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Money Grams $1 = Rp 14.332,- Kurs BI $1 = Rp 14.660,-

bersambung ke hal 3

Rabu
10/21/2020 Edisi 1377

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Kemarin tepat 1 tahun usia 
pemerintahan Presiden Jokowi di 
periode keduanya. Ada yang berbeda di 
dalam periode 
ini, yakni 
pandemi 
Covid-19 dan 
imbas 
negatifnya 
terhadap 
ekonomi yang 
sangat masif. 
Ini pula yang 
membedakan 
pemerintahan 
Presiden 
Jokowi 
dengan era 
presiden-
presiden sebelumnya. Kebayang kan 
kalau menanggapi pandemi Covid-19 

dan resesi ekonomi hanya dengan 
menciptakan lagu atau bicara “saya 
prihatin”? Bandingkan dengan jungkir 

baliknya Presiden 
Jokowi dan 
jajarannya 
bertarung melawan 
Covid-19 sambil 
mempertahankan 
agar ekonomi 
negara ini stabil. 
Kenapa dibilang 
stabil, karena 
tingkat inflasi kita 
masih rendah. 
Harga-harga tidak 
ada yang naik 
melejit. Hanya daya 
beli masyarakat 

yang turun karena sangat terpengaruh 
dengan adanya pandemi ini. Tapi di lain 

شارع الرئیس جوكو ویدودو

Jalan Presiden Joko Widodo

Di UEA
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pihak, banyak peluang terbuka buat 
berusaha, misal di usaha penjualan 
tanaman hias, ikan hias dan sepeda, 
serta makanan rumahan. Sayangnya 
perjuangan Presiden Jokowi ini dibalas 
dengan hoaks, hasutan, tudingan dan 
fitnah oleh para pengacau di negara ini. 
Mereka yang diperbolehkan berdemo, 
menyuarakan aspirasinya sesuai 
konstitusi. Namun, isinya selalu mau 
menurunkan Jokowi. Kenapa nggak 
demo waktu Pilpres 2019 kemarin itu? 
Kalau pun yang disuarakan itu 
kehendak rakyat, kenapa tetap Jokowi 
yang menang di Pilpres 2019? Artinya 
memang ada yang mengompor-
kompori, menggerakkan dan membiayai 
demo-demo ini. Demo-demo ini pun 
ternyata digerakkan oleh hoaks. Entah 
kenapa para mahasiswa itu lebih 
percaya pada hoaks dulu ketimbang 
mendengarkan dan membaca 
penjelasan dari pemerintah. Bingung 
juga kan. Apa kurangnya pemerintah 
buat mereka? Dibanding negara lain 
yang sama-sama kena pandemi Covid-
19, kondisi Indonesia masih jauh lebih 
baik. Dalam masa pandemi yang 

berisiko tinggi kena virus Covid-19 saja 
mereka yang berdemo ini tidak mematuhi 
protokol kesehatan. Mereka saja tidak 
melindungi diri sendiri, gimana mau 
dipercaya oleh rakyat bahwa demo yang 
digelar itu adalah buat rakyat? Logikanya 
kan begitu? Belum lagi soal demo yang 
ditunggangi oleh para pengacau. Bahkan 
ada yang menyamar jadi mahasiswa. 
Yang melihat hal ini dari sudut pandang 
politik pun akan menyebut ini sebagai aji 
mumpung. Mumpung ada objek yang 
didemo, yakni Omnibus Law, sekalian 
demo digelar beberapa hari hingga 
melewati hari satu tahunnya 
pemerintahan Presiden Jokowi periode 
kedua. Mumpung yang lain adalah 
mumpung yang bisa dimanfaatkan para 
lawan politik Jokowi untuk mengacau. 
Masa pandemi Covid-19, di mana tugas 
pemerintah sedang berat-beratnya, jadi 
kesempatan emas bagi para lawan politik 
Jokowi buat mengacau. Kapan lagi kan? 
Ada ketakutan terhadap pandemi, ada 
melambatnya ekonomi, ada undang 
undang yang bisa dijadikan alasan. 
Karena mereka tidak akan sanggup 
menjatuhkan Jokowi jika memakai alasan 
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korupsi. Dari sini sudah terbaca lah ya. 
Sementara itu ternyata kepercayaan 
rakyat terhadap Presiden Jokowi masih 
sangat kuat. Tingkat kepuasan publik 
terhadap pemerintahan Presiden 
Jokowi masih tinggi di angka 66%. Ini 
berdasarkan survei Indikator Politik 
Indonesia pada akhir September 2020. 
Emang siapa sih rakyat yang senang 
lihat orang berdemo? Apalagi demonya 
berujung anarkis. Melempari para 
aparat kepolisian dengan batu dan 
bahkan bom molotov. Sementara para 
politisi yang berkoar-koar pro-rakyat, 
yang mengompor-kompori, hanya 
menonton sambil menyeruput kopi 
dengan nikmatnya. Yang begini para 
mahasiswa dan buruh paham nggak 
sih? Tapi rakyat paham lho! Di lain 
pihak, banyak negara lain yang sangat 
menghormati Presiden Jokowi, sebagai 
seorang pemimpin yang bersih dan 
bekerja keras buat rakyatnya. Hasil 
kerja pemerintahan Presiden Jokowi itu 
terpampang nyata. Jalan, jembatan, 
pelabuhan, bandara, pos perbatasan 
dan pemangkasan birokrasi. Bagusnya 
lagi, Jokowi membuktikan bahwa 
dirinya dan keluarga sangat bersih, 
sangat menjaga uang rakyat. Yang baru 
baru ini terjadi, yaitu penghargaan dari 

luar negeri yaitu : UEA. Salah satu 
penghargaan buat bangsa Indonesia atas 
kepemimpinan Presiden Jokowi adalah 
diresmikannya nama jalan Presiden Joko 
Widodo di Abu Dhabi oleh pemerintah Uni 
Emirat Arab (UEA). Pemerintah Uni 
Emirat Arab (UEA) meresmikan nama 
jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. 
Peresmian nama jalan itu sebagai bentuk 
penghormatan Pemerintah UEA kepada 
Jokowi dalam memajukan hubungan 
bilateral antara RI dan UEA. Peresmian 
nama Jalan Presiden Joko Widodo ini 
digelar Senin (19/10/2020), pukul 16.45 
waktu setempat, oleh Chairman Abu 
Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid bin 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Turut 
hadir dalam peresmian tersebut yakni 
Duta Besar RI untuk UEA dan Koordinator 
Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi. 
"Mereka bersama-sama menyaksikan 
penyingkapan tirai merah yang 
sebelumnya menutup nama jalan 
tersebut," kata Koordinator Fungsi 
Pensosbud KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim 
lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu 
Dhabi, Selasa (20/10/2020). Tampak pula 
sejumlah pejabat setempat dari 
Kementerian Luar Negeri UEA dan Abu 
Dhabi Municipality. "Penamaan jalan 
Presiden Joko Widodo ini merupakan 
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bentuk penghormatan (tribute) 
pemerintah UEA kepada Presiden Joko 
Widodo dalam memajukan hubungan 
bilateral RI-UEA selama ini," demikian 
rilis KBRI Abu Dhabi, seperti dilihat, 
Selasa (20/10). Seremoni peresmian 
nama Jalan Presiden Joko Widodo itu 
dituliskan dalam bahasa Inggris: 
President Joko Widodo Street dan 
dalam bahasa Arab. Jalan Presiden 
Joko Widodo yang diresmikan itu 
berada di salah satu ruas jalan utama, 
yang membelah ADNEC (Abu Dhabi 
National Exhibition Center) dengan 
Embassy Area, kawasan yang 
ditempati sejumlah Kantor Perwakilan 
Diplomatik. Nama jalan sebelumnya 
adalah Al Ma'arij Street (dalam bahasa 
Indonesia artinya eksibisi/pameran) 
yang menghubungkan Jalan Rabdan 
dengan Jalan Tunb Al Kubra di Abu 
Dhabi, ibukota negara Uni Emirat Arab 
(UEA). Tahu di mana letak geografis 
negara UEA itu? Di jazirah Arab. 
Tepatnya, UEA terletak di barat daya 
Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan 
Teluk Persia di antara Oman dan Arab 
Saudi. Uni Emirat Arab adalah sebuah 

negara yang mempunyai dataran yang 
kering kerontang dan mempunyai padang 
pasir yang luas dengan gunung-gunung di 
sebelah timur. Harap diketahui juga nama-
nama jalan di Abu Dhabi umumnya 
merupakan nama geografis yang 
merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan 
tersebut. Sekaligus untuk melestarikan 
budaya dan identitas Abu Dhabi. Namun 
demikian, Pemerintah Abu Dhabi pada 
tahun 2013 telah melakukan perubahan 
nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabi 
dengan nama-nama pemimpin besar 
mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
penghormatan, serta untuk mengenang 
visi, kepemimpinan dan kontribusi mereka 
dalam membangun masyarakat UEA. 
Nama jalan tersebut yaitu: Fatima Bint 
Mubarak Street, Syekh Zayed Bin Sultan 
Street, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Street, 
Khalifa Bin Zayed First Street, dan Sultan 
Bin Zayed First Street, Shakhbut Bin 
Sultan Street, Mubarak Bin Mohammad 
Street, dan Salama Bint Butti Street. Duta 
Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin 
Bagis berharap penamaan Jalan Presiden 
Joko Widodo ini memperkuat hubungan 
antara RI dan EUA. "Semoga penamaan 
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Jalan Presiden Joko Widodo di Abu 
Dhabi semakin memperkokoh dan 
meningkatkan pengeksposan positif 
hubungan bilateral RI-UEA yang 
semakin erat belakangan ini," katanya. 
Dijelaskan, perubahan nama jalan di 
Abu Dhabi dengan nama pemimpin 
negara sahabat juga pernah dilakukan 
Pemerintah UEA pada 23 September 
2019. Saat itu mereka pemerintah UEA 
meresmikan jalan King Salman bin 
Abdulaziz Ala Saud di salah satu ruas 
jalan di Abu Dhabi. Penamaan itu juga 
sebagai bentuk penghormatan atas 
kontribusi Raja Salman kepada Dunia 
Islam dan untuk memperkuat hubungan 
bilateral UEA-Arab Saudi dan rakyat 
kedua negara. Presiden Joko Widodo 
mengatakan, penobatan namanya 
menjadi nama jalan di Uni Emirat Arab 
(UEA) merupakan bentuk penghormatan 

terhadap Indonesia. "Jalan yang 
membelah kawasan Abu Dhabi National 
Exhibition Center dengan Embassy Area 
yang ditempati sejumlah kantor 
perwakilan diplomatik itu menggunakan 
nama saya," kata Jokowi pada akun 
resmi media sosialnya, Selasa 
(20/10/2020). "Ini tentu bentuk 
penghargaan dan kehormatan. Bukan 
untuk saya pribadi semata-mata, tetapi 
untuk Indonesia," kata Jokowi. Ia 
mengatakan, peresmian namanya 
menjadi nama jalan di Abu Dhabi, UEA, 
merupakan sebuah gambaran eratnya 
hubungan di antara dua negara yang kini 
bekerja sama dalam berbagai bidang. Ia 
berharap eratnya hubungan diplomatik 
antara Indonesia dan UEA bermanfaat 
bagi masyarakat di kedua negara. "Di 
balik penamaan jalan itu, tersimpan 
harapan semoga hubungan kedua 
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negara semakin kokoh, saling 
menguatkan, dan bermanfaat bagi 
rakyat Uni Emirat Arab dan Indonesia. 
Terima kasih," tutur Jokowi. Tentu tidak 
mudah bagi pemerintah UEA untuk 
memproses nama Jokowi sebagai 
penanda jalan. Mereka pasti sudah 
mempertimbangkan secara matang 
hingga akhirnya mengambil keputusan. 
Dengan diabadikannya nama Presiden 
Joko Widodo ini, berarti telah 
menambah deretan tokoh Indonesia 
yang namanya dijadikan sebagai nama 
jalan di luar negeri. Sebelumnya, di 
Maroko (Kota Rabat) terdapat nama 
Jalan Soekarno (Presiden pertama RI), 
Presiden Pertama RI Soekarno juga 
digunakan sebagai nama salah satu 
jalan utama di ibu kota Maroko. Jalan 
atau Rue Soekarno ini berada tepat di 
jantung kota. Jalan Soekarno 
bersimpangan dengan jalan utama 
lainnya di Rabat, yakni Jalan 
Muhammad V, nama raja Maroko yang 
berkuasa pada awal kemerdekaan 
pada 19557-1961. Soekarno dihormati 
karena secara terbuka mendukung 
kemerdekaan Maroko pada Konferensi 
Asia Afrika di Bandung, 1955. Setahun 
setelahnya, tepatnya 2 Maret 1956, 
Maroko merdeka dari Perancis. 
Muhammad V, yang sebelumnya 
merupakan Sultan Maroko, menjadi 
raja pertama negara sahara di Afrika 
utara tersebut, yang dibatasi Selat 
Gibraltar dengan Spanyol, negara yang 
pernah menjajahnya sebelum Perancis. 
Selain Maroko negara Pakistan dan 
Mesir juga memakai nama jalan 
Sukarno. Lalu di Belanda ada 5 (lima), 
antara lain ada nama Jalan 
Muhammad Hatta (Wakil Presiden 
Pertama RI) Nama Mohammad Hatta 
juga diabadikan sebagai nama sebuah 
jalan di Haarlem, Belanda. Disana, 
terdapat papan jalan yang bertuliskan 
Mohammed Hatta Straat. Jalan 
tersebut berada di kawasan 
perumahan Zuiderpolder, Belanda. 
Bersama Soekarno, Hatta dikenal 
memainkan peran yang penting dalam 
kemerdekaan Indonesia. Berkat 
kontribusinya tersebut, nama 
Mohammad Hatta dipilih untuk 

diabadikan sebagai nama jalan di sana. 
Jalan Raden Adjeng Kartini (tokoh 
emansipasi perempuan), Nama pahlawan 
wanita dari Jepara, RA Kartini, diabadikan 
sebagai nama jalan di negeri kincir angin, 
Belanda. Mengutip Kompas.com, 10 
November 2011, beberapa kota di 
Belanda, yaitu Utrecht, Venlo, Amsterdam, 
dan Haarlem, menamai jalannya dengan 
Kartinistraat (Jalan Kartini). Di Utrecht, 
Jalan Kartini terletak di kawasan 
permukiman kalangan menengah yang 
tenang dan bertata kota baik. Jalan Kartini 
di sana merupakan jalan utama yang lebih 
lebar dibanding jalan dengan nama tokoh 
perjuangan lainnya, seperti Augusto 
Sandino, Steve Biko, Che Guevara, dan 
Agostinho Neto. Bentuknya menyerupai 
huruf U. Adapun, Jalan Kartini di kota 
Venlo, Belanda selatan, berbentuk seperti 
huruf O di kawasan Hagerhof, dan 
berdekatan dengan nama jalan pahlawan 
wanita lainnya, seperti Anne Frank dan 
Mathilde Wibaut. Ibu kota Belanda, 
Amsterdam, juga mengabadikan nama 
pejuang emansipasi wanita itu sebagai 
nama jalan. Di wilayah Amsterdam, 
Zuidoost atau yang dikenal dengan Bijlmer, 
terdapat jalan yang dinamai dengan nama 
lengkap Kartini, yakni Jalan Raden Adjeng 
Kartini. Jalan itu berdekatan dengan jalan 
bernama pahlawan wanita dunia, seperti 
Rosa Luxemburg, Nilda Pinto, dan Isabella 
Richaards. Jalan Sutan Syahrir Tokoh 
Indonesia lain yang namanya diabadikan 
sebagai nama jalan di luar negeri adalah 
Sutan Sjahrir. Sebagai informasi, Sutan 
Syahrir merupakan perdana menteri 
Indonesia pertama yang menuntut ilmu di 
Universitas Amsterdam dan Universitas 
Leiden, Belanda. Pada masanya, Sjahrir 
menjadi sosok terdepan dalam urusan 
diplomasi Indonesia dengan Belanda. 
Berkat kontribusinya, namanya diabadikan 
menjadi nama jalan di tiga kota Belanda, 
yaitu Leiden, Gouda, dan Haarlem. Jalan 
Pattimura, nama pahlawan Pattimura atau 
Thomas Matulessy juga diabadikan 
sebagai sebuah nama jalan di Wierden, 
Belanda. Pahlawan asal Maluku Pattimura 
sendiri adalah turunan golongan 
bangsawan yang berasal dari Nusa Ina 
(Pulau Seram). Di Indonesia sendiri, nama 
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Kapitan Pattimura diabadikan menjadi 
nama universitas dan bandar udara, 
yaitu Universitas Pattimura dan Bandar 
Udara Internasional Pattimura, Ambon. 
Jalan Munir (Aktivis HAM) Nama Munir 
Said Thalib diabadikan menjadi nama 
jalan setapak di lingkungan Marthin 
Luther King-Laan, dekat Salvador 
Allende Straat dalam kompleks 
perumahan Den Haag, Belanda. 
Penggunaan nama Munir ini dipilih 
untuk mengenang jasanya sebagai 
seorang pejuang Hak Asasi Manusia 
(HAM). Di sana, tertera tulisan berikut: 
Munirpad. Munir Said Thalib 1965-
2004, Indonesische voorvechter van de 
bescherming de rechten van de mens. 
Arti dari tulisan tersebut adalah Munir 
Said Thalib 1965-2004, Pejuang Hak 
Asasi Manusia Indonesia. Jalan 
setapak ini diresmikan pada 14 April 
2015 dan dihadiri oleh Wali Kota Den 
Haag dan istri Munir, Suciwati Munir. 
Lalu Jokowi sebagai Presiden ketujuh 
RI, apa "labelnya" sehingga ia 
disejajarkan dengan King Salman oleh 

UEA? Lebih dari misi mempererat 
hubungan bilateral, tampaknya UEA turut 
mengakui ketokohan Jokowi selevel 
Soekarno. Keduanya dianggap sebagai 
pemimpin dunia yang pantas dibesarkan 
namanya. Oleh sebab itu, sudah 
semestinya rakyat Indonesia ikut bangga, 
pemimpinnya amat dihormati negara lain. 
Nama Presiden Joko Widodo tidak hanya 
sebatas nama jalan di UEA, tetapi akan 
menjadi semacam "monumen abadi". 
Fakta terpilihnya nama Jokowi sebagai 
nama jalan di UEA juga semakin 
menambah keheranan banyak orang, 
kenapa Pakde Jokowi begitu dihormati 
dan dihargai di negeri orang (dunia 
internasional), tetapi di negeri sendiri 
malah ada sebagian orang yang tidak 
suka (meskipun hanya sebagian kecil), 
bahkan terkesan memiliki kebencian luar 
biasa, sehingga apa saja yang Jokowi 
lakukan atau putuskan, dianggap selalu 
salah. Ada pula kelompok yang bahkan 
membandingkan kemampuan Jokowi 
berbahasa Inggris dengan sosok 
junjungan mereka yang dianggap lebih 
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fasih, tetapi jangan pernah bandingkan 
urusan prestasi kerja ... karena sosok 
yang dianggap lebih hebat tersebut 
justru malah “tidak ada apa-apanya” 
dibandingkan Joko Widodo. Maklum ... 
hanya pengakuan sepihak atau dari 
kelompoknya sendiri. Tahukan, Ya jelas 
tidak valid banget itu mah! Kira-kira 
sudah mengertikan siapa orangnya? 
Sebelum ini, pada bulan Desember 
2019 lalu, media di Singapura bernama 
Strait Times juga mendapuk Joko 
Widodo sebagai Asian of The Year 
2019, dengan cover depan foto Joko 

Widodo yang tampak elegan, tapi 
terkesan “asli Indonesia”. Pengakuan 
yang menunjukkan bahwa sosok Joko 
Widodo diakui sebagai pemimpin dengan 
pengaruh cukup besar di kawasan Asia, 
tidak hanya di negerinya sendiri. Semua 
itu kalau belum cukup, bisa ditambahkan 
dengan fakta bahwa Presiden Jokowi 
mungkin menjadi sosok pemimpin yang 
paling banyak mengalami hinaan, 
makian, fitnah, bahkan hujatan dalam 
tingkatan yang jauh lebih banyak (dan 
mengerikan), jika misalnya dibandingkan 
dengan Susilo Bambang Yudhoyono 
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Masalah tidur ini biasanya terjadi karena 
sejumlah hal. Adanya masalah kesehatan 
yang terjadi pada seseorang bisa 
menyebabkan munculnya dengkuran 
saat tidur.

Mendengkur merupakan salah satu 
masalah tidur yang biasa dialami oleh 
banyak orang. Munculnya dengkuran ini 
biasanya menjadi penyebab gangguan 
tidur yang terjadi bagi seseorang.

Walau makanan yang dikonsumsi tak 
menyebabkan kamu mendengkur, namun 
minuman ini bisa memperburuk kondisi 
tersebut. Sebagai contoh, sejumlah 

Sejumlah penelitian mengungkap bahwa 
sejumlah makanan dan sayur tertentu 
bisa memperburuk kebiasaanmu 
mendengkur. Oleh karena itu, terdapat 
sejumlah makanan yang sebaiknya 
dihindari jika kamu memiliki kebiasaan 
mendengkur.

Pantangan Untuk Para Pendengkur

Selain itu, sejumlah masalah bisa 
menyebabkan peradangan dan 
meningkatkan produksi lendir sehingga 
dengkuran menjadi semakin buruk. 
Selain itu, kamu sebaiknya juga tidak 
mengonsumsi alergen dan makanan 
yang tidak tepat untukmu sebelum tidur.

makanan bisa melonggarkan otot yang 
kamu miliki. Longgarnya jaringan 
tenggorokan merupakan penyebab 
utama mendengkur. Oleh karena itu, 
terdapat sejumlah makanan yang bisa 
menyebabkan hal tersebut.

Untuk menghindari sejumlah masalah 
tersebut, terdapat sejumlah makanan 
yang sebaiknya kamu hindari sebelum 
tidur. Dilansir dari Snoring Source, 
berikut sejumlah makanan yang 
sebaiknya tidak dikonsumsi sebelum 
tidur.
Makanan Berbahan Gandum

(SBY), presiden RI sebelum Joko 
Widodo. Namun faktanya, 6 tahun 
kepemimpinan Joko Widodo di 
Indonesia, terlepas dari masih banyak 
kekurangan dan kebijakan beliau yang 
membuat kita berpikir keras (karena 
sukar memahami maksudnya) ... 
berbagai catatan bagus telah ditorehkan 
oleh Presiden Jokowi, yang jauh 
mengungguli catatan Presiden SBY 
yang memerintah selama 10 tahun. 
Ternyata penghargaan yang diberikan 
kepada pemerintah Indonesia melalui 
Presiden Jokowi bukan hanya nama 
jalan ada juga masjid yang memakai 
nama Jokowi. Kita semua kelak akan 
menjadi saksi berdirinya “Masjid 
Presiden Joko Widodo”, yang akan 
dibangun di kawasan Embassy Area, 
Abu Dhabi. Sebagaimana dilansir Abu 
Dhabi Media Office, Putra Mahkota Abu 
Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan memerintahkan untuk:
1. Membangun masjid di kawasan 
Embassy/Diplomatic Area dan 
menamakannya Masjid Presiden Joko 
Widodo.
2. Mengubah nama Ma’arid Street, 
salah satu jalan utama di Abu Dhabi, 
menjadi jalan Presiden Joko Widodo.
 Sebagai bentuk pengakuan dan 
penghargaan atas hubungan dekat 
Presiden RI dengan UEA dan upaya 
beliau dalam memperkuat hubungan 
bilateral kedua negara. Hal ini sekaligus 
semakin meyakinkan jika nama Jokowi 
semakin populer di mata dunia. Selain 
karena sifatnya yang low profile, walau 
tak terlihat berperan sangat aktif di 
kancah internasional, tetapi banyak 
kebijakannya yang sangat berperan 
terhadap perekonomian berbagai 
negara. Salah satunya adalah usaha 
dalam bidang hubungan diplomatik 
dimana Jokowi seperti memiliki gaya 
khas sendiri saat bertemu dengan 
setiap kepala negara baik di Indonesia 
maupun diluar negeri serta pertemuan 
di berbagai forum internasional. Pada 
tahun lalu tak segan-segan juga 
pangeran Abu Dhabi memberikan 
hadiah Masjid di Solo, Jawa Tengah 
sebagai bentuk keakraban dengan 

 

Jokowi, setelah meneken kesepakatan 
nilai investasi sebesar 9,7 Miliar Dollar 
AS. Perjanjian bisnis yang 
menguntungkan bagi kedua pihak patut 
diapresiasi mengingat UEA adalah salah 
satu negara yang sangat membutuhkan 
berbagai hasil bumi, SDM serta investasi 
di berbagai sektor di Indonesia. Mau 
dipandang dengan cara apapun, 
penyematan nama Presiden Jokowi 
adalah sebuah apresiasi yang 
membanggakan dan positif bagi nama 
Indonesia itu sendiri. Ini sekaligus 
meyakinkan jika Indonesia semakin 
diperhitungkan oleh salah satu negara 
maju di dunia. Tak banyak tokoh yang 
bisa mendapat nama kehormatan 
tersebut dilukiskan di jalan protokol 
negara lain. Jokowi memberitahukan 
kepada dunia, bahwa Indonesia akan 
menjadi mitra yang besar dalam 
melakukan kerjasama yang saling 
menguntungkan. Ini adalah satu bukti 
terbaru bahwa Jokowi adalah pemimpin 
yang diperhitungkan dunia internasional. 
Jokowi yang juga masuk dalam 20 tokoh 
dunia paling dikagumi versi YouGov. 
Bukan hanya popularitas Jokowi yang 
membuat namanya dikenal, tapi juga 
sepak terjangnya dalam membenahi 
carut marutnya negara ini dan kemudian 
membangun kembali negara ini secara 
besar-besaran. Kalau di negara ini, ada 
sebagian orang stres, sakit hati bahkan 
setengah gila yang ingin mengacaukan 
negara ini dengan menjatuhkan 
pemerintah lewat berbagai isu dan demo 
anarkis. Tapi nama Jokowi diakui dunia 
Internasional. Jadi jangan hiraukan 
mereka pak Presiden. Mereka hanya 
segelintir orang, segelintir orang bodoh 
yang digerakkan oleh orang jahat. Di 
bandingkan rakyat Indonesia yang 267 
juta jiwa. Selamat buat Pak Jokowi atas 
terpilihnya nama Bapak sebagai salah 
satu nama jalan di Uni Emirat Arab. 
Semoga dengan penghargaan luar biasa 
ini, dapat memacu Pak Jokowi untuk 
semakin gas pol dalam memimpin 
Indonesia, juga dalam membereskan 
cukup banyak masalah di negeri 
ini—yang rasanya memang takkan 
selesai dalam waktu 4 tahun lagi.
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tidur yang terjadi bagi seseorang.

Walau makanan yang dikonsumsi tak 
menyebabkan kamu mendengkur, namun 
minuman ini bisa memperburuk kondisi 
tersebut. Sebagai contoh, sejumlah 
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dihindari jika kamu memiliki kebiasaan 
mendengkur.

Pantangan Untuk Para Pendengkur

Selain itu, sejumlah masalah bisa 
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meningkatkan produksi lendir sehingga 
dengkuran menjadi semakin buruk. 
Selain itu, kamu sebaiknya juga tidak 
mengonsumsi alergen dan makanan 
yang tidak tepat untukmu sebelum tidur.

makanan bisa melonggarkan otot yang 
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utama mendengkur. Oleh karena itu, 
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tidur.
Makanan Berbahan Gandum

(SBY), presiden RI sebelum Joko 
Widodo. Namun faktanya, 6 tahun 
kepemimpinan Joko Widodo di 
Indonesia, terlepas dari masih banyak 
kekurangan dan kebijakan beliau yang 
membuat kita berpikir keras (karena 
sukar memahami maksudnya) ... 
berbagai catatan bagus telah ditorehkan 
oleh Presiden Jokowi, yang jauh 
mengungguli catatan Presiden SBY 
yang memerintah selama 10 tahun. 
Ternyata penghargaan yang diberikan 
kepada pemerintah Indonesia melalui 
Presiden Jokowi bukan hanya nama 
jalan ada juga masjid yang memakai 
nama Jokowi. Kita semua kelak akan 
menjadi saksi berdirinya “Masjid 
Presiden Joko Widodo”, yang akan 
dibangun di kawasan Embassy Area, 
Abu Dhabi. Sebagaimana dilansir Abu 
Dhabi Media Office, Putra Mahkota Abu 
Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan memerintahkan untuk:
1. Membangun masjid di kawasan 
Embassy/Diplomatic Area dan 
menamakannya Masjid Presiden Joko 
Widodo.
2. Mengubah nama Ma’arid Street, 
salah satu jalan utama di Abu Dhabi, 
menjadi jalan Presiden Joko Widodo.
 Sebagai bentuk pengakuan dan 
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bilateral kedua negara. Hal ini sekaligus 
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sebagai bentuk keakraban dengan 

 

Jokowi, setelah meneken kesepakatan 
nilai investasi sebesar 9,7 Miliar Dollar 
AS. Perjanjian bisnis yang 
menguntungkan bagi kedua pihak patut 
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cukup banyak masalah di negeri 
ini—yang rasanya memang takkan 
selesai dalam waktu 4 tahun lagi.
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Gula bisa memperburuk kebiasaanmu 
mendengkur sama seperti pada 
makanan berbahan gandum. 
Kandungan gula bisa meningkatkan 
produksi alami dahak sehingga 
menyumbat saluran pernapasanmu.

Makanan berbahan gandum sebaiknya 
kamu hindari karena bisa menyebabkan 
masalah mendengkur. Makanan ini bisa 
menyebabkan peradangan dan 
meningkatkan produksi lendir sehingga 
jalur hidungmu tersumbat. Lebih lanjut, 
hal ini bisa membuat dengkurangnmu 
lebih kencang dan sering dibanding 
biasanya.
Gula

Lebih lanjut, gula meningkatkan 
produksi sitokin yang bisa meningkatkan 
peradangan. Hal ini bisa membuatmu 
mendengkur lebih kencang dibanding 
biasanya.
Buah-Buahan

Walau memiliki sejumlah manfaat 
kesehatan, kedelai merupakan 
makanan yang bisa memperburuk 
dengkuranmu. Makanan ini bisa 
menyebabkan peradangan dan dahak di 
tenggorokan ketika tidur.

Kandungan gula alami pada buah-
buahan bisa menimbulkan dampak yang 
sama seperti pada gula olahan. 
Keduanya bisa meningkatkan energi 
yang kamu miliki. Ketika kamu 
mengonsumsinya sebelum tidur, maka 
tidurmu tak bakal nyenyak dan bisa 
menyebabkan dengkuran.
Kedelaii

Daging dengan kandungan tinggi lemak 
seperti bacon atau hamburger bisa 
menyebabkan peradangan karena kaya 
kandungan lemak tak jenuh. Lebih jauh, 
hal ini bisa menyebabkan masalah di 
tenggorokan dan membuatmu lebih 
banyak mendengkur dibanding biasanya.

Makanan dan minuman berbahan susu 
menyebabkan diproduksinya lendir di 
tenggorokan sehingga menyumbat 
saluran pernapasan. Bahan makanan ini 
sangat sulit dicerna untuk sebagian orang. 
Oleh karena itu, sebaiknya tidak 
mengonsumsi susu atau keju sebelum 
tidur.

Walau tak meningkatkan produksi dahak, 
alkohol bisa melonggarkan otot. Hal ini 
menyebabkan konsumsi alkohol bisa 
membuatmu mendengkur dan tidurmu 
terganggu.
Kafein
Kafein tidak hanya meningkatkan 
peradangan di saluran pernapasan namun 
juga membuatmu terjaga. Konsumsi 
minuman berbahan kafein seperti kopi, 
teh, atau minuman berenergi bisa 
membuatmu mendengkur dan mengalami 
masalah untuk tidur.Sejumlah makanan 
dan minuman tersebut bisa menyebabkan 
kamu mengalami masalah berupa 
mendengkur saat tidur. Untuk menghindari 
sejumlah masalah tersebut, sebaiknya 
hindari makanan ini sebelum tidur.

minuman berbahan susu rev1
Makanan dan Minuman Berbahan Susu

Alkohol

Daging kaya Lemak

Peringatan tsunami dikeluarkan pada 
Senin (19/10/2020) setelah gempa 7,5 
magnitudo mengguncang lepas pantai 
Alaska, Amerika Serikat ( AS). 
Peringatan tsunami mencakup sebagian 
besar pantai selatan di negara bagian 
tersebut, termasuk Semenanjung Alaska 
yang berpenduduk sedikit, menurut 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration. Zona rawan saat ini 
membentang ratusan kilometer arah 
timur laut ke Cook Inlet, sampai dekat 
Anchorage kota terbesar di sana yang 
terletak di ujung teluk. "Tingkat bahaya 
tsunami sedang dievaluasi," kata 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration memperingatkan, dikutip 
dari AFP. Pusat gempa bumi berada 
sekitar 92 km dari kota kecil Sand Point 
dengan kedalaman 40 km, ujar Survei 
Geologi AS (USGS). Ada "kemungkinan 
kecil korban dan kerusakan" dari gempa 
itu, tambah keterangan USGS. Gempa 
besar ini diikuti setidaknya empat gempa 
susulan 5,0 magnitudo atau lebih tinggi. 
Guncangan juga terasa di dekat King 
Cove tapi semuanya tampak masih utuh, 
menurut administrator kota Gary 
Hennigh kepada Anchorage Daily News. 

Alaska Diguncang Gempa 7,5 SR

"Warga dan pekerja pengalengan 
dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi 
sampai kami mendapat info lebih lanjut 
tentang peringatan tsunami," imbuh 
Hennigh. Sementara itu Michael Ashley 
penduduk Cold Bay mengatakan, 
gempa itu membuat barang-barang di 
rumahnya bergerak. "Semua sofa, kursi 
santai, dan rak buku bergerak, dan 
saya harus memegangi salah satunya," 
terangnya kepada Anchorage Daily 
News. Hingga berita ini diunggah belum 
ada informasi tentang kemungkinan 
korban atau kerusakan di tempat lain.

 F & S Vineland 

Yenny : 215 - 939 - 3636 

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila
$ 12/ hour
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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

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Permintaan izin ini muncul ketika AS dan 

Pejabat AS membuat beberapa 
pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan 
Agustus kepada menteri pertahanan dan 
luar negeri Indonesia sebelum Presiden 
Indonesia Joko Widodo, menolak 
permintaan tersebut, kata empat pejabat 
senior Indonesia yang mengetahui 
masalah tersebut seperti dikutip Reuters, 
Selasa (20/10).

Pemerintah Indonesia telah menolak 
permintaan Amerika Serikat untuk 
mengizinkan pesawat mata-mata maritim 
P-8 Poseidon mendarat dan mengisi 
bahan bakar di sana.

Namun, perwakilan presiden dan menteri 
pertahanan Indonesia, kantor pers 
Departemen Luar Negeri AS dan 
kedutaan besar AS di Jakarta tidak 
menanggapi permintaan komentar. 
Demikian juga perwakilan Departemen 
Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri 
Indonesia Retno Marsudi menolak 
berkomentar.

Indonesia Tolak Pendaratan Pesawat Mata - Mata AS

Indonesia tidak ikut terlibat dalam 
sengketa di jalur air yang penting 
secara strategis, tetapi menganggap 
sebagian Laut China Selatan sebagai 
miliknya. China secara teratur telah 

China meningkatkan persaingan 
mereka untuk mendapatkan pengaruh 
di Asia Tenggara, mengejutkan 
pemerintah Indonesia, kata para 
pejabat, karena Indonesia memiliki 
kebijakan netralitas kebijakan luar 
negeri yang sudah lama ada. 
Indonesia tidak pernah mengizinkan 
militer asing beroperasi di sana.
Pesawat P-8 memainkan peran sentral 
dalam mengawasi aktivitas militer 
China di Laut China Selatan, yang 
sebagian besar diklaim oleh Beijing 
sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, 
Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki 
klaim tandingan atas perairan kaya 
sumber daya tersebut, yang dilalui 
perdagangan senilai USD3 triliun 
setiap tahun.
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"Itu terlihat tidak pada tempatnya," 
katanya kepada Reuters. "Kami tidak 
ingin tertipu menjadi kampanye anti-
China. Tentu saja kami mempertahankan 
kemerdekaan kami, tetapi ada 
keterlibatan ekonomi yang lebih dalam 
dan China sekarang menjadi negara 
paling berpengaruh di dunia bagi 
Indonesia."Greg Poling, seorang analis 
Asia Tenggara dari Pusat Kajian 
Strategis dan Internasional yang 
berbasis di Washington D.C., 
mengatakan mencoba mendapatkan hak 

Terlepas dari kedekatan strategis antara 
AS dan negara-negara Asia Tenggara 
dalam mengekang ambisi teritorial 
China, Dino Patti Djalal, mantan duta 
besar Indonesia untuk Amerika Serikat, 
mengatakan "kebijakan anti-China yang 
sangat agresif dari AS telah membuat 
Indonesia dan kawasan itu ketakutan.

mengusir kapal penjaga pantai dan kapal 
nelayan asing dari daerah yang diklaim 
Beijing memiliki klaim bersejarah.
Tetapi Indonesia juga memiliki hubungan 
ekonomi dan investasi yang berkembang 
dengan China dan tidak ingin memihak 
dalam konflik dan khawatir dengan 
meningkatnya ketegangan antara kedua 
negara adidaya tersebut, dan oleh 
militerisasi Laut China Selatan, Retno 
mengatakan kepada Reuters.
"Kami 
tidak ingin 
terjebak 
oleh 
persainga
n ini," kata 
Retno 
dalam 
sebuah 
wawancar
a di awal 
Septembe
r. 
"Indonesia 
ingin 
menunjuk
kan 
bahwa 
kami siap 
menjadi 
partner Anda."

pendaratan untuk pesawat mata-mata 
adalah langkah yang ceroboh.
"Itu adalah indikasi betapa sedikit 
orang di pemerintah AS yang 
memahami Indonesia," katanya 
kepada Reuters. "Ada batasan yang 
jelas untuk apa yang dapat Anda 
lakukan, dan jika menyangkut 
Indonesia, batasan itu adalah 
memasang sepatu bot di tanah."
AS baru-baru ini menggunakan 

pangkala
n militer 
di 
Singapur
a, 
Filipina, 
dan 
Malaysia 
untuk 
mengope
rasikan 
penerban
gan P-8 
di atas 
Laut Cina 
Selatan, 
kata 
analis 
militer.
China 

telah meningkatkan latihan militer 
tahun ini, sementara AS telah 
meningkatkan tempo operasi navigasi, 
penyebaran kapal selam, dan 
penerbangan pengawasan.

Saat membawa sonobuoy dan rudal, 
pesawat dapat mendeteksi dan 
menyerang kapal dan kapal selam dari 
jarak jauh. Ia juga memiliki sistem 
komunikasi yang memungkinkannya 
untuk mengendalikan pesawat tak 
berawak.Pada tahun 2014, AS 
menuduh jet tempur China datang 
dalam jarak 20 kaki dan mengeksekusi 
laras laras di atas P-8 yang berpatroli 
di Laut China Selatan. China 
menggambarkan keluhan AS sebagai 
"tidak berdasar".

P-8, dengan radar canggih, kamera 
definisi tinggi, dan sensor akustik, telah 
memetakan pulau, permukaan, dan 
alam bawah laut di Laut China Selatan 
setidaknya selama enam tahun.
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menggambarkan keluhan AS sebagai 
"tidak berdasar".

P-8, dengan radar canggih, kamera 
definisi tinggi, dan sensor akustik, telah 
memetakan pulau, permukaan, dan 
alam bawah laut di Laut China Selatan 
setidaknya selama enam tahun.



28

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Ada-Ada Saja

25 26

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Paket kebijakan itu menurut Moeldoko 
telah terangkum dalam lima arahan 
program kerja Jokowi untuk periode 
2019-2024. Kebijakan itu menurutnya 
bakal meletakkan fokus utama pada 
pembangunan sumber daya manusia 
(SDM)."Pembangunan sumber daya 
manusia atau seluruh apa yang telah 
dicanangkan oleh Presiden adalah 
semua pro rakyat, tidak ada kemana-

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
mengklaim arah pemerintahan Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin dalam setahun kepemimpinan 
selalu mengutamakan kebijakan yang 
melahirkan kesejahteraan rakyat.

Moeldoko : Semua Kebijakan Pro Rakyat

mana," kata Moeldoko dalam Indonesia 
Lawyers Club yang ditayangkan 
TvOne, Selasa (20/10) malam.
Moeldoko merinci, lima arahan Jokowi 
itu yang pertama tentang 
pembangunan SDM, kedua 
melanjutkan pembangunan 
infrastruktur dalam upaya 
menghubungkan area produksi, lalu 
pertumbuhan wilayah baru dan 
pariwisata.Ketiga yakni 
penyederhanaan regulasi atau 
peraturan, keempat penyederhanaan 
birokrasi yang berbelit-belit, dan 
terakhir kelima adalah transformasi 
ekonomi.
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"Presiden itu memikirkan mulai dari 
manusia di dalam kandungan sampai 
dengan usia seribu hari itu dipikirkan 
sebaik-baiknya, karena itu usia-usia 
emas," kata dia.Lebih lanjut, ia juga 
mengaku bahwa pemerintah saat ini 
tengah fokus kepada bagaimana 
memikirkan nasib para pencari kerja dan 
utamanya para pekerja yang kehilangan 
mata pencahariannya di tengah 
pandemi virus corona (covid-
19).Moeldoko menyebut saat ini 
pemerintah tengah menghadapi kondisi 
dengan 2,9 juta anak-anak muda 
sebagai angkatan kerja baru. Kemudian, 
setidaknya 3,5 juta masyarakat 
kehilangan pekerjaan di tengah 
pandemi. Dan belum lagi sebanyak 6,9 
juta warga membutuhkan lapangan 
pekerjaan.Oleh sebab itu, menurutnya 

Moeldoko kemudian menjelaskan, 
bahwa kebijakan Jokowi yang berfokus 
pada pengembangan SDM telah 
dirangkum dalam program kerja yang 
meliputi jaminan kesehatan anak dan 
ibu, pencegahan stunting, hingga 
pendidikan anak melalui Kartu Indonesia 
Pintar (KIP).Moeldoko juga mengklaim 
bahwa program andalan Jokowi terkait 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) telah membantu jutaan orang di 
luar sana terkait jaminan kesehatan diri.

"Lima hal itu telah ditekuni oleh para 
menteri dan saya mengontrolnya dari 
waktu ke waktu," tegasnya.

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja 
(UU Ciptaker) merupakan sebuah 
terobosan baru yang menyederhanakan 
birokrasi dan regulasi. UU Ciptaker 
menurut Moeldoko juga bukan hanya 
membahas persoalan investasi namun  
hampir membahas regulasi agar semua 
kehidupan masyarakat menjadi lebih 
mudah."Ini tanggung jawab pemerintah 
memikirkan bagaimana persoalan masa 
depan anak-anak ini. Untuk itulah dari sisi 
bagaimana negara melakukan 
penyederhanaan UU, penyederhanaan 
regulasi yang saat ini dirasakan hyper 
regulation," jelas Moeldoko
Sementara itu, bertepatan dengan hari 
setahun Jokowi-Ma'ruf, elemen buruh dan 
mahasiswa berangkat menggelar aksi 
demo menolak UU Ciptaker di Istana 
Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) 
tadi. Mereka membawa tuntutan yang 
sama yakni meminta Jokowi menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perppu) untuk membatalkan UU 
Ciptaker.Selain di Jakarta yang berpusat 
di kawasan sekitar Patung Arjuna Wiwaha 
atau Patung Kuda, aksi penolakan 
omnibus law juga terpantau terjadi di 
Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan 
Surabaya.Aksi-aksi penolakan atas UU 
Ciptaker ini sendiri berlangsung sejak UU 
Ciptaker dibahas pemerintah lalu bersama 
DPR. Aksi unjuk rasa pun terus berlanjut 
intens sejak UU Ciptaker disahkan dalam 
Rapat Paripurna DPR pada (5/10) lalu.

China pada Senin membantah bahwa 
warga negara asing di negaranya berada 
di bawah ancaman penahanan 
sewenang-wenang. Hal ini menyusul 
laporan surat kabar bahwa Beijing telah 
memperingatkan Washington bahwa 
mereka mungkin menangkap orang 
Amerika di China.Kementerian luar 
negeri China mengatakan Washington-
lah yang telah memperlakukan warga 
asing dengan buruk, menuduh Amerika 
Serikat melakukan "represi politik 
langsung" terhadap para akademisi 
China.
"Klaim AS bahwa warga negara asing di 
China berada di bawah ancaman 
penahanan sewenang-wenang adalah 
mempermainkan korban dan 
membingungkan," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian 
dalam jumpa pers reguler seperti dikutip 
Reuters, Selasa (20/10). China 
melindungi keamanan dan hak sah 
orang asing, katanya.The Wall Street 
Journal melaporkan pada hari Sabtu 
bahwa para pejabat China telah berulang 
kali mengeluarkan peringatan kepada 
pejabat pemerintah AS bahwa China 
dapat menahan orang Amerika sebagai 
tanggapan atas penuntutan Departemen 
Kehakiman terhadap para ilmuwan 
China yang berafiliasi dengan 

China Bantah Penangkapan WN Amerika

Awal tahun ini, jaksa penuntut 
Tiongkok pada bulan Juni mendakwa 
dua warga negara Kanada atas 
tuduhan spionase, sebuah tindakan 
yang dipandang oleh pemerintah Barat 
sebagai hukuman atas penangkapan 
Kanada atas Huawei Technologies Co. 
Chief Financial Officer Meng Wanzhou 
pada akhir 2018.Beijing membantah 
bahwa dakwaan tersebut terkait 
dengan kasus Meng dan berulang kali 
menyerukan pembebasan Meng. 
China berharap Kanada dapat 
memikirkan lebih banyak tentang masa 
depan hubungan kedua negara dan 
menyelesaikan kasus Meng sejak dini, 
kata Zhao.

militer.Pada bulan September, 
penasihat Departemen Luar Negeri AS 
memperingatkan agar tidak melakukan 
perjalanan ke China, dengan 
mengatakan pemerintah China 
menggunakan penahanan sewenang-
wenang dan larangan keluar bagi 
warga AS dan lainnya "untuk 
mendapatkan posisi tawar atas 
pemerintah asing".Pemerintahan 
Trump terus menuduh China 
menggunakanoperasi dunia maya dan 
spionase untuk mencuri teknologi, 
militer, dan pengetahuan AS lainnya. 
Namun Beijing tegas membantahnya.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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China berada di bawah ancaman 
penahanan sewenang-wenang adalah 
mempermainkan korban dan 
membingungkan," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian 
dalam jumpa pers reguler seperti dikutip 
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Kehakiman terhadap para ilmuwan 
China yang berafiliasi dengan 

China Bantah Penangkapan WN Amerika

Awal tahun ini, jaksa penuntut 
Tiongkok pada bulan Juni mendakwa 
dua warga negara Kanada atas 
tuduhan spionase, sebuah tindakan 
yang dipandang oleh pemerintah Barat 
sebagai hukuman atas penangkapan 
Kanada atas Huawei Technologies Co. 
Chief Financial Officer Meng Wanzhou 
pada akhir 2018.Beijing membantah 
bahwa dakwaan tersebut terkait 
dengan kasus Meng dan berulang kali 
menyerukan pembebasan Meng. 
China berharap Kanada dapat 
memikirkan lebih banyak tentang masa 
depan hubungan kedua negara dan 
menyelesaikan kasus Meng sejak dini, 
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 Capres Donald Trump dan Joe Biden 
akan berhadapan dalam debat terakhir 
mereka sebelum pencoblosan pada 3 
November mendatang. Komisi Debat 
membuat tambahan peraturan dengan 
tombol 'mute' untuk mencegah capres 
terus menginterupsi lawannya saat 
debat berlangsung.
Debat yang akan berlangsung 22 
Oktober malam waktu Amerika itu 
seharusnya menjadi debat yang ketiga. 
Tapi debat kedua tidak jadi digelar 
karena Trump menolak debat 
dilangsungkan secara virtual.
Keputusan tombol 'mute' ini dibuat 
setelah anggota Komisi Debat bertemu 
pada Senin sore untuk membahas 
potensi perubahan aturan format debat. 
Mereka memutuskan perubahan itu 
diperlukan karena debat pertama Biden-
Trump berujung kekacauan, di mana 
Trump berulang kali menginterupsi 
Biden."Saya akan ikut serta. Menurut 
saya itu sangat tak wajar," ujar Trump 
saat ditanya wartawan terkait perubahan 
itu pada Senin, dikutip dari CNN, Selasa 
(20/10).Seorang sumber yang dekat 
dengan komisi itu mengatakan kepada 
CNN, keputusan mematikan mikrofon 
mendapatkan suara bulat dari anggota 

Pernyataan komisi ini nampaknya untuk 
mengantisipasi kemarahan Trump dan 
tim kampanyenya, yang berulang kali 
mensinyalir setiap perubahan prosedur 
debat tak akan bisa diterima oleh 
mereka."Kami menyadari, setelah 
diskusi dengan kedua tim kampanye, 
bahwa tidak ada tim kampanye yang 
benar-benar puas dengan tindakan 

komisi dan menekankan "ini bukan 
perubahan aturan tapi lebih ke sebuah 
langkah untuk mempromosikan 
kepatuhan terhadap aturan yang telah 
disepakati tim kampanye.""Sebuah 
perubahan aturan akan membutuhkan 
waktu yang berlarut-larut dan pada 
akhirnya, dalam pandangan kami, 
negosiasi yang tidak dapat 
dilaksanakan antara dua tim 
kampanye," kata sumber itu.
Namun, perubahan itu menuai kritik dari 
direktur komunikasi kampanye Trump, 
Tim Murtaugh yang menuduh tanpa 
bukti, keputusan dari komisi tersebut 
adalah "upaya untuk memberikan 
keuntungan kepada kandidat favorit 
mereka."Tetapi Trump, kata Murtaugh 
dalam sebuah pernyataan, masih 
"berkomitmen untuk berdebat dengan 
Joe Biden" terlepas dari perubahan itu.

Aturan Baru Untuk Debat Trump Biden
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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 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

debat pilpres as terakhir, mik capres 
akan dimatikan cegah interupsi terus 
menerus.Kedua mikrofon akan 

yang diumumkan hari ini," bunyi 
pernyataan itu."Orang mungkin berpikir 
mereka bertindak terlalu jauh, dan orang 
mungkin berpikir mereka tidak 
melangkah cukup jauh. Kami merasa 
nyaman bahwa tindakan ini mencapai 
keseimbangan yang tepat dan itu untuk 
kepentingan rakyat Amerika, untuk 
siapa perdebatan ini diadakan."
Saat awal setiap segmen dari enam 
segmen debat, setiap kandidat akan 
diberikan waktu dua menit untuk 
menjawab pertanyaan awal. Selama 
bagian itu, mik kandidat lawan akan 
dimatikan.

"Kedua tim kampanye pekan ini kembali 
menegaskan persetujuan mereka untuk 
aturan dua menit yang tidak terputus," 
lanjutnya."Komisi hari ini 
mengumumkan untuk menegakkan 
aturan yang telah disepakati ini, satu-
satunya kandidat yang mikrofonnya 
akan dihidupkan selama periode dua 
menit ini adalah kandidat yang memiliki 
giliran. Untuk keseimbangan setiap 
segmen, yang didedikasikan untuk 
diskusi terbuka, mikrofon kedua 
kandidat akan dihidupkan."

"Berdasarkan aturan debat yang telah 
disepakati, masing-masing kandidat 
diberi waktu dua menit tanpa terputus 
untuk memberikan sambutan di awal 
setiap segmen 15 menit debat. 
Sambutan ini akan dilanjutkan dengan 
periode diskusi terbuka," kata komisi itu 
dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Biden, TJ Ducklo menanggapi 
protes tim kampanye Trump."Tim 
kampanye dan Komisi sepakat berbulan-
bulan lalu bahwa moderator debat akan 
memilih topik. Tim kampanye Trump 
berbohong tentang itu sekarang karena 
Donald Trump takut untuk menghadapi 
lebih banyak pertanyaan tentang 
penanganan Covid yang buruk," jelasnya 

dihidupkan setelah masing-masing 
kandidat memberikan jawaban dua menit 
mereka."Selama waktu yang 
didedikasikan untuk diskusi terbuka, 
Komisi berharap agar para calon saling 
menghormati waktu, yang akan 
memajukan wacana sipil demi 
kepentingan publik yang menonton," 
bunyi pernyataan itu."Seperti 
sebelumnya, moderator akan membagi 
waktu yang kira-kira sama antara dua 
pembicara selama 90 menit. Waktu yang 
digunakan selama interupsi akan 
dikembalikan ke kandidat lainnya."

Dia juga mempermasalahkan topik yang 
diumumkan untuk debat karena tidak 
lebih fokus pada kebijakan luar negeri. 
Komisi tersebut mengumumkan pekan 
lalu topiknya adalah "Memerangi Covid-
19," "Keluarga Amerika", "Ras di 
Amerika", "Perubahan Iklim", "Keamanan 
Nasional", dan "Kepemimpinan".

Debat capres kedua dibatalkan setelah 
Trump enolak ikut serta dalam debat 
virtual, perubahan yang dibuat setelah 
Trump positif terinfeksi virus corona.
Menyusul debat pertama, komisi itu tidak 
merinci perubahan apa saja yang dibuat, 
tapi pernyataannya saat itu mengatakan 
mereka ingin memastikan ada alat 
tambahan untuk meningkatkan ketertiban 
saat debat berlangsung.
Dalam sebuah surat kepada Komisi 
Debat Capres pada Senin, Manajer 
Kampanye Trump, Bill Stepien 
sebelumnya menyatakan mematikan mik 
kandidat capres tak dapat diterima.

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359
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