bangsa ini selamat. 

Tetapi Presiden Jokowi tak bisa ambil 
gaya Bung Karno yang revolusioner. 
Gaya yang tepat ya harus lembut, 
disesuaikan kekuatan politik dan 
kesolidan pemerintah saat ini. 
Muncullah new normal. Ini tidak ideal 
tapi memastikan dimulainya kembali 
geliat ekonomi, sosial dan budaya di 
negara ini. Pemerintah harus memberi 
pesan jelas, mereka sangat 
memperhatikan keselamatan rakyat. 
Harus dijaga juga stabilitas negara 
akibat kadung banyak warga negara 
yang jadi korban narasi media, mereka 
beneran takut pada Corona. Sampai 
ada emak-emak yang buat petisi 
menolak sekolah dibuka kembali, takut 
anak mereka mati karena Corona. 
Presiden kan harus mengayomi juga 
orang-orang yang konyol seperti ini. 
Presiden Jokowi juga membiarkan ada 
Kepala Daerah yang masih senang 
dengan PSBB. 
Biar kepala daerah tersebut nanti yang 
menanggung dana bantuan tersebut. 
Sebab jika dipaksa, nanti pusat 
disalahkan lagi. Masyarakat bandel, 
salah Jokowi. Pemerintah keras dan 
tegas, salah Jokowi juga. Apapun yang 
dilakukan pemerintah, celah apa pun 
akan dipakai untuk melakukan 
serangan nyinyiran. Pemerintah 

Masyarakat yang membuat semua ini jadi 
lebih rumit. Semoga daerah - daerah lain 
bisa menyusul bekasi agar bisa 
melakukan adaptasi dalam kehidupan 
normal yang baru dan bisa kembali 
produktif untuk memutar roda - roda 
kehidupan saat ini dan yang akan datang. 
Dan terima kasih untuk bapak Walikota 
dan bapak Presiden yang menjadikan 
Bekasi sebagai kota terapan pola hidup 
normal yang baru.
 

lembek, mereka akan protes. Pemerintah 
tegas, mereka akan bilang pemerintah 
tak punya hati dan nurani. Pemerintah 
represif, mereka akan teriak HAM, dan 
penjual HAM bakal teriak lebih kencang. 
Pemerintah ambil opsi apa pun, 
semuanya akan salah di mata mereka 
koruptor dan perusuh. Tujuan mereka 
memang cuma itu, cari kesalahan lalu 
nyinyir. Bahkan saat pemerintah putuskan 
kerahkan TNI dan Polri, mereka juga 
protes, kenapa tidak dari dulu? Kenapa 
baru sekarang? Mereka tidak pernah 
protes kenapa masyarakat sangat bandel 
dan susah diatur seperti belut. 
Seandainya masyarakat sadar diri dan 
disiplin, PSBB ini akan lancar dan 
menunjukkan hasil. Bahkan tanpa PSBB 
pun, kalau masyarakat disiplin jalankan 
protokol kesehatan, wabah akan lebih 
mudah dikendalikan. 
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Surabaya Raya yang terdiri dari 
Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik disebut 
menjadi episentrum penyebaran virus 
corona atau covid-19 di Jatim. Bila tak 
hati-hati dalam menangani pandemi 
tersebut, maka Surabaya di sebut bakal 
menjadi Wuhan, kota di China yang 
pertama kali ditemukan mewabah 
covid-19.Ketua Rumpun Kuratif Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-
19, dokter Joni Wahyuhadi mengatakan, 
64 persen lebih kasus covid-19 
disebutnya ada di Surabaya Raya. Data 
ini menunjukkan, jika dalam 
penanganan kasus di Surabaya Raya 
tidak hati-hati, maka sangat berpotensi 
menjadi seperti di Kota Wuhan China.Ia 
menyebut, berdasarkan perhitungan 
ahli epidemologi, transmision rate di 
Surabaya cukup tinggi yakni 1,6. Hal itu 
berarti, jika ada 10 orang yang positif 
Covid-19, maka dalam waktu satu 
minggu dapat menular menjadi 16 
orang."Kalau tidak hati-hati menangani 
covid-19, maka Surabaya bisa menjadi 
Wuhan. Saat ini kalau epidemologi 
dihitung oleh para ahli transmission rate 

Surabaya Raya Jadi Episentrum Corona

di Surabaya 1,6, artinya ada 10 orang 
(positif corona), dalam waktu satu minggu 
jadi 16 orang. Ini luar biasa penularannya 
di Surabaya," tegasnya.
Terkait dengan hal itu, saat ini ada 3 
kebijakan yang tengah dijalankan oleh 
pihaknya. Yaitu, melakukan tes, tracking 
dan treatment."Tes masif sedang kita 
jalankan, kita dibantu oleh tim gugus 
tugas pusat. Ada dua mobil PCR, yang 
kita sebar ke rumah sakit untuk 
melakukan tes PCR secara langsung," 
katanya.Pria yang juga menjabat sebagai 
Direktur Rumah Sakit dr Soetomo ini 
menambahkan, tingkat kematian akibat 
virus corona ini cukup tinggi, hingga 
mencapai 10 persen lebih. Untuk itu, 
secara konseptual pihaknya tengah 
membagi rumah sakit berdasarkan 
kondisi klinis pasien."Ini kan sedang kita 
persiapkan rumah sakit darurat, yang 
nantinya dapat menampung pasien 
dengan klinis ringan. Sedangkan seperti 
RSU dr Soetomo atau RS Unair nanti 
dapat digunakan untuk pasien dengan 
klinis sedang hingga berat. Kita 
sampaikan konsep itu ke Kemenkes, dan 
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tidak hati-hati, maka sangat berpotensi 
menjadi seperti di Kota Wuhan China.Ia 
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(positif corona), dalam waktu satu minggu 
jadi 16 orang. Ini luar biasa penularannya 
di Surabaya," tegasnya.
Terkait dengan hal itu, saat ini ada 3 
kebijakan yang tengah dijalankan oleh 
pihaknya. Yaitu, melakukan tes, tracking 
dan treatment."Tes masif sedang kita 
jalankan, kita dibantu oleh tim gugus 
tugas pusat. Ada dua mobil PCR, yang 
kita sebar ke rumah sakit untuk 
melakukan tes PCR secara langsung," 
katanya.Pria yang juga menjabat sebagai 
Direktur Rumah Sakit dr Soetomo ini 
menambahkan, tingkat kematian akibat 
virus corona ini cukup tinggi, hingga 
mencapai 10 persen lebih. Untuk itu, 
secara konseptual pihaknya tengah 
membagi rumah sakit berdasarkan 
kondisi klinis pasien."Ini kan sedang kita 
persiapkan rumah sakit darurat, yang 
nantinya dapat menampung pasien 
dengan klinis ringan. Sedangkan seperti 
RSU dr Soetomo atau RS Unair nanti 
dapat digunakan untuk pasien dengan 
klinis sedang hingga berat. Kita 
sampaikan konsep itu ke Kemenkes, dan 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional 

Internasional
mereka setuju," tegasnya.
Terkait dengan fasilitas rumah sakit 
seperti ventilator, dokter Joni menyebut, 
hingga saat ini banyak sekali 
sumbangan yang telah diberikan. Untuk 
itu, dirinya pun mengkoordinasikan hal 
ini ke rumah sakit rujukan, dengan 
mengkomunikasikan terlebih dulu 
apakah rumah sakit tersebut dapat 
mengoperasika
n ventilator 
baru 
tersebut."Banya
k donatur, dan 
sudah 
dibagikan ke 
rumah sakit. 
Karena 
ventilatornya 
baru, maka kita 
kontak dulu 
rumah sakitnya 
bisa atau tidak 
mengoperasion
alkan ini. Kalau tidak nanti kita kirim 
ahlinya," ungkapnya.Ia menyebut, 
berdasarkan data di rumah sakit yang 
dipimpinnya, 69,2 persen pasien yang 
masuk ventilator, meninggal dunia, 
demikian juga di Jakarta, 70 persen 
meninggal dunia.
"Ventilator itu hati-hati. Data kita 
menunjukkan, di (RS) Soetomo 69,2 
persen yang masuk ventilator 
meninggal. Di Jakarta kira-kira 70 
persen, di Wuhan, 80 persen," 
jelasnya.Untuk itu, ia mengaku saat ini 
pihaknya tengah melakukan clinical 
research, seperti penggunaan obat-
obatan tertentu. Termasuk diantaranya 
melakukan clinical trial."Kita lakukam 
clinical research seperti penggunaan 
Avigan, atau pemakaian aspirin. 
Semuanya kita coba sesuai dengan 
kaidah tertentu," pungkasnya.
Reaksi Pemkot Surabaya
Wakil Koordinator Hubungan 
Masyarakat Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Surabaya M 
Fikser, mengatakan, saat ini Pemkot 
Surabaya tengah berjuang keras untuk 
memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19. Jika dalam prosesnya 
memang terjadi penambahan kasus, itu 

lantaran pemkot menggelar rapid test dan 
swab secara masif dan massal di level 
bawah."Tentunya itu mempengaruhi hasil. 
Ya kita berusaha untuk tidak terjadi 
seperti di Wuhan. Siapa yang 
menginginkan itu. Saya yakin yang 
menyampaikan juga tidak menginginkan 
seperti itu," katanya.
Fikser menjelaskan, sedari awal Pemkot 

Surabaya 
membuka diri dan 
menerima 
bantuan serta 
dukungan dari 
semua pihak. Ia 
pun berterima 
kasih atas 
bantuan dari 
pemerintah pusat, 
Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana (BNPB) 
dan Badan 
Intelijen Negara 
(BIN) yang 

bersedia memberikan bantuan untuk 
meminjamkan mobil laboratorium agar 
persoalan ini dapat segera teratasi."Kita 
terbuka selama ini menerima dukungan 
semua pihak. Kita berharap yang 
menyampaikan itu bisa bergabung di 
gugus tugas Surabaya. Untuk sama-sama 
kita melakukan penanganan itu," 
tegasnya.Kepala Dinas Kominfo ini juga 
menyampaikan, sekitar 22 ribu lebih rapid 
test sudah dilakukan di berbagai wilayah 
di Kota Pahlawan. Dari angka itu, warga 
yang hasil rapidnya reaktif langsung 
dilakukan isolasi di hotel dan dipisahkan 
dengan anggota keluarganya sembari 
melakukan test swab sampai hasilnya 
keluar."Jika positif tapi kondisinya baik, 
maka kami rawat di Asrama Haji Sukolilo. 
Tetapi jika kondisi pasien mengalami 
keluhan maka kami rawat di rumah sakit," 
urainya.Fikser pun menegaskan bahwa 
pemerintah kota juga menambah 
kapasitas ruangan di dua rumah sakit 
milik pemkot. Yakni RSUD dr Sowandhie 
berjumlah 40 dan RS Bhakti Darma 
Husada (BDH) sebanyak 100 orang. "Ada 
juga RS Husada Utama dan RS Siloam 
yang siap menampung. Tentu kami 
sampaikan terima kasih," paparnya.

Parlemen China telah mengesahkan 
Undang Undang Kemananan baru 
untuk Hong Kong. Segala bentuk 
pelemahan atau meremehkan otoritas 
Beijing di wilayah itu akan dianggap 
sebagai suatu kriminalitas. Dilansir 
BBC, RUU yang kini beralih ke 
kepemimpinan senior China 
menimbulkan keprihatinan mendalam di 
antara mereka yang mengatakan hal itu 
bisa mengakhiri status unik Hong Kong. 
Hal itu juga memperlihatkan China 
menerapkan badan keamanannya 
sendiri di Hong Kong untuk pertama 
kalinya. Langkah itu telah memicu 
gelombang baru protes anti-China. 
Bentrokan kembali terjadi pada Rabu 
kemarin, ketika parlemen Hong Kong 
mendebat tentang perbedaan Undang 
Undang yang akan memidanakan siapa 
saja yang tak menghormati lagu 
kebangsaan China.Ratusan orang 
ditangkap dari bentrokan itu. Tim 
keamanan masih mengontrol ketat 
pada Kamis (28/5/2020) saat 
perdebatan di Dewan Legislatif 

China Sahkan UU Keamanan HongKong 

berlanjut. Pada Rabu (27/5/2020), Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat Mike 
Pompeo mengatakan bahwa Hong Kong 
tidak lagi bisa memiliki "tingkat otonomi 
yang tinggi" dari daratan utama China. Itu 
berarti bahwa Hong Kong tidak pantas 
diperlakukan berbeda dari China di bawah 
hukum AS. Deklarasi ini dapat memiliki 
implikasi besar bagi status pusat 
perdagangan Hong Kong dan 
kemungkinan akan membuat Beijing 
murka. Kongres Rakyat Nasional (NPC) 
melakukan pertemuan dengan Beijing 
pada pekan ini setelah dua bulan tertunda 
karena virus corona. RUU ini sekarang 
disahkan oleh Komite Tetap Partai 
Komunis dan dapat menjadi Undang 
Undang pada Agustus 2020. Detil lengkap 
dari RUU tersebut belum diketahui, tetapi 
akan mengkriminalkan beberapa tindakan 
seperti: Pemisahan diri - memisahkan diri 
dari negara itu. Subversi - melemahkan 
atau meremehkan kekuasaan atau 
otoritas pemerintah pusat (China). 
Terorisme - menggunakan kekerasan atau 
intimidasi terhadap orang-orang. Kegiatan 
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 Kenapa China lakukan ini semua? 
Hong Kong sebelumnya dikembalikan 
kepada China dari kolonial Inggris pada 
1997 namun dalam persetujuan unik, 
sebuah konstitusi kecil yang disebut 
Hukum Dasar atau prinsip "satu negara 
dua sistem". Pihak daratan utama 
China harus melindungi beberapa 
kebebasan di Hong Kong seperti 
kebebasan berkumpul dan berbicara, 
peradilan yang independen dan 
beberapa hak-hak demokratis, 
semuanya tak dimiliki oleh bagian lain 
di daratan utama China. Di bawah 

oleh pasukan asing yang mengganggu 
di Hong Kong. Itu artinya, China 
berpotensi untuk menerapkan Lembaga 
Penegakan Hukum sendiri di Hong 
Kong sejajar dengan lembaga di kota 
itu. Pihak berwenang di Hong Kong 
bersikeras bahwa Undang Undang itu 
penting untuk mengatasi meningkatnya 
kekerasan dan "terorisme", dan bahwa 
penduduk wilayah itu tidak perlu takut 
karenanya. Para kritikus khawatir hal itu 
dapat menyebabkan warga Hong Kong 
dituntut bahkan 'berkurang' karena 
mengkritik kepemimpinan mereka atau 
pemerintah China dengan bergabung 
dalam demonstrasi atau menggunakan 
hak mereka saat ini di bawah Undang 
Undang setempat.

perjanjian yang sama, Hong Kong juga 
harus membuat hukum keamanan 
nasional sendiri yang diatur pada Pasal 
23 Undang Undang Dasar. Namun UU 
yang tak populer berarti tidak pernah 
dilakukan. Pemerintah telah mencobanya 
pada 2003 namun harus mundur setelah 
protes muncul. Kemudian, tahun lalu, 
protes atas Undang Undang ekstradisi 
berubah menjadi kekerasan dan 
berkembang menjadi gerakan anti-China 
dan pro-demokrasi yang lebih luas. Oleh 
sebab itulah, karena China ingin 
menghindari terulangnya kerusuhan itu, 
mereka mengesahkan Undang Undang 
Keamanan baru untuk Hong Kong.

Dengan adanya perintah eksekutif ini, 
maka media sosial bisa dikenakan 
sanksi 
hukum, 
karena 
mereka 
diminta 
bertangg
ung 
jawab 
atas 
konten 
yang 
dibuat 
penggun
a.Menur
ut 
Trump, 
perintah eksekutif ini bertujuan untuk 
memberikan kebebasan berbicara dan 
hak-hak rakyat Amerika. Namun, 
sebelum bisa berlaku, dia menyadari hal 
itu itu akan menghadapi tantangan dari 
oposisi.Kepada wartawan di Gedung 
Putih, Trump mengatakan bahwa dia 
bertindak seperti ini karena perusahaan 
teknologi raksasa memiliki kekuatan tak 
terkendali untuk menyensor, membatasi, 
mengedit, membentuk, 
menyembunyikan, mengubah segala 
bentuk komunikasi antara 
pengguna."Kita tidak bisa membiarkan 
ini terjadi," kata Trump, Kamis (28/5) 
dikutip dari AFP. "Terutama ketika 
mereka melakukan hal yang salah, 
mereka memiliki sudut 
pandang."Perintah eksekutif ini memberi 
kewenangan regulator pemerintah untuk 
mengevaluasi apakah platform harus 
bertanggung jawab atas konten yang 
diposting oleh jutaan pengguna mereka.
Langkah ini dilakukan setelah Twitter 
melabeli dua kicauan terbaru trump 
sebagai klaim palsu atau "klaim tidak 
berdasar" untuk pertama kali.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
resmi menandatangani perintah 
eksekutif yang menghapus kekebalan 
hukum media sosial terkait konten yang 
diposting oleh pengguna.

Trump Hapus Kekebalan hukum Medsos
Raksasa media sosial Twitter 
mengomentari dua kicauan Trump pada 
Selasa (26/5). Kedua kicauan itu berisikan 
anggapan Trump bahwa pemungutan 
suara melalui 'mailing voting' akan 
melahirkan pemilu AS yang curang.Twitter 
membantah dan menyebut kicauan-

kicauan 
Trump 
itu 
tanpa 
bukti."P
ada 
saat itu, 
Twitter 
berhenti 
menjadi 
platform 
publik 
yang 
netral 
dan 
mereka 
menjadi 

editor dengan sudut pandang," kata 
Trump.Sebelumnya Trump juga telah 
mengancam menutup media sosial. 
Trump kesal dan menuduh Twitter telah 
mencampuri pemilihan presiden AS. Kata 
dia, Partai Republik merasa suara 
konservatif dibungkam.
"Partai Republik merasa bahwa platform 
media sosial benar-benar membungkam 
suara-suara konservatif. Kami akan 
sangat mengawasi, atau menutupnya, 
sebelum hal ini terjadi," tulis Trump.
Di bawah kolom kicauan Trump, Twitter 
mengunggah tautan 'dapatkan fakta 
tentang mail-in ballots' dan mengarahkan 
pengguna twitter untuk melihat klaim yang 
'tidak berdasar' itu dengan mengutip 
artikel yang dirilis CNN, Washington Post, 
dan media lainnya."Trump secara keliru 
mengklaim bahwa surat suara (mail-in 
ballots) akan mengarah pada kecurangan 
pemilu," tulis Twitter."Cek Fakta 
menegaskan tidak ada bukti bahwa surat 
suara yang akan digunakan pada pilpres 
AS mengarah pada kecurangan pemilu," 
kata Twitter.
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a.Menur
ut 
Trump, 
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membantah dan menyebut kicauan-

kicauan 
Trump 
itu 
tanpa 
bukti."P
ada 
saat itu, 
Twitter 
berhenti 
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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

1.Konsumsi Bawang Putih

Sejumlah hal bisa dilakukan dengan 
mudah untuk mengatasi masalah 
keseahtan ini. Dikumpulkan dari 
berbagai sumber, berikut cara alami 
untuk mengobati asam urat secara 
alami.

Munculnya rasa nyeri akibat serangan 
asam urat bisa menimbulkan rasa tak 
nyaman dan mengganggu pada saat ini. 
Hal ini bisa disebabkan karena jenis 
makanan 
yang kamu 
konsumsi.

Bawang putih merupakan bumbu masak 
yang bisa membantu mengatasi 
berbagai masalah kesehatan. 
Mengonsumsi bawang putih 3-4 siung 

Asam urat 
merupakan 
kondisi yang 
biasa disebut 
seseorang 
ketika 
konsumsi 
makanan 
tertentu dan 
mengakibatk
an 
munculnya 
rasa linu di 
tubuh. Asam 
urat ini 
muncul dari 
dicernanya kandungan bernama purin di 
dalam tubuh.
Purin ini berasal dari makanan tertentu 
seperti daging dan polong-polongan. 
Senyawa ini juga dibentuk oleh tubuh 
secara alami untuk kemudian dicerna 
kembali. Keluarnya asam urat dari tubuh 
ini dilakukan melalui mekanisme alami 
melalui ginjal dan air seni.

Cara Alami Mengatasi Asam Urat

Madu dan 
cuka apel 
merupakan 
bahan sehat 
yang bisa 
memiliki 

berbagai manfaat kesehatan pada tubuh. 
Kamu bisa meminum campuran madu 
dan cuka sari apel untuk mengobati asam 
urat.

Merendam tubuh juga bisa membantu 
mengurangi nyeri akibat asam urat. 
Lakukan cara ini dengan menggunakan 
tambahan garam laut dan rendam area 
yang mengalami rasa sakit.Sejumlah cara 
tersebut bisa membantu mengalami 
masalah nyeri asam urat. Selain itu, 
pastikan juga untuk memiliki gaya hidup 
sehat untuk mencegah sejumlah masalah 
kesehatan.

secara rutin sanggup menurunkan kadar 
asam urat dalam tubuh.

Selain bawang putih, ceri juga bisa 
mengatasai masalah ini asam urat ini. 

Konsumsi 
10-12 ceri 
juga 
bermanfaat 
untuk 
mengurangi 
rasa nyeri 
akibat asam 
urat.

4.Konsumsi Anggur

5.Merendam Tubuh

Anggur bisa sangat bermanfaat untuk 
menyingkirkan racun dalam asam urat. 
Pasalnya, kandungan vitamin C di 
dalamnya bisa melarutkan kristal asam.

3.Campuran 
Madu dan 
Cuka Apel

2.Konsumsi Ceri
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Untuk menjaga kesehatan tubuh, 
konsumsi makanan yang seimbang 
merupakan hal yang penting. Protein, 
karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral 
yang seimbang merupakan hal yang 
dibutuhkan demi kesehatan.

kronis
Munculnya nyeri otot secara tiba-tiba 
pada tubuh bisa jadi tanda kurangnya 
vitamin D. Kurangnya nutrisi ini bisa 
menyebabkan rasa lemas dan sakit 
pada otot baik pada anak-anak maupun 
orang dewasa.

Ketika tubuh kekurangan vitamin D, 
berbagai dampak kesehatan bakal 
muncul. Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah hal yang bakal 
ditunjukkan oleh tubuh ketika 
kekurangan vitamin D.

Melemahnya kekuatan tulang 
merupakan gejala yang tampak ketika 
tubuh kekurangan vitamin D. Kurangnya 
vitamin D bisa meningkatkan risiko 
masalah tulang serta memunculkan 
rasa nyeri di tubuh.
2.Nyeri Otot Kronis

Salah satu vitamin penting yang 
dibutuhkan 
oleh tubuh 
adalah 
vitamin D. 
Vitamin ini 
memiliki 
peran 
penting 
bagi tulang 
serta bagi 
sistem 
kekebalan 
tubuh.Sum
ber alami 
untuk 
memperoleh vitamin D ini adalah dari 
cahaya maahari. Sejumlah makanan 
juga bisa memberikan vitamin ini pada 
tubuhmu.

3.Sering Sakit
Vitamin D bermanfaat untuk menjaga 
sistem kekebalan tubuh. Kurang vitamin 

1.Melemahnya Kesehatan Tulang

Tanda Anda Kekurangan Vitamin D

ini bisa membuat sistem kekebalan tubuh 
jadi menurun sehingga kamu lebih rentan 
sakit.
4.Rasa Lelah yang Tak Wajar
yang tak wajar

Deretan masalah tersebut bakal muncul 
pada tubuhmu ketika kekurangan vitamin 
D. Agar terhindar dari masalah tersebut, 
pastikan konsumsi makanan kaya vitamin 
D seperti telur, susu kedela, keju, yogurt, 
serta bayam. Kamu juga bisa berjemur 
untuk memperoleh viamin D ini secara 
alami.

Banyak penelitian mengungkap hubungan 
antara kekurangan vitamin D serta 

munculnya rasa 
lelah pada 
wanita. Vitamin 
D bermanfaat 
dalam 
meningkatkan 
energi dan 
membuatmu 
tetap aktif. 
Kondisi 
kelelahan yang 
tiba-tiba muncul 
menandakan 
rendahnya 
vitamin D dalam 

tubuh.

Ketika mekanisme menyembuhkan diri 
tidak bekerja dengan benar, luka yang 
kamu alami bakal membutuhkan waktu 
lama untuk sembuh. Vitamin D 
bermanfaat untuk melawan infeksi, 
mengontrol peradangan, serta 
memastikan tubuh pulih dengan tepat. 
Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan 
tubuh butuh waktu lama untuk 
memulihkan diri.

5.Lamanya Luka Sembuh

Selain karena stres, kurangnya vitamin D 
merupakan salah satu penyebab rambut 
patah atau rontok. Hal ini juga 
berhubungan dengan alopecia, penyakit 
autoimun yang disebabkan kekurangan 
vitamin d dalam tubuh dan ditandai 
dengan rambut rontok.

6.Rambut Rontok

Seorang pria kulit hitam bernama 
George Floyd dinyatakan tewas pada 
Senin (25/5/2020) setelah seorang 
polisi menahannya di tanah sementara 
lutut seorang polisi lainnya menekan 
leher pria itu. Dilansir media Perancis 
AFP, peristiwa itu diketahui melalui 
video yang viral. Di dalam video itu, 
tampak polisi menahannya di tanah dan 
seorang polisi lainnya menekan lututnya 
ke leher Floyd. 'Lututmu di leherku, aku 
tidak bisa bernapas, mama... mama..." 
pinta Floyd. Tak lama, Floyd diam dan 
tak bergerak. Dia bahkan tak bergerak 
ketika petugas memintanya untuk 
bangun dan masuk ke dalam mobil. Dia 
kemudian dibawa ke rumah sakit dan 
dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa 
itu bukan hal baru di Amerika Serikat. 
Kasus seperti itu kerap menunjukkan 
kebrutalan polisi terhadap orang Afro-
Amerika yang memunculkan gerakan 
Black Lives Matter enam tahun lalu. 
Pada kasus Floyd ini, bahkan pria kulit 
hitam itu hanya dituduh dengan tuduhan 
ringan yaitu menggunakan uang kertas 
palsu ketika berbelanja di sebuah toko 
swalayan. Menanggapi hal tersebut, 
calon presiden dari Partai Demokrat, 
Joe Biden mengatakan FBI perlu 
menyelidiki kasus ini secara 
menyeluruh. "Ini adalah pengingat yang 

Demo Kematian George Floyd Rusuh

tragis bahwa ini bukan insiden tertutup 
namun merupakan bagian dari siklus 
ketidakadilan yang berakar dan masih 
ada di negara ini," kata Biden. "Kita harus 
memastikan bahwa keluarga Floyd 
menerima keadilan yang berhak mereka 
terima." Senator Demokrat Kamala Harris 
menyebut polisi itu menggunakan lututnya 
di leher Floyd sebagai "siksaan." "Ini 
bukan hal baru, sudah berlangsung 
lama... apa yang diketahui komunitas 
kami selama beberapa generasi, yang 
merupakan implementasi dan penegakan 
hukum yang diskriminatif," katanya. "Dia 
memohon untuk bisa bernapas," katanya. 
"Itu adalah eksekusi publik." Pengacara 
hak sipil Ben Crump yang disewa 
keluarga Floyd mengatakan, "Berapa 
banyak lagi pembunuhan berlebihan yang 
tidak masuk akal dari orang-orang yang 
seharusnya melindungi kita yang bisa kita 
temui di Amerika?"  Crump menunjukkan 
bahwa penangkapan itu melibatkan 
kejahatan ringan, tanpa kekerasan, dan 
tidak ada tanda, seperti yang diklaim 
polisi, bahwa Floyd menolak 
penangkapan. "Tidak ada alasan untuk 
menerapkan kekuatan fatal yang 
berlebihan ini," kata Crump. "Itu harus 
menjadi titik penting. Semua orang pantas 
mendapatkan keadilan... Kita tidak bisa 
memiliki dua sistem peradilan, satu untuk 
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menjadi titik penting. Semua orang pantas 
mendapatkan keadilan... Kita tidak bisa 
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iklan JKkulit hitam dan satu untuk kulit putih," 
tandasnya. Demonstrasi protes 
kematian Floyd Kematian Floyd 
memicu 
kemarahan publik 
Amerika Serikat di 
seluruh negeri, 
ramai orang 
berdemonstrasi. 
Demonstran 
bentrok dengan 
polisi, dan 
menjarah toko-toko 
dan membakar 
ketika seorang pria 
ditembak mati 
polisi pada malam 
kedua protes di 
kota Minneapolis, Rabu (27/5/2020). 
Polisi menembakkan gas air mata dan 
membentuk pagar perlindungan untuk 
mencegah pengunjuk rasa memanjat 
pagar di sekitar Third Precinct, tempat 
para petugas yang dituduh membunuh 
George Floyd bekerja sebelum mereka 
dipecat pada Selasa. Mereka 
mendorong pengunjuk rasa kembali 
ketika kerumunan bertambah, sehari 
setelah penembakan peluru karet dan 
lebih banyak gas air mata pada ribuan 
demonstran yang marah atas kematian 
seorang warga Afro-Amerika di tangan 

penegak hukum AS. Gubernur negara 
bagian Minnesota, Tim Walz mendesak 
orang-orang untuk meninggalkan daerah 

di sekitar gedung 
kantor polisi di 
mana beberapa 
kebakaran terjadi, 
memperingatkan 
melalui kicauannya 
di Twitter bahwa 
"situasi sangat 
berbahaya" pada 
rabu malam. 
Presiden Donald 
Trump dalam 
sebuah 
kicauannya di 
Twitter menyebut 

kematian Floyd "menyedihkan dan tragis". 
Sebanyak empat polisi yang 
mengeksekusi Floyd di publik telah 
dipecat, dan jaksa mengatakan mereka 
telah memerintahkan FBI untuk 
membantu menyelidiki kasus tersebut.

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268
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