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BAGAI badai yang terus tiada hentinya 
menerjang, itulah 
yang kini dirasakan 
oleh negara adidaya 
Amerika Serikat 
(AS). Betapa tidak, 
Negara Paman Sam 
dalam beberapa 
bulan terakhir 
tengah dihadapkan 
dengan kondisi 
teramat sulit dengan 
begitu masifnya 
penyebaran virus 
corona atau covid-
19, sehingga 
menginfeksi lebih 
dari satu juta 
penduduknya dan 
lebih dari 100 ribu 
jiwa dinyatakan meninggal dunia. Meski 
negara maju, tak urung dengan 

terjadinya wabah virus corona ini membuat 
AS yang kini dipimpin oleh Donald Trump 

kelimpungan juga, 
khususnya dalam 
aspek ekonomi. 
Belum selesai 
dengan corona kini 
Negeri Paman Sam 
ini tengah 
dihadapkan dengan 
aksi demo besar-
besaran warga 
masyarakatnya 
hingga menjurus ke 
penjarahan dan 
perusakan. Dalam 
sepekan terakhir ini, 
Amerika Serikat 
dihadapkan pada 
sebuah gejolak 

unjuk rasa dan kerusuhan rasial. 

Kepala Kepolisian Houston

Art Acevedo :
Sebaiknya Trump Tutup Mulut
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Kerusuhan rasial ini merupakan sebuah 
akibat dari tewasnya George Floyd, 
setelah lehernya ditekan dengan lutut 
selama hampir sembilan menit oleh 
Derek Chauvin, di Minneapolis, Negara 
Bagian Minnesota, Senin (25/5/20). 
Dalam rekaman video tersebut, George 
Floyd sempat berkata "I can't breathe" 
yang terdengar di rekaman video. Inilah 
kalimat terakhir yang diteriakkan Floyd 
saat ditindih. Chauvin langsung dipecat 
dan ditangkap begitu insiden itu viral. 
Chauvin langsung di penjara 
berkeamanan maksimum di Oak Park 
Heights. Kematian George Floyd ini 
kemudian menimbulkan kemarahan 
yang luar biasa untuk publik Amerika 
Serikat. Demonstrasi kemudian 
dilakukan hampir di seluruh kota di 
penjuru Amerika untuk menuntut polisi 
Derek Chauvin tersebut. Namun 
sayangnya, demonstrasi yang 
seharusnya berlangsung damai malah 
berujung menjadi anarkisme dan 
penjarahan. Contohnya di kota 
Minneapolis tempat masalah itu terjadi 
malah terjadi penjarahan besar-besaran 
terhadap pasar swalayan dan gerai butik 
ternama yang tutup akibat pandemi 
Covid-19. Cukup banyak video 

kerusuhan di sana. Gedung terbakar. 
Mobil polisi rusak, dicat, dibalikkan, dan 
dibakar. Terjadi huru hara, saling lempar 
antara polisi dengan demonstran layaknya 
film aksi. Mobil polisi ditahan dengan 
barikade, kemudian mobil ngegas hingga 
menabrak demonstran. Kerusuhan anarkis 
biasanya selalu diikuti dengan penjarahan. 
Mengingat sektor ekonomi sedang ambruk 
karena dampak dari pandemi covid-19, 
maka ini menjadi kesempatan untuk 
melakukan penjarahan agar memperoleh 
kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. 
Situasi ini membuat AS benar-benar 
mencekam dan memanas. Karena tidak 
hanya sebatas meminta keadilan atas 
meninggalnya Floyd, namun juga 
mendemo tentang masih adanya isu 
rasisme. Padahal, AS terkenal sebagai 
negara dengan tingkat demokrasi tinggi. 
Akibatnya demonstrasi terjadi dimana 
mana. Mereka menuntut agar kasus ini 
dituntaskan dengan mengedepankan 
keadilan. Meskipun bala bantuan dari 
pasukan keamanan nasional telah 
diterjunkan di beberapa kota dan negara 
bagian tetapi gelora demonstrasi 
solidaritas terhadap George Floyd bertajuk 
"I Can't Breathe" semakin tak 
terkendalikan. Setelah Atlanta, Dakota, 

New York, Boston, dan Michigan, kini 
demonstrasi merambah California dan 
Washington DC bahkan menjalar hingga 
ke gerbang Gedung Putih (White House) 
simbol pemerintahan kantor presiden 
Amerika 
Serikat. Insiden 
demo protes 
masyarakat 
yang berujung 
dengan 
kerusuhan dan 
penjarahan 
juga terjadi di 
Washington 
yang telah 
membuat 
Presiden 
Donald Trump 
marah. 
Presiden yang 
suka heboh ini 
sampai kalap akan mengerahkan ribuan 
tentara dan polisi untuk mengamankan 
kondisi chaos tersebut. Dalam 
pernyataan pers pertamanya sejak aksi 
demonstrasi bergulir, Trump mengatakan 
pelaku "teror" akan menghadapi 
hukuman pidana berat dan hukuman 
yang lama di penjara, seraya kembali 
menyebut kelompok ekstrimis sayap kiri 
Antifa, berada di balik aksi kerusuhan itu. 
"Ketika kita berbicara, saya mengirim 

ribuan dan ribuan tentara bersenjata 
lengkap, personel militer dan petugas 
penegak hukum untuk menghentikan 
kerusuhan, penjarahan, perusakan, 
penyerangan, dan perusakan properti 

secara 
sengaja," ujar 
Trump di 
Gedung 
Putih, Senin 
(02/06), 
sementara 
ketegangan 
antara 
pendemo 
dan polisi 
terjadi di luar 
pagar 
Gedung 
Puth. "Saya 
sangat 
merekomend

asikan kepada setiap gubernur untuk 
mengerahkan Garda Nasional dalam 
jumlah yang cukup sehingga kita 
mendominasi jalanan," kata Trump. 
Garda Nasional adalah pasukan 
cadangan militer yang dapat dipanggil 
untuk campur tangan dalam keadaan 
darurat domestik. Sekitar 16.000 
tentaranya telah dikerahkan untuk 
menangani kerusuhan sejauh ini. 
Trump menambahkan: "Jika sebuah 
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kota atau negara menolak untuk 
mengambil tindakan yang diperlukan ... 
maka saya akan mengerahkan militer 
Amerika Serikat dan dengan cepat 
menyelesaikan masalah bagi mereka." 
"Saya ingin pelaku teror ini diberitahu 
bahwa mereka akan menghadapi 
hukuman pidana berat," katanya. Dalam 
pernyataan terpisah, Trump juga meminta 
agar demonstrasi berujung kerusuhan 
dihentikan. Trump bahkan mengeluarkan 
ancaman kepada demonstran. “Kalian 
akan disambut anjing paling ganas yang 
biasanya digunakan untuk merendahkan 
dan melumpuhkan teroris dan senjata 
paling tidak menyenangkan yang saya 
pernah lihat,” kata Trump. Sebelumnya, 
dalam pertemuan lewat video, Trump 
mengatakan respons para gubernur 
terhadap salah satu kekacauan sipil dan 
rasial terburuk dalam tempo puluhan 
tahun membuat mereka tampak lemah. Ia 
dilaporkan telah meminta para gubernur 
untuk mengizinkan penangkapan besar-
besaran. Namun Gedung Putih 
mengatakan pernyataan itu diambil di 
luar konteks. Menurut juru bicara Trump, 
presiden menyerukan kepada para 

gubernur untuk lebih mengandalkan 
Garda Nasional. Trump menuding 
ekstrimis sayap kiri atas kekerasan 
yang terjadi. Namun kalangan kritikus 
menuduhnya mengobarkan 
perpecahan. Tapi apa yang terjadi 
setelah itu? Dalam demo terkini di 
Washington sebanyak 60 agen dari 
satuan Secret Service dilaporkan 
terluka dalam bentrokan dengan 
pendemo yang semakin ganas setelah 
"tantangan" Donald Trump di atas. 
Sumber : The Sun. Akibat ucapan 
Trump tersebut massa pun mulai 
mendekati Gedung Putih di Washington 
DC, Minggu (31/5/2020) malam waktu 
setempat. Berbagai media telah 
menyampaikan informasi gerakan 
massa di New York dan Washington 
sangat banyak, gelombang pendemo 
menuju ke Gedung Putih terus 
berdatangan meskipun akses utama 
ditutup. Donald Trump menanggapinya 
dengan mengkambing hitamkan 
kelompok anti fasis (ANTIFA) dan 
Radikal sayap kiri sebagai kelompok 
penentang pemerintahannya yang 
menjadi penggerak kerusuhan tersebut. 
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Secara singkat dan tegas Trump 
menuduh kelompok ANTIFA adalah 
kelompok Teroris. Pernyataan melalui 
akun twitternya pada 31 Mei 2020 lalu 
ditanggapi sebaliknya oleh Gubernur 
Minnesota. "Kaum "white supremacy" 
menjadi provokator atau dalang 
kerusuhan massal paling parah tersebut. 
Kelompok White Supremacy adalah 
kelompok kulit putih yang menganggap 
ras superior dibanding ras manapun. 
Terlepas kelompok mana yang berperan 
atau mengambil kesempatan dalam 
kerusuhan di AS, faktanya cuitan Donald 
Trump telah memantik masalah baru 
yaitu ribuan pendemo menggeruduk 
hingga ke pagar Gedung Putih. Melihat 
situasi sangat buruk dan tidak ingin 
mengambil resiko satuan pasukan 
keamanan presiden memindahkan 
Donald Trump ke bunker bawah tanah 
yang disebut " The Presidential 
Emergency Operations Center" disingkat 
PEOC. Bunker ini memang telah 
tersedia sejak lama di sana dan 
dijadikan sebagai salah satu cara dan 
fasilitas protokoler keamanan Presiden 
AS. Menurut informasi Trump dan 
istrinya Melanie serta anak lelakinya 
Barron tidak lama berada disana. Sekitar 

1 jam kemudian Trump kembali 
bertugas di gedung Oval tulis sumber 
Guardian. Sebelum Trump, Presiden 
terakhir adalah George W. Bush 
pernah diungsikan beberapa hari ke 
sana pada saat peristiwa 11 
September 2001. Di bunker yang 
dibangun pada kedalaman 232 meter 
dibawah tanah tersebut itulah Donald 
Trump dan Presiden AS lainnya 
mendapat fasilitas pengawalan dan 
(akan) terhubung ke bunker Pentagon 
(DUCK) dan Kementerian Luar Negeri 
di bawah sungai Potomac. Langkah 
penyelamatan Secret Service 
membawa Trump dan keluarga 
utamanya ke bawah bunker Gedung 
Putih, menarik perhatian pendemo. 
Media massa dan pendemo menyebut 
bunker tersebut sebagai "Trump Boy 
Bunker." Kini muncul tagar 
#BoyBunker menertawai Donald 
Trump. Menyikapi olok-olok tersebut 
Trump menilai akan menurunkan 
Secret Service lebih banyak lagi 
sekaligus anjing-anjing pemburu yang 
ganas. Faktanya memang anjing-
anjing sejatinya untuk memburu 
penjahat kakap dan teroris itu telah 
diturunkan untuk membubarkan 
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pendemo terutama yang mengancam ke 
arah dekat Gedung Putih. Menyikapi 
reaksi Trump yang getol berbicara dan 
lincah memainkan gawainya di media 
sosial tapi bernada provokatif, 
dampaknya adalah reaksi warga AS 
semakin beringas tidak tertahankan. 
Akibatnya banyak pihak mulai gerah 
pada sikap Trump yang terlalu rajin 
bereaksi di medsos khususnya Tweeter 
menimbulkan kondisi lebih buruk 
daripada mendinginkan suasana. 
Sejumlah aksi massa telah terjadi di 280 
lebih kota di seluruh Amerika. 
Kerusuhan di California dan lainnya 
mengakibatkan penjarahan massif 
dimana-mana. Jam malam dan 
ancaman hukuman tidak membuat 
warga berhenti berdemo. Demonstrasi di 
California telah menjurus penjarahan 
hebat terjadi dimana-mana. 
"Looting/penjarahan pun terjadi dimana 
mana, walaupun ada jam malam, tapi 
orang yg berdemo tetap jalan terus". 
Akibat rangkaian insiden itu, hari ini 
sudah 8 korban tewas terkonfirmasi di 
Minneapolis, Detroit, Indianapolis, St. 
Louis, Omaha, dan Chicago. Salah satu 
korban di Oakland adalah seorang Agen 
Perlindungan Federal yang menjadi 
korban penembakan. Di Washington DC, 

lebih dari 60 Secret Service dan Agen 
Khusus terluka dalam tugas 
pengamanan Gedung Putih. Korban jiwa 
dan terluka mungkin akan terus 
bertambah jika eskalasi kerusuhan 
meningkat, baik dari pihak pendemo 
maupun aparat. Setidaknya 25 kota 
besar sudah menetapkan jam malam 
dan 12 kota meminta bantuan tentara 
pengawal nasional untuk memulihkan 
situasi. Jumlah demonstran yang 
ditahan mencapai 4000 orang lebih. 
Tampaknya kini telah terjadi pergeseran 
demo solidaritas terhadap Floyd 
berubah jadi antipati pada Trump yang 
pernah memperingatkan Presiden China 
XI Jin-Ping pada Agustus 2019 lalu agar 
menemui para Demonstran Hongkong. 
“If President Xi would meet directly and 
personally with the protesters, there 
would be a happy and enlightened 
ending to the Hong Kong problem,” 
kicau Trump pada 15 Agustus 2019. 
Hampir mirip dengan itu, menanggapi 
amukan demonstrasi di Iran, Trump 
kembali menyindir pemimpin Iran pada 
12 Januari 2020. "DO NOT KILL YOUR 
PROTESTERS. Thousands have 
already been killed or imprisoned by 
you, and the World is watching," tulisnya 
mengejek Ayatullah Rouhani. Tapi apa 
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yang terjadi ketika aksi demo mengintai 
seantero AS? Sejumlah contoh sikap 
Trump dalam mengatasi pendemo di 
atas mungkin kini jadi bumerang bukan 
saja untuk Trump tapi juga bagi AS 
meskipun antipati terhadap Trump juga 
telah lama ada sebelum peristiwa demo 
solidaritas ini muncul. Tentu saja ini 
telah mengundang Para Gubernur di 
Negara Bagian merespon pernyataan 
Presiden mereka. Gubernur New York 
Andrew Cuomo secara tegas 
mengatakan tidak akan memobilisasi 
tentara dan aparat kepolisian yang 
disebut Trump untuk menangani demo 
yang berujung kerusuhan di Washington 
DC. "Presiden sedang berupaya 
menciptakan kembali kenyataan 
dengan ucapannya," ujar Cuomo 
kepada jurnalis CNN, Erin Burnett yang 
dilansir CNNIndonesia.com (2/6/20). 
Menurut Gubernur New York tersebut, 
di tengah kegagalan Trump menangani 
pandemi corona, bukan ini yang harus 
dilakukan Presiden. Tentang para 
demonstran yang melakukan aksi 
penjarahan di tengah aksi protes, 

Cuomo berkeras jika mereka hanya 
sebagian kecil demonstran 'destruktif'. 
Mereka hanya oknum kriminal yang 
memanfaatkan situasi dan kondisi 
setempat. "Penjarahan, tindakan kriminal 
tidak dapat ditoleransi, dan dari sudut 
pandang penegakan hukum anda perlu 
menindak tegas mereka, tetapi mereka 
berbaur dengan para pengunjuk rasa," 
kata Cuomo seperti dilansir situs tersebut. 
Pernyataan Trump yang berniat 
mengerahkan ribuan aparat militer dan 
kepolisian bukan solusi. Pernyataan 
banyak dikecam selain oleh Gubernur 
New York juga oleh Art Acevedo, Kepala 
Kepolisian Houston, Texas. Acevedo, 
meminta agar Presiden Amerika Serikat 
Donald Trump sebaiknya tutup mulut jika 
tak memiliki pernyataan konstruktif yang 
dapat menenangkan keadaan. 
Seharusnya Presiden memiliki statement 
yang mampu menenangkan keadaan dan 
meredam demonstrasi anti-rasisme. 
Bukan malah memperkeruh keadaan. Di 
tempat lain Andrew Mills di kapolres Santa 
Cruz dan anak buahnya juga ikut berbaur 
dengan demonstran. Mereka tidak 

menangkap seorang pun demonstran, 
bahkan "berlutut" bersama-sama simbol 
permohonan Floyd kepada 4 polisi 
Minneapolis. Tampaknya langkah 
beberapa pejabat polisi di sejumlah lokasi 
disebut di atas dapat dikatakan berani. 
Jika itu terjadi di negeri lain tak perlu 
lama-lama menunggu reaksi Presiden, 
sang Kapolda atau Kapolres itu langsung 
viral karena dialihtugaskan. Terlepas dari 
cara-cara seperti itu adalah sebuah 
strategi dalam memecah konsentrasi 
pendemo dan menjauhkan anarkis 
vandalisme tampaknya sikap 
diperlihatkan polisi-polisi disebutkan di 
atas adalah wujud pro warga akibat 
"lelah" melihat langkah Trump justru 
kontra produktif dengan upaya persuasif 
yang dilakukan Polisi. Bahkan, ada 
anggapan dari Gubernur Illinois, J.B 
Pritzker, bahwa keputusan Trump untuk 
memerintahkan aparat keamanannya 
untuk menghalau demonstran hanya 
akal-akalan dirinya untuk mengalihkan 
isu atas kegagalannya menangani 
pandemi covid-19. "Dia ingin mengubah 
topik pembicaraan dari kegagalannya 
mengatasi virus corona, kegagalan yang 

menyedihkan dan sekarang melihat 
saat kerusuhan karena ketidakadilan 
yang dilakukan pada George Floyd 
sehingga ingin membuat topik lain," 
ujarnya. Dikutip dari CNNIndonesia. 
Pritzker mengatakan Trump harusnya 
melakukan pendekatan untuk 
menghadapi demonstran yang 
menggelar aksi di luar Gedung Putih. 
"Para demonstran menggelar aksi 
damai memiliki hak untuk berada di 
sana. Saya melihat apa yang terjadi 
ketika tiba-tiba pasukan bergerak maju 
dan mendorong para demonstran 
kemudian melempari gas air mata," 
ucapnya. Boleh jadi apa yang 
ditudingkan Pritzker masuk akal. Trump 
seolah ingin membuat dan memanas-
manasi situasi yang ada sehingga 
diharapkan sorotan publik terhadap 
gagalnya Trump dalam penanganan 
virus corona bisa teralihkan dengan 
adanya insiden-insiden di lapangan. 
Memang hal itu sama-sama akan 
merugikan publik. Tapi dalam politik 
tentu saja ada hitung-hitungannya. Dan 
Trump menganggap insiden yang 
terjadi akibat pembunuhan Floyd akan 
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ramayana
lebih menguntungkan dirinya secara 
politik dibanding harus dihadapkan 
dengan kondisi sulit akibat pandemi. 
Jika tidak terjadi perubahan jadwal, 
pemilihan 
presiden di 
Amerika 
Serikat 
akan 
dilaksanak
an di 
penghujung 
tahun 2020 
mendatang
. Sebagai 
petahana, 
sejatinya 
Trump 
memiliki 
peluang 
cukup 
besar agar 
terpilih kembali jadi presiden untuk 
kedua kalinya. Rencananya pada 
Pilpres mendatang, pengusaha properti 
ini akan ditantang oleh Joe Biden dari 
Partai Demokrat. Hanya saja dengan 
adanya pandemi covid-19 dan 
kerusuhan di hampir seluruh kota di 
Amerika Serikat bukan tidak mungkin 
akan mengganggu elektabilitas dirinya. 

Apalagi, karena masif dan banyaknya 
kasus positif dan korban meninggal akibat 
virus corona yang berdampak pada 
terpuruknya ekonomi, tak sedikit yang 

menuding 
diakibatka
n oleh 
sikap 
Trump 
yang 
awalnya 
mengangg
ap remeh 
virus 
tersebut 
hingga 
akhirnya 
tidak bisa 
diantisipas
i dengan 
baik. Terus 
lagi, 

dengan adanya kerusuhan, setidaknya 
akan menimbulkan tantangan serius dan 
sedikit mengganggu persiapan dirinya 
dalam menyiapkan agenda kampanye 
menuju AS 1 yang akan dimulai 
November mendatang. Bahkan analis 
politik, Timothy J Lynch menulis di The 
Conversation bahwa titik nyala terbaru 
dalam politik rasial Amerika membuat 

kampanye presiden ini berpotensi 
menjadi salah satu yang paling memicu 
kerusuhan dalam sejarah. Menurutnya, 
pandemi 
covid-19 
dan 
Minneapolis 
mungkin 
membentuk 
perhubunga
n di mana 
kampanye 
2020 akan 
terungkap. 
Sebagai 
petahana, 
Trump tentu 
saja 
menghadapi 
tantangan 
paling nyata. Belum pernah sejak 
Franklin Roosevelt dalam Perang Dunia 
II, seorang Presiden AS memimpin 
kematian begitu banyak orang Amerika 
karena satu masalah. Pukulan-pukulan 
berat pada Trump akhir-akhir ini seperti 
penanda bahwa dia akan melalui jalan 
berat di Pilpres 2020. Tentu kebijakan 
dan fenomena yang terjadi saat ini akan 
jadi makanan empuk bagi calon 
penantang Trump pada Pilpres 

November 2020. Dengan waktu yang 
tersisa, Trump sepertinya harus 
mengeluarkan semua kemampuannya. 

Dia  harus 
bisa 
menggagalk
an laju 
Covid-19, 
menentram
kan AS dari 
aksi yang 
makin 
meluas, dan 
menekan 
upaya-
upaya luar 
negeri 
untuk 
menekan 
pemerintah

annya. Bisa jadi nasib Trump akan 
seperti Bush Senior. Kala itu Bush 
Senior hanya satu periode menjadi 
Presiden AS yakni pada 1989-1993. 
Salah satu yang membuat Bush Senior 
gagal di pilpres selanjutnya adalah 
kebijakan penyerangan pada Irak. 
Bush Senior pun kalah dari Bill Clinton, 
politisi dari Partai Demokrat. Kita lihat 
saja, apakah benar Trump hanya satu 
periode..
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Info SIP

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

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

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
Belum lagi dengan kebiasaan yang tak 
membersihkan gigi secara benar. Hal ini 
selanjutnya bisa menyebabkan masalah 
pada gigi yang selanjutnya juga 
berdampak pada kesehatan tubuh kita 
secara keseluruhan.Sejumlah tindakan 
kita sehari-hari, sering tak disadari 
ternyata bisa berdampak buruk pada gigi. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah kebiasaan buruk yang 

Gigi merupakan salah satu organ tubuh 
kita yang paling penting. Gigi membantu 
mencacah dan memotong makanan 
sehingga kita bisa mengonsumsinya 
dengan nyaman dan layak.Sayangnya, 
peran vital gigi ini sering kali tak 
membuat kita awas untuk menjaganya 
dengan hati-hati. Banyak makanan dan 
minuman yang kita konsumsi bisa 
berdampak buruk pada gigi.

Kebiasaan Yang Merusak Gigi

bisa berdampak negatif pada gigi.
1.Mengunyah Es Batu
Mengonsumsi minuman dingin saat 
cuaca sedang terik memang sangat 
menyegarkan terutama minuman 
dengan es batu. Bagi beberapa orang, 
es batu ini bahkan turut dikonsumsi dan 
dikunyah.
Walau dingin dan menyegarkan, namun 
kebiasaan mengunyah es batu ini bisa 
berdampak buruk bagi gigi. Benturan 
keras antara es batu dengan gigi akan 
membuat lapisan lunak gigi terkelupas.
2.Menggertakkan Gigi
Merapatkan gigi dan menggertakkan 
gigi merupakan kebiasaan yang 
dilakukan sejumlah orang. Pada 
sejumlah orang, hal ini sulit 
dikendalikan dan bisa disebabkan oleh 
stres dan kebiasaan tidur.
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kenyal
Permen dengan tekstur kenyal 
merupakan jenis permen dengan tinggi 
kandungan gula yang tak 
direkomendasikan bagi gigi.

3.Konsumsi Permen Pelega 
Tenggorokan

Kamu bisa menghindari hal ini dengan 
cara berhenti mengonsumsi makanan 
bertekstur keras di siang hari. Selain itu, 
ketika tidur di malam hari, cobalah 
untuk mengganjal mulut dengan 
sesuatu yang lembut (kain misalnya) 
untuk mencegah gigi saling bergesekan 
saat kamu terlelap.

Konsumsi permen pelega tenggorokan 
bisa menyebabkan masalah gigi karena 
kandungan gula yang tinggi. Pastikan 
selalu menyikat gigi seusai kamu 
mengonsumsi permen ini.
Gula yang yang berasal dari permen 
tersebut akan bereaksi dengan plak 
lengket yang ada di gigi. 

4.Mengunyah Permen Kenyal

Kemudian bakteri dalam plak akan 
mengubah gula menjadi asam yang 
menggerogoti email gigi dan 
menyebabkan munculnya lubang.

Permen jenis ini mudah menempel 
pada gigi.Kandungan gula dari permen 
ini yang bertemu dengan plak akan 
menghasilkan asam dan merusak 

Sejumlah hal tersebut merupakan 
penyebab munculnya masalah gigi yang 
sering tidak kita sadari.
 Pastikan untuk menghindari sejumlah hal 
tersebut serta kebiasaan buruk lain yang 
dapat merusak gigi.

Oleh karena itu, cara ini sangat tidak 
disarankan untuk dilakukan.

Kebiasaan membuka bungkus seperti ini 
bisa membuat gigi menjadi retak. 

5.Minum Soda
Soda juga merupakan minuman dengan 
kandungan tinggi gula yang harus 
diwaspadai. 
Selain itu, soda juga mengandung asam 
fosfat dan sitrat yang ikut menggerogoti 
email gigi.
Soda diet juga perlu menjadi perhatian. 
Walaupun mereka mengandung rendah 
gula, tetapi mereka mengandung asam 
dalam bentuk pemanis buatan.
6.Membuka Bungkus Menggunakan Gigi
menggunakan gigi
Iklan-iklan pasta gigi selalu menampilkan 
kesan gigi kuat dengan membuka 
bungkus makanan menggunakan gigi. 
Kebiasan ini ternyata juga bisa 
berdampak buruk bagi kesehatan gigi.

enamel gigi. Untuk mengatasinya, setelah 
mengunyah permen ini usahakan untuk 
minum air putih untuk membersihkan sisa-
sisa permen yang ada di gigi.

Gereja St. John, 
Washington, 
terletak di 
seberang Lafayette 
Park yang 
menghadap 
langsung ke 
Gedung Putih. 
Gereja itu menjadi 
titik panas protes 
anti-rasial dan 
solidaritas 
terhadap kematian 
warga kulit hitam 
AS, George Floyd, 
selama beberapa hari terakhir.
Pose Trump menuai kecaman sebab 
sebelum sang presiden meninjau lokasi 
itu, para demonstran yang tengah 
melakukan protes secara damai diusir 
oleh polisi dengan menggunakan gas air 
mata, semprotan merica, hingga peluru 
karet.

Presiden Donald Trump dikecam oleh 
para pemimpin agama di Amerika Serikat 
setelah berpose di depan Gereja 
Apiskopal St. John sambil 
mengacungkan Alkitab di tangannya 
pada Senin (1/6).

Tindakan represif itu dilakukan polisi 
demi mensterilkan area gereja sebelum 

Trump Dikecam Karena Berfoto Pegang Alkitab

Budde juga menyoroti cara polisi yang 
dianggap tidak manusiawi saat 
membubarkan para pedemo hanya 
demi memberikan jalan kepada Trump 
yang ingin "berpose" di gereja.

"(Foto) itu traumatis dan sangat ofensif, 
dalam arti bahwa sesuatu yang sakral 

disalahgunakan untuk 
isyarat politik," kata 
Uskup Eposkopal 
Washington Mariann 
Budde kepada stasiun 
radio NPR pada 
Selasa (2/6).Trump 
dikenal memiliki 
banyak pendukung 
dari komunitas Kristen 
evangelis. Budde 
menuturkan Trump 
"menggunakan 
kekuatan simbolis 
teks suci kami, 

memegang kitab di tangannya seolah-
olah itu adalah pembenaran posisi dan 
otoritasnya."

sang presiden datang dan berfoto. Foto 
Trump tersebut pun langsung menuai 
kritik hingga kecaman tajam termasuk 
dari pemuka agama di AS.

"Protes pada saat itu sepenuhnya 
damai. Sama sekali tidak ada 
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 Minivan Chevy
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Selain Budde, sejumlah pemimpin 
Episkopal lain turut mengecam lawatan 
Trump ke gereja yang dianggap 
"memalukan dan menjijikkan secara 
moral.""Hanya dengan memegang 
tinggi-tinggi sebuah Alkitab yang belum 
dibuka di tangannya, ia (Trump) 
mengklaim seolah mendapat dukungan 
Kristen dan gereja Episkopal," ucap 
sejumlah uskup dari New England 
melalui sebuah pernyataan.

pembenaran untuk ini," kata Budde.

Sebelum meninjau gereja yang turut 
menjadi korban perusakan dalam 
kerusuhan demo itu, Trump 
mengeluarkan pernyataan pers terkait 
penanganan unjuk rasa.Dalam 
pernyataan publik di Gedung Putih, 
Trump mengancam akan mengerahkan 
personel militer jika kerusuhan tetap 
berlangsung di sebagian besar negara 
bagian.Tak berhenti sampai di situ, 
keesokan harinya, Trump bersama Ibu 
Negara Melania mengunjungi St John 
Paul II National Shrine di timur 
Washington. Lawatan Trump itu pun 
turut dikecam dan membuat geram 
pemimpin Katolik AS."Saya melihat itu 

Ratusan ribu orang telah berdemonstrasi 
menuntut keadilan atas kematian Floyd 
pada 25 Mei lalu. Pria kulit hitam asal 
Minneapolis itu meninggal setelah 
kehabisan napas usai lehernya ditekan 
dengan lutut oleh seorang petugas 
kepolisian yang tengah menangkapnya.

sebagai kebingungan dan sikap tercela 
bahwa fasilitas agama Katolik mau 
membiarkan untuk disalahgunakan dan 
dimanipulasi dengan cara yang 
melanggar prinsip agama kita," kata 
Uskup Agung Washington Wilton 
Gregory.Menurut Gregory, Paus John 
Paul yang meninggal pada 2005 "tentu 
tidak menerima penggunaan gas air mata 
dan penghalang lainnya untuk 
membungkam, menyebarkan, atau 
mengintimidasi (pedemo) demi 
kesempatan berfoto di tempat ibadah dan 
perdamaian."

Demonstrasi pertama kali pecah di 
Minneapolis sehari setelah kematian 
Floyd hingga akhirnya menyebar ke 
seluruh penjuru AS. Semula protes 
berlangsung damai namun kerusuhan 
tidak terelakkan dalam unjuk rasa yang 
terjadi di beberapa wilayah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Tabungan Perumahan Rakyat atau 
Tapera sudah diteken Presiden Joko 
Widodo ( Jokowi) pada 20 Mei lalu. PP 
tersebut jadi payung hukum 
penyelenggaraan pungutan iuran yang 
akan dilakukan oleh Badan Pengelola 
Tabungan Perumahan Rakyat ( BP 
Tapera) dalam waktu dekat. Dalam PP 
tersebut, BP Tapera akan memungut 
sekaligus mengelola dana untuk 
perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan 
Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan 
BUMD, dan pekerja perusahaan swasta. 
"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan 

Jokowi Resmi Teken PP Tapera

sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji 
atau upah untuk peserta pekerja dan 
peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 
15 PP tersebut dikutip pada Selasa 
(2/6/2020). Untuk iuran Tapera sebesar 
3 persen tersebut, sebanyak 0,5 
persen ditanggung oleh pemberi kerja 
dan sisanya sebesar 2,5 persen 
ditanggung oleh pekerja yang dipotong 
dari gaji. Khusus untuk peserta 
mandiri, iuran dibayarkan sendiri. 
Kepesertaan di BP Tapera akan 
berakhir jika pekerja sudah pensiun 
yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah 
pensiun, peserta bisa mendapatkan 
dana simpanannya beserta hasil dari 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional
Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Selain Budde, sejumlah pemimpin 
Episkopal lain turut mengecam lawatan 
Trump ke gereja yang dianggap 
"memalukan dan menjijikkan secara 
moral.""Hanya dengan memegang 
tinggi-tinggi sebuah Alkitab yang belum 
dibuka di tangannya, ia (Trump) 
mengklaim seolah mendapat dukungan 
Kristen dan gereja Episkopal," ucap 
sejumlah uskup dari New England 
melalui sebuah pernyataan.

pembenaran untuk ini," kata Budde.

Sebelum meninjau gereja yang turut 
menjadi korban perusakan dalam 
kerusuhan demo itu, Trump 
mengeluarkan pernyataan pers terkait 
penanganan unjuk rasa.Dalam 
pernyataan publik di Gedung Putih, 
Trump mengancam akan mengerahkan 
personel militer jika kerusuhan tetap 
berlangsung di sebagian besar negara 
bagian.Tak berhenti sampai di situ, 
keesokan harinya, Trump bersama Ibu 
Negara Melania mengunjungi St John 
Paul II National Shrine di timur 
Washington. Lawatan Trump itu pun 
turut dikecam dan membuat geram 
pemimpin Katolik AS."Saya melihat itu 

Ratusan ribu orang telah berdemonstrasi 
menuntut keadilan atas kematian Floyd 
pada 25 Mei lalu. Pria kulit hitam asal 
Minneapolis itu meninggal setelah 
kehabisan napas usai lehernya ditekan 
dengan lutut oleh seorang petugas 
kepolisian yang tengah menangkapnya.

sebagai kebingungan dan sikap tercela 
bahwa fasilitas agama Katolik mau 
membiarkan untuk disalahgunakan dan 
dimanipulasi dengan cara yang 
melanggar prinsip agama kita," kata 
Uskup Agung Washington Wilton 
Gregory.Menurut Gregory, Paus John 
Paul yang meninggal pada 2005 "tentu 
tidak menerima penggunaan gas air mata 
dan penghalang lainnya untuk 
membungkam, menyebarkan, atau 
mengintimidasi (pedemo) demi 
kesempatan berfoto di tempat ibadah dan 
perdamaian."

Demonstrasi pertama kali pecah di 
Minneapolis sehari setelah kematian 
Floyd hingga akhirnya menyebar ke 
seluruh penjuru AS. Semula protes 
berlangsung damai namun kerusuhan 
tidak terelakkan dalam unjuk rasa yang 
terjadi di beberapa wilayah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Tabungan Perumahan Rakyat atau 
Tapera sudah diteken Presiden Joko 
Widodo ( Jokowi) pada 20 Mei lalu. PP 
tersebut jadi payung hukum 
penyelenggaraan pungutan iuran yang 
akan dilakukan oleh Badan Pengelola 
Tabungan Perumahan Rakyat ( BP 
Tapera) dalam waktu dekat. Dalam PP 
tersebut, BP Tapera akan memungut 
sekaligus mengelola dana untuk 
perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan 
Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan 
BUMD, dan pekerja perusahaan swasta. 
"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan 

Jokowi Resmi Teken PP Tapera

sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji 
atau upah untuk peserta pekerja dan 
peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 
15 PP tersebut dikutip pada Selasa 
(2/6/2020). Untuk iuran Tapera sebesar 
3 persen tersebut, sebanyak 0,5 
persen ditanggung oleh pemberi kerja 
dan sisanya sebesar 2,5 persen 
ditanggung oleh pekerja yang dipotong 
dari gaji. Khusus untuk peserta 
mandiri, iuran dibayarkan sendiri. 
Kepesertaan di BP Tapera akan 
berakhir jika pekerja sudah pensiun 
yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah 
pensiun, peserta bisa mendapatkan 
dana simpanannya beserta hasil dari 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

dana pengembangan yang ditempatkan 
di deposito bank, surat utang pemerintah, 
dan investasi lainnya. Sebagai informasi, 
BP Tapera sendiri merupakan peleburan 
dari Badan Pertimbangan Tabungan 
Perumahan-Pegawai Negeri Sipil 
(Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, 
pemerintah menyuntik dana untuk BP 
Tapera sebesar Rp 2,5 triliun. Sebelum 
menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS 
memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, 
baik PNS aktif maupun yang telah 
pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 
triliun. Dikutip dari Harian Kompas, 
Undang-Undang Tabungan Perumahan 
Rakyat (Tapera) digadang-gadang 
menjadi solusi pembiayaan jangka 
panjang untuk kepemilikan rumah di 
Indonesia. Rumah subsidi yang 
terjangkau masyarakat berpenghasilan 
rendah lokasinya jauh dari pusat kota. 
Akibatnya, beban pembeli bertambah. 
Bukan hanya angsuran kredit, melainkan 
juga ongkos transportasi yang tidak 
sedikit. Di sisi lain, dengan harga rumah 
yang dipatok pemerintah, pengembang 
mencari lahan yang semurah mungkin. 
Tujuannya seluruh biaya produksi tetap di 

bawah harga patokan. Sementara itu, 
kekurangan hunian (backlog) paling 
besar terjadi di perkotaan. Dengan 
lahan yang terbatas, penduduk kota 
terus bertambah karena urbanisasi. 
Laju urbanisasi selama 1960-2014 
rata-rata 4,4 persen per tahun. Pada 
2015, sebanyak 52 persen penduduk 
Indonesia tinggal di perkotaan dan 
akan terus meningkat. Rumah perlu 
lahan. Sementara harga lahan sangat 
tinggi, seolah tidak terkendali. Lahan 
telah ditempatkan sebagai komoditas 
dan kehilangan fungsi sosialnya.Di 
Jakarta dan sekitarnya, rata-rata 
kenaikan harga tanah selama 2010-
2014 mencapai 24,54 persen. Harga 
rumah pun melambung tinggi meski 
ada unsur spekulasi untuk mendapat 
untung tinggi sebagai pendorongnya. 
"Karena BP Tapera akan mengelola 
uang yang besar. Baru setelah 
kredibilitas dibangun, mungkin akan 
menarik bagi masyarakat umum," kata 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimuljono saat melantik Komisioner 
dan Deputi BP Tapera tahun lalu.
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Pemerintah negara bagian New York 
mengumumkan untuk memperpanjang 
jam malam hingga 7 Juni. Wali Kota 
New York Bill de Blasio mengatakan 
perpanjangan jam malam dilakukan 
setelah kerusuhan dan aksi penjarahan 
saat demo antirasisme buntut kematian 
George Floyd.Jam malam di New York 
berlaku mulai Senin (1/6) mulai pukul 11 
malam. Pemberlakuan jam malam 
dilakukan untuk mencegah massa yang 
menjarah toko-toko barang mewah di 
Manhattan.De Blasio juga menekankan 
pihaknya tidak akan mengikuti 
permintaan Trump untuk mengerahkan 
militer saat mengawal aksi 
protes.Sekitar 36 ribu aparat Kepolisian 
New York (NYPD) dikerahkan untuk 
menangani aksi kerusuhan."Kami akan 
segera mengambil langkah-langkah 
untuk memastikan kedamaian dan 
ketertiban di tengah aksi protes warga," 
ujar de Blasio.
Mengutip AFP, sejumlah toko di 
Midtown seperti Michael Kors, Nike, dan 

New York Perpanjang Jam Malam 

Lego dirusak dan dijarah massa pada 
Selasa (2/6) usai aksi demo berujung 
kerusuhan pada Senin malam.
Presiden Donald Trump memiliki sebuah 
rumah di New York yang berada dekat 
dengan toko-tokok barang mewah.De 
Blasio mengatakan New York akan 
mengakhiri jam malam jika kondisi mulai 
kondusif.Selain New York, Washington DC 
juga memberlakukan jam malam untuk 
membubarkan demonstran dan 
mencegah aksi penjarahan.
“Saya menerapkan jam malam pada pukul 
7 malam. 25 menit sebelum jam malam 
berlaku dan tanpa disulut provokasi, 
kepolisian federal menggunakan amunisi 
terhadap para pedemo yang berunjuk 
rasa dengan damai di depan Gedung 
Putih," kata Bower dalam kicauannya di 
Twitter, Senin (1/6)."Itu semua hanya akan 
mempersulit tugas (kepolisian Washington 
DC)," kata Bowser seperti dilansir 
CNN.Gelombang protes anti rasisme telah 
terjadi dalam sepekan terakhir setelah 
kematian George Floyd (AFP/evn)

 Menteri Agama Fachrul Razi 
mengumumkan Indonesia tidak akan 
memberangkatkan jemaah haji tahun ini 
ke Tanah Suci. Penyebab utamanya 
adalah mencegah jemaah dari wabah 
virus corona yang masih terjadi dan 
minimnya waktu persiapan karena belum 
ada keputusan resmi dari Kerajaan Arab 
Saudi.Dalam jumpa pers virtual di 
kantornya, Selasa (3/6), Fachrul 
menuturkan, keputusan ini diambil 
setelah tim di pusat krisis haji 
mengeluarkan kajian. Ada tiga opsi yang 
dihasilkan yakni pelaksanaan haji normal, 
dibatasi, atau dibatalkan. Hingga Mei, 
opsi kemudian mengerucut pada 
pembatasan atau pembatalan.
Fachrul menambahkan, keputusan ini 
juga diambil karena Arab Saudi hingga 
kini tak kunjung membuka akses haji 
untuk negara manapun. "Sehingga 
pemerintah tak punya waktu 
menyiapkan," kata dia
Dalam catatan sejarah, pembatalan 
pelaksanaan ibadah haji pernah terjadi 
sebelumnya. Pemerintah Arab Saudi 
pernah melarang pelaksanaan haji pada 
tahun 1814 karena wabah penyakit 

Indonesia Tiadakan Haji 2020

1.Serangan Suku Qarmatian Tahun 
930 M
Salah satu peristiwa besar yang 
tercatat dalam sejarah adalah 
pemimpin suku Qurmatian, berbasis di 
Arab timur (saat ini wilayah Bahrain), 
menyerang Mekkah. Mereka 
beralasan, ibadah haji merupakan 
ritual kaum pagan.
Sedikitnya 30.000 orang terbunuh 
dalam penyerangan ini. "Penyerbuan 
Qarmatian merupakan sebuah insiden 
besar, itu adalah kejadian penting 
dalam sejarah Islam," jelas Umar al-
Qadri, cendekiawan Islam dan imam 
di Islamic Center Irlandia, Dublin, 
kepada Aljazeera April lalu."Abu Tahir 

thoun, 1837 dan 1858 karena epidemi, 
1892 akibat wabah kolera, dan 1897 
karena wabah meningitis.Sedangkan 
pemerintah Indonesia pernah tidak 
memberangkatkan jemaah haji pada 
1946 hingga 1948 akibat agresi militer 
Belanda.Berikut beberapa peristiwa 
besar yang mengakibatkan 
pembatalan haji yang dihimpun 
merdeka.com, seperti dikutip dari Al 
Jazeera:
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berlaku dan tanpa disulut provokasi, 
kepolisian federal menggunakan amunisi 
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Putih," kata Bower dalam kicauannya di 
Twitter, Senin (1/6)."Itu semua hanya akan 
mempersulit tugas (kepolisian Washington 
DC)," kata Bowser seperti dilansir 
CNN.Gelombang protes anti rasisme telah 
terjadi dalam sepekan terakhir setelah 
kematian George Floyd (AFP/evn)
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minimnya waktu persiapan karena belum 
ada keputusan resmi dari Kerajaan Arab 
Saudi.Dalam jumpa pers virtual di 
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setelah tim di pusat krisis haji 
mengeluarkan kajian. Ada tiga opsi yang 
dihasilkan yakni pelaksanaan haji normal, 
dibatasi, atau dibatalkan. Hingga Mei, 
opsi kemudian mengerucut pada 
pembatasan atau pembatalan.
Fachrul menambahkan, keputusan ini 
juga diambil karena Arab Saudi hingga 
kini tak kunjung membuka akses haji 
untuk negara manapun. "Sehingga 
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tercatat dalam sejarah adalah 
pemimpin suku Qurmatian, berbasis di 
Arab timur (saat ini wilayah Bahrain), 
menyerang Mekkah. Mereka 
beralasan, ibadah haji merupakan 
ritual kaum pagan.
Sedikitnya 30.000 orang terbunuh 
dalam penyerangan ini. "Penyerbuan 
Qarmatian merupakan sebuah insiden 
besar, itu adalah kejadian penting 
dalam sejarah Islam," jelas Umar al-
Qadri, cendekiawan Islam dan imam 
di Islamic Center Irlandia, Dublin, 
kepada Aljazeera April lalu."Abu Tahir 
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karena wabah meningitis.Sedangkan 
pemerintah Indonesia pernah tidak 
memberangkatkan jemaah haji pada 
1946 hingga 1948 akibat agresi militer 
Belanda.Berikut beberapa peristiwa 
besar yang mengakibatkan 
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al-Jannabi, yang memimpin penyerbuan, 
tak hanya menyerang Mekkah dan 
penundaan ibadah, tapi dia juga tak 
menghormati simbol suci Islam," 
tambahnya.

Antara tahun 1830 dan 1930, setidaknya 
ada 27 wabah kolera di antara jemaah 
haji di Makkah.

Wabah Corona yang terjadi saat ini 
bukan merupakan wabah pertama yang 
membuat pelaksanaan ibadah haji 
tertunda. Sepanjang abad ke-19, wabah 
kolera telah menyebabkan penangguhan 
ibadah haji pada tahun 1837 dan 1846. 
Demikian juga wabah Ebola di tahun 
2014.

Hajar Aswad, yang diletakkan di sudut 
Ka'bah, dijarah dan potongan-
potongannya dicuri. Kelompok itu juga 
menodai Sumur Zamzam yang suci, yang 
dekat dengan Ka'bah, melemparkan 
mayat peziarah yang terbunuh ke 
dalamnya. Setelah serangan itu, ibadah 
haji dibatalkan. Hajar Aswad akhirnya 
dikembalikan ke Makkah sekitar 20 tahun 
kemudian.
2.Wabah Kolera Abad 19 dan Wabah 
Ebola 2014

Pengambilalihan tersebut dipimpin 
seorang mantan tentara Saudi, 
Juhaiman bin Muhammad ibn Sayf al-
Otaybi, yang mengkritik keluarga 
kerajaan yang berkuasa, dan 
menyerukan agar kembali ke ajaran 
Islam murni, sesuai yang 
diyakininya.Pengepungan akhirnya 
berakhir setelah pasukan Saudi 
merebut kembali masjid, dibantu oleh 
unit polisi taktis Prancis.

Ketika wabah Ebola memuncak pada 
awal 2010-an, negara-negara di 
seluruh dunia mengambil langkah-
langkah untuk menangguhkan 
penerbitan visa untuk beberapa negara 
Afrika barat, pusat virus.

3.Perebutan Masjidil Haram 1979

Pada 2014, Arab Saudi untuk 
sementara berhenti mengeluarkan visa 
umrah dan haji untuk warga Guinea, 
Liberia dan Sierra Leone.

Sebuah kelompok bersenjata Saudi 
yang terdiri dari 400 hingga 500 orang 
merebut Masjidil Haram antara 
November dan Desember 1979, 
memaksa penutupan masjid setidaknya 
selama dua pekan.
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Lima orang, termasuk gadis remaja 15 
tahun, meninggal dunia karena wabah 
Ebola terbaru di Republik Demokratik 
Kongo. Hal ini disampaikan UNICEF 
pada Senin.Lembaga PBB itu 
menambahkan, telah dilaporkan 
sembilan kasus Ebola.

Republik Demokratik Kongo masih 
berkutat mengakhiri wabah Ebola sejak 
muncul pada 2018 di wilayah timur 
negara tersebut, yang mana sebanyak 

"Empat orang tambahan tertular virus - 
semua kontak orang yang meninggal 
dan termasuk anak dari salah satu 
kasus fatal - sedang dirawat di unit 
isolasi di Rumah Sakit Wangata di 
Mbandaka," jelas UNICEF dalam 
sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, 
Selasa (2/6)."Kematian terjadi antara 18 
dan 30 Mei, tapi dikonfirmasi berkaitan 
dengan Ebola kemarin (1 Juni)," 
lanjutnya.Sebelumnya pada Senin, 
Dirjen WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus mengatakan di Twitter, 
enam kasus dilaporkan di Mbandaka. 
Laporan ini adalah wabah ke-11 Ebola 
di negara itu. Virus ini menginfeksi 
cairan tubuh dan memiliki tingkat 
kematian antara 25 persen dan 90 
persen, tergantung pada wabah 
tersebut.

Wabah Ebola Muncul Di Kongo

3.406 kasus dilaporkan, dengan 2.243 
kematian, menurut WHO.
Tak ada kasus baru dalam 21 terakhir 
sejak wabah muncul. Karena masa 
inkubasi Ebola selama 21 hari, yang 
mana diperkirakan wabah mungkin bisa 
dikendalikan tapi WHO menunggu untuk 
dua masa inkubasi penuh, atau 42 hari, 
untuk memastikan sebelum menetapkan 
wabah telah berakhir.“Pengumuman itu 
datang saat terjadinya wabah Ebola yang 
panjang, sulit dan kompleks di Republik 
Demokratik Kongo timur dalam fase 
terakhir, sementara negara itu juga 
memerangi Covid-19 dan wabah campak 
terbesar di dunia," kata WHO dalam 
sebuah pernyataan.Negara Afrika tengah 
itu melaporkan 3.195 kasus virus corona 
dan 72 kematian. Epidemi terburuk 
adalah campak, yang menginfeksi hampir 
370.000 orang dan menewaskan 6.779 
orang sejak 2019.WHO mengatakan, 
virus Ebola bersumber dari kelelawar, dan 
disebutkan wabah baru diperkirakan akan 
muncul di Republik Demokratik 
Kongo.Sejauh ini, epidemi Ebola terbesar 
terjadi pada 2014-2016 di sejumlah 
negara Afrika barat seperti Liberia, Sierra 
Leone, dan Guinea. Lebih dari 28.000 
orang terinfeksi dan lebih dari 11.000 
orang meninggal dunia. 

"Tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 
Agung RI, kembali melakukan 
pemeriksaan tiga orang saksi," kata Hari 
melalui keterangan resmi, Rabu (3/6).
Hari menyebutkan para saksi yang 
dipanggil itu merupakan direktur utama 
dari 3 perusahaan sekuritas di Indonesia.
Mereka adalah Direktur Utama PT 
Maybank Kim Eng Sekuritas Wilianto, 
lalu Direktur Utama PT CIMB Sekuritas 

 Kejaksaan Agung belum menutup 
penyidikan kasus dugaan korupsi yang 
melibatkan PT Asuransi Jiwasraya 
(Persero) meskipun para tersangkanya 
mulai disidangkan di Pengadilan Negeri 
Tipikor Jakarta, Rabu (3/6).
Kepala Pusat Penerangan Hukum 
(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari 
Setiyono menjelaskan pihaknya masih 
melakukan pemanggilan sejumlah saksi 
pada Selasa (2/6). Hal itu untuk mencari 
tahu proses jual beli saham dalam 
pengelolaan dana investasi perusahaan 
pelat merah itu.

Kejagung Periksa 3 Saksi Jiwasraya

H.R Yudha Satyaamdarmo, dan 
terakhir Direktur Utama PT Valbury 
Sekuritas Benny Andrew Wijaya.

"Baik secara perdata maupun pidana," 
pungkas dia.Kini, para terdakwa dalam 
perkara tersebut akan mulai 
disidangkan dan dapat disaksikan oleh 
masyarakat secara umum di 
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.Total 
ada enam tersangka yang akan 
menjalani sidang perdana hari ini 

"Sebagai Direktur Utama perusahaan 
sekuritas, keterangan ketiga saksi 
dianggap perlu untuk mengetahui 
tentang bagaimana proses jual beli 
saham dalam pengelolaan dana 
investasi pada Jiwasraya," jelas 
dia.Hari menjelaskan bahwa 
pemanggilan itu juga ditujukan untuk 
mencari dan menemukan pihak-pihak 
lain yang dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara 
hukum atas kerugian keuangan 
negara karena pengelolaan dana 
investasi di perusahaan itu.
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Republik Demokratik Kongo masih 
berkutat mengakhiri wabah Ebola sejak 
muncul pada 2018 di wilayah timur 
negara tersebut, yang mana sebanyak 

"Empat orang tambahan tertular virus - 
semua kontak orang yang meninggal 
dan termasuk anak dari salah satu 
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Mbandaka," jelas UNICEF dalam 
sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, 
Selasa (2/6)."Kematian terjadi antara 18 
dan 30 Mei, tapi dikonfirmasi berkaitan 
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lanjutnya.Sebelumnya pada Senin, 
Dirjen WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus mengatakan di Twitter, 
enam kasus dilaporkan di Mbandaka. 
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cairan tubuh dan memiliki tingkat 
kematian antara 25 persen dan 90 
persen, tergantung pada wabah 
tersebut.
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3.406 kasus dilaporkan, dengan 2.243 
kematian, menurut WHO.
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mana diperkirakan wabah mungkin bisa 
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terakhir, sementara negara itu juga 
memerangi Covid-19 dan wabah campak 
terbesar di dunia," kata WHO dalam 
sebuah pernyataan.Negara Afrika tengah 
itu melaporkan 3.195 kasus virus corona 
dan 72 kematian. Epidemi terburuk 
adalah campak, yang menginfeksi hampir 
370.000 orang dan menewaskan 6.779 
orang sejak 2019.WHO mengatakan, 
virus Ebola bersumber dari kelelawar, dan 
disebutkan wabah baru diperkirakan akan 
muncul di Republik Demokratik 
Kongo.Sejauh ini, epidemi Ebola terbesar 
terjadi pada 2014-2016 di sejumlah 
negara Afrika barat seperti Liberia, Sierra 
Leone, dan Guinea. Lebih dari 28.000 
orang terinfeksi dan lebih dari 11.000 
orang meninggal dunia. 

"Tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 
Agung RI, kembali melakukan 
pemeriksaan tiga orang saksi," kata Hari 
melalui keterangan resmi, Rabu (3/6).
Hari menyebutkan para saksi yang 
dipanggil itu merupakan direktur utama 
dari 3 perusahaan sekuritas di Indonesia.
Mereka adalah Direktur Utama PT 
Maybank Kim Eng Sekuritas Wilianto, 
lalu Direktur Utama PT CIMB Sekuritas 

 Kejaksaan Agung belum menutup 
penyidikan kasus dugaan korupsi yang 
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material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

"Jaksa penuntut umum bersiap 
menyidangkan lima berkas perkara 
tindak pidana korupsi pengelolaan dana 
dan penggunaan dana investasi pada 
PT Asuransi Jiwasraya," ujar Kepala 
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan 
Agung Hari Setiyono kepada 
CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

dengan agenda pembacaan dakwaan.
Enam tersangka dalam kasus ini adalah 
Direktur Utama PT Hanson International 
Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris 
Utama PT Trada Alam Minera Heru 
Hidayat, dan mantan Direktur Utama PT 
Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim.
Lalu Direktur Keuangan PT Asuransi 
Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan 
Kepala Divisi Investasi dan Keuangan 
PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dan 
Direktur PT Maxima Integra Joko 
Hartono Tirto.

Penyidikan perkara ini dilakukan oleh 
Kejaksaan Agung berdasarkan Surat 
Perintah Penyidikan Nomor: Print-
33/F.2/Fd.1 /12/2019 tanggal 27 

Perjalanan gagal bayar polis nasabah 
Jiwasraya mulanya sebesar Rp802 
miliar pada Oktober 2018. Gagal bayar 
itu berasal dari polis jatuh tempo dari 
produk JS Saving Plan.

Desember 2019. Sebelumnya, 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang 
menangani perkara itu.

"Terdiri dari kerugian negara investasi 
saham sebesar Rp4,65 triliun, dan 
kerugian negara akibat investasi dari 
reksadana sebesar Rp12,16 triliun," 
kata Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna saat konferensi pers di 
Kompleks Kejagung, Jakarta, Senin 
(9/3). 

Terakhir, sebelum berkas perkara para 
tersangka rampung, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mencatat kerugian 
negara karena tindak Pidana Korupsi PT 
Asuransi Jiwasraya mencapai Rp16,8 
triliun.Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna mengatakan kerugian terdiri 
dari beberapa bentuk. Salah satunya, 
investasi saham.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Internasional

Tanah Air

iklan pendowo

Convenience / gas station store is

looking for :

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

and part time lottery (Sat - Sun) 

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

                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Internasional

Internasional

Internasional

MUI Pusat telah menyatakan Salat 
Jumat secara bergelombang tidak sah 
merujuk Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS 
VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat 
Jumat.Belakangani, MUI DKI Jakarta 
mengeluarkan Fatwa Nomor: 05 Tahun 
2020 tentang Hukum dan Panduan 
Salat Jumat Lebih dari Satu kali saat 
Pandemi Covid-19 yang diteken pada 
Selasa (2/6) kemarin."Salat Jumat 
boleh dilakukan dua shift dalam satu 
masjid dengan imam dan khotib 
berbeda," demikian dikutip dari 
ketetapan Fatwa MUI DKI Jakarta poin 
2B.Anwar menilai perbedaan fatwa ini 
tidak perlu dibesar-besarkan. Justru, 
kata dia, masyarakat tinggal memilih 
secara bebas fatwa mana yang hendak 
dipakai untuk beribadah."Bebas 
masyarakat tidak boleh dipaksa, karena 
masing-masing punya alasan, 
masyarakat tinggal memilih yang mana. 

"Perbedaan pendapat itu biasa, tidak 
masalah, itu kan masalah Fiqih, pasti 
isinya pendapat, dan pendapat itu 
kemungkinan besar perbedaannya 
sangat tinggi," ujar dia saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Anwar Abbas tak 
mempermasalahkan perbedaan fatwa 
antara MUI Pusat dan MUI DKI Jakarta 
terkait teknis pelaksanaan salat Jumat 
di fase 
new 
normal 
atau 
tatanan 
normal 
baru 
selama 
pandemi 
virus 
corona 
(covid-
19). Dia 
mengang
gap 
sebuah 
perbedaan sebagai hal wajar.

MUI : Terserah Pada Umat

Kalau MUI Pusat kan seperti itu, bukan 
membuat sholat secara bergelombang, 
tapi memperbanyak tempat sholat," 
tuturnya,Lebih lanjut, Ketua PP 
Muhammadiyah itu juga meluruskan 

Fatwa MUI 
tahun 2000 
lalu yang 
saat ini 
digunakan 
sebagai 
parameter 
pelaksana
an salat 
Jumat 
merupakan 
hasil 
diskusi 
para ulama 
yang telah 
disepakati 

secara bersama.
"Mungkin yang perlu diketahui oleh umat 
dan masyarakat luas adalah, bahwa fatwa 
yang satu dikeluarkan oleh MUI tingkat 
Provinsi DKI dan yang satu lagi fatwanya 
dikeluarkan oleh MUI tingkat nasional 
yang dihadiri oleh sejumlah MUI dari 
seluruh Provinsi yang ada di Indonesia," 
kata Anwar.

Untuk itu, Anwar mengajak umat Islam 
belajar menyikapi perbedaan pendapat ini 
dengan selalu mengedepankan rasa 
tasamuh dan toleransi, utamanya dalam 
situasi bencana non-alam seperti panemi 
virus corona.Ia juga meminta kepada 
seluruh umat untuk tetap beribadah 
dengan selalu mematuhi protokol 
kesehatan dari Pemerintah. 

"Bila terjadi perbedaan pendapat maka 
MUI tidak boleh memaksakan 
pendapatnya," jelasnya.

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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