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Money Grams $1 = Rp 14.346,- Kurs BI $1 = Rp 14.870,-

bersambung ke hal 3

Rabu
09/16/2020 Edisi 1362

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Memasuki September 2020, kasus 
covid-19 cenderung meningkat, secara 
khusus di DKI Jakarta. Maka ketika 
Anies Baswedan kembali 
memberlakukan PSBB -- bahkan 
ditambah dengan istilah total -- PSBB 
total -- khalayak pun heboh dan resah. 
Mengapa tidak, dalam bayangan 
masyarakat adalah banyak kegiatan 
ditutup, yang membuat banyak warga 
tidak lagi punya penghasilan. Lha dulu 
saja boleh kumpul kumpul, sekarang 
buat apa PSBB lagi? Ditambah total 
atau pengetatan. PSBB total, 
kedengarannya memang rada seram. 
Sebab dampaknya akan semakin luas 

dan tidak pandang bulu. JIka di era PSBB 
"biasa", masih ada aktivitas bisnis yang 
beroperasi, maka dengan PSBB total, 
maka semua aktivitas bisnis dan 
perkantoran akan dihentikan secara total 
demi menghindari terjadinya kerumunan 
yang berpotensi membuat wabah 
semakin menyebar. Warga harus diam di 
rumah selama PSBB total itu. Jadi 
gambaran yang tersaji dalam istilah PSBB 
total itu sangat "seram". Banyak pihak 
yang menyesalkan Anies Baswedan 
dengan kebijakan yang konon sepihak itu, 
tanpa melakukan koordinasi dengan 
pusat. Apakah Anies tidak paham soal 
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Salah
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risiko yang akan terjadi? Atau apakah 
itu memang dia sengaja untuk 
membuat kacau? Hanya dia dan 
kelompok yang ada di sekitarnya yang 
bisa menjawab itu. PSBB (total) jilid 
dua tersebut berlaku selama dua pekan 
hingga 27 September 2020 
mendatang. Penerapan PSBB itu 
mengacu pada Peraturan Gubernur 
(Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait 
perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan PSBB 
dalam Penanganan Covid-19 di DKI 
Jakarta. Anies menyatakan penerapan 
PSBB bakal berlaku di seluruh sektor, 
namun dikhususkan di kawasan 
perkantoran. "Yang paling banyak itu 
kan memang di perkantoran. Karena itu 
nanti utamanya akan banyak mengatur 
di perkantoran," kata Anies. Dia juga 
menegaskan seluruh sektor bakal 
diperketat penerapan protokol 

kesehatannya. Akan tetapi, PSBB yang 
bakal diterapkan bukanlah pelarangan 
aktivitas warga, melainkan pengetatan. 
"Jadi saya harus digaris bawahi ya, bukan 
pelarangan. Tapi ini (PSBB) adalah 
pengetatan. Pembatasan jadi artinya tetap 
berkegiatan tapi ada batasnya yang lebih 
ketat untuk memotong mata rantai 
(penularan corona)" kata Anies. Namanya 
PSBB total, tentu saja pelonggaran-
pelonggaran yang sebelumnya 
diberlakukan pada masa PSBB transisi, 
ditiadakan. Ada pembatasan. Ada 
pengetatan. Merujuk Kompas.com, ada 17 
aturan baru yang berlaku selama PSBB 
pengetatan. Diantaranya, kantor atau 
instansi pemerintah pusat dan daerah 
membatasi jumlah karyawan maksimal 25 
persen. Hari bebas kendaraan bermotor 
(HBKB) atau CFD ditiadakan. Lalu, 
operasional tempat hiburan, tempat 
rekreasi, taman kota ditutup. Restoran dan 
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kafe hanya boleh melayani pesan 
antar. Hingga, pernikahan hanya 
digelar di KUA atau kantor catatan sipil. 
Asumsinya dengan diterapkan PSBB 
jilid II akan membuat pusat 
perekonomian juga babak belur jilid II 
yang selanjutnya juga berpengaruh 
pada daerah lain. PSBB tersebut 
dianggap 'overdosis'. PSBB resmi 
kembali dilanjutkan senin kemarin. 
Kalau menurut versi Anies, ini 
namanya pengetatan, bukan 
pelarangan. Terserah dia sih, soalnya 
sulit mengubah kebiasaan orang yang 
hobinya menata kata. Tapi ternyata, 
PSBB yang sekarang tidak seketat 
yang diduga, tidak seketat PSBB 
pertama kali saat awal pandemi 
merebak beberapa bulan lalu. Jadi 
buat apa dong PSBB kalau hasilnya 
sama saja? Sebelum itu, mari lihat dulu 

beda antara PSBB awal dengan PSBB 
yang sekarang. Dulu, waktu pertama kali 
PSBB, tidak mudah keluar masuk 
Jakarta, apalagi saat itu ada indikasi 
mudik. Warga diimbau untuk tidak mudik. 
Bagi yang ingin keluar masuk Jakarta, 
diharuskan memiliki Surat Izin Keluar 
Masuk (SIKM) dan surat yang 
menyatakan bebas corona. Selain itu, 
ada banyak titik atau pos pemeriksaan, 
dan banyak yang disuruh putar balik. 
Akan tetapi pada PSBB jilid 2 kali ini, 
Anies tidak melarang akses keluar masuk 
Jakarta. "Mobilitas keluar dan lain-lain 
tidak (diberlakukan)," kata Anies. Pada 
PSBB sebelumnya, tempat ibadah 
ditutup, kegiatan ibadah dihentikan atau 
dilakukan secara online. Alasannya, 
banyak cluster corona yang berasal dari 
tempat atau kegiatan ibadah. Pada PSBB 
kali ini, Anies tetap membuka rumah 

ibadah bagi warga Jakarta, kecuali untuk 
kawasan zona merah. "Untuk tempat 
ibadah akan ada sedikit penyesuaian 
tempat ibadah bagi warga setempat, 
masih boleh digunakan asal menerapkan 
protokol (kesehatan)," kata Anies. PSBB 
Sebelumnya, Ojek Online tidak 
diperbolehkan membawa penumpang, 
hanya boleh delivery atau mengantar 
barang/makanan karena rentan terjadi 
penularan antara penumpang dan 
pengemudi. Pada PSBB kali ini, jenis 
angkutan ini diperbolehkan mengangkut 
penumpang, dengan syarat mematuhi 
protokol kesehatan dan tidak berkerumun 
di satu tempat dengan jumlah lebih dari 
lima orang. Pada PSBB awal Anies juga 
melarang operasional seluruh 
perkantoran di Jakarta kecuali 11 sektor 
yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan sehari-hari masyarakat 
Jakarta. Di luar 11 sektor itu, Anies 
meminta supaya karyawan bekerja 
dari rumah atau Work from home 
(WFH). Akan tetapi, pada PSBB saat 
ini, Anies memperkenankan 
perkantoran tetap beroperasi tetapi 
jumlah karyawan yang masuk dalam 
sehari hanya 25 persen dari total 
pegawai yang ada. Sisanya WFH. 
Jadi menurut logika ini bukan 
pengetatan, malah pelonggaran dari 
PSBB sebelumnya atau bisa dibilang 
enggak ada perubahan sama sekali. 
Hanya namanya ditambah total atau 
ketat. Ini sama sekali tidak akan 
menekan jumlah positif. Logikanya, 
PSBB dulu yang lebih ketat saja tidak 
berhasil, bagaimana mungkin PSBB 
sekarang (yang tidak lebih ketat) bisa 
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berhasil? Justru dengan kondisi sekarang 
yang katanya lebih gawat, jumlah positif 
naik tajam, tenaga medis banyak yang 
kewalahan, makin banyak yang 
berguguran, kapasitas rumah sakit kian 
sedikit, harus lebih ketat lagi PSBB-nya. 
Kalau kondisinya seperti saat ini yang 
ternyata tidak seketat yang dibayangkan, 
bukankah itu percuma saja? Entah sudah 
berapa kali pula kebijakan PSBB ini 
dilanjutkan atau diperpanjang karena 
dirasa tidak membuahkan hasil yang 
signifikan. Karena sepertinya kondisi 
sebagian besar wilayah kota "biasa-
biasa" saja. Kebanyakan pasar 
tradisional tetap saja ramai, meskipun 
mungkin sudah berkurang jumlah 
manusia yang berkerumun di sana. 
Tujuan utama PSBB adalah supaya 
jangan terjadi interaksi yang sangat dekat 

antar manusia yang berpotensi pada 
terjadinya penularan covid-19. Maka 
sangat ditekankan perlunya menjaga 
jarak, atau saling jaga jarak antar 
orang, terutama di tempat umum. 
Selain itu, menggunakan masker dan 
rutin membersihkan tangan pakai 
sabun, juga satu paket dalam PSBB 
itu. Bukan perkara mudah bagi banyak 
orang untuk mematuhi ketiga hal pokok 
di atas. Hanya orang yang memiliki 
kesadaran penuhlah yang bersedia 
melakukan langkah-langkah tersebut di 
atas. Apalagi ini suatu kebiasaan yang 
baru, yang masih sulit dilakukan secara 
"refleks". Misalnya, banyak orang yang 
tidak segera membersihkan tangan 
dengan sabun, padahal dia telah 
bersentuhan dengan banyak benda 
yang berpotensi mengandung virus 
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covid-19. Maka ketika sulit 
mengharapkan masyarakat untuk 
melakukan PSBB dengan kesadaran 
sendiri, di sinilah peran pemerintah 
sebagai pihak yang berwenang untuk 
turun tangan. Artinya, pemerintah kota 
harus rajin dan rutin mengawasi dan 
merazia setiap orang yang ada di ruang 
publik dan memastikan mereka 
menjalankan tuntutan PSBB terutama 
dua hal ini yaitu menjaga jarak dan 
pakai masker. Kalau hanya sekadar 
himbauan dan ancaman denda, itu tidak 
akan efektif. Dibutuhkan ketegasan 
pemerintah untuk menegakkan hukum 
dalam rangka mengawal dan menjamin 
aturan itu dilaksanakan. Sebab 
taruhannya memang berat, yakni 
memperbesar potensi meluasnya 

meluas. Semakin wabah tak terkendali, 
semakin jauh pula harapan masyarakat, 
bangsa dan negara untuk kembali hidup 
"normal" seperti dulu. Maka ketika Pemda 
DKI Jakarta menyatakan memberlakukan 
PSBB lagi di wilayahnya, itu tak lebih 
hanya suatu dagelan yang tak lucu apabila 
aparat tidak turun ke lapangan untuk 
memastikan warga mematuhinya. PSBB 
memang tidak sama dengan lockdown. 
PSBB masih mentolerir kehidupan 
masyarakat berlangsung dengan rambu-
rambu protokol kesehatan tersebut. Maka 
pasar bisa saja terus beraktivitas dengan 
berbagai ketentuan di atas. Apabila ada 
sejumlah warga yang berkerumun, para 
petugas harus sigap dan tegas 
membubarkannya atau memaksa mereka 
saling jaga jarak sesuai ketentuan. Yang 

kita saksikan selama masa PSBB 
kemarin, peran petugas nyaris nihil. 
Mereka yang mestinya menjadi 
"penguasa" di ruang publik, dalam arti 
berhak melarang atau membubarkan 
kerumunan, justru tidak menunaikan 
tugasnya itu. Misalnya warga masih boleh 
demo, warga masih dibolehkan 
menggelar protes seperti deklarasi KAMI. 
Buruh boleh demo. Walhasil, di banyak 
tempat pun banyak terjadi kerumunan. 
Maka tidak heran jika sulit menurunkan 
angka orang yang terpapar covid-19 di 
Jakarta. Itu karena aparat tidak tampak 
aktif. Kalaupun ada, terkesan cuek. Ya 
gitu deh, kalau pemimpin sebuah daerah 
lebih mementingkan dirinya sendiri 
ketimbang mikirin warganya. Semua 
keputusan dan kebijakan yang dibuatnya 

hanya berdasarkan apakah akan 
menguntungkan dirinya atau tidak. 
Apakah akan jadi panggung politik buat 
dia atau tidak. Para awak media 
ditemui, namun warga masyarakat di 
kampung-kampung hampir tidak 
pernah melihat batang hidungnya. 
Sesekali keliling ya di pusat kota, 
bersepeda di jalan protokol. Sambil 
disorot kamera. Lalu sidak pun di cafe, 
di mana dia dicuekin sama para 
pengunjung cafe. Bukannya keliling-
keliling blusukan melihat bagaimana 
warga masyarakat tiap hari berjuang 
dan bertahan terhadap pandemi virus 
yang ganas ini. Kenapa? Takut kah 
tertular virus? Takut berdekatan 
dengan masyarakat kebanyakan? 
Sementara presiden dan kepala daerah 
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lain dengan ikhlas blusukan menyapa 
warga, dia malah ngumpet di Balai 
Kota. Begitu tampil di depan media, 
langsung sok pintar, padahal salah 
baca data okupansi rumah sakit. 
Dibilangnya tempat tidur isolasi akan 
penuh pada tanggal 17 September, 
padahal kenyataannya masih banyak, 
bahkan ribuan. Oleh sebab itu, ada 
sanggahan dari Menko Bidang 
Perekonomian yang juga merupakan 
Ketua Komite Penanganan COVID-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 
Airlangga Hartarto. Pemerintah pusat 
itu beberapa langkah lebih maju 
ketimbang Anies. Airlangga 
menegaskan tidak ada kapasitas 
kesehatan yang terbatas. Pemerintah 
punya dana yang cukup dan jika perlu 

akan terus menambah kapasitas tempat 
tidur sesuai kebutuhan masing-masing 
daerah, termasuk DKI Jakarta. Di sini 
sudah kelihatan kan, kenapa banyak 
jajaran menteri dan DPR RI yang kesel 
sama kelakuan Anies sok menarik rem 
darurat. Sok heboh kayak dia yang paling 
tahu. Padahal koordinasi sama 
pemerintah pusat pun belum. Sok bikin 
rapat koordinasi dengan kepala daerah 
lain se-Jabodetabek, eh ketahuan dianya 
yang tidak punya konsep jelas maupun 
tidak koordinasi. Akhirnya gantian 
Airlangga yang mengungkap arahan 
Presiden Jokowi pada Anies dalam 
sebuah rapat di akhir Agustus lalu. Waktu 
itu Presiden Jokowi melihat 
perkembangan penanganan Covid-19 di 
Jakarta dengan angka yang terus naik. 

Beliau pun turun tangan, panggil Anies 
untuk rapat. Nah, arahan Presiden 
Jokowi di dalam rapat ini ternyata jauh 
berbeda dengan langkah yang diambil 
oleh Anies. Ternyata Presiden Jokowi 
mengarahkan Anies untuk mengambil 
pendekatan manajemen mikro, bukan 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar). "Yang diperlukan oleh Jakarta 
adalah pengelolaan mikro. Pengelolaan 
mikro itu salah satunya adalah 
tertanggal 31 Agustus kemarin, Pak 
Presiden sudah memanggil Gubernur 
DKI, menanyakan terjadinya kenaikan 
harian," kata Airlangga. Adapun 
manajemen mikro yang dimaksud 
adalah meneliti penyebab utama 
kenaikan Covid-19 satu-persatu dan 
mengubah kebijakan yang dirasa 

meningkatkan jumlah kasus. "Apakah 
kebijakan ganjil genap masih tetap atau 
kita ubah? Kemudian tempat hiburan 
perlu kita tutup? Tempat yang jadi 
sumber kerumunan, apakah tempat 
olahraga kita terlalu padat? Car free 
day-nya terlalu padat atau bagaimana? 
Ini kan semua harus dilihat satu per 
satu secara mikro," papar Airlangga. 
Manajemen mikro sudah dipakai oleh 
Jawa Barat. "Jadi Jawa Barat itu 
melihat secara mikro. Dengan demikian 
kita bisa tahu sumbernya atau sehingga 
kita tidak mengambil langkah-langkah 
overdosis," ujar Airlangga. Sebab 
Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 
persen penopang perekonomian RI, 
tapi pusat syaraf perekonomian. 
Dengan begitu, kebijakan apapun yang 
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diambil akan sangat menentukan pasar 
modal dan pasar uang. Kita bisa 
merasakan kesalnya Airlangga dan 
berbagai pihak yang mengkritik 
pernyataan Anies soal menarik rem 
darurat. Ya kesel dong. Sudah dikasih 
tahu jalur dan cara yang terbaik. Sudah 
ada contohnya di Jawa Barat, tinggal 
nyontek. Eh dia malah nyeleneh sendiri. 
Bener kata para netizen +62, yang perlu 
direm adalah mulutnya Anies! Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil 
melakukan pembatasan dengan pola 
Pembatasan Sosial Berskala Mikro 
(PSBM). Hal itu dilakukan untuk 
mendukung PSBB DKI Jakarta yang 
berbatasan langsung dengan sebagian 
wilayah di Bogor, Depok dan Bekasi 
(Bodebek). "Senin pagi pukul 09.00 WIB 
Ridwan Kamil sudah merapatkan 
dengan kepala daerah di Bodebek. 
Kesimpulan yang pertama diambil 
adalah mendukung sepenuhnya 
kebijakan PSBB ketat di Jakarta dari 
Pak Anies, dengan melakukan pola yang 
sama di wilayah yang berdekatan 
Jakarta, dengan PSBB ketat, tapi 
dengan pola yang namanya PSBM," 
tutur Emil di Makodam III Siliwangi, Kota 
Bandung. Emil beralasan bahwa tak 
seluruh kawasan Bodebek memiliki 

hubungan perekonomian dengan Jakarta, 
sehingga pihaknya tidak menerapkan 
PSBB. Menurutnya, banyak wilayah 
Bodebek yang perekonomiannya sudah 
mandiri atau tidak berhubungan dengan 
Jakarta. "PSBM karena Bodebek ini ada 
wilayah yang ekonominya berhubungan 
dengan Jakarta, ada juga yang 
ekonominya sifatnya mandiri. Tentu 
perlakuan PSBB-nya dilakukan berbeda, 
sehingga kami menyimpulkan PSBM 
adalah metode yang paling pas untuk 
situasi perbedaan seperti ini," kata Emil. 
Dengan PSBM, Emil hanya akan 
membatasi kegiatan warga yang memiliki 
tingkat penularan yang tinggi. Dia 
mencontohkan adanya klaster Secapa AD 
yang hanya dilakukan pembatasan di 
wilayah tersebut, bukan seluruh kota. 
Pantesan, dalam beberapa kesempatan, 
nampak Presiden Jokowi memberikan 
arahan soal pembatasan sosial berskala 
mikro. Rupanya ini sekalian buat 
menyentil Anies. Anies umumkan menarik 
rem darurat pada Rabu (9/9). Pada hari 
Jumat (11/9), jubir presiden 
menyampaikan bahwa menurut Presiden 
Jokowi, berdasarkan pengalaman empiris 
dan pendapat ahli sepanjang menangani 
pandemi covid-19, Pembatasan Sosial 
Berskala Mikro / Komunitas lebih efektif 

menerapkan disiplin protokol kesehatan. 
Lalu pada hari Senin kemarin (14/9), 
kembali Presiden Jokowi mengingatkan 
agar kepala daerah tidak buru-buru 
menutup wilayah. Bahwa pengendalian 
Covid-19 dilakukan dengan strategi 
intervensi berbasis lokal. Ini dilakukan 
secara berjenjang hanya di wilayah yang 
termasuk zona merah mulai dari tingkat 
RT, RW, desa. "Penangannya lebih detail 
dan bisa lebih fokus karena dalam 
sebuah provinsi misalnya ada 20 
kabupaten/kota tidak semua berada di 
posisi merah semua, sehingga 
penanganannya tentu saja jangan 
digeneralisir," kata presiden. Makanya, 
wajar kan Wali Kota Bogor dan Gubernur 
Jabar tidak mau ikut-ikutan 
memberlakukan PSBB seperti Anies. 
Ajakan Anies nggak laku lah, wong di 
Jabar sudah ngikutin arahan presiden 
dan punya sistem lebih baik. Sindiran 
tajam bahkan dilontarkan Menko 
Polhukam Mahfud Md. Sindiran Mahfud 
Md untuk Anies itu disampaikan pada 
Sabtu (12/9) lalu, sehari setelah Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
menyebut pengumuman soal PSBB itu 
menyebabkan Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) anjlok ke level 4.961. 
Senada dengan Airlangga, Mahfud 
menilai tata kata yang digunakan Anies 
menjadi penyebabnya. Menurut Mahfud, 
istilah PSBB total yang disampaikan 
seolah sebuah kebijakan baru hingga 
mengejutkan perekonomian Indonesia. 
"Sebenarnya cuma kata-istilah 'PSBB 
total' seakan-akan baru dan secara 
ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, 
kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-
pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi 
Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya 
sebentar karena pengumuman itu. 
Padahal sebenarnya itu kan perubahan 
kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB 
mengatakan bioskop akan dibuka, 
tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya 
seperti itu," kata Mahfud. "Cuma ini 
karena ini tata kata, bukan tata negara," 
imbuh Mahfud memberikan penegasan. 
Mahfud mengatakan, tidak ada yang 
salah dengan kebijakan PSBB yang 
kembali diterapkan di DKI Jakarta. Hanya 
saja, menurutnya, tata kata yang 

digunakan Anies kala mengumumkan 
rem darurat yang 'ditarik' itu seakan 
memberi efek kejut kepada 
masyarakat. "Ya akibatnya kacau 
kayak begitu. Apa coba salahnya 
memang dia melakukan itu, coba 
besok dilihat saja, nggak ada 
masalah, lihat apa yang ditutup ini, 
tapi kemudian dinarasikan seakan-
seakan terjadi hal yang sangat gawat, 
tapi ya gitu juga, tidak ada 
masalahnya," kata Mahfud. Mahfud 
menjelaskan, kebijakan PSBB bukan 
hal yang baru bagi DKI Jakarta. 
Selama ini, kebijakan itu memang 
telah diterapkan sejak beberapa 
bulan lalu atas izin dari pemerintah 
pusat. Karena itu, Mahfud pun 
meminta semua pihak untuk tak panik 
dengan kebijakan PSBB ketat yang 
kembali diterapkan. "Di Jakarta itu 
memang sedang PSBB, pemerintah 
tahu Jakarta harus PSBB dan tidak 
pernah dicabut. PSBB itu sudah 
dilakukan. Yang sekarang salah itu di 
Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi 
yang dikatakan Pak Qodari (Direktur 
Eksekutif Indo Barometer) itu rem 
daruratnya, tapi tetap PSBB," kata 
Mahfud. Nah, jadi akar masalahnya 
adalah pernyataan Anies “menarik 
rem darurat”. Mahfud mengatakan 
bahwa PSBB itu sudah menjadi 
kewenangan daerah. Namun, 
perubahan-perubahan kebijakan 
dapat diterapkan dalam range 
tertentu. "Misalnya, di daerah tertentu 
PSBB dilakukan untuk satu kampung. 
Di sana, diberlakukan untuk satu 
pesantren. Di sana, diberlakukan 
untuk pasar, begitu," kata Mahfud. 
"Sesudah ramai-ramai kita lihat 
konsepnya, tadi sudah dirapatkan 
sore, konsepnya nggak ada yang 
berat-berat, memang sudah begitu-
begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah 
panik, mudah-mudahan pasar ya 
paham," ujar Mahfud. Anies memang 
pintar tata kata, tapi tidak pintar tata 
kota, apalagi tata negara. Ini bukan 
rahasia umum lagi, semua orang juga 
tahu. Kinerja kosong tapi manis 
mulutnya. Dan sebagian warga 
seperti kadrun suka dengan yang 
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dilakukan. Yang sekarang salah itu di 
Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi 
yang dikatakan Pak Qodari (Direktur 
Eksekutif Indo Barometer) itu rem 
daruratnya, tapi tetap PSBB," kata 
Mahfud. Nah, jadi akar masalahnya 
adalah pernyataan Anies “menarik 
rem darurat”. Mahfud mengatakan 
bahwa PSBB itu sudah menjadi 
kewenangan daerah. Namun, 
perubahan-perubahan kebijakan 
dapat diterapkan dalam range 
tertentu. "Misalnya, di daerah tertentu 
PSBB dilakukan untuk satu kampung. 
Di sana, diberlakukan untuk satu 
pesantren. Di sana, diberlakukan 
untuk pasar, begitu," kata Mahfud. 
"Sesudah ramai-ramai kita lihat 
konsepnya, tadi sudah dirapatkan 
sore, konsepnya nggak ada yang 
berat-berat, memang sudah begitu-
begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah 
panik, mudah-mudahan pasar ya 
paham," ujar Mahfud. Anies memang 
pintar tata kata, tapi tidak pintar tata 
kota, apalagi tata negara. Ini bukan 
rahasia umum lagi, semua orang juga 
tahu. Kinerja kosong tapi manis 
mulutnya. Dan sebagian warga 
seperti kadrun suka dengan yang 
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manis-manis seperti ini. Anies memang 
sangat doyan dengan terkejut-kejut 
kok. Dulu di awal-awal pandemi juga 
dibuat efek kejut untuk transportasi dan 
hasilnya, sukses menaikkan angka 
positif. Sekarang dia kembali bikin efek 
kejut jilid dua yang lebih masif dan 
sukses bikin ratusan triliun kabur dari 
pasar saham. Mau efek kejut jilid tiga? 
Katanya ketat, entah apanya yang 
ketat? Longgar sih iya. PSBB yang 
katanya ketat tapi ternyata tidak lebih 
keras dari sebelumnya. Permainan 
kata-kata yang tidak ada manfaatnya. 
Memutar istilah dengan istilah lain yang 
baru biar terlihat beda meski isinya 

mungkin bakal sama saja. Selain itu 
Anies juga main kata kata dengan orang 
yang meninggal. Anies mengatakan 
jumlah orang yang meninggal dunia 
karena virus Corona baru (COVID-19) 
meningkat dalam beberapa hari terakhir. 
Namun, secara persentase, tingkat 
kematian karena COVID-19 di Jakarta 
disebut Anies menurun. "Beberapa hari 
terakhir kita menyaksikan angka 
kematian yang meningkat, walau tingkat 
kematiannya menurun," ujar Anies dalam 
konferensi pers secara virtual dari Balai 
Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Jakarta, Minggu (13/9/2020). Anies 
menjelaskan tingkat kematian itu 
merupakan persentase dari jumlah orang 

yang meninggal dibagi dengan jumlah 
kasus. Menurut Anies, angka statistik 
tingkat kematian itu menurun. "Tingkat 
kematian itu artinya angka statistiknya, 
persentase yang meninggal, jumlah 
orang yang meninggal dibagi jumlah 
kasus memang menurun, tingkat 
kematian, tapi nominalnya jumlah orang 
yang meninggalnya mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi," kata 
Anies. Bingungkan dengan kata kata 
Anies. Angka kematian meningkat tapi 
tingkat kematian menurun. Coba baca 
berulang ulang pasti tambah muntah 
kalau diterusin. Mari kita jelaskan supaya 
orang yang awam mengerti. Karena 
bahasanya Anies ini bagi orang awam 
bakal menimbulkan kebingungan. 
Karena tingkat kematian dan jumlah 
meninggal biasanya akan dianggap 
sama. Bahkan ada yang 
mempertanyakan, apa bedanya antara 
kematian dan meninggal. Bingung kan. 
Sekarang, mari kita jelaskan, kita pakai 
angka saja biar lebih mudah paham. 
Besar persentase dihitung dari jumlah 
orang yang meninggal dibagi dengan 
jumlah kasus positif. Angka kematian 

adalah jumlah orang yang meninggal. 
Misalnya, jumlah orang yang positif 
adalah 100 orang, yang meninggal 10 
orang, jadi tingkat atau persentase 
kematian adalah 10 persen, kan? 
Kemudian kasus positif meningkat jadi 
1.000 orang dan yang meninggal 
menjadi 50 orang. Artinya angka 
kematian meningkat jadi 50 orang, tapi 
persentase kematian hanya (50/1.000) 
x 100% = 5 persen. Ini yang dimaksud 
Anies dengan tingkat kematian yang 
menurun, dari 10 persen menjadi 5 
persen. Ini wajar karena tingkat 
kematian corona memang cukup 
rendah, rata-rata antara 4-5 persen. 
Jadi secara permukaan, pernyataan 
Anies tidak ada yang salah. Karena 
secara statistik tingkat kematian terus 
menurun dari bulan ke bulan. Tingkat 
kematian pada April, rata-rata 8,64 
persen. Pada bulan Mei, rata-rata 6,68 
persen and 5,56 persen pada bulan 
Juni. Pada bulan Juli, tingkat kematian 
menurun jadi 4,81 persen. Meski 
tingkat kematian masih di bawah rata-
rata global, tapi terlihat jelas kalau 
tingkat kematian menurun, dan angka 
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terakhir kita menyaksikan angka 
kematian yang meningkat, walau tingkat 
kematiannya menurun," ujar Anies dalam 
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Jakarta, Minggu (13/9/2020). Anies 
menjelaskan tingkat kematian itu 
merupakan persentase dari jumlah orang 

yang meninggal dibagi dengan jumlah 
kasus. Menurut Anies, angka statistik 
tingkat kematian itu menurun. "Tingkat 
kematian itu artinya angka statistiknya, 
persentase yang meninggal, jumlah 
orang yang meninggal dibagi jumlah 
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kematian, tapi nominalnya jumlah orang 
yang meninggalnya mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi," kata 
Anies. Bingungkan dengan kata kata 
Anies. Angka kematian meningkat tapi 
tingkat kematian menurun. Coba baca 
berulang ulang pasti tambah muntah 
kalau diterusin. Mari kita jelaskan supaya 
orang yang awam mengerti. Karena 
bahasanya Anies ini bagi orang awam 
bakal menimbulkan kebingungan. 
Karena tingkat kematian dan jumlah 
meninggal biasanya akan dianggap 
sama. Bahkan ada yang 
mempertanyakan, apa bedanya antara 
kematian dan meninggal. Bingung kan. 
Sekarang, mari kita jelaskan, kita pakai 
angka saja biar lebih mudah paham. 
Besar persentase dihitung dari jumlah 
orang yang meninggal dibagi dengan 
jumlah kasus positif. Angka kematian 

adalah jumlah orang yang meninggal. 
Misalnya, jumlah orang yang positif 
adalah 100 orang, yang meninggal 10 
orang, jadi tingkat atau persentase 
kematian adalah 10 persen, kan? 
Kemudian kasus positif meningkat jadi 
1.000 orang dan yang meninggal 
menjadi 50 orang. Artinya angka 
kematian meningkat jadi 50 orang, tapi 
persentase kematian hanya (50/1.000) 
x 100% = 5 persen. Ini yang dimaksud 
Anies dengan tingkat kematian yang 
menurun, dari 10 persen menjadi 5 
persen. Ini wajar karena tingkat 
kematian corona memang cukup 
rendah, rata-rata antara 4-5 persen. 
Jadi secara permukaan, pernyataan 
Anies tidak ada yang salah. Karena 
secara statistik tingkat kematian terus 
menurun dari bulan ke bulan. Tingkat 
kematian pada April, rata-rata 8,64 
persen. Pada bulan Mei, rata-rata 6,68 
persen and 5,56 persen pada bulan 
Juni. Pada bulan Juli, tingkat kematian 
menurun jadi 4,81 persen. Meski 
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kematian terus menanjak naik. Sudah 
paham, kan? Ini faktor angka positif 
yang makin naik sangat tajam dan 
persentase kematian yang cukup 
rendah. Tapi yang menjadi 
permasalahan adalah, kata-katanya ini 
menimbulkan kebingungan sehingga 
dijadikan bahan perdebatan di media 
sosial. Salahnya adalah, Anies tidak to 
the point atau tidak menggunakan 
bahasa yang lebih mudah dimengerti. 
Bahkan ada yang bilang bahasa Anies 
hanya bisa dipahami oleh orang 
statistik. Anies terlalu pintar bersilat 
lidah dan mengolah kata. Jadi kalau 
salah tidak kelihatan. Benar kata Menko 
Polhukam Mahfud MD, ini soal tata kata 
bukan tata negara. Sekali ngomong, 
langsung bikin terkejut dan 
membingungkan. Tingkat tata katanya 
makin lama makin mirip dengan Rocky 
Gerung yang gemar bikin bingung 
pendengarnya. Anies memang begitu 
kan? Di depan media dia berusaha 
menciptakan panggung secara nasional, 
bahkan internasional. Tanpa koordinasi 
dulu dengan pemerintah pusat. Sok bisa 
dan sok pintar. Yang penting di media 
namanya tampil. Dan memang, semua 
media pada hari Rabu dan Kamis lalu 
menayangkan berita Anies menarik rem 
darurat. Seakan Anies ini jadi pahlawan. 
Padahal kalau dipaparkan situasinya di 
Jakarta, kenaikan angka Covid ya akibat 
ketidakbecusan dan ketidakadilan Anies 
sendiri. Dan yang terpenting adalah 
Anies tidak perlu bikin bingung orang 
dengan cara ini, apalagi ini hanya 
dipahami oleh orang yang paham 
statistik, sulit dipahami oleh kebanyakan 
orang awam. Anies cukup kerja saja, tak 
perlu kebanyakan menata kata. Publik 
tidak butuh kata-kata. Kita tidak makan 
kata-kata manis apalagi kata-kata yang 
bikin kepala pusing saat mencernanya. 
Apalagi soal persentase dan angka-
angka statistik, bagi orang awam dan 
rakyat, itu tidak berpengaruh sama 
sekali. Kita butuh hasil nyata dari PSBB 
yang katanya bukan pelarangan tapi 
pengetatan. Jangan sampai PSBB kali 
ini menjadi kegagalan yang sama, yang 
akibatnya jauh lebih buruk dari yang 
sebelumnya. Banyak yang menjadi 

korban dari PSBB kali ini. Jangan sampai 
pengorbanan sebesar ini menjadi sia-sia. 
Kalau mau bicara statistik, silakan Anies 
jadi dosen saja atau guru matematika. 
Lebih cocok, ketimbang jadi gubernur. 
Gubernur dituntut eksekusi solusi untuk 
menyelesaikan masalah. Anies, memang 
sangat lihai dan jago. Selain jago menata 
kata, dia juga jago bikin kejutan. Sekelas 
gubernur ibu kota negara, langsung main 
gas tanpa rem, jarang ada koordinasi 
dengan pusat, langsung bikin pernyataan 
mengejutkan, yang penting pidato konpers 
dulu sebelum berpikir dengan matang. Ya 
kita lihat saja hasilnya bagaimana. Apakah 
PSBB yang diperpanjang ini akan makin 
ketat, makin keras dan makin tahan lama? 
Mengingat PSBB-PSBB sebelumnya plus 
PSBB transisi terus diberlakukan tapi tidak 
membawa hasil yang diharapkan. Kalau 
berhasil, ya baguslah. Memang itu yang 
kita harapkan, pandemi cepat selesai 
kalau bisa sebelum vaksin tersedia. Kalau 
tidak, efek dominonya harus ditanggung 
Anies. Anggap saja ini langkah gubernur 
untuk membuat situasi makin kacau, lalu 
lepas tangan dan membiarkan pemerintah 
pusat yang turun tangan. Ibarat Anies 
yang bikin jorok lantai, pemerintah pusat 
yang mengepel hingga bersih. Anies petik 
nangka, pemerintah pusat yang kena 
getahnya. Jika ingin PSBB berhasil 
dengan gemilang, Pemda DKI dan 
jajarannya harus bekerja keras dan 
sungguh-sungguh, seperti tegas dan 
konsisten melakukan pengawasan di 
setiap titik. Warga dan aktivitas bisnis 
terus berlangsung, namun dengan 
mematuhi peraturan yang berlaku. Pihak 
Pemda DKI sebagai pengelola wilayah 
harus berperan aktif memastikan semua 
warga menjalankan protokol kesehatan. 
Bahkan aparat harus eksis di setiap titik. 
Semoga warga DKI Jakarta tetap bisa 
survive dan selamat dari segala imbas 
atas kebijakan pemimpin yang dahulu 
terpilih hanya karena seiman dan 
kesantunan kata, tetapi sekalinya bekerja 
… bikin hancur semua. Jadi sebenarnya 
PSBB Jakarta itu singkatan dari 

Pilihan Salah 
Berujung Bencana. 

Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 

Meredakan Nyeri Haid Hingga Nyeri 
Sendi

Wedang jahe merupakan salah satu 
minuman tradisional penghangat badan. 
Wedang jahe begitu diminati di Indonesia. 
Selain harganya murah, wedang jahe 
juga memiliki banyak manfaat untuk 
kesehatan.Beberapa manfaat jahe untuk 
kesehatan di antaranya, meredakan nyeri 
haid, meredakan nyeri sendi dan otot, 
mengatasi mual, menurunkan berat 
badan, hingga mengurangi risiko 
terserang penyakit jantung.Untuk 
mengetahui lebih jelas tentang manfaat 
wedang jahe, Merdeka.com telah 
merangkum manfaat wedang jahe untuk 
kesehatan dari berbagai sumber. Berikut 
ulasan lengkapnya.

Manfaat Wedang Jahe Untuk Kesehatan

yang pertama yaitu meredakan nyeri 
haid. Mengonsumsi wedang jahe 
dipercaya dapat membantu meredakan 
rasa nyeri saat haid. Wedang jahe 
dinilai tidak kalah dari obat antinyeri 
untuk mengatasi nyeri haid.

Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 
yang kedua yaitu mengatasi mual. 
Wedang jahe telah dikenal lama ampuh 
untuk mengatasi mual akibat mabuk 
kendaraan hingga badan kurang fit.

Selain itu, jahe juga ampuh untuk 
mengatasi nyeri sendi dan otot. Hal ini 
karena jahe memiliki sifat antiradang 
yang berguna untuk meredakan nyeri 
sendi akibat peradangan dan nyeri otot.
Mengatasi Mual

Jika Anda merasakan mual terus 
menerus, cobalah untuk mengonsumsi 
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paham, kan? Ini faktor angka positif 
yang makin naik sangat tajam dan 
persentase kematian yang cukup 
rendah. Tapi yang menjadi 
permasalahan adalah, kata-katanya ini 
menimbulkan kebingungan sehingga 
dijadikan bahan perdebatan di media 
sosial. Salahnya adalah, Anies tidak to 
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bahasa yang lebih mudah dimengerti. 
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langsung bikin terkejut dan 
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orang awam. Anies cukup kerja saja, tak 
perlu kebanyakan menata kata. Publik 
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akibatnya jauh lebih buruk dari yang 
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korban dari PSBB kali ini. Jangan sampai 
pengorbanan sebesar ini menjadi sia-sia. 
Kalau mau bicara statistik, silakan Anies 
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ketat, makin keras dan makin tahan lama? 
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mengatasi mual, menurunkan berat 
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yang pertama yaitu meredakan nyeri 
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dipercaya dapat membantu meredakan 
rasa nyeri saat haid. Wedang jahe 
dinilai tidak kalah dari obat antinyeri 
untuk mengatasi nyeri haid.

Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 
yang kedua yaitu mengatasi mual. 
Wedang jahe telah dikenal lama ampuh 
untuk mengatasi mual akibat mabuk 
kendaraan hingga badan kurang fit.

Selain itu, jahe juga ampuh untuk 
mengatasi nyeri sendi dan otot. Hal ini 
karena jahe memiliki sifat antiradang 
yang berguna untuk meredakan nyeri 
sendi akibat peradangan dan nyeri otot.
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HUB: 215-271-3057

Dicari Pekerja untuk kerja di 
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Kapolri Jenderal Idham Azis 
menginstruksikan penggantian warna 
seragam satuan pengamanan (Satpam) 
di Indonesia menjadi warna cokelat 
sehingga menyerupai seragam 
kepolisian. Saat ini seragam satpam 
berwarna putih untuk dinas pagi hari dan 
biru tua untuk dinas malam hari.Dalam 
pengaturan ini Kapolri mengeluarkan 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 
tentang pengaman swakarsa. Seragam 
itu nantinya akan dilengkapi tanda 
kepangkatan satpam.

Seragam dan atribut anggota satpam 
sebelumnya diatur dalam Peraturan 
Kepala Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Sistem Manajemen Pengamanan 
Organisasi, Perusahaan dan/atau 

Dia merinci kelima jenis pakaian dinas 
satpam itu yakni Pakaian Dinas Harian 
(PDH), Pakaian Dinas Lapangan Khusus 
(PDL Sus), Pakaian Dinas Lapangan 
Satu (PDL Satu), Pakaian Sipil Harian 
(PSH), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

"Ada perubahan warga seragam satpam. 
Jadi ada lima jenis pakaian dinas 
anggota satpam disertai dengan 
pangkatnya," kata Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat (Karopenmas) 
Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono 
kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jakarta, Senin (14/9).

Kapolri Ganti Warna Seragam Satpam

Instansi/Lembaga Pemerintah.Dalam 
aturan ini dijelaskan manajemen 
pengamanan operasi diharuskan 
menyesuaikan segala kebutuhan 
sesuai aturan tersebut paling lambat 
satu tahun setelah peraturan 
diundangkan."Filosofi seragam Satpam 
yang berwarna cokelat muda [baju] dan 
cokelat tua [celana] dengan makna 
cokelat identik dengan warna tanah, 
kayu, dan batu yang berarti warna 
alami," kata Awi.Sejumlah Satpam 
perwakilan dari Kota Yogyakarta 
menunjukan kemampuanya saat lomba 
Satpam Se-DIY di halaman Polda DIY, 
Sleman, DI Yogyakarta, Senin (7/12). 
Lomba yang diikuti lima  kontingen dari 
kabupaten dan kota di DIY itu menjadi 
upaya peningkatan kemampuan taktis 
maupun teknis anggota satpam dalam 
melakukan pengamanan. Dia pun 
menuturkan seragam satpam dibuat 
menjadi mirip kepolisian untuk menjalin 
kedekatan emosional antara institusi 
Polri dengan personel 
Satpam.Kemudian dia menyebutkan 
juga hal itu diatur untuk menumbuhkan 
kebanggaan Satpam sebagai 
pengemban fungsi kepolisian 
terbatas."Memuliakan profesi Satpam, 
dan menambah penggelaran fungsi 
kepolisian di tengah-tengah 
masyarakat," pungkas Awi.

Menghidrasi Tubuh
Manfaat jahe untuk kesehatan yang 
kelima yaitu menghidrasi tubuh. Sistem 
di dalam tubuh memerlukan air untuk 
menjalankan fungsinya dengan baik. 

Tak hanya itu, jahe juga mengandung 
vitamin A dan C yang diketahui mampu 
meningkatkan tekstur rambut. Oleh 
sebab itu, konsumsilah wedang jahe 
secara cukup untuk menjaga kesehatan 
tubuh dan rambut Anda.

Baik untuk Kesehatan Rambut

Tetapi apabila berat badan Anda sudah 
ideal, Anda juga dapat mengonsumsi 
wedang jahe untuk menjaga berat 
badan Anda tetap ideal. Konsumsi 
secukupnya untuk menjaga kesehatan 
dan menjaga berat badan ideal Anda.

Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 
yang keempat yaitu baik untuk 
kesehatan rambut. Kandungan 
antioksidan dalam jahe dapat 
menambah kilau alami rambut.

wedang jahe. Wedang jahe dapat 
mengatasi rasa mual dan membuat 
perut terasa lebih hangat.
Menurunkan atau Menjaga Berat 
Badan Ideal
Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 
yang ketiga yaitu menjaga berat badan 
ideal. Jika Anda ingin menurunkan berat 
badan, cobalah untuk mengonsumsi 
wedang jahe. Wedang jahe dipercaya 
dapat mempercepat peluruhan lemak 
dalam tubuh dan meningkatkan 
metabolisme.

Mengonsumsi wedang jahe satu kali 
sehari dinilai dapat membantu 
menghidrasi tubuh.
Oleh sebab itu, konsumsilah wedang jahe 
secara rutin satu kali sehari. Selain itu, 
konsumsilah air putih secara cukup agar 
tubuh tidak kekurangan cairan.

Menghangatkan Badan
Wedang jahe telah dikenal lama untuk 
menghangatkan badan. Wedang jahe 
menjadi minuman yang kerap dicari saat 
musim hujan atau saat berada di tempat 
yang dingin.

Manfaat wedang jahe untuk kesehatan 
selanjutnya yaitu mengurangi risiko 
terserang penyakit jantung. Hal ini karena 
wedang jahe mengandung antioksidan, 
asam amino dan mineral yang dapat 
membantu mengurangi risiko terserang 
penyakit jantung.

Mengonsumsi wedang jahe dapat 
membuat tubuh mengeluarkan keringat. 
Hal ini tentu membuat tubuh merasa lebih 
hangat dan bugar.

Mengurangi Risiko Terserang Penyakit 
Jantung

Selain mengurangi risiko terserang 
penyakit jantung, mengonsumsi wedang 
jahe juga dapat meningkatkan sirkulasi 
darah. Tak hanya itu, minuman 
penghangat badan ini juga mampu 
menurunkan kolesterol, menurunkan 
tekanan darah hingga meredakan nyeri ulu 
hati.

Meningkatkan Sirkulasi Darah dan 
Menurunkan Kolesterol

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) 
menganjurkan para penumpang KRL 
untuk menggunakan masker yang efektif 
menahan droplets atau cairan untuk 
menghindari potensi penyebaran virus 
corona. Salah satu imbauan yang 
diberikan adalah menghindari 
penggunaan masker jenis scuba dan 
buff. "Hindari penggunaan jenis scuba 
maupun hanya menggunakan buff atau 
kain untuk menutupi mulut dan hidung," 
kata VP Corporate Communications PT 
KCI, Anne Purba, dalam keterangan 
tertulisnya, Selasa (15/9/2020). Imbauan 
ini juga sudah disampaikan di kanal-
kanal resmi PT KCI, seperti akun Twitter 
@commuterline.Berdasarkan unggahan 
di atas, masker scuba atau buff disebut 
hanya 5 persen efektif dalam mencegah 
risiko terpaparnya akan debu, virus dan 
bakteri.Melansir Kompas.com, 14 April 
2020, Peneliti Loka Penelitian Teknologi 

PT. KCI Menganjurkan Tidak Pakai Masker Scuba Atau Buff

Bersih (LPTB) Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Eng 
Muhamad Nasir, menjelaskan dasar 
pengujian kinerja utama masker. 
Peneliti yang juga tengah melakukan 
studi terkait teknologi pada masker ini 
memaparkan tiga tahapan pengujian 
kinerja utama masker, yaitu: Uji filtrasi 
bakteri (bactrial filtration efficiency) Uji 
filtrasi partikulate (particulate filtration 
efficiency) Uji permeabilitas udara dan 
pressure differential (breathability dari 
masker) Menurut dia, masker kain 
dengan bahan yang lentur seperti 
scuba, pada saat dipakai akan terjadi 
stretching atau perenggangan bahan 
sehingga kerapatan dan pori kain 
membesar serta membuka yang 
mengakibatkan permeabilitas udara 
menjadi tinggi. Akibatnya, peluang 
partikular virus untuk menembus 
masker pun disebutnya semakin besar. 
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Buff Dilansir Healthline, Senin 
(14/9/2020), buff juga disebut tidak 
memberikan perlindungan yang efektif 
terhadap penyebaran virus corona. 
Dalam sebuah studi dari Duke 
University di Carolina Utara, Amerika 
Serikat, para peneliti menyimpulkan buff 
yang terbuat dari campuran polyester 
dan spandeks tidak efektif memblokir 
droplet virus corona. Meski demikian, 
karena mereka tidak melakukan 
penelitian pada buff yang menggunakan 
bahan lain, maka temuan tersebut tidak 
harus dilihat secara spesifik. 

"Masalahnya adalah bahan apa yang 
digunakan," kata Mitchell H Grayson, 
direktur Divisi Alergi dan Imunologi di 
Rumah Sakit Anak Nationwide di Ohio. 
Sementara, ahli penyakit menular, 
Ravina Kullar mengaku memakai buff, 
namun bukan yang berbahan poliester. 
“Buff itu terbuat dari kapas dan juga 
berlapis tiga. Jadi cukup efektif," kata 
Kullar. Grayson mengungkapkan, 
untuk penggunaan sehari-hari masker 
kain dengan beberapa lapisan bisa 
berfungsi sama baiknya dengan 
masker bedah.
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Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
mengungkapkan, dia pernah berniat 
membunuh Presiden Suriah Bashar al-
Assad pada 2017. Namun dalam 
wawancaranya dengan Fox & Friends, 
presiden dari Partai Republik itu 
menuturkan niatnya dicegah menteri 
pertahanan saat itu, Jim Mattis. Dalam 
wawancaranya, Trump menerangkan 
dia sudah mempunyai persiapan untuk 
membunuh Bashar al- Assad, dan 
tinggal mengeksekusinya. Ini Juga 
Dikenai Sanksi AS "Mattis tidak ingin 
melakukannya. Dia adalah jenderal 
yang terlalu dilebih-lebihkan 
performanya. Jadi saya mendepaknya," 
kata dia. Pengungkapan itu 
memperkuat laporan dari jurnalis 
veteran AS, Bob Woodward, dalam 
bukunya "Fear: Trump in the White 
House" pada 2018. Saat itu, presiden 
74 tahun tersebut ingin melenyapkan 
Assad setelah dia melancarkan 
serangan kimia kepada warga sipil 
pada April 2017. "Mari kita bunuh dia! 
Mari kita masuk, dan bunuh semua 
bajingan itu," kata sang presiden 
kepada Mattis seperti dituliskan 
Woodward. Namun seperti diberitakan 
The Guardian saat itu, para 

Trump Akui Ingin Bunuh Presiden Suriah

pembantunya tahu bahwa langkah 
tersebut hanya akan memberi dampak 
buruk ke depannya. Jadi, Mattis pun 
memberitaaunya bahwa dia "akan 
melakukannya". Namun, alih-alih dia 
hanya mengusulkan serangan udara skala 
kecil yang tak bakal membahayakan 
Assad. Begitu buku itu beredar, presiden 
ke-45 AS tersebut langsung 
membantahnya. "Hal itu sama sekali tak 
terpikirkan," bebernya pada 5 September 
2018. Dilansir AFP Selasa (15/9/2020), dia 
melanjutkan tidak menyesali keputusan di 
mana dia tidak jadi mengeksekusi 
pembunuhan Assad. Taipan real estate itu 
berujar, selama ini dia hanya memandang 
Bashar al-Assad sebagai sosok tidak baik, 
hingga dia berambisi untuk 
membunuhnya. "Namun Mattis 
menentangnya. Mattis hampir selalu 
menentang apa pun yang saya 
rencanakan tentang itu (Assad)," jelas 
Trump. Assad berkuasa di Suriah sejak 
Juli 2000, di mana pada 2011, negaranya 
mengalami perang sipil yang terus 
berlangsung sampai saat ini. Selama ini, 
pemerintahannya dituding melakukan 
kejahatan seperti penyiksaan, eksekusi 
ekstrayudisial, pemerkosaan, hingga 
penggunaan senjata kimia.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
mengusulkan agar Kementerian BUMN 
dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata 
kelola perusahaan negara selama ini tidak 
efisien. Pria yang kini akrab disapa BTP 
ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini 
juga dirasakannya langsung setelah 
masuk dalam lingkaran BUMN, atau 
setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama 
PT Pertamina (Persero). Dia 
mengusulkan, ratusan BUMN yang ada 
saat ini lebih baik dikelola dengan benar-
benar profesional dan jauh dari 
kepentingan politis. Indonesia bisa meniru 
apa yang dilakukan Pemerintah 
Singapura dengan membentuk Temasek. 
"Harusnya Kementerian BUMN 
dibubarkan. Kita membangun semacam 
Temasek, semacam Indonesia 
Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari 
tayangan yang diunggah akun YouTube 
POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020). 
Dia mencontohkan, di Pertamina saja, 

Ahok Usul Bubarkan Kementrian BUMN

jabatan direksi ataupun komisaris 
sangat kental dengan lobi-lobi politis 
dan bagi-bagi jabatan. "Dia ganti 
direktur pun bisa tanpa kasih tahu 
saya, saya sempat marah-marah juga, 
jadi direksi-direksi semua main lobinya 
ke menteri karena yang menentukan 
menteri. Komisaris pun rata-rata titipan 
kementerian-kementerian," kata Ahok. 
Ahok mengeklaim, dirinya juga tak 
hanya duduk manis dengan jabatan 
Komut Pertamina. Dia merasa 
terpanggil untuk melakukan perbaikan. 
Salah satunya mengusulkan jabatan 
lewat lelang terbuka. Menurut Ahok, 
Indonesia membutuhkan lebih banyak 
pekerja yang bekerja secara jujur untuk 
disebar di perusahaan-perusahaan 
BUMN seperti Pertamina.Ditinjau dari 
Aspek Hukum "Yang utama adalah jujur 
karena kejujuran dan loyalitas itu tidak 
ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, 
kamu sampai tua pun tidak mungkin 
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Trump Akui Ingin Bunuh Presiden Suriah
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membantahnya. "Hal itu sama sekali tak 
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Mereka bikin gaji pokok gede semua. 
Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji 
pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak 
ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja 
nih," tukas Ahok. Sebelumnya, Ahok 

suci. Kita berdoalah supaya di 
Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk 
benih-benih baik ditaburkan," tutur 
Ahok. Gaji besar di Pertamina Banyak 
praktik tata kelola Pertamina yang, 
menurut Ahok, sangat tidak efisien. 
Mantan Bupati Belitung Timur ini 
menyinggung soal gaji di Pertamina 
yang, menurut dia, tidak masuk akal 
dalam pengelolaan perusahaan. Sejak 
menjabat sebagai Komisaris Utama PT 
Pertamina, dia sering mendapati 
pejabat Pertamina masih menerima 
fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas 
sudah dicopot dari jabatannya. "Tapi, 
masa (jabatan) dicopot gaji masih 
sama. Alasannya karena orang lama. 
Ya harusnya gaji mengikuti jabatan 
Anda kan. 

mengaku akan berupaya membuat 
Pertamina semakin transparan. Dia tak 
ingin ada lagi yang ditutup-tutupi. “Saya 
katakan enggak ada rahasia di sini 
(Pertamina), semua terbuka. Nah, ini 
yang kita lakukan sekarang. Dan yang 
paling penting bagi saya, insan Pertamina 
harus yakin atas Pertamina, harus 
memiliki Pertamina,” kata Ahok. 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu 
menambahkan, dirinya ditempatkan di 
Pertamina agar perusahaan tersebut 
lebih baik ke depannya. Atas dasar itu, 
dia mengingatkan agar jangan ada lagi 
orang yang berniat ingin merusak 
perusahaan minyak dan gas pelat merah 
tersebut. “Kan saya ditaruh di sini untuk 
menyelamatkan uang Pertamina. Saya 
digaji untuk menyelamatkan uang 
Pertamina. Ya sudah, saya akan 
berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian 
bisa main politik macam-macam, saya 
kan orang politik, main politik sama saya 
mah sudah biasa,” ucap dia.

Trump mengungkapkan hal itu pada sesi 
tanya jawab di Balai Kota dengan pemilih 
di Pennsylvania yang disiarkan di ABC 
News. "Kami sudah sangat dekat dengan 
vaksin," ujarnya dilansir dari AFP, Rabu 
(16/9)."Dalam beberapa pekan kami akan 
mendapatkannya, Anda tahu bisa jadi tiga 
minggu, empat minggu," tutur Trump.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
mengatakan vaksin corona akan tersedia 
dalam waktu satu bulan ke depan. Dia 
bahkan mengatakan pandemi akan hilang 
dengan sendiri dari muka bumi.

Di kesempatan yang sama Trump juga 
ditanya soal mengapa dia meremehkan 
pandemi corona yang kini telah 
menewaskan hampir 200 ribu orang di 
AS."Saya tidak meremehkannya. Saya 
sebenarnya, dalam banyak hal, 
meningkatkan penangan dalam hal aksi," 
kata Trump menjawab.Sebelumnya 
terungkap dalam  buku berjudul 'Rage' 
karya jurnalis Bob Woodward bahwa 
Trump secara sengaja meremehkan 

pandemi corona di AS.Di buku itu 
Trump berkata sengaja meremehkan 
pandemi karena tidak ingin membuat 
rakyat AS khawatir. Menurut dia 
sebagai langkah melindungi 
masyarakat dan bentuk 
kepedulian.Sementara itu Partai 
Demokrat yang menjadi lawan Trump 
dalam pemilihan presiden AS kali ini 
telah menyatakan keprihatinan karena 
sang presiden kerap memberi tekanan 
politik pada regulator kesehatan.Trump 
disebut meminta ilmuwan untuk 
menyetujui penggunaan vaksin 
sebelum waktunya. Demokrat 
menuding hal itu dilakukan Trump untuk 
membantu dirinya terpilih kembali 
menjadi presiden melawan penantang 
Joe Biden pada 3 November 2020.
Sementara itu, para ahli termasuk 
pakar penyakit menular pemerintah AS 
Anthony Fauci mengatakan persetujuan 
vaksin lebih mungkin dilakukan 
menjelang akhir tahun.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064

Trump : Vaksin Corona Segera Tersedia
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WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064

Trump : Vaksin Corona Segera Tersedia
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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

Subsidi Gaji Tahap III Sudah Cair
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah memastikan subsidi upah/gaji 
tahap III telah dicairkan ke 3,5 juta 
pekerja yang berhak menerima sesuai 
kriteria 
Permenaker 
Nomor 14 
Tahun 2020. 
"Setelah 
menerima 
data dari 
BPJS, kami 
memaksimal
kan waktu 
selama 
empat hari 
kerja 
terhitung 
semenjak 
Rabu hingga 
Senin 
kemarin 
untuk 
melakukan 
check list 
kelengkapan 
data," katanya melalui keterangan 
tertulis, Selasa (15/9/2020). Ketentuan 
empat hari tersebut, lanjut Ida, telah 
diatur dalam pelaksanaan petunjuk teknis 
(juknis) sebagai upaya untuk 
meminimalkan risiko kesalahan data 
penerima sehingga dapat tepat sasaran.  
Ida menambahkan, data yang telah ada 
di check list tersebut kemudian diproses 
oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk 
dapat segera dicairkan dana subsidi 
upah/gaji kepada bank penyalur. 
Selanjutnya, bank penyalur menyalurkan 
uang subsidi ke rekening penerima 
secara langsung, baik itu rekening bank 
BUMN maupun rekening bank swasta 
lainnya. "Alhamdulillah check list selesai, 
proses pencairan ke KPPN juga sudah 
selesai, selanjutnya saya imbau agar 
bank penyalur segera transfer ke 
rekening penerima," ujarnya. Ida juga 
menegaskan, pihaknya tidak ada rencana 

untuk menghambat proses penyaluran 
subsidi gaji. "Kami berusaha 
semaksimal mungkin untuk 
memproses pencairan subsidi 

upah/gaji 
bagi 
teman-
teman 
pekerja. 
Saya 
tegaskan, 
tidak ada 
upaya 
Kemenak
er untuk 
mengham
bat 
penyalura
n subsidi 
ini. 
Namun, 
kami 
tentu 
harus 
bekerja 
secara 
prosedura

l sesuai regulasi yang intinya agar 
program ini tepat sasaran," kata Ida. 
"Selain itu, kami juga terus 
berkoordinasi dengan bank penyalur 
untuk mempercepat proses transfer ke 
rekening penerima dan jika ada 
kendala maka kami cari jalan keluar 
bersama," lanjut dia. Lebih lanjut 
terkait dengan realisasi penyaluran, 
data Kemenaker per 14 September 
2020 menunjukkan bahwa penyaluran 
subsidi tahap I dan tahap II telah 
diberikan kepada 5,45 juta penerima 
atau 99,1 persen dari total penerima 
sebanyak 5,5 juta orang. Untuk tahap 
III baru akan terlihat realisasinya lebih 
kurang dalam dua hari ke depan. Dia 
berharap bantuan subsidi gaji dapat 
membantu daya ekonomi serta 
dimanfaatkan secara optimal oleh para 
pekerja/buruh. Bantuan ini juga 
diharapkan mengurangi beban para 
pekerja di masa pandemi.
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bersambung minggu depan

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

pendowoHiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. 
Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

p/5

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Para petugas juga bersiap menghadapi 
peningkatan jumlah korban tewas. 
Trump bertemu dengan petugas 
pemadam kebakaran dan pejabat di 
California setelah Partai Demokrat 
mengecamnya karena diam selama 
kebakaran hutan berlangsung. "Saya 
pikir ini lebih merupakan situasi 
manajemen," jawab Trump, ketika 
ditanya oleh seorang reporter apakah 
perubahan iklim merupakan faktor di 
balik kebakaran. Trump menegaskan 

Berbicara di negara bagian asalnya 
Delaware, Biden mengatakan tentang 
ancaman cuaca ekstrem yang semakin 
sering terjadi. "Jika kita empat tahun 
menghadapi penolakan perubahan iklim 
oleh Trump, berapa banyak pinggiran 
kota yang akan terbakar? Berapa 
banyak lingkungan pinggiran kota yang 
akan banjir?" tanya Biden sambil 
menyebut Trump sebagai “pembakar 
iklim”. Sejak Agustus hingga saat ini, 
1,8 juta hektare lahan di Oregon, 
California, dan Washington telah dilalap 
api, menimbulkan kehancuran terhadap 
ribuan rumah dan menewaskan 
setidaknya 36 orang. Pada akhir pekan 
lalu cuaca berubah menjadi lebih dingin 
dan lebih lembab. Embusan angin juga 
tidak seganas biasanya sehingga 
petugas pemadam kebakaran dapat 
menjangkau titik-titik api ganas dan 
wilayah terdampak yang sebelumnya 
tidak bisa dijangkau. Manajer pemadam 
kebakaran memperingatkan bahwa 
pertempuran melawan api belum 
berakhir. Perkiraan badai petir untuk 
akhir pekan lalu bisa membawa hujan 
yang sangat dibutuhkan tetapi juga 
akan ada lebih banyak petir. 

Biden Sebut Trump Pembakar Iklim
bahwa negara-negara lain tidak 
mengalami masalah serupa. Padahal 
beberapa negara mulai dari Eropa Selatan 
hingga Australia dan Siberia mengalami 
kebakaran hutan yang hebat juga. “Mereka 
memiliki pohon yang lebih eksplosif, 
artinya mereka lebih mudah terbakar. Tapi 
mereka tidak punya masalah seperti ini," 
kilah Trump. Trump dan pemerintahannya 
telah lama menyalahkan pejabat negara 
atas kebakaran hutan besar. Trump 
mengatakan pengelolaan hutan yang lebih 
baik adalah sesuatu yang dapat ditangani 
dengan cepat.Terkini Sedangkan 
penanganan perubahan iklim 
membutuhkan lebih banyak waktu dan 
membutuhkan kerja sama internasional 
yang menurutnya masih kurang. "Ketika 
Anda memasuki perubahan iklim, apakah 
India akan mengubah caranya? Dan 
apakah China akan mengubah caranya? 
Dan Rusia? 

I

Apakah Rusia akan mengubah caranya?" 
kata Trump setelah mendarat di McLellan 
Park, California. Trump sebelumnya 
menyebut perubahan iklim sebagai 
"hoaks," dan pada 2017 menarik AS keluar 
dari perjanjian Sementara Biden telah 
memasukkan perubahan iklim ke dalam 
daftar krisis besar yang dihadapi AS. 
Gubernur California Gavin Newsom 
mengakui bahwa ada lebih banyak hal 
yang harus dilakukan untuk mengelola 
hutan menjadi lebih baik guna mengurangi 
risiko kebakaran. 
Namun dia membantah bahwa pemanasan 
global adalah faktor pendorong atau 
pemicu kebakaran hutan yang ekstrem. 
Dia juga mengingatkan Trump bahwa 57 
persen lahan hutan di California berada di 
bawah kepemilikan pemerintaj federal.
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Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179
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Looking for an experience full time
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PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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akan banjir?" tanya Biden sambil 
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api, menimbulkan kehancuran terhadap 
ribuan rumah dan menewaskan 
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yang sangat dibutuhkan tetapi juga 
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mengalami masalah serupa. Padahal 
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