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Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
menyoroti Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) yang anjlok ke level 
4.961. 
Menurut 
Airlangga, 
penyebab
nya ialah 
pengumu
man 
keputusan 
PSBB 
Jakarta 
yang 
diperketat 
lagi oleh 
Gubernur 
DKI 
Jakarta 
Anies 
Baswedan
. "Beberapa hal yang kita lihat indeks 
masih ada ketidakpastian karena 

announcement (pengumuman) Gubernur 
DKI (Anies Baswedan) sehingga indeks 
(saham) di bawah 5000," ungkap 
Airlangga dalam Rakornas Kadin, Kamis 

(10/9/2020)
. Ia 
mengataka
n, 
keputusan 
memperket
at PSBB 
Jakarta ini 
berdampak 
langsung 
pada 
sentimen 
masyarakat 
terutama di 
pasar 
keuangan. 
Minggu ini 
merupakan 

minggu merah membara bagi para trader 
BEJ (Bursa Efek Jakarta). Harga saham 

Gara - Gara Direm Anies
Harga Saham Turun
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terjun bebas hingga 7 persen lebih 
meski bisa sedikit naik pada akhir pekan 
ini, yang disebabkan oleh sentimen 
negatif akan diberlakukannya PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) di 
DKI Jakarta yang rencananya akan 
dimulai pada senin besok (14/9/2020). 
Lalu apa hubungannya PSBB dan IHSG 
? Ada hubungannya?..... tampaknya 
ada, tetapi hubungan biasa, bukan 
hubungan perasaan yang saling 
mencintai satu sama lain, bukan pula 
hubungan bisnis yang saling punya 
kepentingan satu sama lain, juga bukan 
hubungan hukum yang punya hak 
kewajiban satu sama lain. Lalu kenapa 
PSBB yang akan diberlakukan kembali 
secara ketat yang diumumkan Anies 
Baswedan dituding menjadi penyebab 

turunnya Index Harga Saham Gabungan 
(IHSG) di Bursa Efek Indonesia 10 
September 2020 kemaren? Itu hanya dua 
peristiwa yang terjadi secara bersamaan 
yang keduanya dihubungkan oleh sebuah 
kepanikan massal para pedagang saham. 
Panik yang terjadi sesaat karena dampak 
dari PSBB diasumsikan akan langsung 
menghantam perekonomian, karena 
mungkin akan PHK dan terjadi 
penghentian produksi, penurunan daya 
beli, perlambatan permintaan dan ujung 
ujungnya menggerus pertumbuhan laba 
para emiten yang listing di bursa efek. 
Para pemegang saham mengasumsikan 
harga saham akan jatuh karena kinerja 
perusahaan (emiten) tidak tumbuh. Oleh 
sebab itu harus buru-buru dijual 
mumpung harga-nya masih baik. Satu 
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orang investor menjual sahamnya, 
investor lain meniru,..... rumor 
berkembang, gelombang kepanikan 
merebak, lalu orang-orang berlomba 
melepas saham, meskipun mereka 
masih belum paham apa yang sedang 
terjadi. Tampaknya kalau aktor 
berpengaruh dan menjadi panutan 
trader melakukan satu aksi, jamaah 
bursa efek akan ikutan. Itulah anekdot-
nya. Tetapi tidak semua trader di bursa 
efek menyikapi rencana PSBB Jakarta 
dengan panic, terutama mereka yang 
memahami keadaan, berpengalaman 

dan tentu saja memiliki informasi yang 
lebih lengkap. Terbukti dari ratusan saham 
yang anjlok, terdapat banyak saham 
lainnya yang tetap naik harga atau 
setidaknya bertahan. Dalam laut dapat 
diduga, dalamnya bursa gak ada yang 
tahu persis. Kadang tidak ada logika 
matematis yang bisa menjelaskan 
mengapa suatu saat IHSG tiba-tiba 
melonjak dan disaat lain mendadak turun, 
lalu naik lagi secara kaget. Karena Jumat 
11 September 2020, hari terakhir minggu 
kedua September loket bursa beroperasi, 
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tiba-tiba Index menghijau kembali. 
Mungkin dikarenakan ada berita yang 
mengatakan dibatalkannya PSBB 
usulan anies ini. Yang mana berita 
tersebut akan diumumkan minggu jam 
13.00 siang. Kehancuran IHSG 
terutama ditopang oleh saham-saham 
perbankan yang mana mempunyai 
porsi diatas 50 persen terhadap IHSG. 
Jakarta sebagai pusat perekonomian 
Indonesia selalu menjadi pusat 
perhatian sehingga sentimen yang 
dikeluarkan oleh gubernur Jakarta 
akan mempengaruhi pasar saham 
Indonesia. Gara gara pernyataan 

ngawur sang gubernur, IHSG langsung 
sale. Tidak hanya Online Shopping yang 
mengenal istilah 'flash sale', bursa saham 
pun kamis kemarin ini menawarkan 'flash 
sale' besar-besaran. Jika beruntung, para 
investor saham bisa dapat saham bagus 
dengan harga super diskon. Namun jika 
terus menerus didiskon dalam beberapa 
hari kedepan, siapa yang yakin akan 
tetap bertahan tanpa menarik dana 
investasinya? Bisa-bisa para investor 
justru akan angkat kaki dan segera 
meninggalkan pasar modal. Tak 
tanggung-tanggung, kemarin 
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(10/09/2020) Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) ditutup dengan 
minus 5,01%. Jika mengacu pada 
penutupan perdagangan sebelumnya, 
IHSG terkoreksi 257,915 poin hingga 
ditutup pada level 4.891,461. Sejak 
awal Agustus 2020, IHSG 
sesungguhnya mulai merangkak naik 
setelah terus terus anjlok di awal-awal 
terjadinya pandemi Covid-19. IHSG 
sempat menyentuh titik nadir terendah 
pada 24 Maret 2020 pada posisi 
3.937.632. Jika berkaca pada indeks 
terendah ini, sebenarnya hingga rabu 
(10/09/2020), IHSG telah naik sejauh 
1.211,744 poin atau mengalami 

kenaikan sekitar 30,77%. Jatuhnya IHSG 
tidak terlepas dari 'flash sale' saham-
saham yang tergabung dalam Indeks 
LQ45. Sebagai informasi, Indeks LQ45 
merupakan indeks pasar saham yang 
terdiri dari 45 saham dengan kapitalisasi 
pasar tertinggi, dengan kondisi keuangan, 
prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi 
yang tinggi pula. Lebih parah dari IHSG, 
LQ45 bahkan kamis kemarin terkoreksi 
hingga mencapai minus 6%. Koreksi 
sangat dalam ini membuat indeks LQ45 
ditutup ke level 756,115 atau terkoreksi 
48,235 poin dari hari sebelumnya. 
Beberapa saham yang termasuk dalam 
indeks LQ45 periode Agustus - Oktober 
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2020 diantaranya adalah Bank Rakyat 
Indonesia (BBRI), Bank Central Asia 
(BBCA), Aneka Tambang (ANTM), 
Adaro Energy (ADRO), Telekomunikasi 
Indonesia (TLKM), dan Indofood CBP 
Sukses Makmur (ICBP). Mari kita lihat 
saham apa saja yang anjlok kamis 
kemarin. Saham BBRI dan BBCA 
merupakan dua saham yang mewakili 
sektor perbankan (Finance). Bisa 
dibilang, kedua saham ini adalah 
penggerak utama IHSG. Menariknya, 
kedua saham ini mewakili saham 
perbankan milik pemerintah dan swasta. 
BBRI kamis kemarin ditutup terkoreksi 
minus 6,74% di harga Rp3.180 per 
lembar saham. Investor asing terlihat 
berbondong-bondong menjual saham 
BBRI dengan volume penjualan 

sebanyak 1.025.779. Tak jauh berbeda 
dengan BBRI, BBCA hari ini terkoreksi 
minus 6,97% dan ditutup pada harga 
Rp29.050 per lembar saham. Asing juga 
terlihat melepas saham BBCA dalam 
jumlah besar, mencapai sell net volume 
226,840. Anjloknya kedua saham 
perbankan dengan kapitalisasi pasar 
terbesar ini bisa dibilang menjadi 
penggerak sehingga IHSG terseret minus 
5% kamis kemarin. Saham lainnya yang 
anjlok adalah ANTM (Antam) merupakan 
perusahaan plat merah yang bergerak di 
sektor pertambangan emas. Sedangkan, 
ADRO (Adaro) bergerak di sektor 
pertambangan batubara. Tak berbeda dari 
dua saham sektor perbankan yang dilihat 
sebelumnya, ANTM dan ADRO juga 
mengalami koreksi sangat dalam kamis 
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kemarin masing-masing -6,92% dan -
6,67%. Keduanya ditutup pada harga 
masing-masing Rp740 dan Rp 1.120. 
Hingga minggu lalu, ANTM dan ADRO 
sebenarnya telah menunjukkan tren 
positif sejak April 2020, meskipun 
dengan tingkat fluktuasi yang berbeda. 
Keduanya sempat anjlok hingga lebih 
100% pada bulan April lalu jika 
mengacu dari harga pada awal tahun 
2020. Melambungnya harga emas 
akhir-akhir ini turut membawa harga 
saham ANTM terus mengalami 
kenaikan. Sampai akhirnya hari ini 
kembali anjlok hampir 7%. Indeks 
saham-saham sektor pertambangan 

hari ini terkoreksi minus 4,74%. Tak hanya 
ANTM dan ADRO, perusahaan 
pertambangan lainnya seperti Indo 
Tambang Raya Megah, PT Bukit Asam 
dan Timah Tbk juga terkoreksi hampir 7%. 
Bagaimana saham-saham dari sektor jasa 
telekomunikasi dan konsumsi? Meski turut 
mengalami koreksi, saham TLKM dan 
ICBP ternyata tidak jatuh sedalam saham-
saham sektor perbankan dan 
pertambangan. TLKM hari ini mengalami 
koreksi minus 3,57% dan ditutup pada 
harga Rp2.700. Berbeda dari saham-
saham sektor lainnya, investor asing justru 
terlihat melakukan akumulasi pada 
perdagangan hari ini. Tercatat, asing 
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melakukan buy net volume sebesar 
52.478. Sementara ICBP cukup mampu 
bertahan dengan koreksi tidak lebih dari 
minus 3%. ICBP kamis ditutup pada 
harga Rp9.975, terkoreksi 300 poin 
pada penutupan perdagangan 
sebelumnya. Apakah saham-saham dari 
sektor jasa telekomunikasi dan 
konsumsi bisa dibilang cukup aman 
saat ini? Bisa saja. Bagaimanapun, di 
masa pandemi saat ini telekomunikasi 
digital terus mengalami peningkatan 
kebutuhan. Demikian pula produk-
produk industri makanan, rasanya tidak 
akan pernah ditinggalkan masyarakat. 
Namun tentu saja ini akan sangat 
bergantung pada perilaku investor 
pasar modal. Jika tingkat kekuatiran 

akan pandemi bisa mengalahkan kinerja 
positif perusahaan emiten saham, bukan 
tidak mungkin IHSG akan terus 
menawarkan 'flash sale' hingga situasi 
pandemi benar-benar diyakini telah 
terkendali. Kebijakan penerapan PSBB 
memang akan sangat berdampak pada 
harga saham-saham yang 
diperdagangkan di BEI. Hal ini juga 
terjadi pada saat penerapan PSBB di 
awal-awal terjadinya pandemi di 
Indonesia. Bayangkan saja, belum ada 
24 jam setelah pernyataan dibuat, IHSG 
sudah anjlok 5%, apalagi nanti jika benar-
benar PSBB itu akan diterapkan ketat 
seperti pada awal adanya wabah Covid 
19 di DKI Jakarta. Program pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) yang sudah 
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digagas dan dilakukan oleh 
pemerintah pusat sepertinya akan 
menguap begitu saja jika nantinya 
DKI Jakarta akan benar-benar 
melakukan PSBB ketat seperti pada 
awal adanya Covid 19. Dana ratusan 
triliun rupiah yang telah dikucurkan 
dalam program pemulihan ekonomi 
nasional (PEN) tak akan terlihat 
dampaknya, karena orang akan 
dibatasi lagi untuk beraktivitas, orang 
akan ketakutan lagi untuk keluar 
rumah, walaupun konsumsi bahan 
pokok akan meningkat, tetapi 
permintaan barang-barang yang 
bersifat sekunder dan tersier otomatis 
akan merosot drastis terjun bebas, 
disinilah para pengusaha UKM dan 

UMKM akan kembali menjadi korban 
utama dari sebuah kebijakan yang 
sepertinya lebih dahulu dilontarkan 
sebelum dipikirkan. Kesehatan dan 
ekonomi itu sama pentingnya dalam 
proses percepatan penanganan pandemi 
Covid 19 di Indonesia, khususnya di DKI 
Jakarta yang notabene adalah Ibukota 
negara. Kesehatan dan ekonomi harus 
bisa berjalan beriringan, tidak boleh 
tumpang tindih satu sama lain, karena 
jika salah satu ditinggal maka 
dampaknya akan sama saja, sama 
susahnya sama matinya. Kebijakan yang 
kemarin dilontarkan oleh Gubernur DKI 
Jakarta terkait rencana akan 
menerapkan kembali PSBB ketat di DKI 
Jakarta seperti pada awal terjadinya 
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"Beberapa busa yang muncul di urine ini 
normal dan dapat dipengaruhi oleh 
seberapa cepat aliran kencing dan 
seberapa jauh perjalanan urine ini 
sebelum keluar di toilet," ujar dr Yankov 

Kecepatan keluarnya urine dapat 
mempengaruhi munculnya busa ini ketika 
mereka dikeluarkan. Ketika urine keluar 
dengan kecepatan tinggi maka 
memungkinkan kemunculan busa ini juga.

Kesehatan yang kita miliki dapat dinilai 
melalui berbagai macam hal. Salah satu 
indikator yang cukup mudah yaitu 
berdasar air kencing yang keluar.
Baik warna, bau, serta berbagai hal lain 
pada urine yang kita keluarkan dapat 
membantu kita mengenali kondisi diri kita. 
Pada kondisi air kencing ini, bisa ditebak 
kesehatan 
seseorang.
Salah satu 
hal yang 
kerap luput 
dari 
pandangan 
kita adalah 
ketika air 
kencing 
yang keluar 
ternyata 
berbusa. 
Munculnya 
busa pada 
urine ini 
tentu saja 
cukup 
berbeda 
dari kebiasaan dan dapat muncul karena 
berbagai kondisi.Terdapat sejumlah hal 
yang bisa menjadi penyebab munculnya 
busa pada air kencing ini. Dilansir dari 
Health 24, ini sejumlah alasan mengapa 
air seni kita berbusa.Aliran Kencing yang 
Sangat Cepat

Penyebab Air Kencing Berbusa

Hasilnya, kencing menjadi berbusa 
karena banyak kandungan sedangkan 
air hanya sedikit. Minum air bisa jadi 
salah satu cara ketika kencing kamu 
berbusa untuk mengetahui apakah ini 

Liss, Nephroligis di CareMount Medical, 
New York.
Kerja Ginjal yang Tak Beres

Dehidrasi
Air merupakan kandungan utama yang 
terdapat pada urine. Ketika kamu tidak 
cukup banyak minum dan kekurangan 
minum, kencingmu bisa 
berbusa."semakin dehidrasi seseorang, 
makan urine semakin keruh karena 
tubuh berusaha untuk menyimpan air," 
terang dr Liss.

Munculnya busa pada air kencing dapat 
disebabkan karena kerja ginjal yang 
agak bermasalah. Ketika air seni 
tampak berbusa, hal ini dapat 
disebabkan karena kelebihan protein 

yang tak 
mampu 
difilter 
ginjal."Pad
a kondisi 
normal, 
filter di 
ginjal tidak 
akan 
melewatka
n molekul 
protein 
dari darah 
lewat dan 
berakhir 
menjadi 
urine," 
terang dr 
Liss."Peni

ngkatan protein pada urine umumnya 
merupakan bukti dari filter ginjal yang 
bocor dan bermasalah," sambungnya.

Covid 19 terkesan hanya ingin mencari 
popularitas, menjaga nama agar tetap 
diberitakan di media. Karena ternyata 
hal tersebut belum di koordinasikan 
dengan pemerintah pusat, bahkan 
kepala-kepala daerah penyangga DKI 
Jakarta pun ternyata tidak sepakat 
dengan PSBB ketat tersebut. Seorang 
pemimpin daerah haruslah seorang 
yang mempunyai nalar yang baik, daya 
analisa yang mumpuni, mempunyai 
kepekaan jiwa yang lebih dari orang 
biasa, dan mempunyai pikiran yang 
solutif, karena berjuta-juta nasib rakyat 
yang dipimpinnya berada dalam 
genggamannya. Jika dia salah dalam 
mengambil kebijakan yang berdampak 
langsung kepada rakyat yang 
dipimpinnya, maka bukannya 
persoalan akan semakin terkendali, 
tetapi malah akan menimbulkan 
persoalan baru yang dampaknya bisa 
lebih buruk dari sebelum kebijakan 
tersebut diambil. Seorang pemimpin 
daerah haruslah rasional, pemimpin 
daerah tidak boleh irrasional. 
Kebijakan yang diambil dengan 
rasionalitas maka dampaknya akan 
relatif positif untuk masyarakat, akan 
tetapi jika pemimpin daerah mengambil 
sebuah kebijakan dengan didasari 

irasionalitas(tidak masuk akal), maka 
dampak dari kebijakan tersebut pasti 
hanya akan merusak. Biasanya orang 
menginjak rem itu pasti karena dia ingin 
berhenti, entah karena di depannya ada 
orang lewat, entah karena di depannya 
lampu lalu lintas tiba-tiba menunjukan 
warna merah, entah karena ingin dapat 
perhatian dari pengendara lain atau bisa 
jadi karena dia tiba-tiba melihat ada uang 
segepok di pinggir jalan dan dia berniat 
untuk mengambil dan memilikinya. Masih 
ada beberapa hari untuk memikirkan, 
menganalisa dan memutuskan apakah 
kebijakan tersebut benar-benar jalan 
terbaik yang harus diambil atau bukan 
(keputusan dikeluarkan PSBB atau tidak 
hari minggu jam 13.00). Jika ternyata 
kebijakan PSBB ketat tersebut nantinya 
akan tetap diterapkan, dan dampaknya 
malah semakin membuat DKI Jakarta 
semakin tidak karuan, semrawut dan 
kacau. Sudahlah jika anies selama ini 
tidak bisa memimpin Jakarta, lebih baik 
anda mengundurkan diri dari jabatan 
Gubernur DKI Jakarta, serahkan amanah 
itu kepada wakil anda! Tak perlu malu 
untuk mengundurkan diri, karena kalau 
memang tidak becus kerja memang jalan 
terbaik adalah mengundurkan diri, 
sebelum dipecat rakyat.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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disebabkan karena dehidrasi.

Infeksi Kronis

Pengaruh protein kembali berperan 
pada masalah ini. Baik diabetes 
maupun hipertensi dapat memengaruhi 
aliran darah ke ginjal dan menghambat 
fungsinya.

Diabetes atau Hipertensi

"Hal ini meningkatkan tekanan yang 
berakibat adanya luka dan protein pada 
urine," jelas dr Liss.Untuk mengetahui 
apakah busa pada air seni diakibatkan 
oleh dua penyakit tersebut, penting 
untuk mengenali gejala-gejala lainnya. 
Jika memang sungguh-sungguh terjadi, 
maka penting untuk segera 
mengunjungi dokter.

Infeksi kronis seperti hepatitis atau HIV 
dapat meningkatkan kadar protein di 
dalam urine. Beberapa infeksi dapat 
secara langsung menyerang filter ginjal, 
sedangkan beberapa lainnya 
menyebabkan pembengkakan yang 
berefek pada ginjal.Jika kamu memang 
memiliki berbagai penyakit kronis ini, 
maka dapat diperkirakan bahwa busa ini 
muncul karena hal tersebut. Untuk 
mengobati busa pada kencing ini, 
sebaiknya periksakan langsung ke 
dokter.
Kebiasaan Penggunaan Obat Pereda 
Sakit
Penggunaan beberapa obat pereda 
sakit seperti painkiller dapat membuat 
air seni menjadi lebih berbusa dibanding 
biasanya. Dr. Liss menyebut bahwa 
penggunaan hal tersebut dapat 

Kondisi autoimun dapat meningkatkan 
tekanan dan tegangan pada ginjal. Hal ini 
dapat berdampak cukup banyak pada 
proses penyaringan yang terjadi di 
ginjal."Sama seperti pada infeksi kronis, 
kondisi autoimun dapat berakibat 
munculnya protein pada urine melalui 
sistem imun orang tersebut yang secara 
keliru menyerang filter pada ginjal," 
terang dr Liss.
Kanker Darah

membuat seseorang memiliki kadar 
protein tinggi pada urine.Pada beberapa 
kasus, obat pereda sakit itu dapat 
menghasilkan reaksi alergi yang 
menyebabkan radang pada ginjal. Oleh 
karena itu, sebaiknya jangan 
menggunakan obat-obatan jenis ini untuk 
jangka waktu yang lama.
Penyakit Autoimun

Delapan hal tadi dapat ditengarai sebagai 
penyebab munculnya busa pada air seni. 
Namun jika hal ini terus-menerus terjadi, 
sebaiknya kamu segera 
mengkonsultasikannya dengan dokter.

Dr Liss menerangkan bahwa ketika terjadi 
penyakit ini, antibodi yang dihasilkan 
tubuh karena kanker kemudian meracuni 
filter ginjal dan memunculkan protein 
pada urine. Namun penyakit ini cukup 
jarang terjadi dibanding berbagai hal lain 
yang menyebabkan urine berbusa.

Myeloma berlipat, secara khusus 
merupakan jenis kanker yang terbentuk 
pada sel plasma di darah. Penyakit ini 
dapat menimbulkan munculkan protein 
tambahan pada urine.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara 
resmi memberlakukan Pembatasan 
Sosial Beskala Besar (PSBB) total mulai 
Senin, 14 September 2020. Menurut 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
saat ini ibu kota dalam kondisi darurat 
Covid-19 dan pihaknya harus mengerem 
darurat PSBB transisi."Dalam rapat 
Gugus Tugas Percepatan Pengendalian 
Covid-19 di Jakarta tadi sore, 
disimpulkan bahwa kita akan menarik 
rem darurat. Artinya, kita terpaksa 
menerapkan kembali PSBB seperti pada 

masa awal pandemi dulu. Bukan lagi 
PSBB transisi. Jadi prinsipnya mulai 
Senin, 14 September 2020, kita akan 
berlakukan kembali PSBB," kata Anies 
Baswedan dalam konferensi virtual, 
Rabu malam, 9 September 2020.

Dia menegaskan, hal ini harus 

Mantan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) ini 
menerangkan, dengan diterapkan 
kembali PSBB total, maka kegiatan 
perkantoran, belajar, serta ibadah akan 
dilakukan di rumah. 

Jakarta PSBB Lagi Mulai Besok
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Warteg Ramayana  
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Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara 
resmi memberlakukan Pembatasan 
Sosial Beskala Besar (PSBB) total mulai 
Senin, 14 September 2020. Menurut 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
saat ini ibu kota dalam kondisi darurat 
Covid-19 dan pihaknya harus mengerem 
darurat PSBB transisi."Dalam rapat 
Gugus Tugas Percepatan Pengendalian 
Covid-19 di Jakarta tadi sore, 
disimpulkan bahwa kita akan menarik 
rem darurat. Artinya, kita terpaksa 
menerapkan kembali PSBB seperti pada 

masa awal pandemi dulu. Bukan lagi 
PSBB transisi. Jadi prinsipnya mulai 
Senin, 14 September 2020, kita akan 
berlakukan kembali PSBB," kata Anies 
Baswedan dalam konferensi virtual, 
Rabu malam, 9 September 2020.

Dia menegaskan, hal ini harus 

Mantan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) ini 
menerangkan, dengan diterapkan 
kembali PSBB total, maka kegiatan 
perkantoran, belajar, serta ibadah akan 
dilakukan di rumah. 

Jakarta PSBB Lagi Mulai Besok
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Dalam catatannya, data per 9 
September 2020 menunjukkan bahwa 
secara kumulatif jumlah kasus Covid-19 
di Jakarta sudah mencapai 49.837 
kasus.Kendati demikian, kata Anies, 
angka kematian akibat Covid-19 di 
Jakarta mengalami penurunan, tetapi 

disampaikan seawal mungkin sebagai 
ancang-ancang bagi seluruh masyarakat 
Jakarta agar bisa mengantisipasi 
pemberlakuan PSBB seperti 
semula."Detail-nya akan kami 
sampaikan beberapa hari ke depan. Tapi 
secara garis besar, pada prinsipnya 
perlu kami sampaikan awal sebagai 
ancang-ancang pada seluruh 
masyarakat bahwa kita akan menuju 
pada PSBB. Ada fase, ada proses, 
supaya kita bisa menyiapkan ini agar 
berjalan dengan baik," ujarnya.

secara absolut jumlah kematian 
harian terus mengalami peningkatan. 
Sampai saat ini sudah ada 1.347 
korban yang meninggal dunia akibat 
terinfeksi virus menular 
itu."Sesungguhnya angka kematian di 
Jakarta memang rendah, yaitu 2,7 
persen, lebih rendah dari tingkat 
kematian nasional di angka 4,1 
persen, bahkan lebih rendah dari 
angka kematian global di angka 3,3 
persen," ucapnya. "Secara 
persentase memang rendah, tetapi 
secara nominal, angka kematian di 
Jakarta terus meningkat. Perlu saya 
garisbawahi, ini bukan hanya angka 
statistik, tetapi nyawa saudara kita 
yang harus selalu kita usahakan 
untuk diselamatkan," kata Anies 
Baswedan.
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Partai Gerindra menyatakan struktur 
kepengurusan DPP dalam keadaan 
demisioner. Susunan kepengurusan 
Partai Gerindra baru saja diserahkan ke 
Kementerian Hukum dan HAM pada 
Selasa (8/9) dan belum disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM 

Polemik Poyuono Dan Anggota Gerindra

(Kemenkumham).
Elite Partai Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad pun mengingatkan apabila ada 
orang tertentu yang mengatasnamakan 
Partai Gerindra selain Ketua Umum 
Partai Gerindra Prabowo Subianto dan 
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Pernyataan Dasco diduga terkait 
dengan sejumlah pernyataan Wakil 
Ketua Umum Partai Gerindra hasil 
Kongres Gerindra 2015, Arief Poyuono 
di sejumlah media yang dianggap kerap 
bertentangan dengan sikap partai. 
Terakhir, Poyuono mengkritik kebijakan 
PSBB total Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. Kata Poyuono, Anies tak 
berkoordinasi dengan pemerintah pusat 
dan layak dinonaktifkan sebagai 
gubernur.Sebelumnya, Poyuono juga 

"Oleh karena itu, sekali lagi kami 
sampaikan bila pihak-pihak yang atas 
namakan Waketum, Ketua DPP Partai 
Gerindra atau Dewan Pembina kecuali 
Pak Prabowo sebagai Ketum dan Ketua 
Dewan Pembina atau Ahmad Muzani 
selaku Sekjen adalah tidak benar," jelas 
Dasco.Kata Dasco hanya pernyataan 
juru bicara yang masih bisa 
mengatasnamakan Partai Gerindra.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, 
pernyataan itu tidak sah.

Poyu juga mengancam akan membawa 
persoalan ke ranah hukum bila dirinya 
dicoret dari keanggotaan partai Gerindra.

mengeluarkan pernyataan pembelaan 
terhadap Ketua DPP PDIP Puan 
Maharani. Poyu meminta agar pernyataan 
Puan soal provinsi Sumatera Barat dan 
Pancasila tak dipolitisasi.Terkait 
pernyataan Dasco, Poyuono justru 
mempertanyakannya. Menurutnya, dia 
masih sah dan berhak untuk berbicara 
mengatasnamakan partai Gerindra, sebab 
Menkumham belum mengesahkan 
kepengurusan hasil KLB.
"Saya masih berhak berbicara sebagai 
Waketum Gerindra, kan pengurus KLB 
belum disahkan Menkumham," katanya 
kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

Ada beberapa faksi. Ya banyak kader 
takut saya jadi Ketua Umum Gerindra di 
masa depan," katanya.

Poyuono menduga ada sejumlah elite 
Gerindra yang berencana menendangnya 
dari partai. 

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Centers for Disease Control and 
Prevention ( CDC) atau Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 
Amerika Serikat mengeluarkan 
peringatan Level 3 bagi warga AS yang 
berencana berkunjung ke Indonesia. 
Mengutip publikasi di laman resmi CDC, 
peringatan level 3 artinya orang-orang 
diminta untuk 
menghindari masuk ke 
Indonesia, kecuali 
untuk kepentingan 
yang mendesak. CDC 
menyebutkan, risiko 
penularan Covid-19 di 
Indonesia tergolong 
tinggi. Pernyataan ini 
dikeluarkan pada awal 
Agustus 2020. 
Berdasarkan data dari 
Satuan Tugas 
Penanganan Covid-
19, hingga Senin (7/9/2020), total kasus 
di Indonesia tercatat 196.989 kasus. 
Penambahan kasus harian dalam 
beberapa pekan terakhir selalu di atas 
2.000, bahkan beberapa kali di atas 
3.000 kasus. Peringatan perjalanan 
internasional untuk keperluan tidak 
mendesak ini diberlakukan bagi seluruh 
warga AS. Sementara itu, warga AS yang 
memiliki risiko tinggi terhadap infeksi 
Covid-19, seperti orang tua dan orang 
yang memiliki penyakit bawaan, diimbau 
untuk benar-benar menghindari dan 
menunda rencana berkunjung ke 
Indonesia meski untuk keperluan 
esensial, apalagi untuk keperluan 
nonesensial. Perjalanan esensial 
misalnya untuk kerja kemanusiaan, 
alasan medis, kepentingan keluarga 
yang mendesak, dan sebagainya. 
Peringatan ini dikeluarkan karena CDC 
menganggap jika ada warganya yang 
terinfeksi Covid-19 di Indonesia, layanan 
kesehatan yang bisa mereka akses akan 
sangat terbatas. Jika memang harus 
pergi ke Indonesia, CDC menekankan 
pentingnya mematuhi protokol kesehatan 
untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan 

orang lain. Misalnya, menghindari 
kontak dekat dengan orang lain yang 
berasal dari lingkar luar, menggunakan 
masker saat di area publik, sering 
mencuci tangan dengan sabun atau 
hand sanitizer, dan langkah 
pencegahan lainnya. Setelah kembali 
dari melakukan perjalanan dari 
Indonesia, semua warga AS diminta 

untuk tetap 
menerapkan 
protokol 
kesehatan, 
meskipun kondisi 
terlihat fit dan 
sehat. Tetap 
tinggal di rumah, 
menghindari 
orang dengan 
risiko tinggi 
tertular, dan 
melakukan tes 

Covid-19 juga menjadi saran yang 
harus ditaati. Selain itu, mereka 
diminta untuk rutin memantau 
kesehatan diri sendiri, segera cek jika 
merasa mendapatkan gejala Covid-19. 
Dikutip dari The New York Times, 
larangan level 3 ini tidak hanya 
diberlakukan untuk Indonesia, tetapi 
juga sejumlah negara lain, seperti 
Jamaika, Kenya, Italia, Inggris, dan 
Perancis. Bahkan, ada larangan level 
4, yaitu warga AS benar-benar dilarang 
untuk bepergian ke negara tertentu 
untuk kepentingan yang mendesak 
ataupun tidak, baik untuk orang sehat 
maupun berisiko. Negara-negara yang 
masuk larangan perjalanan level 4 ini 
di antaranya adalah Meksiko, India, 
Bahamas, dan Rusia. Selain CDC 
Amerika Serikat, Malaysia juga 
mengeluarkan larangan perjalanan ke 
Indonesia yang berlaku mulai Senin 
(7/9/2020) karena angka kasus di 
Indonesia yang melebihi 150.000. 
Warga asal Indonesia dan negara-
negara lain dengan kasus Covid-19 di 
atas 150.000 juga dilarang masuk ke 
Malaysia.

CDC Keluarkan Travel Warning Ke Indonesia
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mengeluarkan larangan perjalanan ke 
Indonesia yang berlaku mulai Senin 
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Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) 
mengusir kapal coast guard China di 
wilayah yurisdiksi Indonesia. Kapal 
coast guard China 
tersebut terdeteksi di 
ZEEI Laut Natuna 
Utara pada Sabtu 
(12/09/2020) pukul 
10.00 WIB.  Kapal 
coast guard China 
dengan nomor 
lambung 5204 
bersikeras mereka 
sedang berada di 
area nine dash line 
yang merupakan wilayah teritorial 
China.  Padahal berdasarkan UNCLOS 
1982 tidak diakui keberadaan nine dash 
line, dan kapal coast guard China 5204 
sedang berada di area ZEEI. Oleh 
sebab itu, KN Nipah 321 mengusir 

Coast Guard China Tak Mau Keluar Dari Natuna

kapal penjaga China tersebut.  Namun 
hingga berita ini diturunkan, KN Nipah 
321 masih berupaya menghalau CCG 

5204 keluar dari ZEEI. 
Berdasarkan rilis Bakamla 
RI, mereka sedang 
berkoordinasi dengan 
Kemenkopolhukam dan 
Kemenlu terkait hal ini. 
Sebagai informasi, KN 
Nipah 321 adalah salah 
satu unsur Bakamla RI 
yang sedang 
melaksanakan operasi 

cegah tangkal 2020 di wilayah zona 
maritim barat Bakamla. Operasi yang 
dilepas pada 4 September lalu di 
dermaga JICT Tanjung Priok oleh Kepala 
Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, ini 
rencana akan digelar hingga akhir 
November 2020

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

Kamu sedang memikirkan sesuatu 
hingga galau dan melupakan pasangan. 
Coba tenangkan pikiranmu dan lakukan 
pendekatan kembali pada si dia. Tak 
seperti yang kamu duga, pasanganmu 
justru bisa memberi jalan 
keluar.Bukankah dua orang berfikir lebih 
baik jika dibandingkan satu orang. 
Ingatlah jangan selalu keras kepala.

Gemini May 21 - June 20

Kadang kamu merasa ada jarak yang 
memisahkan antara kamu dan si dia. 
Sebenarnya, rasa tak berdaya ini 
hanyalah ilusi dan buah dari 
ketakutanmu sendiri. Cobalah menjadi 
pribadi yang lebih hangat dan semuanya 
akan baik-baik saja.

Kamu dan pasanganmu adalah dua 
individu berbeda, tak heran jika kalian 
memiliki pola pikir yang berbeda juga. 
Jangan pernah memaksa untuk 
menyamakan visi jika kalian tak 
menyadari arti dari perbedaan.Carilah 
jalan untuk memecahkan perbedaan 
yang ada.

Pisces February 19 - March 20

Cancer June 21 - July 22

Apakah realistis jika semua 
kebutuhanmu dipenuhi oleh pasangan? 
Tidak, jawabannya tentu tidak. 
Sebaiknya atur ulang prinsip kuno itu 
dan berusaha dengan keringat sendiri 
untuk memenuhi semua 
kebutuhanmu.Janganlah menjadi benalu, 
bukankah lebih bangga jika bisa mandiri 
dari pada bergantung pada orang lain

Aquarius January 20 - February 18 

Aries March 21 - April 19

Taurus April 20 - May 20

Kamu dan pasanganmu adalah sejoli 
ideal yang jadi panutan banyak orang. 
Sayangnya demi menjaga ini semua, 
kalian kehilangan banyak peluang untuk 
mengembangkan potensi masing-
masing.Keuangan minggu ini ada 
pemasukan yang di tunggu tunggu.

Pasanganmu sedang kesulitan 
keuangan dan ia butuh dukunganmu. 
Sadarilah beberapa kemungkinan yang 
akan terjadi. Ingat, kamu tak bisa 

 Libra September 23 - October 22
Cintamu dan pasangan berjalan 
semakin kuat dari ke hari. Ini semua 
berkat sifat tulusmu yang diungkapkan 
apa adanya. Caramu berkomunikasi 
juga membantu si dia jatuh cinta 
berkali-kali padamu.

Capricorn December 22 - January 19

Kamu dan pasanganmu akan memiliki 
hubungan yang awet tapi tidak 
fleksibel. Kalian kaku dan tak mau 
melebur satu sama lain. Kamu juga 
merasa berat untuk melepasnya dan 
memilih bertahan.

Sagittarius November 22 - December 
21

Virgo August 23 - September 22

Scorpio October 23 - November 21

Tiba-tiba saja, kamu merasa sangat 
sentimental dan menyadari betapa 
pentingnya si dia bagi hidupmu. Kamu 
mendadak tak mau kehilangannya, 
padahal segalanya sedang baik-baik 
saja.Akan ada berita yang 
menggembirakan dalam minggu 
ini.Selalu ingat bersyukur kepadaNYA.

Ada pemasukan yang menggembirakan 
ditengah situasi yang 
memburukPercintaan yang baik erat 
kaitannya dengan hubungan yang 
seimbang. Jadi, jika kamu ingin 
segalanya berjalan lancar, maka 
bersikaplah yang adil pada pasangan.

Zodiak Capricorn sedang menyusun 
anggaran untuk merenovasi rumah 
bersama pasangan. Jika kalian saling 
bekerja sama, semua prosesnya akan 
berjalan lancar. Jangan tunda lagi, 
karena ini waktu yang tepat untuk 
merealisasikan rencana besar.

percaya sepenuhnya dengan orang 
yang baru dikenal.
Leo July 23 - August 22

 

Selama ini, zodiak Leo punya 
keunggulan yang tak dimiliki orang lain, 
yaitu jago menyelesaikan masalah. Hal 
ini juga membuatmu dipertahankan 
oleh pasangan.Tetapi janganlah hal ini 
membuat kamu takabur dan sombong 
didepan pasangan mu.
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coast guard China 
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ZEEI Laut Natuna 
Utara pada Sabtu 
(12/09/2020) pukul 
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coast guard China 
dengan nomor 
lambung 5204 
bersikeras mereka 
sedang berada di 
area nine dash line 
yang merupakan wilayah teritorial 
China.  Padahal berdasarkan UNCLOS 
1982 tidak diakui keberadaan nine dash 
line, dan kapal coast guard China 5204 
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sebab itu, KN Nipah 321 mengusir 
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hingga berita ini diturunkan, KN Nipah 
321 masih berupaya menghalau CCG 

5204 keluar dari ZEEI. 
Berdasarkan rilis Bakamla 
RI, mereka sedang 
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Kemenlu terkait hal ini. 
Sebagai informasi, KN 
Nipah 321 adalah salah 
satu unsur Bakamla RI 
yang sedang 
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maritim barat Bakamla. Operasi yang 
dilepas pada 4 September lalu di 
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akan baik-baik saja.
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individu berbeda, tak heran jika kalian 
memiliki pola pikir yang berbeda juga. 
Jangan pernah memaksa untuk 
menyamakan visi jika kalian tak 
menyadari arti dari perbedaan.Carilah 
jalan untuk memecahkan perbedaan 
yang ada.
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Tidak, jawabannya tentu tidak. 
Sebaiknya atur ulang prinsip kuno itu 
dan berusaha dengan keringat sendiri 
untuk memenuhi semua 
kebutuhanmu.Janganlah menjadi benalu, 
bukankah lebih bangga jika bisa mandiri 
dari pada bergantung pada orang lain
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Taurus April 20 - May 20

Kamu dan pasanganmu adalah sejoli 
ideal yang jadi panutan banyak orang. 
Sayangnya demi menjaga ini semua, 
kalian kehilangan banyak peluang untuk 
mengembangkan potensi masing-
masing.Keuangan minggu ini ada 
pemasukan yang di tunggu tunggu.

Pasanganmu sedang kesulitan 
keuangan dan ia butuh dukunganmu. 
Sadarilah beberapa kemungkinan yang 
akan terjadi. Ingat, kamu tak bisa 

 Libra September 23 - October 22
Cintamu dan pasangan berjalan 
semakin kuat dari ke hari. Ini semua 
berkat sifat tulusmu yang diungkapkan 
apa adanya. Caramu berkomunikasi 
juga membantu si dia jatuh cinta 
berkali-kali padamu.

Capricorn December 22 - January 19

Kamu dan pasanganmu akan memiliki 
hubungan yang awet tapi tidak 
fleksibel. Kalian kaku dan tak mau 
melebur satu sama lain. Kamu juga 
merasa berat untuk melepasnya dan 
memilih bertahan.

Sagittarius November 22 - December 
21

Virgo August 23 - September 22

Scorpio October 23 - November 21

Tiba-tiba saja, kamu merasa sangat 
sentimental dan menyadari betapa 
pentingnya si dia bagi hidupmu. Kamu 
mendadak tak mau kehilangannya, 
padahal segalanya sedang baik-baik 
saja.Akan ada berita yang 
menggembirakan dalam minggu 
ini.Selalu ingat bersyukur kepadaNYA.

Ada pemasukan yang menggembirakan 
ditengah situasi yang 
memburukPercintaan yang baik erat 
kaitannya dengan hubungan yang 
seimbang. Jadi, jika kamu ingin 
segalanya berjalan lancar, maka 
bersikaplah yang adil pada pasangan.

Zodiak Capricorn sedang menyusun 
anggaran untuk merenovasi rumah 
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keunggulan yang tak dimiliki orang lain, 
yaitu jago menyelesaikan masalah. Hal 
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oleh pasangan.Tetapi janganlah hal ini 
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TEXT : 215-271-3057

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

Hiring 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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

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 )

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
memperingatkan Presiden Perancis 
Emanuel Macron untuk tidak main-main 
dengan Turki. Peringatan itu dilontarkan 
Erdogan pada Sabtu (12/9/2020) di 
tengah ketegangannya dengan Yunani 
sebagaimana dilansir dari AFP. "Jangan 
main-main dengan orang-orang Turki. 
Jangan main-main dengan Turki," kata 
Erdogan dalam pidato yang disiarkan 
televisi pemerintah pada peringatan 40 
tahun kudeta militer 1980. Sebelumnya, 
Macron mengutuk keras Turki di tengah 
kebuntuannya dengan Yunani dan 
Siprus. Macron juga mengutuk Turki 
atas klaimnya terhadap temuan 
cadangan minyak yang besar di Laut 
Mediterania Timur. Erdogan mendesak 
Yunani untuk "menjauh dari tindakan 
yang salah" yang didukung oleh 
negara-negara seperti Perancis di 
perairan yang disengketakan itu. Bulan 
lalu, angkatan laut Turki dan Yunani 
saling berlatih di perairan tersebut. Hal 
itu dibalas Perancis dengan 
meningkatkan kehadiran militernya di 
kawasan itu. Pada Kamis (10/9/2020) 
Macron mengatakan orang Eropa harus 
dengan jelas dan tegas membedakan 
antara Turki sebagai bangsa dan rakyat 
dengan Erdogan melalui perbuatannya 
yang tidak dapat diterima. Pemimpin 
Perancis itu mengatakan itu sebelum 
gelaran konferensi tingkat tinggi ( KTT) 
dengan tujuh negara Mediterania 
anggota Uni Eropa di mana mereka 
mengancam akan memberikan sanksi 
kepada Turki. Ketegangan terbaru 
dimulai setelah Turki mengerahkan 
kapal penelitian Oruc Reis yang 
dikawal kapal perang ke perairan yang 
disengketakan pada 10 Agustus dan 
memperpanjang misi sebanyak tiga 
kali.Saat Perayaan Idul Adha Namun, 
Erdogan pada Sabtu menepis 
pernyataan tersebut dan menuduh 
Macron kurang pengetahuan sejarah. 
"Tuan Macron, Anda akan mendapat 
lebih banyak masalah dengan saya," 
ancam Erdogan. Itu adalah komentar 

pertama Erdogan yang secara langsung 
menuding Macron setelah memilih diam 
beberapa waktu terakhir. Dia kemudian 
mengatakan Perancis "tidak bisa 
memberikan pelajaran tentang 
kemanusiaan" kepada Turki. Erdogan 
juga mengatakan kepada Macron agar 
Perancis berkaca, terutama perbuatan 
Perancis di Aljazair dan peran Perancis 
dalam genosida Rwanda pada 1994. 
Hubungan antara Turki dan Perancis 
telah memburuk di Mediterania timur. 
Kedua sekutu itu juga tidak setuju pada 
masalah besar lainnya termasuk konflik 
Suriah dan Libya. Ankara dan Paris 
sebelumnya bertukar duri setelah para 
pejabat Perancis pada 2018 bertemu 
dengan para pemimpin Kurdi Suriah 
terkait dengan milisi yang didukung AS 
yang dipandang oleh Turki sebagai 
"teroris". Kedua negara juga berada di 
sisi yang berlawanan di Libya. Ankara 
mendukung pemerintah yang diakui PBB 
di Tripoli dibandingkan pemimpin militer 
Khalifa Haftar.Perancis diduga 
mendukung Haftar, tetapi berkeras bahwa 
mereka bersikap netral dalam konflik 
tersebut. Erdogan menuduh Perancis 
turut campur tangan di Libya "untuk 
minyak" dan di Afrika untuk "berlian, 

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

Erdogan Peringatkan Presiden Perancis
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for outdoor seating.
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Ada tempat parkir $1.400/bulan.
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Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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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
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Hub : Bagus Tjandra
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Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
memperingatkan Presiden Perancis 
Emanuel Macron untuk tidak main-main 
dengan Turki. Peringatan itu dilontarkan 
Erdogan pada Sabtu (12/9/2020) di 
tengah ketegangannya dengan Yunani 
sebagaimana dilansir dari AFP. "Jangan 
main-main dengan orang-orang Turki. 
Jangan main-main dengan Turki," kata 
Erdogan dalam pidato yang disiarkan 
televisi pemerintah pada peringatan 40 
tahun kudeta militer 1980. Sebelumnya, 
Macron mengutuk keras Turki di tengah 
kebuntuannya dengan Yunani dan 
Siprus. Macron juga mengutuk Turki 
atas klaimnya terhadap temuan 
cadangan minyak yang besar di Laut 
Mediterania Timur. Erdogan mendesak 
Yunani untuk "menjauh dari tindakan 
yang salah" yang didukung oleh 
negara-negara seperti Perancis di 
perairan yang disengketakan itu. Bulan 
lalu, angkatan laut Turki dan Yunani 
saling berlatih di perairan tersebut. Hal 
itu dibalas Perancis dengan 
meningkatkan kehadiran militernya di 
kawasan itu. Pada Kamis (10/9/2020) 
Macron mengatakan orang Eropa harus 
dengan jelas dan tegas membedakan 
antara Turki sebagai bangsa dan rakyat 
dengan Erdogan melalui perbuatannya 
yang tidak dapat diterima. Pemimpin 
Perancis itu mengatakan itu sebelum 
gelaran konferensi tingkat tinggi ( KTT) 
dengan tujuh negara Mediterania 
anggota Uni Eropa di mana mereka 
mengancam akan memberikan sanksi 
kepada Turki. Ketegangan terbaru 
dimulai setelah Turki mengerahkan 
kapal penelitian Oruc Reis yang 
dikawal kapal perang ke perairan yang 
disengketakan pada 10 Agustus dan 
memperpanjang misi sebanyak tiga 
kali.Saat Perayaan Idul Adha Namun, 
Erdogan pada Sabtu menepis 
pernyataan tersebut dan menuduh 
Macron kurang pengetahuan sejarah. 
"Tuan Macron, Anda akan mendapat 
lebih banyak masalah dengan saya," 
ancam Erdogan. Itu adalah komentar 

pertama Erdogan yang secara langsung 
menuding Macron setelah memilih diam 
beberapa waktu terakhir. Dia kemudian 
mengatakan Perancis "tidak bisa 
memberikan pelajaran tentang 
kemanusiaan" kepada Turki. Erdogan 
juga mengatakan kepada Macron agar 
Perancis berkaca, terutama perbuatan 
Perancis di Aljazair dan peran Perancis 
dalam genosida Rwanda pada 1994. 
Hubungan antara Turki dan Perancis 
telah memburuk di Mediterania timur. 
Kedua sekutu itu juga tidak setuju pada 
masalah besar lainnya termasuk konflik 
Suriah dan Libya. Ankara dan Paris 
sebelumnya bertukar duri setelah para 
pejabat Perancis pada 2018 bertemu 
dengan para pemimpin Kurdi Suriah 
terkait dengan milisi yang didukung AS 
yang dipandang oleh Turki sebagai 
"teroris". Kedua negara juga berada di 
sisi yang berlawanan di Libya. Ankara 
mendukung pemerintah yang diakui PBB 
di Tripoli dibandingkan pemimpin militer 
Khalifa Haftar.Perancis diduga 
mendukung Haftar, tetapi berkeras bahwa 
mereka bersikap netral dalam konflik 
tersebut. Erdogan menuduh Perancis 
turut campur tangan di Libya "untuk 
minyak" dan di Afrika untuk "berlian, 
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Erdogan Peringatkan Presiden Perancis


