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Lagi ramai soal video suasana sidang 
kabinet paripurna yang diwarnai 
ketegangan, juga kemarahan dari 
Presiden 
Joko 
Widodo 
kepada 
para 
menterinya
. Sidang 
yang 
digelar di 
Istana 
Negara, 
Jakarta, 
pada 18 
Juni 2020 
itu 
memang 
baru heboh sekarang karena pihak 
istana baru mengunggah videonya 
selang 10 hari setelah rapat penting 
tersebut diadakan. Melihat ekspresi 

muka, nada bicara, penekanan demi 
penekanan saat mengungkapkan isi hati 
... terlihat jelas bahwa Presiden Jokowi 

tak hanya 
jengkel, 
tetapi benar-
benar sudah 
jengkel. 
Suara 
Jokowi 
bergetar. 
Ada 
permohonan 
dan juga 
amarah 
dalam nada 
dan raut 
bicaranya. 
Ada 

kekecewaan yang mendalam dan juga 
ada ancaman yang tak main-main kepada 
para pembantunya yang seperti tidak 

Jokowi : “Kalau perlu ada lembaga yang dibubarkan, saya 
bubarkan. Kalau perlu ada reshuffle, saya reshuffle.

Jokowi Marah

Akan Segera 

Menterinya

Ganti

Akan Segera Ganti Menterinya
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mempunyai perasaan karena tidak 
bekerja sigap demi rakyat dan negara di 
tengah pandemi yang berdampak pada 
segala lini kehidupan. Kesabaran beliau 
sudah di ambang batas melihat kinerja 
“para pembantu kabinet” yang 
dianggapnya masih terlalu santai, 
bahkan sempat disebut: seperti tidak 
punya perasaan! Entah bagaimana, 
para menteri yang seharusnya “gas pol” 
di tengah segudang masalah terkait 
pandemi Corona, malah terkesan 
menganggap semuanya normal-normal 
saja. Sesuatu yang disebut oleh Pak 
Jokowi berkali-kali: sangat berbahaya. 
Lihat saja bagaimana Joko Widodo 
benar-benar peduli kepada rakyatnya. 
Bahkan pemikiran reshuffle pun sudah 
disiapkan, demi apa? Demi rakyat. 
Demi manusia-manusia yang 
memilihnya. Inilah yang menjadi jalan 
Joko Widodo. Dia disumpah untuk 
rakyat. Dalam rapat itu Jokowi 
mengatakan : Suasana dalam tiga 
bulan ke depan dan ke belakang 
mestinya adalah suasana krisis. Kita 
juga mestinya semuanya yang hadir di 
sini sebagai pimpinan, sebagai 
penanggung jawab, kita yang berada di 
sini bertanggung jawab terhadap 260 
juta penduduk Indonesia. Tolong 

digarisbawahi! Dan perasaan itu tolong 
sama. Ada sense of crisis yang sama. 
Hati-hati. OECD terakhir sehari dua hari 
yang lalu menyampaikan bahwa growth, 
pertumbuhan ekonomi terkontraksi 6 
sampai 7,6 persen, Minusnya! Bank 
Dunia menyampaikan bisa -5 persen. 
Perasaan ini harus sama. Kita harus 
ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. 
Jangan linear. Jangan menganggap ini 
normal! Bahaya sekali kita! Saya melihat 
masih banyak kita yang melihat ini 
normal. Kalau saya melihat bapak ibu dan 
saudara melihat ini sebagai sebuah yang 
masih normal berbahaya sekali! Kerja 
masih biasa-biasa saja! Ini kerjanya 
memang extraordinary! Perasaan ini 
tolong sama. Kita harus sama 
perasaannya. Kalau ada berbeda satu 
saja, sudah berbahaya. Jadi, tindakan-
tindakan kita, keputusan dan kebijakan 
kita suasananya adalah harus suasana 
krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa 
saja. Menganggap ini sebagai sebuah 
kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya 
suasana itu ada semuanya. Jangan 
memakai hal-hal yang standar pada 
suasana krisis. Manajemen krisis sudah 
berbeda semuanya mestinya! Kalau 
perlu, kebijakan perppu ya, perppu saya 
keluarkan! Perpres pun saya keluarkan 
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Kalau ada peraturan menteri, keluarkan! 
Untuk bertanggung jawab kepada 267 
juta rakyat kita! Saya lihat masih banyak 
kita yang seperti biasa-biasa saja. Saya 
jengkelnya di situ! Ini apa gak punya 
perasaan suasana krisis? Yang kedua, 
saya perlu ingatkan, belanja-belanja di 
kementerian. Saya melihat laporan 
masih biasa-biasa saja. Segera 
keluarkan belanja secepatnya! Belanja 
kementerian tolong dipercepat, untuk 
diberikan kepada rakyat! Kalau ada 
hambatan, keluarkan permen! Kalau 
perlu perpres, saya keluarkan! Untuk 
pemulihan ekonomi. Contohnya bidang 
kesehatan. Dianggarkan 75 triliun. 75 T 
baru keluar 1,53 persen coba? Uang 
beredar di masyarakat kena rem di situ 
semua! Keluarkan dengan penggunaan 
yang tepat sasaran sehingga 
mentrigger ekonomi. Pembayaran 
tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, 
segera keluarkan! Belanja peralatan 
segera keluarkan. Ini sudah disediakan 
70an triliun. Bansos yang ditunggu 
masyarakat segera keluarkan. Kalau 
ada masalah, lakukan tindakan 
lapangan. Meskipun juga lumayan, tapi 
ini baru lumayan. Ini harus 100 persen! 
Di bidang ekonomi juga sama. Segera 

stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha 
kecil, mikro. Mereka menunggu semua. 
Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita 
bantu! Gak ada artinya! Berbahaya sekali 
kalau perasaan kita seperti gak ada apa-
apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, kecil, 
menengah, gede, perbankan, semuanya 
yang manufaktur, industri, padat karya beri 
prioritas biar gak ada PHK. Jangan sudah 
PHK gede-gedean, duit serupiah pun 
belum masuk untuk stimulus ekonomi kita. 
Hanya gara-gara urusan peraturan jadi 
susah! Harus ada ngomong apa adanya! 
Gak ada progress yang signifikan. Nggak 
ada! Kalau mau minta perppu lagi, saya 
buatin! Kalau sudah ada, belum cukup, 
asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya 
pertaruhkan reputasi politik saya! Sekali 
lagi tolong ini betul-betul dirasakan. 
Jangan sampai ada hal-hal yang justru 
mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah 
extraordinary harus kita lakukan. Dan 
saya akan membuka langkah politik atau 
langkah pemerintah, akan saya buka. 
Langkah apapun yang extraordinary akan 
saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. 
Untuk negara. Bisa saja bubarkan 
lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah 
kepikiran kemana-mana saya! Entah buat 
perppu yang lebih penting lagi, kalau 
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ra usah 
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memang diperlukan. Karena memang 
suasana ini harus ada. Suasana ini 
kalau bapak ibu tidak merasakan itu, 
sudah, artinya tindakan yang 
extraordinary keras akan saya lakukan. 
Saya rasa itu yang bisa saya 
sampaikan dalam kesempatan yang 
baik ini. Saya betul-betul minta bapak 
ibu dan saudara sekalian mengerti, 
memahami yang tadi saya sampaikan. 
Kerja keras dalam suasana seperti ini 
sangat diperlukan. Kecepatan dalam 
suasana ini sangat diperlukan. Tindakan 
di luar standar sangat diperlukan dalam 
manajemen krisis. Kalau payung hukum 
masih diperlukan, saya akan siapkan. 
Dan itu yang bisa saya sampaikan. 
Para pembantu Jokowi boleh dibilang 
terkaget-kaget saat mendengarkan 
pidato Presiden sekitar seminggu lalu. 
Nada yang tak biasa serta pandangan 
yang tak biasa saat melihat para 
pembantu-pembantunya itu duduk 
bersamanya, duduk di hadapannya. 
Mungkin dalam hatinya Jokowi, “ini 
orang kok santai benar kerjanya. Rapat 
yah tinggal rapat, datang yah tinggal 

datang dan siapkan seluruh presentasi 
laporan seluruh anak buah”. Kerja biasa, 
dan tidak ada gregetnya dari para 
pembantunya itu membuat dirinya boleh 
dibilang sangat kesal dan gregetan. Tentu 
dalam ilmu kepemimpinan orang-orang 
seperti ini menjadi batu sandungan bagi 
seorang pemimpin. Tak ada terobosan, tak 
ada ide, tak ada gagasan, untuk bisa 
mengatasi seluruh persoalan yang 
muncul. Apalagi di tengah-tengah pandemi 
covid 19 yang sangat menekan banyak 
pihak, bukan hanya pemerintah, tapi 
seluruh masyarakat dunia juga 
merasakannya. Masak kerjanya para 
pejabat ini masih biasa-biasa? Kemarahan 
Jokowi yang sengaja dipublikasikan ke 
publik yang semula konten rapatnya 
tertutup, tentu menjadi sebuah hentakan 
kemarahan seorang pemimpin kepada 
seluruh jajaran yang ada di bawahnya. 
Mau sampai kapan irama irama kerja yang 
seperti ini terus berlangsung? Mau sampai 
kapan para pembantunya ini menikmati 
kenyamanan? Sementara 260 juta warga 
Indonesia seperti yang dibilang Bapak 
Jokowi menjadi pertaruhan akibat kerja 
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biasa, kerja santai dan tak ada 
terobosannya dari para menterinya ini? 
Padahal sudah sejak dulu, Jokowi selalu 
mengingatkan para pembantunya ini 
untuk kerja cepat, untuk kerja tuntas. 
Bahkan di awal-awal pelantikan Beliau di 
depan sidang MPR tahun lalu, Jokowi 
jelas menyatakan bahwa tak cukup 
program tersebut hanya berstatus sent 
saja tapi harus benar-benar delivered 
alias sampai dan betul-betul dirasakan 
oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu 
tentu dalam kondisi biasa-biasa saja. 
Tapi semenjak ada covid 19 yang telah 
membuat Indonesia bahkan seluruh 
dunia hampir kolaps atau runtuh 
ekonominya, maka permintaan Jokowi 
seharusnya sudah naik levelnya ke 
tingkat delivered fasting atau prosesnya 

eksekusinya harus cepat dan tidak boleh 
berlambat-lambat. Sebab jika berlambat 
lambat, lagi-lagi nyawa 260 juta jiwa warga 
Indonesia boleh dibilang menuju 
kebinasaan. Hampir sebagian besar 
kinerja pembantunya ini sangat lamban 
sekali. Mulai dari Kemensos, yang untuk 
urusan pencairan BLT maupun seluruh 
paket bantuannya lainnya, seperti 
sembako, bayangkan sampai sebulan 
kemudian baru berjalan dengan baik. 
Terkendala dengan yang namanya data-
data yang belum valid. Seharusnya, 
mengingat pesan Pak Jokowi saat memilih 
para menteri ini dahulu, tak ada visi dan 
misi menteri ... tetapi visi dan misi 
Presiden yang harus bisa diterjemahkan 
dengan baik, secara nyata, supaya pesan 
atau tujuan yang ingin dicapai oleh RI-1 
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mengingat pesan Pak Jokowi saat memilih 
para menteri ini dahulu, tak ada visi dan 
misi menteri ... tetapi visi dan misi 
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tersampaikan atau dirasakan 
dampaknya secara nyata oleh 
masyarakat. Namun, yang terjadi 
mereka (meski mungkin tidak semua) 
justru terbilang gagal memahami dan 
menjalankan. Payah betul, kan! Pak 
Jokowi memang pantas marah, bahkan 
seharusnya kemarahan ini sejak 1-2 
bulan lalu seharusnya sudah mulai 
ditunjukkan. Para menteri ini bisa 
dibilang memang “sedikit tidak tahu diri” 
dan gagal membaca raut muka 
atasannya, yang sebenarnya dapat 
dengan mudah terlihat betapa beliau 
unhappy melihat perkembangan 
penanganan kasus Corona di negeri ini. 
Dengan berkata rela untuk 
mengorbankan karir politiknya, hal 

tersebut adalah sebuah pertanda, bahwa 
Jokowi tidak akan memperdulikan lagi 
karir politiknya dalam membuat kebijakan 
demi rakyat. Ia tak akan perduli tekanan 
partai politik dan kelompok-kelompok 
yang akan menyerangnya terkait 
kebijakan yang harus diambilnya demi 
rakyat. Perpu hingga Perpres pun akan 
dia lakukan asalkan semuanya bisa 
berjalan cepat untuk kepentingan rakyat 
dan negara. Ini pun seperti instruksi dan 
contoh yang harus diambil oleh para 
menteri serta para petinggi yang hadir. 
Kebijakan mereka harus benar-benar 
fokus pada rakyat dan jangan pernah 
takut serta jangan pedulikan karir politik 
mereka dalam mengambil kebijakan 
yang berpotensi akan diserang oleh 
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orang-orang yang memanfaatkan 
kepentingan untuk popularitas dalam 
politik. Memang tak jarang 
pembantunya ada karena desakan 
parpol pengusung atau relawan. Oleh 
sebab itu, Jokowi sadar bahwa jika dia 
menekan mereka terlalu kencang, 
akan ada serangan politik yang 
berpotensi menghancurkan karir 
politiknya dan juga penjegalan dari 
intern atau orang-orang di sekitar 
Jokowi. Karena kesadaran akan hal itu, 
maka pernyataan rela mengorbankan 
karir politik seperti memiliki dua makna. 
Selain berharap para menteri harus 
mencontohnya dan juga dia sendiri 
siap mengorbankan karir politiknya jika 
memang harus memecat menteri yang 
tidak mau kerja fokus bagi rakyat 
meskipun itu dengan pertaruhan 
adanya hubungan kurang baik dengan 
tokoh-tokoh koalisi. Jokowi pun tak 
akan perduli lagi pada setiap tekanan 
orang-orang yang berkepentingan di 
sekitarnya. Ia pun seperti akan 
mengganti menteri yang perlu diganti, 

atau bahkan akan membubarkan lembaga 
yang tidak berguna jika hal itu terus 
berlanjut. Jarak dari rapat dengan waktu 
publikasi menunjukkan bahwa Jokowi 
memberikan kesempatan pada para 
menteri dan kepala lembaga tinggi untuk 
berbenah atau paling tidak melihat 
langkah awal mereka. Dengan dipublish, 
itu seperti menunjukkan sebuah kode, 
bahwa dia sudah siap mengambil 
keputusan yang tegas. Setelah rapat 
selesai, Presiden memberikan waktu 
kepada para menterinya untuk segera 
melakukan tindakan cepat dalam 
penanganan Covid 19. Tapi mungkin 
dalam kurun waktu 11 hari setelah rapat 
tersebut berlangsung, Presiden Joko 
Widodo masih tidak melihat 
perkembangan kinerja yang bagus dari 
para menterinya, maka tak ada jalan lain, 
rakyat memang harus tahu bahwa 
menteri-menteri itu ada yang tidak kerja. 
Dalam video tersebut ada kementerian 
yang disinggung, meskipun tidak disebut 
secara langsung oleh Presiden Joko 
Widodo, yaitu sektor kesehatan, sektor 
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ekonomi, dan sektor sosial. Bahkan 
dalam memberikan contoh, Presiden 
langsung tunjuk muka dengan 
mengatakan bahwa di sektor kesehatan 
baru merealisasikan anggaran 1,53% 
dari total 75 triliun yang telah 
dianggarkan. Masih di sektor kesehatan 
yang lain, yang khususnya dalam masa 
krisis pandemi Covid 19 ini, ada Gugus 
Tugas yang ternyata kinerjanya tidak 
secantik Dokter Reisa sang juru bicara. 
Nasib Terawan ke depan jika masih 
tidak serius bekerja, mungkin orang 
pertama yang bakal diganti. Terawan 
beberapa kali melakukan kesalahan 
dalam memberikan statement terkait 
wabah corona sehingga publik menilai 
orang ini terkesan santai dan tidak 
serius. Mungkin maksudnya ingin 
mencairkan suasana yang tegang agar 
rakyat tidak panik, tapi berbuah blunder. 
Ada yang mengatakan, kalau orang 
yang ahli belum tentu cocok jadi 
menteri. Dokter terawan itu orang 
lapangan, ahlinya mengobati orang dan 
dia punya metode anti mainstream yang 
membuat namanya dikenal. Tapi kalau 
jadi menteri, belum tentu bisa, karena 
ranah yang dijangkau bisa saja berbeda 
dengan keahliannya. Kemenkes kali ini 
sudah mendapat kartu kuning dari 
Jokowi. Jika sampai mendapat kartu 
kuning untuk kedua kalinya, maka ini 

pertanda gawat, apalagi sampai keluar 
kartu merah dari Jokowi. Agak bingung 
juga kenapa anggaran yang begitu besar 
baru tersalurkan sekitar 1,5 persennya? 
Apakah takut berbuat gegabah dan 
berurusan dengan KPK? Gandeng saja 
KPK dalam penyaluran. Atau karena ada 
faktor lain yang tidak kita ketahui? 
Anggaran besar dibiarkan berlarut-larut 
padahal situasi semakin memburuk dan 
banyak yang membutuhkan anggaran 
tersebut. Di saat sekarang ini, Jokowi 
butuh pembantu yang memiliki nyali besar. 
Dan lihat beberapa menteri nyalinya kecil 
tidak sesuai dengan nama besar dan 
harapan yang ditaruh di pundaknya. 
Beberapa menteri pada awalnya terlihat 
sangat menjanjikan. Tapi seiring 
berjalannya waktu, di saat negara sedang 
kesusahan, barulah terlihat topeng asli 
mereka. Kenapa Presiden langsung tunjuk 
menteri kesehatan, dikarenakan waktu 
Kunjungan Presiden ke Surabaya dan 
Banyuwangi beberapa waktu lalu sedikit 
membuka mata Presiden terkait kondisi di 
lapangan. Menurut orang yang berada di 
lapangan, Presiden sempat menyaksikan 
aksi demo para supir truk yang dipaksa 
melakukan rapid test jika ingin masuk ke 
Bali. Sementara harga rapid test adalah 
450 ribu rupiah, dan itupun hanya berlaku 
3 hari. Padahal supir truk itu kadang 
hanya dapat fee 500 rupiah, pun harus 
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untuk membawa dan menurunkan 
barang. Dan keesokan harinya, durasi 
rapid test diperpanjang, berlaku hingga 
14 hari. Idealnya memang dihapuskan 
saja, terutama untuk para supir 
angkutan barang. Tapi perpanjangan 
durasi tersebut rasanya adalah tanda 
awal, sebagai respon cepat dan 
perbaikan. Puncaknya, dalam pidato di 
hadapan para menteri, di akhir 
pidatonya Presiden menunjukkan 
kemarahannya. “Kalau perlu ada 
lembaga yang dibubarkan, saya 
bubarkan. Kalau perlu ada reshuffle, 
saya reshuffle. Saya sudah mikir ke 
mana-mana,” kata Presiden. Dan 
lembaga yang dimaksud adalah gugus 
tugas. Perintah Jokowi sudah jelas. 
Semua harus memiliki perasaan yang 
sama terkait beban yang diemban oleh 
semuanya adalah semata-mata demi 
rakyat, bangsa dan negara. Jika ada 
perasaan yang berbeda, maka itu 

sangat berbahaya. Kemungkinan jika 
benar pemecatan atau pembubaran 
lembaga terjadi, maka itu adalah orang 
atau lembaga yang tidak bisa berjalan 
sesuai dengan visi-misi bersama yang 
memiliki fokus kerja bagi rakyat dan 
bangsa. Memang apa yang disampaikan 
oleh Jokowi baru sekedar kata-kata. 
Belum ada aksi yang nyata, dan kita pun 
masih menunggu perubahan-perubahan 
para menteri yang sudah kena damprat 
oleh Jokowi. Jika memang tidak ada 
perubahan, kita pun menunggu langkah 
ketegasan Jokowi terkait apa yang telah 
dikatakannya. Isyarat reshuffle dari Jokowi 
sangat didukung demi membersihkan 
orang-orang yang punya banyak 
kepentingan dan tidak punya nyali dalam 
bertindak. Semoga nanti Jokowi benar-
benar tidak ada beban lagi memilih 
penggantinya, bodo amat dengan tekanan 
dari pihak lain. Bukankah demi rakyat, 
Jokowi berani pertaruhkan reputasinya? 
Kita tunggu ucapan itu jadi nyata.

 Madu hitam atau bitter black honey 
merupakan jenis madu yang berbeda 
dengan madu pada umumnya. Madu 
yang biasanya ditemukan di pasaran 
biasanya identik dengan warna yang 
bening kecoklatan dan memiliki tekstur 
rasa yang manis.Namun berbeda dengan 
madu hitam. Madu ini memiliki ciri-ciri 
fisik berwarna hitam pekat dan rasa yang 
lebih pahit sehingga sering disebut 
dengan madu hitam pahit.

1. Menurunkan Gula Darah

Untuk mengetahui manfaatnya, berikut 10 
manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang kaya akan nutrisi yang dilansir dari 
lamandoktersehat.com:

Manfaat madu hitam bagi kesehatan 
yang pertama adalah madu hitam dapat 
dipercaya sebagai obat untuk 
menurunkan kadar gula darah. Oleh 
sebab itu, madu hitam sangat baik untuk 
dikonsumsi bagi para penderita 
diabetes.Kandungan gula dalam madu 
hitam juga diketahui lebih sedikit 
dibandingkan dengan madu biasa. Oleh 
karena itu madu hitam dipercaya sangat 
bagus untuk menurunkan kadar gula 
darah karena kandungan gulanya yang 
rendah.

Mengapa rasa madu bisa berbeda-beda, 
hal tersebut karena disebabkan oleh 
tumbuhan yang diserap lebah juga 
berbeda-beda sehingga menentukan 
jenis madu yang akan dihasilkan. Madu 
hitam merupakan hasil madu liar yang 
diduga mengambil sari dari pohon 
mahoni.Selain itu, madu hitam juga 
dipercaya memiliki kandungan senyawa 
yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 
Madu hitam umumnya tersedia dalam 
bentuk raw honey yang tidak melewati 
berbagai pemprosesan seperti madu 
pada layaknya.

Manfaat Madu Hitam

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat 
mengatasi gangguan pencernaan. 
Madu hitam dipercaya mampu untuk 
menetralkan kadar asam lambung, 
sehingga apabila anda mengonsumsi 
makanan yang bersifat asam ataupun 
pedas, lambung akan tetap terlindungi 
dengan rutin mengonsumsi madu 
hitam.Selain itu, berbagai penyakit 
yang berkaitan dengan lambung 
seperti grasitis, tukak lambung, dan 

2. Menurunkan Kolesterol
Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang berikutnya adalah madu hitam 
dipercaya dapat menurunkan kadar 
kolesterol jahat di dalam tubuh. 
Tingginya kolesterol dalam tubuh dapat 
menyebabkan berbagai penyakit yang 
berbahaya dapat menyerang tubuh.

4. Mengatasi Gangguan Pencernaan

3. Menurunkan Kadar Asam Urat

Terutama jenis penyakit kardiovaskular 
seperti stroke dan serangan jantung. 
Dengan mengonsumsi madu hitam 
secara rutin dipercaya dapat 
menurunkan atau menetralkan 
kolesterol dalam tubuh dan dapat 
mencegah penyakit-penyakit 
berbahaya tersebut.

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang berikutnya adalah bermanfaat 
bagi para penderita radang persendian 
dan nyeri pada sendi-sendi tubuh yaitu 
penyakit asam urat. Tanda-tanda 
seseorang terkena penyakit asam urat 
diantaranya adalah gejala nyeri pada 
sendi, pembengkakan, hingga 
membuat penderitanya sulit bergerak. 
Gunakan madu hitam untuk 
dikonsumsi secara rutin agar kadar 
asam urat dapat kembali secara 
normal



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air Amerika

Internasional 

Info SIP

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com menempuh perjalanan lebih dari 3 hari 
untuk membawa dan menurunkan 
barang. Dan keesokan harinya, durasi 
rapid test diperpanjang, berlaku hingga 
14 hari. Idealnya memang dihapuskan 
saja, terutama untuk para supir 
angkutan barang. Tapi perpanjangan 
durasi tersebut rasanya adalah tanda 
awal, sebagai respon cepat dan 
perbaikan. Puncaknya, dalam pidato di 
hadapan para menteri, di akhir 
pidatonya Presiden menunjukkan 
kemarahannya. “Kalau perlu ada 
lembaga yang dibubarkan, saya 
bubarkan. Kalau perlu ada reshuffle, 
saya reshuffle. Saya sudah mikir ke 
mana-mana,” kata Presiden. Dan 
lembaga yang dimaksud adalah gugus 
tugas. Perintah Jokowi sudah jelas. 
Semua harus memiliki perasaan yang 
sama terkait beban yang diemban oleh 
semuanya adalah semata-mata demi 
rakyat, bangsa dan negara. Jika ada 
perasaan yang berbeda, maka itu 

sangat berbahaya. Kemungkinan jika 
benar pemecatan atau pembubaran 
lembaga terjadi, maka itu adalah orang 
atau lembaga yang tidak bisa berjalan 
sesuai dengan visi-misi bersama yang 
memiliki fokus kerja bagi rakyat dan 
bangsa. Memang apa yang disampaikan 
oleh Jokowi baru sekedar kata-kata. 
Belum ada aksi yang nyata, dan kita pun 
masih menunggu perubahan-perubahan 
para menteri yang sudah kena damprat 
oleh Jokowi. Jika memang tidak ada 
perubahan, kita pun menunggu langkah 
ketegasan Jokowi terkait apa yang telah 
dikatakannya. Isyarat reshuffle dari Jokowi 
sangat didukung demi membersihkan 
orang-orang yang punya banyak 
kepentingan dan tidak punya nyali dalam 
bertindak. Semoga nanti Jokowi benar-
benar tidak ada beban lagi memilih 
penggantinya, bodo amat dengan tekanan 
dari pihak lain. Bukankah demi rakyat, 
Jokowi berani pertaruhkan reputasinya? 
Kita tunggu ucapan itu jadi nyata.

 Madu hitam atau bitter black honey 
merupakan jenis madu yang berbeda 
dengan madu pada umumnya. Madu 
yang biasanya ditemukan di pasaran 
biasanya identik dengan warna yang 
bening kecoklatan dan memiliki tekstur 
rasa yang manis.Namun berbeda dengan 
madu hitam. Madu ini memiliki ciri-ciri 
fisik berwarna hitam pekat dan rasa yang 
lebih pahit sehingga sering disebut 
dengan madu hitam pahit.

1. Menurunkan Gula Darah

Untuk mengetahui manfaatnya, berikut 10 
manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang kaya akan nutrisi yang dilansir dari 
lamandoktersehat.com:

Manfaat madu hitam bagi kesehatan 
yang pertama adalah madu hitam dapat 
dipercaya sebagai obat untuk 
menurunkan kadar gula darah. Oleh 
sebab itu, madu hitam sangat baik untuk 
dikonsumsi bagi para penderita 
diabetes.Kandungan gula dalam madu 
hitam juga diketahui lebih sedikit 
dibandingkan dengan madu biasa. Oleh 
karena itu madu hitam dipercaya sangat 
bagus untuk menurunkan kadar gula 
darah karena kandungan gulanya yang 
rendah.

Mengapa rasa madu bisa berbeda-beda, 
hal tersebut karena disebabkan oleh 
tumbuhan yang diserap lebah juga 
berbeda-beda sehingga menentukan 
jenis madu yang akan dihasilkan. Madu 
hitam merupakan hasil madu liar yang 
diduga mengambil sari dari pohon 
mahoni.Selain itu, madu hitam juga 
dipercaya memiliki kandungan senyawa 
yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 
Madu hitam umumnya tersedia dalam 
bentuk raw honey yang tidak melewati 
berbagai pemprosesan seperti madu 
pada layaknya.

Manfaat Madu Hitam

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah dapat 
mengatasi gangguan pencernaan. 
Madu hitam dipercaya mampu untuk 
menetralkan kadar asam lambung, 
sehingga apabila anda mengonsumsi 
makanan yang bersifat asam ataupun 
pedas, lambung akan tetap terlindungi 
dengan rutin mengonsumsi madu 
hitam.Selain itu, berbagai penyakit 
yang berkaitan dengan lambung 
seperti grasitis, tukak lambung, dan 

2. Menurunkan Kolesterol
Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang berikutnya adalah madu hitam 
dipercaya dapat menurunkan kadar 
kolesterol jahat di dalam tubuh. 
Tingginya kolesterol dalam tubuh dapat 
menyebabkan berbagai penyakit yang 
berbahaya dapat menyerang tubuh.

4. Mengatasi Gangguan Pencernaan

3. Menurunkan Kadar Asam Urat

Terutama jenis penyakit kardiovaskular 
seperti stroke dan serangan jantung. 
Dengan mengonsumsi madu hitam 
secara rutin dipercaya dapat 
menurunkan atau menetralkan 
kolesterol dalam tubuh dan dapat 
mencegah penyakit-penyakit 
berbahaya tersebut.

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang berikutnya adalah bermanfaat 
bagi para penderita radang persendian 
dan nyeri pada sendi-sendi tubuh yaitu 
penyakit asam urat. Tanda-tanda 
seseorang terkena penyakit asam urat 
diantaranya adalah gejala nyeri pada 
sendi, pembengkakan, hingga 
membuat penderitanya sulit bergerak. 
Gunakan madu hitam untuk 
dikonsumsi secara rutin agar kadar 
asam urat dapat kembali secara 
normal



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Satu tipe baru flu yang berpotensi 
menjadi pandemi telah diidentifikasi di 
China oleh para ilmuwan. Virus muncul 
baru-baru ini dan dibawa oleh babi, tapi 
bisa 
menginfek
si 
manusia.

Para ilmuwan mengatakan, meskipun ini 
bukan masalah mendesak, virus ini 
memiliki "semua ciri" yang sangat 
disesuaikan untuk menginfeksi manusia 
dan membutuhkan pemantauan ketat. 

Para 
peneliti 
khawatir 
virus ini 
bisa 
bermutasi 
lebih jauh 
sehingga 
bisa 
menyebar 
lebih 
mudah 
dari orang 
ke orang, dan memicu wabah dunia.

Ilmuwan China Temukan Tipe Flu Baru

Karena ini baru, orang bisa memiliki 
sedikit atau tanpa kekebalan terhadap 
virus ini. Demikian dikutip dari BBC, 
Selasa (30/6).Para ilmuwan menulis 

dalam jurnal 
Proceeding 
Akademi Ilmu 
Pengetahuan 
Nasional, 
menakar 
bagaimana 
mengendalika
n virus pada 
babi, dan 
pemantauan 
ketat terhadap 
pekerja 
industri babi, 
harus segera 
diimplementasi
kan.

 Ancaman Pandemi
Jenis influenza baru yang buruk ini 
adalah salah satu dari ancaman 
penyakit teratas yang dipantau para 
ahli, ketika dunia tengah berusaha 
mengakhiri pandemi virus corona saat 

masalah pencernaan lainnya juga dapat 
diredakan dengan rutin mengonsumsi 
madu hitam.

7. Meningkatkan Fungsi Ginjal dan Hati

Selanjutny
a, madu 
hitam juga 
dapat 
bermanfaa
t sebagai 
bahan 
alami 
untuk membersihkan paru-paru dari 
berbagai patogen. Hasilnya, saluran 
pernapasan akan lebih bekerja lebih 
maksimal. Selain itu, madu hitam juga 
bermanfaat bagi para penderita asthma.

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang selanjutnya adalah untuk 
mengatasi 
masalah 
pernapasa
n. Sifat 
antiinflama
si pada 
madu 
hitam 
dipercaya 
dapat 
mengatasi 
penyakit 
radang 
tenggorok
an.

Ginjal merupakan salah satu organ vital 
yang berperan penting bagi tubuh. 
Terganggunya fungsi ginjal dan hati 
dapat memberikan dampak buruk bagi 
kesehatan tubuh.

6. Meningkatkan Stamina
Manfaat madu hitam bagi kesehatan 
yang berikutnya adalah madu hitam 
dipercaya dapat meningkatkan stamina 
tubuh. Stamina begitu penting karena 
menyangkut dengan aktivitas sehari-
hari. Mengonsumsi madu hitam secara 
rutin dipercaya dapat membuat tubuh 
lebih bertenaga dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari.

Madu hitam dipercaya sampai saat ini 
sebagai bahan alami untuk menjaga 
kesehatan ginjal dan hati pada tubuh 
Anda. Konsumsi madu hitam secara 

5. Mengatasi Masalah Pernapasan

Madu hitam 
mampu 
menangkah 
radikal 
bebas yang 
menyerang 
tubuh. 
Karena 
tingginya 
kandungan 
antioksidan 
pada madu 

hitam, bahan alami ini dipercaya sebagai 
bahan alami pencegah kanker.

Antioksidan merupakan zat yang sangat 
penting bagi tubuh. Manfaat madu hitam 

untuk 
kesehatan 
yang lainnya 
adalah 
kandungan 
antioksidan 
yang 
dipercaya 
lebih tinggi 
daripada 
madu biasa.

Manfaat madu hitam untuk kesehatan 
yang terakhir adalah madu hitam 
dipercaya dapat menjadi bahan alami 
untuk menjaga kesehatan kulit khususnya 
untuk perawatan kecantikan. Madu hitam 
dipercaya dapat digunakan sebagai 
masker wajah. Karena sifat 
antiinflamasinya, madu hitam diklaim 
mampu mengatasi jerawat, dan dapat 
menyamarkan flek hitam pada wajah.

10. Menjaga Kesehatan Kulit

rutin agar fungsi ginjal dan hati Anda tetap 
terjaga dan dapat bekerja secara 
maksimal.
8. Sebagai Antioksidan

Adanya sifat antiinflamasi pada madu 
hitam membuat madu hitam sangat 
bermanfaat untuk proses penyembuhan 
berbagai penyakit. Senyawa femolat yang 
juga merupakan antioksidan dipercaya 
mampu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh. Jadi bukan hanya bermanfaat 
sebagai bahan alami untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit, namun 
madu hitam juga dapat digunakan sebagai 
pencegah berbagai penyakit.

9. Meningkatkan Sistem Imun
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ini.Pandemi flu terakhir yang dihadapi 
dunia - wabah flu babi tahun 2009 yang 
dimulai di Meksiko - tidak begitu 
mematikan daripada yang ditakutkan 
pada awalnya, sebagian besar karena 
banyak orang yang lebih tua memiliki 
kekebalan terhadapnya, mungkin karena 
kemiripannya dengan virus flu lain yang 
telah beredar selama bertahun-tahun 
sebelumnya.Virus itu, yang disebut A / 
H1N1pdm09, sekarang dicakup oleh 
vaksin flu tahunan untuk memastikan 
orang terlindungi. Virus flu baru yang 
telah diidentifikasi di China mirip dengan 
flu babi 2009, tetapi dengan beberapa 
perubahan baru.
Bukan Ancaman Besar
Meski begitu, sejauh ini, virus ini belum 
menjadi ancaman besar, tapi Profesor 
Kin-Chow Chang dan kolega yang 
meneliti ini, mengatakan hal ini harus 
menjadi perhatian. Virus yang disebut 
peneliti sebagai G4 EA H1N1 ini, bisa 
tumbuh dan berkembang biak di dalam 
sel yang melapisi saluran pernapasan 
manusia.Mereka menemukan bukti 
infeksi baru-baru ini mulai pada orang 

yang bekerja di rumah pemotongan 
hewan dan industri babi di China. 
Vaksin flu saat ini tampaknya tidak 
melindungi dari virus itu, meskipun 
dapat diadaptasi jika diperlukan.
Profesor Kin-Chow Chang, yang 
bekerja di Universitas Nottingham 
Inggris mengatakan kepada BBC: 
"Saat ini kita dialihkan dengan virus 
corona dan memang benar begitu. Tapi 
kita jangan sampai lengah dengan 
potensi bahaya virus-virus baru."
Meskipun virus baru ini bukan masalah 
mendesak, dia mengatakan: "Kita 
seharusnya tidak mengabaikannya."
Profesor James Wood, Kepala 
Departemen Kedokteran Hewan 
Universitas Cambridge, mengatakan 
penelitian itu "muncul sebagai 
pengingat yang bermanfaat" bahwa 
kita terus-menerus menghadapi risiko 
munculnya patogen baru, dan hewan 
ternak, yang dengannya manusia 
memiliki kontak yang lebih besar 
dibandingkan dengan satwa liar, yang 
dapat bertindak sebagai sumber virus 
pandemi.
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Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 
bersujud sembari menangis di hadapan 
dokter di Surabaya. Hal tersebut terjadi 
saat Risma melakukan audiensi dengan 
Ikatan 
Dokter 
Indonesia 
(IDI) 
Surabaya di 
Balai Kota, 
Senin 
(29/6/2020). 
Bahkan, 
Risma 
sempat dua 
kali bersujud 
di depan 
salah 
seorang 
dokter hingga tersedu-sedu. Ceritanya, 
salah satu dokter yang hadir dalam 
audiensi itu menyampaikan terkait 
penuhnya rumah sakit. Praktis, hal itu 
sempat membuat rapat terhenti sejenak. 
Dokter berinisial S itu menyampaikan, 
rumah sakit mengalami kelebihan 
kapasitas dan masih banyaknya warga 
yang tidak patuh protokol kesehatan guna 
pencegahan virus corona. "Kalau Bapak 
nyalahkan kami, kami enggak terima, 
kami tidak bisa masuk di sana," kata 
Risma, dengan suara parau dengan 

Risma Bersujud Dihadapan Dokter

matanya yang merah saat menangis 
tersedu, seperti dilansir Surya.co.id. 
Salah satu rumah sakit yang disebut 
penuh adalah RSUD Dr Soetomo, 

Surabaya. 
Padahal, 
kata 
Risma, 
pihaknya 
berulang 
kali ingin 
masuk ke 
rumah sakit 
milik 
Pemprov 
Jatim itu, 
tetapi tidak 
bisa. 
Sempat 

ingin memberikan bantuan, tetapi 
ditolak. Risma merasa kesulitan 
berkomunikasi dengan pihak rumah 
sakit tersebut. Padahal, beberapa 
upaya penuh tengah digencarkan agar 
wabah virus corona ini dapat terus 
dikendalikan di Surabaya. "Tolonglah 
kami jangan disalahkan terus," kata 
Risma sambil menangis. Pertemuan 
itu digelar untuk membahas terkait 
dengan penanganan virus corona di 
Surabaya. Rapat tersebut juga dihadiri 
oleh OPD Pemkot Surabaya.

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Ramai - Ramai Boikot Iklan Di Facebook

Daftar perusahaan yang menyatakan 
bergabung dalam aksi boikot iklan di 
media sosial Facebook kian panjang. 
Dikutip dari CNN, Senin (29/6/2020), aksi 
boikot ini merupakan bentuk protes 
terhadap "kegagalan" Facebook dalam 
menghentikan penyebaran ujaran 
kebencian. Sejumlah koalisi hak asasi 
manusia (HAM), termasuk Anti-
Defamation League (ADL) dan NAACP 
meluncurkan kampanye 
#StopHateforProfit, yang mendorong 
perusahaan-perusahaan besar menunda 
atau membatalkan iklan mereka di 
Facebook.Dalam hitungan hari usai 
kampanye itu diluncurkan, sejumlah 
perusahaan besar pun memboikot iklan 
dari Facebook, seperti REI, The North 
Face, dan Patagonia. Beberapa 
perusahaan lain pun ikut serta, antara 
laon Dashlane dan Upwork. Pada 
Minggu (29/6/2020), Starbucks yang 
merupakan pengiklan terbesar keenam di 
Facebook, turut dalam kampanye itu. 
Starbucks menyatakan bakal 

menghentikan sementara iklannya di 
seluruh media sosial, meski tak secara 
langsung menyatakan dukungan 
terhadap kampanye 
#StopHateforProfit. "Kami sangat 
menghargai keputusan brand dan 
tetap fokus pada tugas penting untuk 
menghapus ujaran kebencian dan 
memberikan informasi kritikal. 
Pembicaraan kami dengan pemasar 
dan organisasi HAM adalah tentang 
bagaimana kita bersama dapat 
menjadi kekuatan kebaikan," kata 
Carolyn Everson, vice president global 
business group Facebook. Berikut ini 
sejumlah perusahaan yang 
memutuskan untuk menunda atau 
membatalkan iklannya di Facebook. 
1. Ben & Jerry's Perusahaan es krim 
Ben & Jerry's merilis pernyataan 
dukungan terhadap NAACP, Color of 
Change, ADL, dan gerakan-gerakan 
lainnya yang mendesak Facebook 
mengambil tindakan lebih keras unthk 
menghentikan platformnya digunakan 



28

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Ada-Ada Saja

25 26

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Internasional 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Ramai - Ramai Boikot Iklan Di Facebook

Daftar perusahaan yang menyatakan 
bergabung dalam aksi boikot iklan di 
media sosial Facebook kian panjang. 
Dikutip dari CNN, Senin (29/6/2020), aksi 
boikot ini merupakan bentuk protes 
terhadap "kegagalan" Facebook dalam 
menghentikan penyebaran ujaran 
kebencian. Sejumlah koalisi hak asasi 
manusia (HAM), termasuk Anti-
Defamation League (ADL) dan NAACP 
meluncurkan kampanye 
#StopHateforProfit, yang mendorong 
perusahaan-perusahaan besar menunda 
atau membatalkan iklan mereka di 
Facebook.Dalam hitungan hari usai 
kampanye itu diluncurkan, sejumlah 
perusahaan besar pun memboikot iklan 
dari Facebook, seperti REI, The North 
Face, dan Patagonia. Beberapa 
perusahaan lain pun ikut serta, antara 
laon Dashlane dan Upwork. Pada 
Minggu (29/6/2020), Starbucks yang 
merupakan pengiklan terbesar keenam di 
Facebook, turut dalam kampanye itu. 
Starbucks menyatakan bakal 

menghentikan sementara iklannya di 
seluruh media sosial, meski tak secara 
langsung menyatakan dukungan 
terhadap kampanye 
#StopHateforProfit. "Kami sangat 
menghargai keputusan brand dan 
tetap fokus pada tugas penting untuk 
menghapus ujaran kebencian dan 
memberikan informasi kritikal. 
Pembicaraan kami dengan pemasar 
dan organisasi HAM adalah tentang 
bagaimana kita bersama dapat 
menjadi kekuatan kebaikan," kata 
Carolyn Everson, vice president global 
business group Facebook. Berikut ini 
sejumlah perusahaan yang 
memutuskan untuk menunda atau 
membatalkan iklannya di Facebook. 
1. Ben & Jerry's Perusahaan es krim 
Ben & Jerry's merilis pernyataan 
dukungan terhadap NAACP, Color of 
Change, ADL, dan gerakan-gerakan 
lainnya yang mendesak Facebook 
mengambil tindakan lebih keras unthk 
menghentikan platformnya digunakan 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

2728

Tanah Air

3. Hershey's Perusahaan permen dan 
coklat Hershey's mengumumkan 
keikutsertaannya dalam boikot, bahkan 
setelah CEO Facebook Mark Zuckerberg 
melakukan livestream publik guna 
merespons pertentangan di tengah 

2. Coca-Cola Pihak Coca-Cola pada 
akhir pekan lalu menyatakan 
menghentikan sementara semua iklannya 
di seluruh platform media sosial, tidak 
hanya Facebook. Ini berlangsung 
setidaknya selama 30 hari. "Kami akan 
memanfaatkan waktu ini untuk 
mempelajari kembali standar dan 
kebijakan iklan untuk memutuskan 
apakah revisi dibutuhkan secara internal, 
dan apa yang diekspektasikan kepada 
mitra media sosial kami untuk 
menghilangkan konten kebencian, 
kekerasan, dan yang tidak pantas," ujar 
Coca-Cola dalam pernyataannya. 

untuk memecah belah warga AS, 
menekan pemilih di AS, serta pendukung 
rasisme dan kekerasan. "Per 1 Juli kami 
akan menghentikan sementara iklan 
berbayar di Facebook dan Instagram di 
AS sebagai bagian dari kampanye 
#StopHateforProfit," tulis Ben & Jerry's 
dalam keterangannya.   

masyarakat. Hershey's menyatakan 
bakal menghentikan sementara 
iklannya di Facebook selama sebulan 
mulai Juli 2020. Tak hanya itu, 
Hershey's juga akan memangkas 
anggaran iklan di Facebook dan 
seluruh platformnya termasuk 
Instagram sebesar 30 persen hingga 
akhir tahun. "Kami tidak yakin 
Facebook secara efektif 
menindaklanjuti ujaran kebencian dan 
kekerasan di platform mereka. Meski 
ada pernyataan berulang dari 
Facebook untuk mengambil tindakan, 
kami tidak melihat ada perubahan 
berarti," kata pihak Hershey's.
4. Honda Unit bisnis pabrikan mobil 
Honda di AS pada akhir pekan lalu 
menyatakan bergabung dalam aksi 
boikot iklan di Facebook. Honda pun 
menghentikan pemasarannya di 
Facebook dan Instagram. Keputusan 
ini menjadikan Honda pabrikan otomotif 
pertama yang ikut dalam kampanye 
#StopHateforProfit.  "Mulai bulan Juli, 
Honda Amerika akan menunda iklan di 
Facebook dan Instagram, memilih 
untuk mendukung bersatunya 
masyarakat melawan kebencian dan 
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5. JanSport JanSport, yang populer 
dengan produk ranselnya, 
mengumumkan tidak lagi beriklan di 
Facebook dan Instagram pada bulan 
Juli 2020. 
"Kami keluar 
dari 
@Facebook. 
Kami 
bergabung 
dengan 
@NAACP & 
@ADL untuk 
#StopHatefor
Profit. 
JanSport 
akan berhenti 
beriklan di 
@Facebook 
& @instagram pada bulan Juli dan 
bergabung pada upaya kebijakan yang 
lebih ketat yang mencegha konten 
rasis, kekerasan & kebencian 
menghiasi platform-platform ini," tulis 
JanSport pada akun Twitter resminya. 

rasisme. Ini sejalan dengan nilai-nilai 
perusahaan, yang berdasarkan pada 
rasa menghargai sesama manusia," 
ujar pihak Honda dalam pernyataan 
resminya.   

6. Levi Strauss Levi Strauss alias Levi's 
mengumumkan bakal menghentikan 
sementara seluruh iklan di Facebook 
dan Instagram sebagai bagian dari 
kampanye. "Kami menyuarakan 
kekhawatiran kami tentang kegagalan 
Facebook dalam menghentikan 
penyebaran informasi yang salah dan 
ujaran kebencian pada platformnya. 
Kami meyakini langkah itu menyulut 
rasisme dan kekerasan serta berpotensi 
mengancam demokrasi dan integritas 
pemilu (di AS)," tulis Levi Strauss dalam 
keterangan resmi. 
7. The North Face Produsen 
perlengkapan kegiatan outdoor The 
North Face adalah perusahaan besar 
pertama yang bergabung dalam aksi 
boikot melawan Facebook. The North 
Face menyatakan akan menghentikan 
iklan di Facebook, meski bakal tetap 
membuat konten organik di Instagram. 
Craig Hodges, juru bicara induk usaha 
The North Face VF Corp menyatakan, 

8. Unilever 
Unilever 
menyatakan 
bakal menarik 
seluruh iklannya 
di Facebook, 
Instagram, dan 
Twitter untuk 

wilayah AS. Ini terkait beredarnya konten 
ujaran kebencian. Dalam pernyataan 
pada laman resmi Unilever, kebijakan ini 
berlaku setidaknya hingga akhir tahun 
2020. "Melanjutkan beriklan di platform-
platform tersebut pada saat ini tidak akan 
memberikan nilai kepada konsumen dan 
masyarakat. Kompleksitas lanskap 
kultural telah memberikan tanggung 
jawab kepada brand untuk belajar, 
merespons, dan bertindak untuk 
mendorong ekosistem digital yang aman 
dan terpercaya," sebut Unilever dalam 
pernyataannya. 
9. Starbucks Raksasa jaringan gerai kopi 
Starbucks menyatakan berencana untuk 
menghentikan iklannya di semua media 
sosial. Keputusan ini kemungkinan 
memberikan pukulan besar bagi 
Facebook. Pasalnya, Starbucks 
merupakan pengiklan terbesar keenam di 
Facebook pada tahun 2019 lalu. 
Starbucks tidak mengisyaratkan secara 
resmi bergabung pada kampanye 
#StopHateForProfit. Namun, Starbucks 
menyatakan keputusan itu sejalan 
dengan diskusi internal tentang upaya 
menghentikan ujaran kebencian, 
termasuk dialog dengan mitra iklan dan 
organisasi HAM.

sejumlah brand di bawah payung VF 
Corp mempertimbangkan untuk mengikuti 
langkah The North Face. Selain The 
North Face, VF Corp merupakan induk 
usaha Dickies, Vans, Timberland, 
JanSport, dan Smartwool. "The North 
Face menghentikan sementara semua 
aktivitas iklan berbayar di AS dalam 
platform Facebook hingga ada kebijakan 
yang lebih ketat untuk menghentikan 

konten rasisme, 
kekerasan, dan 
kebencian 
beredar di 
platform itu," 
ungkap Hodges.

Partai pro-demokrasi Hong Kong, 
Demosisto, yang didirikan oleh 
sekelompok aktivis pelajar membubarkan 
diri setelah diresmikannya UU Keamanan 
Nasional pada 
Selasa ini. 
Demosisto adalah 
partai generasi 
baru yang 
dibentuk oleh para 
pelajar pada 2014 
sebagai bentuk 
gerakan 
penentangan 
populer terhadap 
aturan Beijing 
yang seman-
mena. Mereka 
membuat geram 
Beijing dengan 
gerakan menuntut hak pilih universal dan 
berkampanye untuk negara-negara asing 
yang bermaksud menimbulkan sanksi 
kepada China. "Setelah melakukan 
banyak pertimbangan internal, kami 
memutuskan untuk membubarkan dan 
menghentikan semua kegiatan sebagai 
sebuah kelompok terikat," kata Demosisto 
di Twitter, yang dilansir AFP 
(30/6/2020).Pengumuman ini dikeluarkan 
setelah empat tokoh penting partai, yaitu 
Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo, 
dan Agnes Chow menyatakan mereka 
mengakhiri keterlibatan dengan kelompok 
itu. Wong dikenal sebagai aktivis 
"separatis" yang sangat dimusuhi oleh 
media pemerintah China, dan dia telah 
merasakan dipenjara akibat dari 
gerakannnya bersama Demosisto. Dirinya 
juga sering dicap telah melakukan 
pembelotan terhadap negara China 
karena sering melakukan pertemuan 
dengan para politisi internasional. Meski 
partai Demosisto telah bubar, Wong 
menuliskan pesan di Facebook bahwa 
dirinya akan terus mempertahankan Hong 
Kong sampai pihak penguasa mampu 
membungkam dan menyingkirkan dirinya 
dari negeri ini. Kelompok-kelompok hak 
asasi manusia telah menyatakan 

kekhawatirannya terhadap UU 
keamanan baru, yang disahkan oleh 
badan berwenang pembuat undang-
undang China pada Selasa pagi. 

Lantaran, UU 
tersebut dapat 
digunakan 
untuk 
membungkam 
suara yang 
mendorong 
kemajuan kota 
untuk memiliki 
otonomi lebih 
besar. Pihak 
legislatif kota 
dinilai hanya 
digunakan 
untuk 
mengembalika

n mayoritas suara pro-Beijing. Baik 
Wong dan Law telah merencanakan 
untuk mencalonkan diri secara 
independen dalam pemilihan Dewan 
Legislatif Hong Kong pada bulan 
September.Partai-partai pro-demokrasi 
berharap pihaknya dapat memdominasi 
kursi parlemen, dengan memanfaatkan 
kemarahan publik yang meningkat 
dengan pemerintahan Beijing. Namun, 
belum pasti apakah pejabat pemilihan 
kota akan membiarkan hal itu terjadi. 
Wong dan Chow sebelumnya dilarang 
oleh pihak berwenang untuk 
mencalonkan diri dalam pemilihan 
karena mereka telah memprotes 
selama upacara pengambilan sumpah. 
Selain Demosisto, kelompok kecil pro-
kemerdekaan bernama Front Nasional 
Hong Kong juga mengumumkan bahwa 
mereka membubarkan cabangnya di 
kota dan mengalihkan pekerjaannya ke 
divisi di Taiwan dan Inggris sebagai 
gantinya. Kemerdekaan di Hong Kong 
secara historiskal diperjuangkan 
dengan jajak pendapat yang sebagian 
besar dilakukan melalui kegiatan unjuk 
rasa menuntut demokrasi dan otonomi 
berkekuatan hukum, bukan 
perpecahan penuh dengan China.

Partai Demokrat HongKong Bubar
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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.

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

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.

Iran menyatakan, mereka tetap bakal 
berusaha menangkap Presiden AS 
Donald Trump setelah permintaan 
mereka ditolak Interpol. Jaksa Agung 
Teheran Ali Alqasimehr Senin 
(29/6/2020) menyatakan, dia mendakwa 
sang presiden bersama dengan 30 
orang Iran lainnya. Mereka dituding 
bertanggun
g jawab 
atas 
kematian 
Komandan 
Pasukan 
Quds, 
Mayor 
Jenderal 
Qasem 
Soleimani, 
pada 3 
Januari 
lalu.Soleim
ani 
dibunuh 
AS 
berdasarkan perintah Trump, ketika 
mobilnya hancur dihantam rudal saat 
berada di bandara Baghdad, Irak. 
Dalam keterangan yang dikutip kantor 
berita semi-resmi ISNA, Alqasimehr 
mendakwa sang presiden melakukan 
pembunuhan dan terorisme. 
Sang jaksa agung bahkan menyatakan, 
dia sudah menghubungi dan meminta 
bantuan Interpol untuk membantu 
penangkapan presiden 74 tahun itu. 
Namun dalam rilisnya, organisasi 
penegak hukum yang berbasis di Lyon, 
Perancis tersebut menolaknya, seperti 
diberitakan Al Jazeera. Mereka merujuk 
kepada aturan yang melarang 
penangkapan seseorang atas dasar 
aktivitas politik, rasial, militer, maupun 
keagamaan. "Karena itu, jika ada 
permintaan yang langsung dikirimkan 
kepada Kantor Sekretariat Jenderal atas 
dasar itu, Interpol tak akan 
memrosesnya," jelasnya. Mendapat 
penolakan tersebut, Alqasimehr sudah 
menuturkan pihaknya akan tetap 

Iran Ingin Tangkap Trump

Teheran sendiri langsung melakukan 
pembalasan, di mana mereka menyerang 
dua pangkalan milik AS dan sekutunya di 
Ain al-Assad dan Erbil, Irak. Dikutip BBC, 
analis menuturkan upaya tersebut tak 
sekadar aksi simbolik, juga mencerminkan 
betapa bencinya Iran terhadap Trump.

berusaha menangkap Trump meski nanti 
tak menjadi Presiden AS.   Utusan AS 
untuk Iran, Brian Hook, dalam konferensi 
yang digelar di Arab Saudi menyebut 
manuver yang dilakukan Teheran adalah 
aksi propaganda. "Berdasarkan penilaian 
kami, Interpol tidak akan menanggapi dan 
permintaan Red Notices itu berdasarkan 

aksi 
politik," 
terang 
Hook. Dia 
menerang
kan aksi 
Iran murni 
bermuata
n politis, 
dan tidak 
ada 
kaitannya 
dengan 
keamanan 
nasional 
atau 
memprom

osikan perdamaian. Qasem Soleimani, 
yang memimpin cabang elite di Garda 
Revolusi Iran, dianggap bertanggung 
jawab atas kematian ratusan tentara AS di 
Irak. 
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