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Tidak terasa DKI Jakarta, ibu kota 
negara kita sudah berusia 493 tahun 
tepatnya pada 22 Juni 2020 kemarin. 
Ibu kota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, melting pot alias tempat 
peleburan komunitas, tempat orang 
mengadu nasib dan menjadi besar, 
tempat banjir yang tidak kunjung bisa 
selesai, dan pemimpin yang bervariasi. 
Pemimpin DKI dari segala suku ada. 
Jalan panjang Jakarta yang lahir pada 
22 Juni 1527 hingga mencapai usia 493. 

Tentunya ini bukan lagi usia abegeh yang 
kecentilan. Harusnya sih ini sudah lebih 
dari matang, dan harusnya Jakarta sudah 
selesai dengan dirinya, dan 
mencerminkan ibu kota negara. Tetapi, 
faktanya bak langit dan dasar sumur 
yang ngejomplang banget. Jakarta ibarat 
provinsi yang sedang sakit. Dimulai 
dengan kegagalan mayoritas warganya 
untuk melihat kriteria calon pemimpin 
baru pada Pilkada DKI Jakarta 2017 
silam, dimana mereka juga praktis diam 
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saja melihat aksi model kampanye yang 
cukup kelam (atau paling kelam) hanya 
untuk perebutan kursi DKI-1. Dalam 
berapa kali ulang tahun kota ini, Jakarta 
sangat terpuruk, sakit dan tidak ada 
harapan. DKI Jakarta ternyata 
mendapatkan hadiah yang paling 
menakutkan, yakni keberadaan 
pemimpin yang didukung oleh ormas 
radikal, dan tokoh ini menang karena isu 
SARA yang dimainkan. Malang sekali 
warganya. DKI Jakarta mendapatkan 
kado 5 tahunan yang dimulai sejak 
2017. Kemenangan radikalisme, lewat 
Gabener sebagai pemimpin Jakarta, 
menjadi hadiah sekaligus mimpi buruk 
bagi puluhan juta warganya yang 
sekarang terancam kena Covid 19, 
banjir, macet, dan sebagainya yang 
buruk-buruk. Selama 5 tahun dari tahun 
2017 sampai 2022, Jakarta dipastikan 
memasuki masa-masa kegelapan. 
Sebagian warga Jakarta yang lantas 
dikenal dengan “JKT58” ini telah 
membuang mutiara yang berharga, 
dengan cara yang kita tahu bersama 
rekam jejak sejarahnya, demi 
memuluskan jalan bagi seorang 
pemimpin baru yang seiman, dianggap 

lebih santun, sopan, dan halus 
perkataannya. Sementara, gubernur yang 
sebelumnya dianggap bermulut kasar tapi 
jujur, sama sekali jauh dari kata santun, 
dan kerap terlibat konflik, terutama 
dengan mereka yang berseberangan 
dengan sang gubernur. Suasana 
perayaan tahun ini terasa berbeda 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
mengingat tahun ini masih berada pada 
situasi pandemi Covid19. Jangankan di 
masa pandemi Covid ini yang membuat 
Jakarta semakin meringis. Di dalam 
kesehariannya saja belakangan ini 
sebagian warga Jakarta, merasa sangat 
prihatin. Prihatin dalam arti paket lengkap. 
Prihatin karena Jakarta terkesan jadi 
kampung kumuh, dan prihatin karena 
virus kadrun yang banyak menyerang akal 
sehat warga Jakarta. Inilah potret yang 
terjadi, semakin banyak warga Jakarta 
puas dan kenyang cukup dengan janji 
manis. Nggak ngerti sama sekali 
bagaimana mereka itu terhipnotis dengan 
untaian kata-kata manis sang gubernur. 
Padahal secara keseluruhan tidak ada 
sama sekali prestasi yang dicapai oleh 
Anies Baswedan sang Gubernur. Apalagi 
jika kita mengungkit janji kampanyenya 
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dan besaran APBD DKI yang juara 
terdepan dalam angka, tetapi minus 
dalam pencapaian. Mendengar 
sambutan Anies dalam sambutannya di 
panggung perayaan hari ulang tahun 
Jakarta di Bundaran HI memang bikin 
meleleh. Bagaimana tidak, Anies 
mengajak warga Jakarta untuk 
memperlakukan ibu kota sebagai 
kanvas agar dilukis menjadi kota yang 
lebih ramah untuk semua orang. "Kami 
mengundang kepada seluruh warga, 
mari lukis kanvas yang hari ini terbuka 
bagi seluruh warga Jakarta yaitu 
kanvas ibu kota untuk tampil lebih 
indah, tampil lebih ramah, tampil lebih 
lestari, kepada semuanya," ujar Anies, 
dalam penutup sambutannya di acara 
tersebut. Soal bermain dalam kata 

memang Jakarta mencatat sejarah, baru 
Anies Lah yang mampu menghipnotis. 
Ibaratnya orang pacaran, cewek mana 
yang nggak hanyut dengan gombal Anies. 
Persoalannya Jakarta tidak bisa dibangun 
dengan kata doang! Membangun Jakarta 
harus dengan aksi, yang merupakan 
aplikasi dari visi kepala daerahnya. 
Sementara, sejauh ini tidak ada, atau 
taruhlah belum ada bukti kepemimpinan 
Anies sejak “terpilih” di 2017. Lucunya, 
sekalipun begitu masih saja ada yang 
mabok mengatakan Anies keren? Ok deh 
keren! Terserah, bebas mau bilang 
apapun! Mungkin ini bisa dibilang 
“kesuksesan” Anies memikat lewat untaian 
kata. Warga Jakarta butuh sosok 
pemimpin yang bisa menjalankan roda 
pemerintahan, bukan sekadar tata kata 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

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

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

dan ajak bicara air banjir, yang ternyata 
tidak efektif menurunkan dan 
menyurutkan kadar banjir di Jakarta. 
Persoalan banjir yang menjadi 
tantangan terbesar kepala daerah di 
Jakarta, justru di tangan Anies berakhir 
tragis dengan Jakarta tenggelam di 
awal 2020. Kegiatan ekonomi pun 
terdampak lumpuh total beberapa hari. 
Ngerinya lagi hingga kini masalah 
normalisasi dan naturalisasi nggak jelas 
ujungnya bagaimana. Menggilai, karena 
ini jadi seperti krisis identitas yang tak 
berakhir. Sementara air tidak bisa kita 
minta menunggu hingga ada titik temu 
apakah ini namanya naturalisasi atau 
normalisasi. Belum lagi jika menyebut 
persoalan reklamasi yang ternyata 
diam-diam sang gubernur sudah 
menerbitkan izin mendirikan bangunan 
(IMB) di Pulau D. Padahal teringatnya, 
dulu reklamasi ini begitu amat sangat 
ditentang. Dari kesemuanya jujurnya 
tidak ada pembangunan yang nyata 
dilihat atau dirasakan. Mungkin kalau 
dipaksa untuk mengaku ada 
pembangunan, maka jawaban nya 
adalah proyek andalan Anies 

membangun trotoar yang sempat 
“membabi buta” di beberapa wilayah 
Jakarta. Termasuk juga lintasan jalur 
sepeda yang kesannya maksa banget. 
Ironis yang terjadi adalah semakin 
tingginya kemacetan di Jakarta. 
Ehhmm…atau yang teranyar revitalisasi 
Monas? Berakhir dengan amburadul 
raibnya pohon-pohon, yang tidak hanya 
punya nilai sejarah, tetapi juga nilai 
ekonomi lumayan nendang, hilang tanpa 
jejak. Kocak, di lain waktu “kampanye” 
udara bersih, tetapi tindakannya justru 
merusak Monas yang merupakan paru-
paru Jakarta. Jadi bagaimana bisa 
diharapkan warga Jakarta melukis kanvas 
ibu kota sementara Anies galau terus. 
Perkataan dan tindakan bertolak belakang, 
bahkan bisa disimpulkan tidak ada hasil 
atau kerjanya yang nyata. Justru yang 
terjadi faktanya, kebijakan atau gebrakan 
Anies “merusak” apa yang sebelumnya 
baik. Ambil contoh yang teramat gampang 
saja, lihat saja kondisi di Pasar Tanah 
Abang. Jika melihat pemimpin sebelumnya 
maka yang dilakukan Anies adalah 
menghancurkan yang baik. Uang rakyat 
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dihambur-hamburkan seperti sampah, 
diberikan ke mulut para anggota 
TGUPP yang gajinya full berikut bonus-
bonusnya, tapi enggak ada hasil 
kerjanya. Ketika PNS lainnya dipotong 
dengan alasan Covid 19. Bukannya 
mengalokasikan uang rakyat untuk 
sesuatu yang penting seperti Covid, 
penanganan banjir, dia malah buang ke 
Formula E, anggaran Aibon, dan 
berbagai nominal lainnya yang gak 
jelas peruntukannya. Lihat saja baru 
baru ini ada lomba dari pemerintah 
tentang tatanan menghadapi new 
normal covid 19. Pandemi virus corona 
atau Covid-19 yang mengubah tatanan 
sosial dan ekonomi di seluruh dunia, 
belum dapat dipastikan kapan akan 
berakhir. Untuk itu, pemerintah pusat 

dan daerah harus bangkit bersama 
menciptakan iklim yang kondusif. Hal ini 
sejalan dengan penyiapan tatanan normal 
baru yang produktif dan aman Covid-19. 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito 
Karnavian mengatakan, pandemi Covid-19 
telah memberikan dampak secara 
kesehatan dan perekonomian. Sementara, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 
mendorong agar masyarakat memasuki 
sebuah tatanan kehidupan baru yang lebih 
produktif. "Untuk itu, ada tahapan 
pengenalan atau prakondisi dengan 
pembuatan protokol kesehatan di berbagai 
sektor kehidupan dan melaksanakan 
simulasi. Peran Pemda menjadi sangat 
penting karena bersentuhan langsung 
dengan masyarakatnya masing-masing," 
kata Tito Karnavian dalam keterangan pers 
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terkait pemberian penghargaan kepada 
84 daerah pemenang lomba inovasi 
daerah menuju tatanan normal baru, 
Selasa (23/6/2020). Tito 
menyampaikan, lomba antar daerah ini 
atas inisiatif Kemendagri bekerja sama 
dengan berbagai kementerian dan 
lembaga terkait, seperti Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu), Kemenpan dan 
RB serta Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 
"Tujuannya, mempersiapkan 
masyarakat untuk menghadapi 
kebijakan new normal. Harapannya, 
daerah bisa membuat protokol 
kesehatan di berbagai sektor 
kehidupan. Daerah juga diharapkan 
membuat simulasi dalam menerapkan 
protokol kesehatan tersebut," kata 
Mendagri. Menurut Tito, lomba 
mencakup tujuh sektor kehidupan yakni 
pasar tradisional, pasar modern, hotel, 
restoran, tempat wisata, transportasi 
publik, dan tempat pelayanan terpadu 
satu pintu (PTSP). "Total hadiahnya 
berupa dana insentif daerah yakni Rp 
168 miliar," kata Tito. Video pemenang 
akan disosialisasikan ke publik 
sehingga model yang ditiru pemda lain 

dan jadi sosialisasi kesadaran kepada 
masyarakat. Lomba dimulai sejak 29 Mei 
2020 dengan 2.517 video yang dikirim 
Pemda seluruh Indonesia. Hasilnya? Dari 
34 Provinsi yang ikut, tidak muncul nama 
Provinsi DKI sebagai pemenang. Padahal 
lomba yang memperebutkan total hadiah 
168 miliar berupa Dana Insentif Daerah itu 
dibagi atas tujuh sektor, artinya banyak 
peluang untuk menang. Jadi begini, ada 
tujuh sektor yang diperlombakan yaitu 
Sektor Pasar Tradisional, Sektor Pasar 
Modern, Sektor Restoran, Sektor Hotel, 
Sektor PTSP, Sektor Tempat Wisata, dan 
Sektor Transportasi Umum. Masing-
masing sektor ada juara satu, dua, dan 
tiga. Nah, berarti ada 21 pemenang dari 
total 34 peserta tingkat provinsi. Bodoh-
bodohan saja, peluang untuk menang di 
lomba ini adalah 61%. Dimana lagi kita 
bisa ikut lomba yang peluang menangnya 
lebih besar daripada kalahnya? Dari sini 
sebenarnya terbaca kalau Kemendagri 
benar benar ingin merangsang daerah 
agar kreatif dalam menghadapi pandemi 
Covid-19 ini. Kemendagri ingin membantu 
daerah dengan memberikan Dana Insentif 
Daerah yang jumlahnya tidak kecil. 
Masalahnya daerah benar-benar mau 
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ramayana bekerja atau tidak? Lomba ini dibikin 
bukan untuk menambah beban 
pekerjaan daerah. Melainkan sebagai 
sarana bagi Kemendagri untuk 
memberikan uang bantuan kepada 
daerah. Caranya bagaimana? Dengan 
ikut lomba. Tunjukkan kalau daerah 
anda memang serius menghadapi 
Covid-19. Jadi, total ada 84 pemda 
yang dinyatakan sebagai pemenang 
dengan hadiah masing-masing sebesar 
3, 2, dan 1 miliar untuk pemenang 
pertama, kedua, dan ketiga berupa 
Dana Insentif Daerah (DID). Lombanya 
cuman membuat video dengan durasi 
maksimal dua menit yang 
menggambarkan protokol kesehatan 
dan simulasi di sektor yang 
dipertandingkan. Oya, masing-masing 
pemda boleh lho mengirimkan video 
dari setiap kategori alias mengikuti 
ketujuh lomba, kalau ingin 
memperbesar kans untuk menang ... 
setidaknya mendapat juara ketiga. Dari 
21 pemenang tingkat provinsi terdapat 
sebuah fakta menarik. Provinsi Jawa 
Tengah menjadi provinsi yang paling 
banyak memenangkan penghargaan, 
yaitu Sektor PTSP, Sektor Tempat 
Wisata, dan Sektor Transportasi Umum. 
Total uang yang didapat Jateng sebesar 
7 Miliar DID.Sedangkan 21 pemenang 
yang telah diumumkan oleh 
Kemendagri. diwakili oleh nama-nama 

provinsi berikut: (urut dari kiri ke kanan: 
Juara I, Juara II, dan Juara III)
(1) Sektor Pasar Tradisional: Bali, 
Sulawesi Selatan, Lampung

(3) Sektor Restoran: Lampung, DIY, 
Jambi
(4) Sektor Hotel : Jambi, Kalimantan 
Utara, Sulawesi Selatan
(5) Sektor PTSP : Sulawesi Tengah, 
Kalimantan Utara, Jawa Tengah

(2) Sektor Pasar Modern: Jawa Timur, 
Lampung, DIY

Kalau dirangkum secara keseluruhan, 
menurut jumlah kemenangan yang diraih 
oleh setiap provinsi, maka Jawa Tengah, 
Lampung, dan Sulawesi Selatan bisa 
disebut sebagai “juara umum” tingkat 
provinsi dengan meraih 3 kemenangan. 
Dibedah lagi berdasarkan posisi 
kemenangan, maka Jawa Tengah bisa 
disebut yang terbaik karena dua kali 
mendapat posisi juara pertama (sektor 
wisata dan transportasi umum) plus satu 
kali juara ketiga dari sektor PTSP. 
Mengekor pada urutan berikutnya, 
dengan raihan dua kemenangan 
diperoleh provinsi Bali, Jawa Timur, 
Jambi, DIY, dan Kalimantan Utara. 
Sisanya, masing-masing sekali 
kemenangan diraih Sulawesi Tengah dan 

(7) Sektor Transportasi Umum: Jawa 
Tengah, Bali, Kalimantan Tengah

(6) Sektor Tempat Wisata: Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Sulawesi Selatan
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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

Kalimantan Tengah. Dilihat dari 
kategori dan capaian juara, maka 
Jateng mendapat hadiah senilai 7 
miliar rupiah dari lomba kali ini. Kok 
tidak ada DKI Jakarta?” Masa’ sih dari 
21 kesempatan untuk menang, masing-
masing 3 kesempatan di setiap sektor, 
DKI Jakarta tidak mampu bersaing 
dengan puluhan provinsi lainnya, 
setidaknya mendapatkan juara ketiga? 
Jadi kalau DKI Jakarta tidak menang 
dalam perlombaan yang peluang 
menangnya 61% tentu saja menjadi 
lucu. Padahal di media sosial 
gubernurnya paling ramai dibicarakan. 
Sering muncul tagar-tagar dukungan 
kepada sang gubernur. Katanya dia 
gubernur terbaik, gubernur keren, 
gubernur rasa presiden, dan macam-
macam tagar yang dibikin oleh tim hore 
TGUPP nya sendiri. Yang digaji gila 
gila an. Belum lagi ada satu lembaga 
survei, yang entah kapan surveinya 
dan entah bagaimana metodenya tiba-
tiba merilis hasil survei kalau Anies 
adalah gubernur terbaik dalam 
mengatasi pandemi Covid-19. 
Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 
isi si lembaga survei itu ya 

kelompoknya juga. Bikin survei sendiri, 
wawancara sendiri, umumkan sendiri, 
terus sorak sorai sendiri. Persis orang 
stres yang dikasih uang monopoli, 
senang bukan kepalang, merasa sudah 
kaya padahal yang dipegangnya hanya 
kertas biasa yang tidak ada artinya. 
Belum lagi hoax-hoax yang disebarkan 
oleh tim horenya. Kita tentu masih ingat 
dengan hoax yang menyebutkan Anies 
menerima penghargaan sebagai 
gubernur terbaik penanganan Covid 19 di 
KTT CAC. Facebook dan Twitter heboh, 
lebih tepatnya sengaja dibikin heboh. 
Sebuah video diviralkan seakan-akan 
Anies memperoleh penghargaan kelas 
dunia. Narasinya dibuat seheboh 
mungkin, “Masya Allah Tabarakallah. Bpk 
Anies Baswedan dapat penghargaan 
Internasional, menjadi salah satu 
gubernur terbaik dalam menangani 
COVID 19". Padahal setelah ditelusuri, 
klaim itu tidak benar sama sekali. Video 
yang beredar adalah acara Konferensi 
Tingkat Tinggi Global Cities Against 
Covid-19 (CAC). Tidak ada acara 
pemberian penghargaan sama sekali. 
Lihat jateng padahal gubernurnya tidak 
pernah mengaku sebagai gubernur 
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Tanah Air Amerika

Internasional 

terbaik, tidak pernah dipasang tagar-
tagar di twitter, tidak pernah dibikinin 
video seolah-olah menerima 
penghargaan internasional, apalagi 
sampai diaku-aku gubernur rasa 
presiden. Gubernur Jawa Tengah cuma 
menunjukkan satu hal, dia bekerja. Hal 
yang mungkin tidak dilakukan di DKI. 
Slogan “Jakarta Tangguh” yang dirilis 
pada ulang tahun ke-493 ini hanyalah 
sekadar hasil olah kata, seperti yang 
sudah-sudah, tetapi patut ditunggu 
realisasi dan wujudnya pada dunia 
nyata, dengan dampak yang bisa 
langsung dirasakan oleh masyarakat 
DKI Jakarta. 
Bukan rahasia lagi keberpihakan Anies 
kepada rakyat kecil tidak ada sama 
sekali. Terlepas bagaimana dulu proses 
Anies diangkat, tetapi harusnya di 
tangan setiap kepala daerahnya 
Jakarta menjadi lebih baik, dan bukan 
mundur. Selama ini kita melihat Jakarta 
bukan maju, bukan juga jalan di tempat. 
Jakarta itu sedang mundur 100 tahun, 
menjadi kota yang tidak terurus, 
lengkap dengan nuansa SARA yang 
mulai terus menerus ditabuh oleh 
pemimpin yang tidak becus sama 

 

sekali. Ulang tahun Jakarta menjadi 
sebuah hal yang dianggap bahkan kafir, 
oleh sebagian orang. Banyak orang yang 
menganggap bahwa ulang tahun yang 
dirayakan, adalah ciri khas kafir. Nah, 
karena ulang tahun kan harus 
mengucapkan sesuatu yang mengandung 
harapan positif ... oleh karenanya izinkan 
sekedar mengucapkan selamat kepada 
warga Jakarta : “Selamat Ulang Tahun 
DKI Jakarta. Semoga lekas sembuh dari 
permasalahan yang selama ini mendera 
dan memburamkan wajahmu. Semoga 
mulai besok ada perbaikan nyata yang 
mulai dirasakan oleh warga DKI Jakarta. 
Jangan berkecil hati meski kemarin 
namamu tidak ada dalam daftar 
pemenang “Lomba New Normal” yang 
diadakan oleh Kemendagri. Buat DKI 
Jakarta ... tenang saja, wong Sumatera 
Utara saudaramu yang seiman juga tidak 
menang kok. Jadi, masih ada teman 
untuk koreksi diri dan perbaikan kinerja, 
kalau masih bersedia. Semoga Jakarta 
masih bisa berdiri tangguh 2 tahun 
kedepan. Semoga gubernur Anies sadar 
dan kembali membangun Jakarta lebih 
tangguh lagi. Sesuai dengan janjinya. 
Amin.

Info SIP

Untuk lebih mengenal dan dapat 
mencegah penyakit kulit, berikut 7 jenis 
penyakit kulit yang sering terjadi yang 
telah dirangkum merdeka.com melalui 

Padahal 
kulit memiliki peranan penting untuk 
menjaga kestabilan tubuh dan 
mengeluarkan segala bentuk kotoran 
tubuh. Jika kulit mengalami masalah, 
maka peranannya juga akan terganggu 
dan akan berdampak buruk bagi 
kesehatan tubuh. Untuk menghindari 
segala jenis penyakit kulit, tentu saja 
kamu harus rajin menjaga kebersihan diri 
dan lingkungan sekitar. Biasakan untuk 
selalu cuci tangan sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas.

Kulit merupakan bagian tubuh yang 
rentan mengalami masalah atau 
gangguan kesehatan. Maka dari itu, 
mengetahui jenis penyakit kulit akan 
membuat seseorang lebih banyak 
waspada dan tidak lagi menyepelekan 
kebersih
an kulit. 
Masalah 
kulit 
disebabk
an oleh 
banyak 
faktor 
seperti 
terkena 
infeksi 
dari 
benda-
benda 
asing 
bahkan 
serangga
, bakteri, 
dan 
virus.

Jenis Penyakit Kulit Yang Sering Terjadi

2. Cold Sore (Herpes Simplex Virus)

liputan6.com pada Selasa, (23/6/2020).

Jenis penyakit kulit berikutnya adalah 
herpes simplex yang merupakan 
penyakit dengan ciri lepuhan atau luka 
yang terasa sakit pada bagian mulut 
atau bibir. Penyakit kulit ini lebih sering 

Jenis penyakit kulit pertama adalah 
selulitis yang merupakan infeksi bakteri 
yang menyebabkan kulit menjadi 
bengkak, kemerahan, terasa lunak, dan 
sakit saat disentuh. Umumnya selulitis 

terjadi pada 
bagian kulit 
tungkai, tapi 
tidak 
menutup 
kemungkinan 
penyakit kulit 
ini terjadi 
pada area 
tubuh 
lainnya. 
Harus 
diwaspadai 
juga karena 
selulitis 
merupakan 
salah satu 
penyakit kulit 
yang dapat 
membahayak

an nyawa penderita jika tidak ditangani 
dengan tepat.Hal ini dapat terjadi 
karena infeksi dapat menyebar melalui 
kelenjar getah bening dan pembuluh 
darah, dengan menyerang jaringan di 
bawah kulit. Meskipun berbahaya, 
selulitis bukanlah penyakit kulit yang 
menular karena infeksi ini menyerang 
jaringan kulit terdalam, bukan jaringan 
kulit terluar.

1. Selulitis

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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bahkan 
serangga
, bakteri, 
dan 
virus.

Jenis Penyakit Kulit Yang Sering Terjadi

2. Cold Sore (Herpes Simplex Virus)

liputan6.com pada Selasa, (23/6/2020).
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sakit saat disentuh. Umumnya selulitis 

terjadi pada 
bagian kulit 
tungkai, tapi 
tidak 
menutup 
kemungkinan 
penyakit kulit 
ini terjadi 
pada area 
tubuh 
lainnya. 
Harus 
diwaspadai 
juga karena 
selulitis 
merupakan 
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yang dapat 
membahayak
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menular karena infeksi ini menyerang 
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dialami oleh anak-anak daripada orang 
dewasa. Tetapi tidak perlu khawatir 
karena penyakit kulit ini dapat sembuh 
dengan sendirinya dalam waktu dua 
sampai tiga minggu.Selain lepuhan, 
orang yang 
mengalami 
penyakit herpes 
simplex juga 
kerap 
mengeluhkan 
pusing, mual, 
dan gejala lain 
yang mirip 
dengan 
penyakit flu. 
Pada kasus 
yang cukup 
parah, gejala 
penyakit ini 
dapat ditandai 
dengan 
kesulitan 
menelan, serta 
pembengkakan 
kelenjar getah bening pada beberapa 
area tubuh.

4. Hemangioma

Harus diwaspadai juga bahwa penyakit 
herpes simplex ini merupakan salah 
satu penyakit kulit yang dapat menular. 
Penularannya bisa terjadi melalui air liur 
dan kontak fisik pada bagian kulit yang 
terluka. Bahayanya, untuk menularkan 
kondisi ini seseorang tidak selalu 
memperlihatkan ciri-ciri adanya lepuhan 
pada bibir atau mulut.
3. Bisul
Penyakit bisul seringkali ditandai 
dengan benjolan yang muncul dari 
dalam kulit dan disertai rasa nyeri, 
berwarna kemerahan, dan berisi nanah. 
Bisul juga terjadi akibat adanya infeksi 
bakteri pada kulit. Bakteri akan masuk 
ke pori-pori kulit dan menginfeksi akar 
rambut (folikel rambut).

Jenis penyakit kulit yang berikutnya 
ialah hemangioma. Hemangioma akan 
terjadi saat ada jaringan darah yang 
nampak abnormal dalam tubuh. 
Penyakit ini kemudian akan 
menyebabkan pertumbuhan daging 
atau kulit yang bukan bagian dari 
kanker. Selain itu, hemangioma juga 

Melanoma merupakan kanker kulit 
berbahaya yang bisa mengakibatkan 
kematian apabila tidak segera diobati. 
Penyakit kulit ini memiliki risiko sangat lebih 
tinggi jika mulai nampak pada bagian leher 
atau kulit kepala. Biasanya melanoma 
ditandai dengan membesarnya tahi lalat 
dan mengalami perubahan warna, hingga 
menunjukkan gejala peradangan.

Hemangioma ini penyakit yang sejenis 
dengan tumor pembuluh darah. Pada 
beberapa pengidap, hemangioma akan 

membuat 
kulit terlihat 
biru atau 
ungu. Hal 
ini terjadi 
jika 
hemangiom
a muncul 
pada 
lapisan kulit 
terdalam. 
Selain area 
tangan dan 
kaki, 
hemangiom
a juga 
dapat 
muncul 
pada kulit 
kepala, 

punggung, dada, atau wajah.
Hemangioma bisa saja terjadi pada anak 
sejak mereka lahir. Kondisi ini biasa disebut 
dengan tanda lahir dan gejalanya akan 
terlihat setelah anak-anak berusia 
beberapa bulan.

seringkali muncul pada lapisan organ 
dalam manusia, seperti hati.

5. Eksim

6. Kurap
Kurap merupakan penyakit kulit yang 
disebabkan oleh jamur pada kulit. Gejala 
kurap biasanya timbul dengan munculnya 
lingkaran-lingkaran yang bersisik, bercak 
putih, lembap, yang disertai rasa gatal.

Eksim merupakan penyakit kulit yang kerap 
ditandai dengan rasa gatal berlebih pada 
kulit yang dibarengi dengan warna 
kemerahan. Kemudian bersisik atau pecah-
pecah, hingga timbul bintik-bintik kecil yang 
mengandung air atau nanah.

7. Melanoma

Asal usul festival Duan Wu Jie itu sendiri 
ada beberapa versi, ada sumber yang 
menyatakan Festival Duan Wu Jie 
berasal dari pemujuan terhadap Dewa 
Naga, ada yang mengatakan berasal dari 

peringatan kisah kesetiaan 伍子胥 （Wu 
Zi Xu�, ada pula sumber yang 
mengatakan festival Duan Wu Jie untuk 

mengenang kisah anak berbakti 曹娥 

（Cao E�, namun diantaranya yang 
paling terkenal adalah tentang kisah ke-

patriotisme 屈原 （Qu Yuan�.

Qu Yuan (339 SM – 277 SM) adalah 

seorang menteri negara Chu (楚) di 
Zaman Negara-negara Berperang. Ia 
adalah seorang pejabat yang berbakat 
dan setia pada negaranya, banyak 
memberikan ide untuk memajukan 
negara Chu, bersatu dengan negara Qi 

(齊) untuk memerangi negara Qin (秦). 
Namun sayang, ia dikritik oleh keluarga 
raja yang tidak senang padanya yang 

image

Asal Usul Perayaan Makan Bakcang

berakhir pada pengusirannya dari ibu 
kota negara Chu. Ia yang sedih karena 
kecemasannya akan masa depan 
negara Chu kemudian bunuh diri 
dengan melompat ke sungai Miluo. Ini 
tercatat dalam buku sejarah Shi Ji.

Rakyat yang kemudian merasa sedih 
kemudian mencari-cari jenazah sang 
menteri di sungai tersebut. Mereka lalu 

Sebelum bunuh diri dengan melompat 
ke Sungai Miluo, Qu Yuan sempat 
menulis puisi Lament of Ying – berisi 
ungkapan rasa cemas dan khawatir 
Qu Yuan menghadapi peperangan 
ditanah airnya yang sudah ada 
didepan mata. Puisinya 
mengekspresikan perhatian dan 
kekhawatiran yang mendalam akan 
masa depan tanah airnya, rasa 
kasihan terhadap masyarakat dan 
rasa geramnya terhadap para 
pemimpin negeri yang hanya 
memikirkan diri sendiri dan 
membiarkan tragedi tersebut terjadi.
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Lomba Perahu Naga : Tradisi 
perlombaan perahu naga ini telah ada 
sejak Zaman Negara-negara Berperang. 
Perlombaan ini masih ada sampai 
sekarang dan diselenggarakan setiap 
tahunnya baik di Cina Daratan, Hong 
Kong, Taiwan maupun di Amerika 

melemparkan nasi dan makanan lain ke 
dalam sungai dengan maksud agar ikan 
dan udang dalam sungai tersebut tidak 
mengganggu jenazah sang menteri. 
Kemudian untuk menghindari makanan 
tersebut dari naga dalam sungai tersebut 
maka mereka membungkusnya dengan 
daun-daunan yang kita kenal sebagai 
bakcang sekarang. Para nelayan yang 
mencari-cari jenazah sang menteri 
dengan berperahu akhirnya menjadi 
cikal bakal dari perlombaan perahu naga 
setiap tahunnya.
image
Kegiatan dan Tradisi

Makan Bakcang : Tradisi makan 
bakcang secara resmi dijadikan 
sebagai salah satu kegiatan dalam 
festival Peh Cun sejak Dinasti Jin. 
Sebelumnya, walaupun bakcang telah 
populer di Cina, namun belum menjadi 
makanan simbolik festival ini. Bentuk 
bakcang sebenarnya juga bermacam-
macam dan yang kita lihat sekarang 
hanya salah satu dari banyak bentuk 
dan jenis bakcang tadi. Di Taiwan, di 
zaman Dinasti Ming akhir, bentuk 
bakcang yang dibawa oleh pendatang 
dari Fujian adalah bulat gepeng, agak 

Serikat. Bahkan ada perlombaan 
berskala internasional yang dihadiri 
oleh peserta-peserta dari manca 
negara, kebanyakan berasal dari 
Eropa ataupun Amerika Utara. Perahu 
naga ini biasanya didayung secara 
beregu sesuai panjang perahu 
tersebut.
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lain dengan bentuk prisma segitiga 
yang kita lihat sekarang. Isi bakcang 
juga bermacam-macam dan bukan 
hanya daging. Ada yang isinya sayur-
sayuran, ada pula yang dibuat kecil-
kecil namun tanpa isi yang kemudian 
dimakan bersama serikaya, gula 
manis.

Mandi Tengah Hari : Tradisi ini cuma 
ada di kalangan masyarakat yang 
berasal dari Fujian (Hokkian, Hokchiu, 
Hakka), Guangdong (Teochiu, 
Kengchiu, Hakka) dan Taiwan. Mereka 
mengambil dan menyimpan air pada 
tengah hari festival Peh Cun ini, 
dipercaya dapat digunakan untuk 
menyembuhkan penyakit bila dengan 
mandi ataupun diminum setelah 
dimasak.Dan masih banyak kegiatan 
dan tradisi lainnya yang berbeda-beda 
di masing-masing propinsi di Cina. 
Suku Manchu, Korea, Miao, Mongol 
juga merayakan festival ini dengan 
tradisi mereka masing-masing.
image

Menggantungkan Rumput Ai dan 
Changpu : Peh Cun yang jatuh pada 
musim panas biasanya dianggap 
sebagai bulan-bulan yang banyak 
penyakitnya, sehingga rumah-rumah 
biasanya melakukan pembersihan, lalu 

menggantungkan rumput Ai (艾草) dan 

changpu (菖埔) di depan rumah untuk 
mengusir dan mencegah datangnya 
penyakit. Jadi, festival ini juga erat 
kaitannya dengan tradisi menjaga 
kesehatan di dalam masyarakat 
Tionghoa.

Bakcang atau bacang (肉粽) adalah 
penganan tradisional masyarakat 
Tionghoa. Kata ‘bakcang’ sendiri adalah 
berasal dari dialek Hokkian yang lazim 
dibahasakan di antara suku Tionghoa di 
Indonesia.
Bakcang menurut legenda pertama kali 
muncul pada zaman Dinasti Zhou 
berkaitan dengan simpati rakyat kepada 
Qu Yuan yang bunuh diri dengan 
melompat ke Sungai Miluo. Pada saat itu, 
bakcang dilemparkan rakyat sekitar ke 
dalam sungai untuk mengalihkan 
perhatian makhluk-makhluk di dalamnya 
supaya tidak memakan jenazah Qu Yuan. 
Untuk kemudian, bakcang menjadi salah 
satu simbol perayaan Peh Cun atau 
Duanwu.Bakcang secara harfiah berarti 
cang yang berisi daging, namun pada 
prakteknya, cang juga ada yang berisikan 
sayur-sayuran atau yang tidak berisi. Yang 
berisi sayur-sayuran disebut chaicang dan 
yang tidak berisi biasanya dimakan 
bersama dengan serikaya atau gula 
disebut kicang.Bakcang dibuat dari beras 
ketan sebagai lapisan luar; daging, jamur, 
udang kecil, seledri dan jahe sebagai isi. 
Ada juga yang menambahkan kuning telur 
asin. Untuk perasa biasanya ditambahkan 
sedikit garam, gula, merica, penyedap 
makanan, kecap dan sedikit minyak 
nabati.Tentunya yang tidak kalah penting 
adalah daun pembungkus dan tali 
pengikat. Daun biasanya dipilih daun 
bambu panjang yang harus dimasak 
terlebih dahulu untuk detoksifikasi. 
Bakcang biasanya diikat berbentuk prisma 
segitiga.

Kampanye Presiden Amerika Serikat ( 
AS) Donald Trump di Tulsa, Oklahoma, 
hanya dihadiri sekitar 6.000 orang, atau 
sepertiga dari kapasitas arena 
kampanye. Sejumlah pengguna media 
sosial mengaku mereka sengaja 
memesan tiket kampanye, tapi tidak 
datang "agar kursi-kursi kosong", 
Namun, tim sukses (timses) kampanye 
Presiden Donald Trump membantah 
klaim bahwa pengguna TikTok dan 
penggemar K-Pop adalah penyebab 
angka kehadiran kampanye yang 
rendah. Timses mengklaim telah 
menyaring pemesanan palsu. Trump 
sebelumnya mengatakan dia 
memperkirakan satu juta orang akan 
datang ke kampanyenya. Lokasi Bank of 
Oklahoma (BOK) Center di Tulsa dapat 
menampung 19.000 orang. Acara itu juga 
sebelumnya direncanakan akan meluas 
hingga ke luar gedung, meskipun 
rencana itu dibatalkan. Dinas pemadam 
kebakaran Tulsa mengatakan lebih dari 
6.000 orang hadir di acara itu, tetapi tim 
kampanye Trump menyatakan angkanya 
jauh lebih tinggi. Direktur kampanye tim 
mengatakan "permintaan tiket palsu tidak 

Saat Trump Kena Prank Di Tulsa

pernah menjadi faktor pertimbangan 
kami" karena tiket ke kampanye itu 
diberikan pada siapa pun yang 
mendaftar lebih dulu. Brad Parscale 
menyalahkan media dan pengunjuk 
rasa karena menghalangi orang-orang 
untuk hadir. "Kaum Kiri dan online troll 
(orang-orang yang mengejek di 
internet) melakukan perayaan 
kemenangan, (mereka) berpikir, entah 
bagaimana, telah memengaruhi 
kehadiran pada acara kampanye, 
(tetapi) tidak tahu apa yang mereka 
bicarakan atau bagaimana kampanye 
kami," kata Parscale dikutip dari BBC 
Indonesia. "Ketika mendaftar untuk 
datang ke kampanye, berarti kehadiran 
Anda telah dikonfirmasi dengan nomor 
ponsel dan kami terus-menerus 
menyingkirkan nomor palsu, seperti 
yang kami lakukan terhadap puluhan 
ribu (nomor palsu) di Tulsa, saat 
menghitung kemungkinan calon 
peserta kampanye." Mantan ahli 
strategi Partai Republik dan kritikus 
Trump, Steve Schmidt, mengatakan 
sejumlah remaja di berbagai wilayah di 
AS telah memesan tiket tanpa berniat 
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lain dengan bentuk prisma segitiga 
yang kita lihat sekarang. Isi bakcang 
juga bermacam-macam dan bukan 
hanya daging. Ada yang isinya sayur-
sayuran, ada pula yang dibuat kecil-
kecil namun tanpa isi yang kemudian 
dimakan bersama serikaya, gula 
manis.

Mandi Tengah Hari : Tradisi ini cuma 
ada di kalangan masyarakat yang 
berasal dari Fujian (Hokkian, Hokchiu, 
Hakka), Guangdong (Teochiu, 
Kengchiu, Hakka) dan Taiwan. Mereka 
mengambil dan menyimpan air pada 
tengah hari festival Peh Cun ini, 
dipercaya dapat digunakan untuk 
menyembuhkan penyakit bila dengan 
mandi ataupun diminum setelah 
dimasak.Dan masih banyak kegiatan 
dan tradisi lainnya yang berbeda-beda 
di masing-masing propinsi di Cina. 
Suku Manchu, Korea, Miao, Mongol 
juga merayakan festival ini dengan 
tradisi mereka masing-masing.
image

Menggantungkan Rumput Ai dan 
Changpu : Peh Cun yang jatuh pada 
musim panas biasanya dianggap 
sebagai bulan-bulan yang banyak 
penyakitnya, sehingga rumah-rumah 
biasanya melakukan pembersihan, lalu 

menggantungkan rumput Ai (艾草) dan 

changpu (菖埔) di depan rumah untuk 
mengusir dan mencegah datangnya 
penyakit. Jadi, festival ini juga erat 
kaitannya dengan tradisi menjaga 
kesehatan di dalam masyarakat 
Tionghoa.

Bakcang atau bacang (肉粽) adalah 
penganan tradisional masyarakat 
Tionghoa. Kata ‘bakcang’ sendiri adalah 
berasal dari dialek Hokkian yang lazim 
dibahasakan di antara suku Tionghoa di 
Indonesia.
Bakcang menurut legenda pertama kali 
muncul pada zaman Dinasti Zhou 
berkaitan dengan simpati rakyat kepada 
Qu Yuan yang bunuh diri dengan 
melompat ke Sungai Miluo. Pada saat itu, 
bakcang dilemparkan rakyat sekitar ke 
dalam sungai untuk mengalihkan 
perhatian makhluk-makhluk di dalamnya 
supaya tidak memakan jenazah Qu Yuan. 
Untuk kemudian, bakcang menjadi salah 
satu simbol perayaan Peh Cun atau 
Duanwu.Bakcang secara harfiah berarti 
cang yang berisi daging, namun pada 
prakteknya, cang juga ada yang berisikan 
sayur-sayuran atau yang tidak berisi. Yang 
berisi sayur-sayuran disebut chaicang dan 
yang tidak berisi biasanya dimakan 
bersama dengan serikaya atau gula 
disebut kicang.Bakcang dibuat dari beras 
ketan sebagai lapisan luar; daging, jamur, 
udang kecil, seledri dan jahe sebagai isi. 
Ada juga yang menambahkan kuning telur 
asin. Untuk perasa biasanya ditambahkan 
sedikit garam, gula, merica, penyedap 
makanan, kecap dan sedikit minyak 
nabati.Tentunya yang tidak kalah penting 
adalah daun pembungkus dan tali 
pengikat. Daun biasanya dipilih daun 
bambu panjang yang harus dimasak 
terlebih dahulu untuk detoksifikasi. 
Bakcang biasanya diikat berbentuk prisma 
segitiga.

Kampanye Presiden Amerika Serikat ( 
AS) Donald Trump di Tulsa, Oklahoma, 
hanya dihadiri sekitar 6.000 orang, atau 
sepertiga dari kapasitas arena 
kampanye. Sejumlah pengguna media 
sosial mengaku mereka sengaja 
memesan tiket kampanye, tapi tidak 
datang "agar kursi-kursi kosong", 
Namun, tim sukses (timses) kampanye 
Presiden Donald Trump membantah 
klaim bahwa pengguna TikTok dan 
penggemar K-Pop adalah penyebab 
angka kehadiran kampanye yang 
rendah. Timses mengklaim telah 
menyaring pemesanan palsu. Trump 
sebelumnya mengatakan dia 
memperkirakan satu juta orang akan 
datang ke kampanyenya. Lokasi Bank of 
Oklahoma (BOK) Center di Tulsa dapat 
menampung 19.000 orang. Acara itu juga 
sebelumnya direncanakan akan meluas 
hingga ke luar gedung, meskipun 
rencana itu dibatalkan. Dinas pemadam 
kebakaran Tulsa mengatakan lebih dari 
6.000 orang hadir di acara itu, tetapi tim 
kampanye Trump menyatakan angkanya 
jauh lebih tinggi. Direktur kampanye tim 
mengatakan "permintaan tiket palsu tidak 

Saat Trump Kena Prank Di Tulsa

pernah menjadi faktor pertimbangan 
kami" karena tiket ke kampanye itu 
diberikan pada siapa pun yang 
mendaftar lebih dulu. Brad Parscale 
menyalahkan media dan pengunjuk 
rasa karena menghalangi orang-orang 
untuk hadir. "Kaum Kiri dan online troll 
(orang-orang yang mengejek di 
internet) melakukan perayaan 
kemenangan, (mereka) berpikir, entah 
bagaimana, telah memengaruhi 
kehadiran pada acara kampanye, 
(tetapi) tidak tahu apa yang mereka 
bicarakan atau bagaimana kampanye 
kami," kata Parscale dikutip dari BBC 
Indonesia. "Ketika mendaftar untuk 
datang ke kampanye, berarti kehadiran 
Anda telah dikonfirmasi dengan nomor 
ponsel dan kami terus-menerus 
menyingkirkan nomor palsu, seperti 
yang kami lakukan terhadap puluhan 
ribu (nomor palsu) di Tulsa, saat 
menghitung kemungkinan calon 
peserta kampanye." Mantan ahli 
strategi Partai Republik dan kritikus 
Trump, Steve Schmidt, mengatakan 
sejumlah remaja di berbagai wilayah di 
AS telah memesan tiket tanpa berniat 
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hadir. Putrinya yang berusia 16 tahun 
dan teman-temannya telah memesan 
"ratusan" tiket. Sama seperti Schmidt, 
sejumlah orang tua lain juga 
mengatakan anak-anak mereka 
melakukan hal serupa. Alexandria 
Ocasio-Cortez, tokoh progresif dari 
Partai Demokrat, memuji anak-anak 
muda dan penggemar K-pop yang 
disebutnya telah "membanjiri kampanye 
Trump dengan pemesanan tiket palsu". 
Belum jelas berapa banyak dari ratusan 
ribu tiket yang palsu, tetapi satu video 
TikTok tanggal 12 Juni mendorong 
orang-orang mendaftar untuk 
mendapatkan tiket gratis ke kampanye 
Trump, guna memastikan kursi-kursi itu 
kosong. Video itu diunggah setelah 
kampanye diumumkan tanggal 19 Juni, 
dan mendapat lebih dari 700.000 likes. 
Informasi mengenai kampanye itu 
memicu kemarahan sejumlah pihak 
karena jatuh pada Juneteenth, perayaan 
berakhirnya perbudakan AS.  Lokasi 
acara tersebut, Tulsa, juga kontroversial, 
karena merupakan salah satu tempat 
pembantaian ras terburuk dalam sejarah 
AS.Setelah berita tentang jumlah 
peserta kampanye Trump yang di bawah 
prediksi tersebar, pemilik akun TikTok, 
Mary Jo Laupp, memuji hal itu dan 
mengatakan pada orang-orang muda 
yang belum cukup umur untuk memilih. 

"Ingat bahwa Anda memiliki dampak 
karena telah melakukan satu hal dan 
berbagi informasi." Jika benar, ini 
bukan pertama kalinya pengguna 
media sosial menunjukkan sikap 
politiknya dalam beberapa minggu 
terakhir. Penggemar K-pop secara 
aktif menenggelamkan tagar yang 
digunakan oleh lawan Black Lives 
Matter (BLM) dalam beberapa minggu 
terakhir, dan mengumpulkan donasi 
setelah kematian pria Afrika-Amerika 
George Floyd bulan lalu. Wartawan 
BBC Anthony Zurcher yang berada di 
Tulsa mengatakan, penyelenggara 
kampanye selalu memberikan tiket 
lebih banyak daripada ruang yang 
tersedia, sehingga orang iseng yang 
mengisi pemesanan, tidak akan 
menghentikan kehadiran orang yang 
benar-benar mendukung Trump. 
Namun, tampaknya mereka (orang-
orang yang membuat reservasi palsu) 
telah meyakinkan tim kampanye 
Trump bahwa lebih banyak orang akan 
datang dibandingkan yang sebenarnya 
ada. Tim kampanye itu sebelumnya 
mengatakan sekitar 1 juta orang akan 
hadir di kampanye, tetapi jika 
setengah dari reservasi itu asli, 
kampanye itu akan terlihat jauh lebih 
ramai, ujar Zurcher. Ketakutan akan 
virus corona Ada kekhawatiran 
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sejumlah orang tua lain juga 
mengatakan anak-anak mereka 
melakukan hal serupa. Alexandria 
Ocasio-Cortez, tokoh progresif dari 
Partai Demokrat, memuji anak-anak 
muda dan penggemar K-pop yang 
disebutnya telah "membanjiri kampanye 
Trump dengan pemesanan tiket palsu". 
Belum jelas berapa banyak dari ratusan 
ribu tiket yang palsu, tetapi satu video 
TikTok tanggal 12 Juni mendorong 
orang-orang mendaftar untuk 
mendapatkan tiket gratis ke kampanye 
Trump, guna memastikan kursi-kursi itu 
kosong. Video itu diunggah setelah 
kampanye diumumkan tanggal 19 Juni, 
dan mendapat lebih dari 700.000 likes. 
Informasi mengenai kampanye itu 
memicu kemarahan sejumlah pihak 
karena jatuh pada Juneteenth, perayaan 
berakhirnya perbudakan AS.  Lokasi 
acara tersebut, Tulsa, juga kontroversial, 
karena merupakan salah satu tempat 
pembantaian ras terburuk dalam sejarah 
AS.Setelah berita tentang jumlah 
peserta kampanye Trump yang di bawah 
prediksi tersebar, pemilik akun TikTok, 
Mary Jo Laupp, memuji hal itu dan 
mengatakan pada orang-orang muda 
yang belum cukup umur untuk memilih. 

"Ingat bahwa Anda memiliki dampak 
karena telah melakukan satu hal dan 
berbagi informasi." Jika benar, ini 
bukan pertama kalinya pengguna 
media sosial menunjukkan sikap 
politiknya dalam beberapa minggu 
terakhir. Penggemar K-pop secara 
aktif menenggelamkan tagar yang 
digunakan oleh lawan Black Lives 
Matter (BLM) dalam beberapa minggu 
terakhir, dan mengumpulkan donasi 
setelah kematian pria Afrika-Amerika 
George Floyd bulan lalu. Wartawan 
BBC Anthony Zurcher yang berada di 
Tulsa mengatakan, penyelenggara 
kampanye selalu memberikan tiket 
lebih banyak daripada ruang yang 
tersedia, sehingga orang iseng yang 
mengisi pemesanan, tidak akan 
menghentikan kehadiran orang yang 
benar-benar mendukung Trump. 
Namun, tampaknya mereka (orang-
orang yang membuat reservasi palsu) 
telah meyakinkan tim kampanye 
Trump bahwa lebih banyak orang akan 
datang dibandingkan yang sebenarnya 
ada. Tim kampanye itu sebelumnya 
mengatakan sekitar 1 juta orang akan 
hadir di kampanye, tetapi jika 
setengah dari reservasi itu asli, 
kampanye itu akan terlihat jauh lebih 
ramai, ujar Zurcher. Ketakutan akan 
virus corona Ada kekhawatiran 
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kampanye ini bisa memicu penularan 
Covid-19. Mereka yang menghadiri 
kampanye harus menandatangani surat 
pernyataan yang melindungi tim 
kampanye Trump dari tanggung jawab 
atas penyakit apa pun. Beberapa jam 
sebelum acara dimulai, para pejabat 
mengatakan enam anggota staf yang 
terlibat dalam kampanye itu dinyatakan 
positif Covid-
19.Pandemi 
Covid-19 adalah 
satu masalah 
yang dibahas 
Trump dalam 
pidatonya yang 
berlangsung 
selama hampir 2 
jam di 
Oklahoma, yang 
disebut sebagai 
jantung 
pendukung 
Partai Republik. 
Ada 
pertentangan 
sengit mengenai kampanye ini, 
termasuk langkah hukum yang ditolak 
oleh Mahkamah Agung Oklahoma, yang 
diajukan penentang kampanye selama 
pandemi dengan alasan kesehatan. 
Beberapa orang khawatir kampanye itu 
bisa menimbulkan super spreader virus 
corona. Lebih dari 2,2 juta kasus Covid-
19 dan 119.000 kematian terkait telah 
dilaporkan di AS, menurut data dari 
Johns Hopkins University.Apa yang 
dikatakan Trump? Dalam pidato 
pembukaannya, Trump mengatakan 
bahwa ada "orang-orang yang sangat 
jahat di luar, mereka melakukan hal-hal 
buruk", tetapi tidak menjelaskan lebih 
lanjut. Aktivis Black Lives Matter 
sebelumnya berkumpul di luar gedung 
kampanye itu sebelum acara dimulai. 
Mengenai virus corona, Trump 
mengatakan dia telah mendorong para 
pejabat untuk memperlambat pengujian 
karena hal itu menyebabkan "lebih 
banyak kasus yang ditemukan". Dia 
menggambarkan tes Covid-19 sebagai 
"pedang bermata dua". "Inilah bagian 
yang buruk: Ketika Anda melakukan 
pengujian sejauh itu, Anda akan 

menemukan lebih banyak orang (yang 
terinfeksi), Anda akan menemukan lebih 
banyak kasus," katanya kepada 
pendukungnya yang bersorak. "Jadi saya 
bilang 'perlambat pengujian'. Mereka 
menguji dan menguji."Virus corona, kata 
Trump, memiliki banyak nama, termasuk 
"Kung Flu", istilah xenofobia yang 
tampaknya merujuk ke China, tempat 

Covid-19 
bermula. 
Hampir 
120.000 
orang telah 
meninggal 
karena 
Covid-19 
di AS sejak 
pandemi 
dimulai, 
angka 
yang 
menurut 
para ahli 
kesehatan 
bisa jadi 

jauh lebih tinggi seandainya jumlah 
pengujian tidak ditingkatkan. Tes Covid-
19, kata pejabat kesehatan, penting 
dilakukan untuk memahami di mana dan 
seberapa luas virus corona menyebar, dan 
karenanya mencegah kematian lebih 
lanjut. Seorang pejabat Gedung Putih 
kemudian mengatakan presiden "jelas-
jelas bercanda" terkait pengujian Covid-
19. Kemudian saat membahas 
saingannya dari Partai Demokrat, Trump 
menggambarkan Joe Biden sebagai 
"boneka radikal sayap kiri yang tak 
berdaya". Dengan nada agresif ia juga 
membahas protes anti-rasisme - yang 
merobohkan patung-patung - yang terjadi 
setelah pembunuhan seorang pria kulit 
hitam tak bersenjata, George Floyd, oleh 
polisi di Minneapolis. "Gerombolan sayap 
kiri, yang tak stabil, berusaha untuk 
merusak sejarah kita, menodai monumen-
monumen kita - monumen indah kita - 
merobohkan patung kita dan menghukum, 
membatalkan dan menganiaya siapa pun 
yang tidak sesuai dengan tuntutan mereka 
untuk kontrol absolut dan total. Kami tidak 
setuju," katanya pada para 
pendukungnya.

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



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

2728

Tanah Air

kampanye ini bisa memicu penularan 
Covid-19. Mereka yang menghadiri 
kampanye harus menandatangani surat 
pernyataan yang melindungi tim 
kampanye Trump dari tanggung jawab 
atas penyakit apa pun. Beberapa jam 
sebelum acara dimulai, para pejabat 
mengatakan enam anggota staf yang 
terlibat dalam kampanye itu dinyatakan 
positif Covid-
19.Pandemi 
Covid-19 adalah 
satu masalah 
yang dibahas 
Trump dalam 
pidatonya yang 
berlangsung 
selama hampir 2 
jam di 
Oklahoma, yang 
disebut sebagai 
jantung 
pendukung 
Partai Republik. 
Ada 
pertentangan 
sengit mengenai kampanye ini, 
termasuk langkah hukum yang ditolak 
oleh Mahkamah Agung Oklahoma, yang 
diajukan penentang kampanye selama 
pandemi dengan alasan kesehatan. 
Beberapa orang khawatir kampanye itu 
bisa menimbulkan super spreader virus 
corona. Lebih dari 2,2 juta kasus Covid-
19 dan 119.000 kematian terkait telah 
dilaporkan di AS, menurut data dari 
Johns Hopkins University.Apa yang 
dikatakan Trump? Dalam pidato 
pembukaannya, Trump mengatakan 
bahwa ada "orang-orang yang sangat 
jahat di luar, mereka melakukan hal-hal 
buruk", tetapi tidak menjelaskan lebih 
lanjut. Aktivis Black Lives Matter 
sebelumnya berkumpul di luar gedung 
kampanye itu sebelum acara dimulai. 
Mengenai virus corona, Trump 
mengatakan dia telah mendorong para 
pejabat untuk memperlambat pengujian 
karena hal itu menyebabkan "lebih 
banyak kasus yang ditemukan". Dia 
menggambarkan tes Covid-19 sebagai 
"pedang bermata dua". "Inilah bagian 
yang buruk: Ketika Anda melakukan 
pengujian sejauh itu, Anda akan 
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Pengerahan kapal patroli itu dilakukan 
China setelah Jepang mengajukan 
rancangan undang-undang yang 
mengubah status dan nama kepulauan 
tersebut.Pasukan penjaga pantai 
Jepang menuturkan setidaknya empat 
kapal China terlihat berlayar di 
kepulauan tersebut.Sebelumnya, China 
juga mengirimkan tiga kapal penjaga 
pantai dalam sengketa perairan Natuna. 
Situasi memanas setelah setelah kapal 
nelayan China ketahuan berada di 
perairan Indonesia. Tak hanya kapal 
nelayan, kapal Coast Guard juga 

China mengirim empat kapal penjaga 
pantai ke Kepulauan Senkaku atau 
Diaoyu di Laut China Timur yang 
menjadi sengketa dengan Jepang pada 
Senin (22/6).

Kapal Penjaga China Di Pulau Sengketa Jepang

dikerahkan untuk mengawal 'kapal 
nelayan' di perairan Natuna Utara.

Dilansir dari National Interest, pada 2017 
China mengirimkan  kapal monster 
berukuran 12 ribu ton dengan panjang 165 
meter. Kapal monster ini memiliki 
kecepatan maksimum  25 knot.Ukuran 
kapal ini dua kali lebih besar dibandingkan  
Kapal Penjelajah Rudal Kelas Ticonderoga 
milik Angkatan Laut Amerika Serikat.
Kapal Ticonderoga adalah kapal kombatan 
terbesar dalam tubuh Angkatan Laut 
Amerika Serikat. Kapal monster milik china 
bernama Haijing 3901.Kapal tersebut  itu 

China Coast Guard Bureau (Korps 
Penjaga Pantai China) sesungguhnya 
memiliki berbagai varian kapal penjaga 
pantai. Berikut sejumlah fakta terkait 
armada kapal China Coast Guard.
1. Punya Kapal Berukuran Raksasa

dikirimkan berpatroli di Laut China 
Selatan pada 2017. China juga memiliki 
kapal dengan spesifikasi yang sama 
dengan Haijing 3901, yaitu 2901.2. 
Kapal 
Penjaga 
Pantai 
Rasa 
Militer
Kapal-
kapal 
penjaga 
China 
dibekali 
dengan 
perlengk
apan 
senjata 
yang 
mumpun
i untuk 
operasi 
laut.
Tak 
seperti 
kapal penjaga pantai biasa, kapal Haijing 
2901 dan 3901 dilengkapi persenjataan 
berat seperti 76 mm rapid fire, dua 
senjata auxiliary dan dua senjata anti-
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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

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

House for rent 17xx South Mole St.
Philadelphia.
3 bedrooms, 1,5 bath. New wood floor,
granit kitchen counter top, new stove,
new gas heather, new roof. 
Great condition.
Call : 267 - 973 - 5796.

s6/14

Dicari Grill person (cook), counter person
(cashier) untuk cheese steak, burger &
fries. Shift: Night & weekends.
Ishkabibbles on South st.
Call Mr. Ahn 215 - 901 - 4179.                     p5/14

Disewakan mulai bulan Juli: apt
1 kamar, lantai 3, baru renovasi.
Ada laundry dalam.
1432 Wolf st. $750 / bulan.
Hub : Gunawan 267- 902 - 1688.

 p5/17

bersambung minggu depan

Room for rent 
call : 267 - 968 - 8199             p10/17

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

House for rent 17xx S.Mole street
3 bedrooms,1,5 bath. New wood 
floor, new roof, great condition.
Call : 267 - 973 - 5796.              p5/17

Breakfast cook needed male or 
female. Mon - Sat 7am - 3pm.
Call : Mr. Choi 267 - 344 - 7379.
after 3pm.                            p5/17

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

4.  Memiliki Armada Berjumlah Lebih 
Dari 200 Kapal
Dilansir dari Asian Military Review, 
China Coast Guard memiliki hampir 
lebih dari 200 kapal. China Coast Guard 
berusaha memodernisasi dan 
memperluas armadanya dengan 
menambah 100 kapal baru dalam tujuh 
tahun terakhir.

Dilansir dari Armed Conflicts, kapal 
fregat tipe 053H memiliki berat 1,457 
ton dengan panjang 103,2 meter 
dengan lebar 10,8 meter.

transfer China Coast Guard. Kedua 
kapal diubah nama menjadi 1002 dan 
1003.

 Kapal diawaki oleh 190 orang dan 
memiliki kecepatan 26 knot.Kapal 
memiliki persenjataan berupa  6 x SY-1 
SSM, 2 x 100 mm gun, 4 x dual 37 mm 
AA guns 2 x Type 81 (RBU-1200) 5-tube 
ASW RL (30 rockets) atau 2 x Type 
3200 6-tube ASW RL (36 rockets), 2 x 
Type 62 5-tube A/S mortar launchers, 
dan 2 x depth charge (DC) racks & 
projector.

Kapal-kapal China Coast Guard juga 
cukup bergigi dengan kehadiran Kapal 
Patroli tipe 218 dengan berat 130 ton.

China Coast Guard juga juga 
mengoperasikan setidaknya enam 3.500 
ton, 134 m tipe 818 kapal patroli yang 
berasal dari lambung kapal fregat Jiangkai 
II 054A.

Kapal Patroli tipe 218 disenjatai dengan 
dua 14.5 mm machine guns. Selain kapal 
monster 3901, China Coast Guard juga 
memiliki kapal dengan berat 1.500 ton 
hingga 5000 ton.
5. Punya Jajaran Kapal Penjaga Pantai 
Raksasa

Kapal penjaga pantai tipe ini juga memiliki 
persenjataan rasa kapal kombatan. Kapal 
memiliki  senjata laut 76mm PJ-26 
sebagai senjata utamanya dan sepasang 
sistem senjata jarak dekat Tipe 630 30mm 
(CIWS), dipasang di kedua sisi di atas 
hanggar helikopter.

Pemberitahuan bahwa 
Merry Khoei 267 - 902 - 2459 dan
Adam Ismail 215 - 301 - 2679 yang 
bekerja di Action Mailer telah sah 
menjadi suami istri sejak tahun 2019
Kabar ini buat semua yang mengenal
kami berdua Merry dan Adam.
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