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Debat terakhir calon presiden Amerika 
Serikat antara Presiden Donald Trump 
dan Joe Biden telah usai digelar pada 
Kamis (22/10) malam di Nashville, 
Tennessee.Jauh berbeda dengan 
debat calon presiden Amerika Serikat ( 
AS) pertama yang kacau dan penuh 
interupsi, debat terakhir ini lebih tertib. 
Entah karena tombol mute mikrofon 
atau kritik dari debat pertama, Donald 
Trump dan Joe Biden jarang saling 
menyela pada gelaran Kamis malam 
(22/10/2020) waktu setempat. Tema 
yang dibahas di debat capres terakhir 

2020 ini adalah beberapa persoalan 
dalam negeri dan dunia, seperti virus 
corona, tindak kejahatan, dan pemanasan 
global. Trump dan Biden sama-sama 
menanggapi jawaban lawannya dengan 
gestur. Biden misalnya, yang 
menggelengkan kepala tanda tidak setuju 
atau tersenyum. Trump juga lebih jinak di 
debat terakhir ini terutama saat berbicara 
dengan moderator, yang berulang kali 
dihinanya sebelum debat. Tak hanya 
kedua capres yang lebih tertib, para 
penonton juga taat peraturan dengan 
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Pada debat pemilihan presiden Amerika 
Serikat yang kedua sekaligus yang 
terakhir antara petahana Donald Trump 
dan kandidat dari Partai Demokrat Joe 
Biden, keduanya sepakat untuk 
meniadakan sekat kaca akrilik.
Ketua Komisi Debat Frank Fahrenkopf 
menyebut bahwa kedua tim kampanye 
sepakat bahwa kaca akrilik yang 
dipakai pada debat sebelumnya tak 
diperlukan pada debat yang akan 
berlangsung di Belmont University, 
Nashville, malam Kamis (22/10) malam 
waktu setempat atau Jumat pagi waktu 
Indonesia.Menurut Fahrenkopf, 

mengenakan masker sepanjang acara 
yang berlangsung 90 menit dan 
sesudahnya. Diberitakan AP, hanya 
sekitar 200 orang yang hadir sebagai 
penonton di aula debat Belmont 
University di Nashville. Mereka 
termasuk perwakilan dari Komisi Debat 
Presiden, yang ditugaskan untuk 
memastikan setiap capres memiliki 
waktu 2 menit untuk memberikan 
jawaban masing-masing di enam topik 
utama, ujar ketua komisi debat Frank 
Fahrenkopf. Seorang anggota tim 
kampanye dari masing-masing capres 
berada di belakang panggung untuk 
memantau pemakaian tombol mute. 
Fahrenkopf mengatakan kepada AP, 
tombol itu tidak boleh digunakan lebih 
dari empat menit di setiap topik.

sebetulnya kaca akrilik dipasang atas 
atas rekomendasi dari penasihat medis di 
lapangan.Seorang pejabat kampanye 
Trump berkata,keputusan menghilangkan 
pemakaian kaca pembatas akrilik itu 
dilakukan setelah kepala staf Gedung 
Putih Mark Meadows menelepon Dr 
Anthony Fauci, pakar penyakit menular 
terkemuka di AS, saat meninjau lokasi. 
Meadows menyalakan speaker di 
ponselnya, dan Fauci memberitahu 
orang-orang di ruangan itu bahwa 
plexiglass tidak memberi efek apa-apa. 
Trump yang didiagnosis Covid-19 dua 
hari setelah debat capres pertama, dan 
dinyatakan negatif sebelum debat 
terakhir. 

"Jika Anda tidak keluar sendiri, Anda akan 

Menurut Meadows, Trump dites lagi di 
pesawat Air Force One dalam perjalanan 
ke Nashville pada Kamis (22/10/2020) 
dan dinyatakan negatif. Tim kampanye 
Biden juga melaporkan capres dari Partai 
Demokrat itu negatif virus corona. Komisi 
debat juga memperketat aturannya 
tentang masker. Panitia menerangkan, 
penonton yang menolak memakai masker 
akan diusir keluar. Bulan lalu beberapa 
anggota keluarga Trump melepas 
maskernya setelah duduk di aula debat, 
tapi tetap diizinkan berada di sana. 
Sebelum debat dimulai, Fahrenkopf 
mengulang imbauannya kepada segelintir 
penonton yang hadir.
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Pertama, podium berjarak sekitar 3,6 
meter dari kandidat ke kandidat. Lalu, 
podium dan meja moderator berjarak 
sekitar 4,8 meter.

Selain soal peniadaan sekat transparan 
itu, Komisi Debat juga merilis beberapa 
detail penting tambahan tentang debat 
malam ini.

dibawa keluar," tegasnya. Semua 
penonton dan tim kampanye yang hadir 
juga diwajibkan melakukan tes virus 
corona di tempat, lalu mengenakan 
gelang berwarna sebagai bukti tes 
negatif. Atas ketegasan aturan-aturan 
tersebut, Presiden Belmont University 
menyebut kampusnya "tempat teraman 
di Amerika malam ini." Universitas yang 
menampung lebih dari 8.200 
mahasiswa itu sebelumnya juga 
menyelenggarakan debat antara 
Barack Obama (Demokrat) dan John 
McCain (Republik) pada 2008.

Kedua, masker diwajibkan untuk 
semua orang dan harus dipakai setiap 
saat, siapa pun yang tidak 
mematuhinya akan diminta untuk 
meninggalkan area debat.

Dengan pandemi yang menjadi sorotan 
utama para pemilih Amerika, Biden 
berjanji untuk menangani virus yang 
telah menewaskan lebih dari 220.000 
orang di AS itu. Ia juga menyindir Trump 
dengan berkata, "Siapa pun yang 
bertanggung jawab atas banyak 
kematian itu" tidak boleh tetap menjadi 
presiden. "Kita akan memasuki musim 
dingin yang gelap. Musim dingin yang 
gelap," kata mantan wakil presiden era 
Barack Obama itu sambil berjanji, "Saya 
akan mengakhiri ini" - walau dia tidak 
menjabarkan bagaimana caranya.Trump 
mengaku optimistis virus corona akan 

Ketiga, pertanyaan pertama akan 
diberikan kepada Presiden Trump dan 
dia akan diberi dua menit pertama waktu 
tanpa gangguan.Biden kemudian akan 
mendapatkan pertanyaan yang sama 
dan dia akan memiliki waktu dua menit 
tanpa interupsi.Trump dan Biden 
membahas mengenai pandemi virus 
corona, campur tangan asing dalam 
pemilihan umum AS, imigrasi, dan topik 
lain.
Hidup di bawah pandemi Covid-19
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segera lenyap dari AS. "(Virus) ini akan 
pergi dan seperti yang saya katakan, 
kita berada di belokan, kita di tikungan. 
(Virus) itu akan pergi," kata Trump.Tapi 
Biden menolak klaim tersebut. 
Sebaliknya, Biden beranggapan bahwa 
warga AS sedang belajar untuk mati di 
bawah pengendalian Covid-19 ala 
pemerintahan Trump."(Trump) berkata, 
kita belajar hidup dengannya (virus). 
Orang-orang belajar untuk mati dengan 
itu," kata Biden.
 Kesehatan 

 Campur tangan asing 

Biden menekankan bahwa warga AS 
berhak mendapatkan akses perawatan 
yang terjangkau, hal itu diungkapkan 
untuk merespons pernyataan Trump 
yang berencana ingin mengganti 
Obamacare. "Orang berhak 
mendapatkan perawatan kesehatan 
yang terjangkau, titik. Dan proposal 
Bidencare akan mengaturnya," kata 
Biden.Trump sudah sejak lama 
mengatakan bahwa dia akan 
mengungkap rencana untuk 
menggantikan Obamacare, tapi hingga 
kini dia belum melakukannya.

Ketika moderator Kristen Welker "Anak-anak dibawa ke sini oleh anjing 

"Saya tahu semua tentang itu," jawab 
Trump.

Trump mengaku pemerintahannya 
memiliki rencana dan sedang 
mengupayakan menyatukan kembali 
anak-anak dengan keluarga mereka di 
perbatasan Meksiko. 

"Mereka akan membayar harga jika saya 
terpilih," kata Biden, yang secara khusus 
mengacu pada campur tangan China, 
Rusia, dan Iran. "Mereka mengganggu 
kedaulatan Amerika. Itulah yang sedang 
terjadi," ujarnya. Sementara itu, Trump 
mengatakan dia baru-baru ini telah 
diberitahu tentang upaya campur tangan 
asing dalam pemilu. Dia 
menggarisbawahi penilaian Direktur 
Intelijen Nasional, John Ratcliffe atas 
upaya Iran dan Rusia dalam merongrong 
pencalonan Trump.

Pemisahan anak-anak dari orangtua di 
perbatasan Meksiko 

bertanya mengenai upaya yang akan 
dilakukan kandidat untuk menangani 
campur tangan asing dalam pemilu AS, 
Biden menyatakan bakal memastikan 
negara-negara itu membayar atas 
tindakannya.
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hutan dan banyak orang jahat, kartel, 
dan mereka dibawa ke sini. Mereka 
biasa menggunakannya untuk masuk 
ke negara kami," kata Trump. 
"Sekarang kami memiliki perbatasan 
yang kuat. Kami punya lebih dari 400 
mil tembok baru, Anda lihat jumlahnya. 
Kami membiarkan orang masuk, tapi 
mereka harus masuk secara legal," 
ujar Trump.Tapi Biden menepis klaim 
Trump dengan mengatakan bahwa 
anak-anak tersebut tidak dibawa oleh 
kartel, tapi para orangtua datang 
bersama anak-anak mereka."500 lebih 
anak datang bersama orangtuanya. 
Orangtua itu ada bersama mereka. 
Anak-anak itu dipisahkan dari orangtua 
mereka. Dan itu membuat kita menjadi 
bahan tertawaan dan melanggar setiap 
anggapan tentang siapa kita sebagai 
bangsa," kata Biden."Anak-anak 
dicabut dari lengan mereka dan 
dipisahkan. Dan sekarang mereka tidak 
dapat menemukan lebih dari 500 
pasang orangtua, anak-anak itu 
sendirian. Tidak ada tempat untuk 
pergi. Itu kriminal," ujar Biden.Trump 
diketahui lewat kebijakannya sempat 
memperbolehkan pihak berwenang 
mendakwa imigran yang tertangkap 
menyeberangi perbatasan Meksiko 
secara ilegal. Sementara orang 
dewasa di penjara, anak-anak mereka 

dikirim ke tempat penampungan 
pemerintah. Mereka dipisah dengan 
ketidakpastian akan kemungkinan kembali 
bertemu. 

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik 
dengannya. Jenis pria yang berbeda, tapi 
dia mungkin berpikiran sama tentang saya. 
Kami memiliki hubungan yang sangat baik. 
Dan tidak ada perang," kata Trump, pada 
Kamis (22/10) malam waktu 
setempat.Sementara itu, Joe Biden 
mengkritik Trump atas tanggapannya 
mengenai Korut karena catatan hak asasi 
manusia dan ambisi nuklirnya yang 
suram."Dia berbicara tentang teman 
baiknya yang preman, dan dia berbicara 
tentang bagaimana kita menjadi lebih baik. 
Dan mereka (Korut) memiliki rudal yang 
jauh lebih mampu, mampu mencapai 
wilayah AS jauh lebih mudah daripada 
yang pernah mereka lakukan 
sebelumnya," kritik Biden.

 Presiden Donald Trump dalam putaran 
terakhir debat calon presiden Amerika 
Serikat mengaku memiliki hubungan yang 
sangat baik dengan pemimpin Korea 
Utara, Kim Jong-un.

Hubungan dengan Kim Jong-un

Biden mengaku hanya akan bertemu 
dengan Kim "dengan syarat dia setuju 
bahwa dia akan menurunkan kapasitas 
nuklirnya". "Semenanjung Korea harus 
menjadi zona bebas nuklir," kata 
Biden.Trump membuat sejarah sebagai 

Trump menyebut Kota New York 
sebagai "kota hantu", restoran sekarat 
akibat penutupan di bawah 
pemerintahan yang dipimpin oleh 
Demokrat."Jika Anda pergi dan melihat 
apa yang terjadi di New York, itu adalah 
kota hantu. Dan ketika Anda berbicara 
tentang plexiglass, ini adalah restoran 
yang sekarat. Ini adalah bisnis tanpa 
uang," kata Presiden.Sementara Biden 
membela upaya yang dilakukan New 
York untuk membendung jumlah infeksi 
dan kematian akibat Covid-19."Lihatlah 
apa yang telah dilakukan New York 
menurunkan kurva dan jumlah orang 
yang meninggal. Saya tidak melihat hal 
ini dalam istilah yang digunakannya, 
negara bagian biru dan negara bagian 
merah. Keduanya adalah bagian dari 
seluruh Amerika Serikat," kata 
Biden.Dalam debat terakhir kali ini yang 
berlangsung tertib, tidak seperti debat 
sebelumnya yang penuh kekacauan 
karena diwarnai interupsi dan saling 
menghina.Moderator Kristen Welker 
dari NBC mendapat pujian karena 
berhasil menjaga debat terakhir tahun 
2020 ini tetap berjalan dengan 
baik.Pertanyaannya ia sampaikan 
dengan pertimbangkan yang baik. 
Nadanya tetap netral dan hormat. Ia 
juga tahu kapan harus mengalihkan ke 
kandidat lainnya.“Memoderasi debat 
presiden menjadi pekerjaan tanpa 
pamrih, tetapi Welker bisa menunjukkan 
hal itu dengan baik dan bisa dilakukan,” 
kata Alan Schroeder, analis debat Al 
Jazeera.Debat terakhir calon prsiden 
Amerika telah berakhir dan beberapa 
lembaga mengadakan polling 
diantaranya dari CNN.Polling singkat 
CNN mengungkapkan calon presiden 

pemimpin AS pertama yang 
menginjakkan kaki di Korea Utara dan 
telah mengadakan pertemuan puncak 
dengan Kim Jong-un. "Memiliki 
hubungan yang baik dengan para 
pemimpin negara lain adalah hal yang 
baik," kata Trump."Itu seperti 
mengatakan kami memiliki hubungan 
yang baik dengan Hitler sebelum dia 
menginvasi Eropa, seluruh Eropa. 
Ayolah," uja Biden membalas. 
Pandemi di New York

Amerika Serikat yang diusung Partai 
Demokrat, Joe Biden berhasil 
memenangkan debat terakhir, Kamis 
(22/10) malam waktu setempat.Sebanyak 
53 persen sampel penonton debat 
mengatakan kemenangan bagi Biden dan 
hanya 39 persen yang mengatakan Trump 
juara.Polling ini mewakili kumpulan sampel 
pengamat debat namun tidak mewakili 
secara keseluruhan. Sekitar 32% orang 
sampel debat menyatakan diri sebagai 
Demokrat, 31% Republik, dan sisanya 
independen.Bisa dibilang, debat tidak 
banyak mengubah preferensi kandidat 
mana pun. Sebelum debat, di antara 
kelompok ini, Biden mendapat 55% rating 
yang disukai.Angka tersebut naik tipis 
menjadi 56% setelah debat, sedangkan 
capres petahana, Donald Trump memiliki 
persentase disukai sebesar 42% sebelum 
debat tapi turun menjadi 41% setelah 
debat.Para penonton debat juga ditanyai 
apakah menurut mereka serangan 
kandidat terhadap satu sama lain adil. 
Jawabannya sekitar 73% mengatakan 
serangan Biden terhadap Trump adil. 
Hanya 26% yang mengatakan tidak 
adil.Sementara itu 50% pengamat debat 
mengatakan serangan Trump terhadap 
Biden adil, dan 49% debat mengatakan 
serangan Trump terhadap Biden tidak 
adil.Jajak pendapat pasca-debat CNN 
dilakukan oleh SSRS melalui telepon dan 
mencakup wawancara dengan 585 pemilih 
terdaftar yang menonton debat presiden 
hari ini.Hasil polling pengamat debat ini 
memiliki margin kesalahan pengambilan 
sampel plus atau minus sebesar 5,7 
persen.
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untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
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Call : Kenny 267 - 243 - 0376
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hutan dan banyak orang jahat, kartel, 
dan mereka dibawa ke sini. Mereka 
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dikirim ke tempat penampungan 
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Polisi di 
Waukegan, 
Illinois, 
menuturkan, 
Stinnete 
ditembak 
ketika 
mobilnya 
mengarah 
mundur ke 
arah petugas polisi yang sedang 
mendekat untuk menyelidiki.Dikutip dari 
The Straits Times, Jumat (23/10), 
petugas yang namanya tidak 

 Kepolisian Negara Bagian Illinois, 
Amerika Serikat, hari ini mengatakan 
mereka tengah menyelidiki 
pembunuhan 
pria kulit hitam 
bernama 
Marcellis 
Stinnette, 19 
tahun, yang 
ditembak 
polisi pada 
Selasa malam 
di Kota 
Chicago.

Penembakan Kembali Picu Demo Di Illinois

disebutkan tersebut menembakkan pistol 
semi-otomatisnya ke dalam mobil hingga 
membunuh Stinnette dan melukai serius 

sopirnya, yang 
diidentifikasi 
oleh polisi 
sebagai wanita 
kulit hitam 
berusia 20-an 
dari 
Waukegan.Polisi 
Waukegan 
mengatakan 
petugas itu 
adalah seorang 
pria Hispanik 
yang telah 
bekerja di 
kepolisian 
selama lima 
tahun. Dia 
melepaskan 
tembakan 
“karena takut 

akan keselamatannya”.
Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa pukul 
23.55 waktu setempat, ketika seorang 
petugas sedang menyelidiki sebuah mobil 

Amerika
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dengan dua orang di dalamnya. Polisi 
tidak mengatakan apa yang telah 
diselidiki oleh petugas tersebut, tetapi 
mengatakan bahwa mobil tersebut 
melarikan diri dari petugas.
Namun polisi tidak menjelaskan 
seberapa jauh petugas itu dari mobil, 
seberapa cepat mobil itu bergerak atau 
rincian penembakan lainnya, yang telah 
memicu kemarahan pengunjuk rasa 
dan anggota keluarga Stinnette dan 
pengemudi yang mengendarai 
mobilnya.Para pengunjuk rasa 
mengatakan, mereka tidak 
mempercayai polisi Negara Bagian 
Illinois untuk menyelidiki kasus itu dan 
meminta Departemen Kehakiman ambil 
ahli penyelidikan atas penembakan 
tersebut."Polisi tidak bisa mengawasi 
polisi, dan mereka tidak bisa 
menyelidiki dan mereka tidak bisa 
memberi kami keadilan yang adil, dan 
ya, kami mencari keadilan untuk 
Marcellis Stinnette,” kata Satrese 
Stallworth, kerabat Stinnette, dalam 
siaran langsung demonstrasi di 
Facebook.Dia juga mengatakan 
keluarga memiliki banyak pertanyaan 

yang belum terjawab tentang 
penembakan itu.Kerabat dari George 
Floyd dan Robert Blake yang memiliki 
kasus serupa juga berbicara pada 
demonstrasi hari Kamis di Waukegan.

Michael Nerheim, pengacara negara 
bagian Lake County, mengatakan 
Departemen Kepolisian Waukegan telah 
meminta Kepolisian Negara Bagian 
Illinois untuk melakukan penyelidikan 
menyeluruh dan independen terhadap 
penembakan tersebut.Dia 
menambahkan, penyelidikan itu bisa 
memakan waktu beberapa pekan, dan 
setelah selesai temuannya akan 
diserahkan kepadanya, lalu dia akan 
menentukan apakah petugas melanggar 
undang-undang atau tidak.

"Semua keluarga kami berdiri bersama, 
kami adalah satu keluarga dan kami 
bersatu, kami tidak akan mengizinkan 
Anda semua untuk memperlakukan 
mereka seperti mereka bukan apa-apa 
hanya karena mereka tidak memiliki 
video viral, hanya karena nama mereka 
tidak disebutkan, kami akan 
membagikan sorotan ini,” kata Letetra 
Widman, saudara perempuan Blake.

"Tetapi dari apa yang saya pelajari dan 
yang saya dapatkan dari para pakar 
bahwa peraturan yang berhubungan 
dengan kewenangan daerah itu bukan 
memangkas kewenangannya tetapi 
diatur standarisasinya," kata Sara 
kepada CNNIndonesia.com, Jumat 
(23/10).Terkait kebijakan penataan 
ruang daerah, Sara menyatakan para 
kepala daerah saat ini memang harus 
menerapkan Kebijakan Satu Peta 
Nasional atau One Map Policy. Sebab, 
ia melihat banyak sengketa hingga 
penyalahgunaan lahan di suatu daerah 
karena penerapan zonasi yang tidak 
jelas.Persoalan lahan itu, kata dia, 
ditimbulkan karena tidak ada kebijakan 
Satu Peta yang menjadi landasan dan 

Calon Wakil Wali Kota Tangerang 
Selatan nomor urut 01, Rahayu 
Saraswati Djojohadikusumo menilai 
pasal-pasal yang terkandung dalam 
Omnibus Law UU Cipta Kerja tak 
memangkas kewenangan pemerintah 
daerah. Sara, sapaannya, menilai UU 
itu hanya mengatur standarisasi bagi 
pemda.Diketahui, sejumlah elemen 
masyarakat sipil mengkritik Omnibus 
Law UU Cipta Kerja karena banyak 
menghapus kewenangan daerah. Dari 
mulai soal tata ruang hingga perizinan 
lingkungan sebelum berusaha.

Keponakan Prabowo Puji UU Ciptaker

pegangan bagi semua Pemda.
"Dan perlu diingat, Tangsel pun adalah 
bagian dari Indonesia. Maka sebisa 
mungkin semua daerah bisa mendukung 
upaya pembuatan Satu Peta ini," kata 
Sara.Sara memiliki harapan agar 
kebijakan satu peta ini nantinya bisa 
memastikan keadilan bagi masyarakat di 
tiap daerah. Ia meminta agar jangan ada 
lagi warga yang tergusur dari tanahnya 
oleh kekuasaan yang sewenang-wenang.
"Atau bahkan rakyat yang tiba-tiba 
mengklaim tanah yang akan digunakan 
untuk pembangunan wilayah," kata dia.
Diketahui, UU Cipta Kerja dinilai 
memangkas wewenang pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan penataan 
ruang. Pasal 9 UU Cipta Kerja 
memberikan kewenangan pada 
pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 
penataan ruang. Pemerintah pusat dalam 
hal ini adalah presiden, wakil presiden 
dan menteri.Kemudian dalam dalam 
Pasal 20 Ayat (3) butir b UU No. 32 tahun 
2009. Dalam beleid tersebut, setiap orang 
berhak mendapat izin lingkungan jika 
sudah mendapat menteri, gubernur dan 
bupati/walikota.Dalam RUU Omnibus Law 
Cipta Kerja, bunyi ayatnya diganti menjadi 
pemerintah. Gubernur dan bupati wali 
kota tidak lagi disebutkan secara 
gamblang.

Tanah Air
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Dunia akan mengamati dengan cermat 
jalannya pemilihan presiden (pilpres) di 
Amerika Serikat, tetapi sejumlah negara 
tertentu akan mengamati dengan lebih 
cermat lagi.Beberapa kepala negara 
punya pertaruhan pribadi pada hasil 
pilpres di Amerika, dan peruntungan 
mereka akan sangat ditentukan oleh 
keberhasilan -- atau kegagalan -- 
Presiden Donald Trump.
Mungkin tidak ada kepala negara lain 
yang begitu ingin Trump menang 
dibandingkan Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu. Dulu kerap 
bentrok dengan Presiden Barack 
Obama, Netanyahu sekarang memuji 
Trump sebagai “kawan paling hebat” 
yang pernah dimiliki Israel di Gedung 
Putih.Trump telah memberikan banyak 
hadiah diplomatik untuk Netanyahu: 
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota 
Israel, menarik AS dari kesepakatan 
nuklir dengan Iran di era Obama, dan 
menawarkan rencana politik Timur 
Tengah yang jauh lebih menguntungkan 
Israel daripada Palestina. Gedung Putih 
juga menjembatani diwujudkannya 
hubungan diplomatik antara Israel 

Pertaruhan Besar Dalam Pilpres Amerika

Berikut ini sejumlah pemimpin negara lain 
yang punya pertaruhan besar pada pilpres 

dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Namun hubungan dekat Netanyahu 
dengan Trump -- dan lebih luas lagi 
dengan Partai Republik serta basis 
pendukungnya dari kelompok Kristen 
evangelical -- bukan tanpa risiko. 
Kedekatan mereka berdua menodai tradisi 
bipartisan dalam dukungan Israel kepada 
Washington, dan menyisihkan kubu Partai 
Demokrat serta komunitas Yahudi di 
Amerika yang umumnya berpandangan 
liberal.“Bagi Netanyahu, kemenangan 
[Joe] Biden akan menjadi sebuah 
bencana,” kata Eytan Gilboa, pakar 
hubungan AS-Israel di Bar Ilan University. 
Dia mencatat bahwa Biden sudah 
menjanjikan pendekatan yang berbeda 
terhadap Iran dan Palestina.Dipinggirkan 
dan dipermalukan oleh Trump, warga 
Palestina sudah tentu tidak merahasiakan 
lagi harapan mereka agar Biden bisa 
menang.“Jika kita sampai empat tahun 
lagi hidup bersama Presiden Trump, 
Tuhan tolong kami,” kata Perdana Menteri 
Palestina Mohammad Shtayyeh pekan 
lalu.
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AS:

Bagi presiden Tiongkok ini, masa 
jabatan kedua Presiden Trump berarti 

Boris Johnson, Inggris

Antusiasme Trump terhadap keluarnya 
Inggris dari Uni Eropa atau Brexit 
membantu Johnson untuk berkoar 
tentang peluang meraih kesepakatan 
dagang dengan AS dalam tempo 
singkat, setelah Inggris sekarang 
keluar dari UE.

Namun, London dan Washington masih 
berbeda pandangan soal banyak isu 
internasional dan kemenangan Biden 
akan memulihkan hubungan trans-
Atlantik menjadi relatif normal kembali.
Xi Jinping, Tiongkok

Perdana menteri kubu konservatif yang 
dikenal bergaya bombastik dan populis 
ini sering diperbandingkan dengan 
gaya Trump yang sama, dan mereka 
berdua memang bersahabat. Trump 
menyebut pemimpin Inggris itu sebagai 
“pria hebat”.

Kim Darroch, yang menjabat duta 
besar Inggris untuk AS sampai 2019, 
mengatakan bahwa Johnson 
kemungkinan akan menjadi teman 
terbaik Trump di Eropa kalau kembali 
terpilih presiden.

Narendra Modi, India

berlanjutnya sengketa dagang yang 
sengit, pertikaian diplomasi, dan tuduhan 
hampir setiap hari kepada Tiongkok atas 
banyak masalah mulai dari hak asasi 
manusia, lingkungan, sampai konflik di 
Laut China Selatan.
Serangan bertubi-tubi dari Trump 
membuat Xi menggambarkan AS 
sebagai demokrasi yang sedang 
mengalami kemunduran dan tengah 
menghadapi ketegangan rasialisme dan 
upaya lembek merespon virus corona.
Di bawah Biden, AS mungkin akan lebih 
merapat ke sekutunya dan menjalin 
hubungan dengan berbagai organisasi 
internasional yang punya tuntutan 
terhadap Tiongkok. Namun, setidaknya 
Biden akan lebih bisa menghadirkan 
kepastian dan kenormalan yang lebih 
disukai para pemimpin Tiongkok dan 
mengurangi ruang terjadinya konfrontasi 
langsung.

Menurut para pengkritik, Trump abai saja 
ketika Modi mendesakkan agenda-
agenda nasionalis Hindu yang 

Perdana menteri sayap kanan yang 
populis ini dan Trump dikenal memiliki 
gaya kepemimpinan yang sama, dengan 
mengandalkan sentimen nasionalisme.

Sebaliknya, calon wakil presiden 
pasangan Biden, Kamala Harris, yang 
lahir dari ibu India, sangat vokal dengan 
keputusan India untuk mencabut 
otonomi wilayah Kashmir yang dihuni 
mayoritas warga Muslim, pada berbagai 
pelanggaran terhadap prinsip 
kebebasan pers, dan pada undang-
undang kewarganegaraan baru yang 
dinilai diskriminatif terhadap warga 
Muslim.
Penguasa Arab Saudi dan UEA
Raja Salman di Arab Saudi dan Putra 
Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin 
Zayed, penguasa de facto Uni Emirat 
Arab, bukanlah pengagum 
pemerintahan Barack Obama. Mereka 
menyambut baik keputusan Trump 
untuk menarik Amerika dari 
kesepakatan nuklur Iran dan penerapan 
sanksi yang membuat ekonomi Iran 
terjun bebas.Trump juga berkarib 
dengan Putra Mahkota Arab Saudi 
Pangeran Mohammed bin Salman di 
tengah kontroversi terkait pembunuhan 
wartawan Washington Post, Jamal 
Khashoggi, oleh para agen Saudi pada 

mengorbankan kelompok minoritas 
India. Kemenangan Trump akan 
memungkinkan Modi untuk terus 
menerapkan kebijakannya bebas dari 
pantauan Washington.

Imam Besar Iran tersebut telah 
mengalami jungkir balik kebijakan 
diplomasi antara era Obama dan Trump.

akhir 2018. Trump memveto resolusi 
Senat yang akan mengakhiri dukungan 
AS pada Saudi dan UEA dalam perang 
di Yaman, yang telah menimbulkan krisis 
kemanusiaan sangat parah.Dua kerajaan 
di Timur Tengah itu khawatir bahwa 
kemenangan Biden akan 
mengembalikan lagi kebijakan ala 
Obama, yaitu kembali ke kesepakatan 
nuklir dengan Iran dan perhatian lebih 
cermat pada isu HAM.

Biden pernah mengatakan dia bersedia 
berunding kembali dengan Iran jika 
negara itu mematuhi batasan yang 
ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. 

Rakyat Iran berkumpul di jalan untuk 
mensyukuri kesepakatan nuklir 2015, 
berharap itu bisa menormalkan 
hubungan dengan negara-negara Barat. 
Namun, keputusan sepihak Trump untuk 
mundur dari kesepakatan itu membuat 
Iran kembali mengaktifkan aktivitas 
nuklirnya. Tensi makin meningkat karena 
sejumlah insiden, dan memuncak 
dengan serangan rudal Iran ke pasukan 
AS di Irak setelah serangan drone 
Amerika menewaskan seorang jenderal 
Iran.

Ayatollah Ali Khamenei, Iran
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi 
mengatakan Indonesia akan terus 
melindungi perairan Natuna dari sarang 
konflik Laut China Selatan (LCS) yang 
kian memanas dalam beberapa bulan 
terakhir. Retno menambahkan Indonesia 
dan negara-negara Asia Tenggara 
lainnya telah mencatatkan posisi tegas 
untuk menolak berbagai klaim maritim di 
wilayah perairan tersebut. 
“Selama pandemi, Indonesia terus 
melindungi perairan Natuna dari sarang 
konflik LCS," ujar Retno dalam press 
briefing Kementerian Luar Negeri RI, 
Kamis (22/10)."Selain melalui 
penegakan hukum yang konsisten, 
Indonesia bersama dengan negara 
ASEAN lainnya telah mencatatkan 

Menlu Retno : RI Tetap Lindungi Natuna

posisi yang tegas tentang penolakan atas 
klaim-klaim maritim yang bertentangan 
dengan UNCLOS 1982 melalui 
korespondensi diplomatik ke Komisi PBB 
tentang batas landas kontinen," ujarnya. 
Retno menuturkan, dalam isu kedaulatan, 
diplomasi bekerja untuk mencegah dan 
memagari tindakan yang dapat merugikan 
keutuhan wilayah NKRI. Dalam satu 
tahun terakhir, Retno menyebutkan 
bahwa Indonesia telah melakukan 
perundingan dengan Vietnam, Malaysia, 
dan Palau sebanyak 13 kali."Sudah 
terdapat kemajuan pada perundingan 
teritorial dengan Malaysia yang saat ini 
sudah dalam tahap finalisasi pada tim 
teknis," kata Retno.
 Melalui kesempatan tersebut, Retno juga 

Jika Trump menang lagi, tensi akan 
kembali ke titik didih.
Rodrigo Duterte, Filipina
Sebagian orang menjuluki dia sebagai 
Trump versi Asia, karena gaya 
politiknya yang unorthodox dan 
bahasanya yang kasar. Duterte sendiri 
telah menjalin persahabatan dengan 
Trump dan bahkan menyerukan warga 
AS keturunan Filipina untuk memilih 
Trump.Bertolak belakang dengan 
Obama, Trump tidak pernah 
berkomentar soal operasi anti-narkoba 
Filipina yang menewaskan banyak 
orang. Duterte pernah mengatakan 
dalam pidatonya bahwa Obama “pergi 
ke neraka saja”.Kemenangan Biden 
kemungkinan akan menciptakan 
hubungan yang bermusuhan antara 
dua negara itu.
Nicolas Maduro, Venezuela
Presiden penuh masalah ini tidak bisa 
mengharap keuntungan dari siapa pun 
penghuni Gedung Putih nantinya.
Maduro, yang memimpin secara 
otoriter, membawa ekonomi negaranya 
ke kehancuran paling parah dalam 
sejarah, sehingga 5 juta warganya 
hengkang ke negara lain.Trump telah 
menerapkan sanksi ekonomi keras 
kepada Venezuela dan mendukung 
pemimpin oposisi Juan Guaidó. 

Biden menyebut Maduro seorang 
“diktator” dan bertekad meningkatkan 
tekanan.“Jika Trump menang pemilihan, 
kami akan menghadapi dan mengalahkan 
dia,” kata Maduro belum lama ini. “Dan 
jika Biden menang, kami juga akan 
menghadapi dia dan pasti bisa 
mengatasi.”

Penegak hukum AS juga telah mendakwa 
Maduro sebagai “teroris narkoba” dan 
menawarkan hadiah US$ 15 juta untuk 
penangkapannya.

Bolsonaro secara konsisten mencoba 
mengambil keuntungan dari Trump dan 
pekan ini menyatakan harapannya agar 
dia terpilih lagi.

Jair Bolsonaro, Brasil

Putranya yang anggota DPR, Eduardo 
Bolsonaro, berfoto mengenakan topi 
TRUMP 2020, dan bendera Amerika 
kerap mewarnai aksi massa pro-
Bolsonaro.Presiden Brasil itu memenangi 
pemilihan dengan janji memangkas aturan 
tentang lingkungan guna mendukung 
pembangunan, khususnya di wilayah 
Amazon. Trump memilih bungkam pada 
maraknya pembakaran hutan tropis di 
Amazon, berlawanan dengan sikap para 
pemimpin di Eropa.Biden sudah 
mengisyaratkan akan lebih proaktif untuk 
mendesak Brasil melindungi 
lingkungannya.
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Laut China Selatan menjadi perairan 
rawan konflik setelah Beijing 
mengklaim hampir 90 persen wilayah di 
perairan itu. Klaim China tersebut 

menyampaikan bahwa Indonesia 
berusaha menjalin komunikasi yang 
berkelanjutan dengan negara-negara 
Pasifik dengan mengedepankan 
penghormatan pada keutuhan wilayah, 
integritas, dan kedaulatan asing.

tumpang tindih dengan wilayah perairan 
dan ZEE sejumlah negara ASEAN seperti 
Filipina, Vietnam,Malaysia, dan 
Brunei.Sementara itu, Indonesia 
menegaskan tidak memiliki sengketa 
dengan China di Laut China Selatan. 
Namun, aktivitas sejumlah kapal ikan dan 
patroli China di ZEE Indonesia di sekitar 
Natuna semakin membuat khawatir 
Jakarta.

Hasil akhir pemilihan presiden Amerika 
Serikat ( AS) pada 3 November dapat 
mengerucut ke 9 negara bagian, yang 
akan sangat menentukan siapa 
pemenang antara Joe Biden dan Donald 
Trump. Pada pilpres 2016 Trump 
menggenggam kemenangan 6 negara 
bagian krusial yakni Florida, 
Pennsylvania, Michigan, North Carolina, 
Wisconsin, dan Arizona. Akan tetapi di 
polling kali ini petahana dari Partai 
Republik itu tertinggal di 6 negara 
bagian tersebut, meski hanya dengan 
margin yang tipis di beberapa di 
antaranya.
Trump juga kalah tipis di tiga negara 
bagian lain yang dimenangkannya pada 
2016, yaitu Georgia, Iowa, dan Ohio, 
menurut rata-rata polling dari 
RealClearPolitics (RCP). Dilansir dari 
AFP Senin (19/10/2020), berikut adalah 
9 negara bagian yang bakal jadi kunci 
untuk memenangkan pilpres AS 2020. 
1. Pennsylvania Negara bagian 
kelahiran Joe Biden ini memiliki peran 
terbesar di Rust Belt, wilayah utara-
tengah yang sektor industrinya menurun 
dalam beberapa puluh tahun 
belakangan. Relawan Trump coba 
menggaet hati pemilih di negara bagian 
ini dengan menyisir pinggiran kota dari 

Negara Bagian Kunci Kemenangan Pilpres 2020

pintu ke pintu. Sementara itu di sisi 
Demokrat, mantan presiden Barack 
Obama akan tampil untuk pertama kalinya 
dalam kampanye pada Rabu (21/10/2020) 
di Philadelphia untuk Joe Biden, eks 
wapresnya. 
Kota-kota besar di Pennsylvania diyakini 
akan memilih Biden, sedangkan daerah 
pedesaan di barat dan pusat yang 
konservatif dipercaya telah menjatuhkan 
pilihan ke Trump. Kemudian area 
pinggiran kotanya dan di wilayah timur laut 
akan sangat krusial. Polling rata-rata RCP: 
Biden memimpin dengan 5,6 poin 
persentase.
2. Michigan Michigan dimenangkan tipis 
oleh Trump pada 2016 dan diperebutkan 
dengan sengit tahun ini. Trump sudah 
berkunjung ke negara bagian di Great 
Lakes ini untuk meyakinkan para calon 
pemilih lagi, tetapi mereka khawatir 
tentang dampak virus corona pada 
perekonomian dan tanggapan sang 
presiden. Gubernur Gretchen Whitmer 
yang berasal dari Demokrat berulang kali 
silang pendapat dengan Trump, dan 
lockdown yang diterapkannya membuat 
kaum konservatif geram. Para pemrotes 
yang membawa senjata menggelar 
demonstrasi di luar gedung DPR negara 
bagian musim panas ini, dan anggota 
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kelompok sayap kanan ditangkap baru-
baru ini karena hendak menculik 
gubernur. Polling RCP: Biden unggul 
7,2. 
3. Wisconsin Hillary Clinton tidak 
berkampanye di Wisconsin pada 2016, 
dan ia mendapat balasannya dengan 
kalah di sana. Tahun ini Demokrat 
memberi perhatian khusus pada 
Wisconsin, menggelar konvensi 
nasional mereka di sana meski 
diadakan online karena virus corona. 
Trump dan Biden sama-sama sudah 
berkampanye di sana, sedangkan Wakil 
Presiden Mike Pence dan cawapres 
Kamala Harris juga sudah berkunjung. 
RCP: Biden unggul 6,3. 
4. Florida Swing state terbesar di Sun 
Belt, yang berkembang pesat dalam 
populasi, pertanian, industri militer, dan 
banyak jumlah pensiunan. Partai 
Republik berjuang keras mengamankan 
suaranya di sini, tapi Demokrat 
menuduh mereka menekan para 
pemilih terutama di masyarakat kulit 
berwarna. Populasi Latin yang besar di 
Florida akan menjadi kuncinya, dan 
polling menunjukkan para senior 
menjauh dari Trump karena 
penanganannya terhadap pandemi. 
Banyak pakar mengatakan Florida 
adalah benteng pertahanan Trump. Jika 
jebol, maka kemungkinan besar sang 
presiden harus angkat kaki dari Gedung 
Putih. RCP: Biden unggul 1,4. 
5. North Carolina Negara bagian yang 
secara tradisional konservatif ini jatuh 
ke tangan Trump sebanyak 3 poin 
empat tahun lalu, tapi kondisinya 
sekarang bisa jadi berbeda. Gubernur 
North Carolina yang merupakan politisi 
Demokrat populer mendapat banyak 
pujian atas penanganannya yang 
seimbang terhadap pandemi Covid-19. 
Partai Republik mengadakan konvensi 
nasional mereka di sini, meski sebagian 
besar akhirnya online. RCP: Biden 
unggul 2,7. 
6. Arizona Arizona menjadi benteng 
Republik selama beberapa dekade, 
tetapi pemilihnya sudah berubah, 
dengan komunitas Latin yang 
berkembang dan masuknya orang-

orang California yang liberal. Para pemilih 
konservatif memberi apresiasi atas upaya 
Trump membatasi imigran masuk dan 
membangun tembok besar di perbatasan 
dengan Meksiko. Akan tetapi Trump 
merusak prospeknya sendiri dengan 
acapkali merendahkan senator John 
McCain yang mewakili Arizona. Janda 
McCain, Cindy McCain, sudah 
menyatakan dukungan ke Biden. RCP: 
Biden unggul 4,0.

9. Ohio Ohio dengan 18 suara electoral 
college adalah target besar. Trump 
mengalahkan Hillary Clinton di Ohio 
dengan selisih 8,1 poin, tetapi polling 
menunjukkan persaingan ketat kali ini di 
negara bagian di Midwestern tersebut 
yang terkenal dengan industrinya. Biden 
sudah berkunjung ke sana, dan saat 
menjadi wapres dia dipuji karena 
membantu menyelamatkan industri mobil 
AS. RCP: Biden unggul 0,6.

7. Iowa Trump menang telak di Iowa 
empat tahun lalu dengan mengalahkan 
Hillary Clinton hampir 10 poin, tapi 
persaingan kali ini tampaknya bakal lebih 
ketat di sana. Trump berkampanye di 
Iowa pekan lalu, menandakan dia akan 
mempertahankan negara bagian yang 
diharapkan bisa ia menangi. RCP: Biden 
unggul 1,2. 8. Georgia Belum ada orang 
Demokrat yang menang di Georgia sejak 
Bill Clinton pada 1992, tetapi beberapa 
tahun terakhir pilihan warganya lebih 
condong ke Demokrat. Trump 
berkampanye di Georgia pada Jumat 
(16/10/2020), sebuah indikasi dia mungkin 
goyah di sana. RCP: Biden unggul 1,2. 

"Ini terus terang jujur, saya mulai waktu 
saya mulai waktu saya Menkopolhukam 
waktu itu saya melihat betapa 
semrawutnya UU peraturan kita yang 
ada sekian puluh itu satu sama lain 
saling tumpang tindih," kata Luhut 
dalam dalam webinar Outlook 2021: The 
Year of Opportunity, Rabu (21/10).
Dengan adanya kesemrawutan aturan 
tersebut, dia menilai, praktik korupsi 
akan semakin tinggi. Tidak hanya itu 
inefisiensi akan terjadi di mana-mana. 
Dengan adanya ide tersebut, Luhut 
kemudian bertemu Mahfud MD, Jimly 
Asshiddiqie, serta Sofyan Djalil di 

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan mengakui jadi salah satu 
pencetus adanya Undang-Undang Cipta 
Kerja. Ide tersebut bermula karena 
melihat banyaknya aturan yang 
tumpang tindih di Indonesia.

Luhut Salah Satu Pencetus Omnibus Law

Kemudian muncul gagasan omnibus law 
dari Sofyan Djalil yang pernah mengeyam 
pendidikan di Amerika Serikat. Luhut 
menjelaskan aturan tersebut bisa 
menyelaraskan isi aturan UU sehingga 
tidak saling tumpang tindih.

"Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, 
dan juga Pak Jimly Ashdiiqi Seno aji, pak 
Sofyan Djalil dari kantor saya ada pak 
Lamboko untuk mendiskusikan 
bagaimana caranya karena kalau satu 
persatu uu itu di revisi enggak tahu 
sampai kapan selesainya," terangnya.

"Nah itu kemudian karena kesibukan 
sana sini belum terjadi baru mulai 
dibicarakan kembali oleh pres akhir tahun 
lalu dan itulah sekarang buahnya 
sekarang jadi itu proses panjang bukan 
proses tiba-tiba," tutup Luhut.

kantornya untuk berdiskusi untuk 
membuat aturan lebih ringkas. Sehingga 
tidak terjadi tumpang tindih.
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
Sudah sewajarnya ketika air kencing 
yang kita keluarkan memiliki bau tak 
sedap. Walau begitu, pada kondisi 
tertentu, bisa saja bau tak sedap yang 
muncul pada air kencing ini lebih pesing 
dibanding biasanya.Munculnya bau tak 
sedap dari kencing ini tentu saja bisa 
sangat tak nyaman. Terutama ketika 
bau tak sedap ini muncul pada saat 
kamu buang air di toilet umum.
Sejumlah hal bisa menjadi penyebab 
munculnya bau pesing ketika kencing 
ini. Walau pada beberapa kasus hal ini 
tak berbahaya, namun ada juga 
masalah kesehatan yang bisa cukup 
serius.Sejumlah masalah kesehatan 

Penyebab Kencing Bau

Kurang konsumsi air putih yang berujung 
dehidrasi merupakan penyebab utama 
dari kencing berbau tak sedap."Ketika 
kamu dehidrasi, urine memiliki air lebih 
sedikit dibanding limbah, sehingga 
menyebabkan urine berbau tak sedap," 
terang Sonia Dutta, MD, dari NorthShore 
University HealthSystem, Illinois.
Untuk mengetahui apakah kamu 
mengalami dehidrasi atau tidak, kamu 

Dehidrasi dan Makanan Tertentu

bisa berhubungan dengan terjadinya 
gangguan ini. Dilansir dari Health, berikut 
sejumlah hal yang bisa menyebabkan 
kencing berbau lebih pesing dibanding 
biasanya.
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Konsumsi Makanan Tertentu

Makanan seperti asparagus, bawang 
putih, bawang merah, serta makanan 
lainnya bisa menyebabkan terjadinya 
hal ini. Oleh karena itu, penting untuk 
memperhatikan makanan yang 
dikonsumsi ini.
Konsumsi Kopi
Konsumsi kopi yang kamu lakukan 
bisa menjadi penyebab munculnya bau 
tak sedap saat buang air kecil. 
Kandungan dari kopi bisa 
menyebabkan bau tak sedap pada air 
kencing.
Selain itu, kopi juga memiliki sifat 
diuretik yang membuatmu lebih 
banyak buang air sehingga kamu lebih 
banyak buang air. Hal ini bisa 
menyebabkan dehidrasi sehingga 
memunculkan bau kencing yang tak 
sedap.

Jamur merupakan mikroorganusme 
yang hidup secara alami di dalam 
tubuh. Ketika jamur ini tumbuh di luar 

 Kandungan bakteri di dalam kandung 
kemih ini selanjutnya membuat 
kencing berbau tak sedap.

Infeksi Saluran Kencing
Infeksi saluran kencing (ISK) bisa 
terjadi ketika munculnya bakteri pada 
kandung kemih.

Infeksi Jamur

bisa memeriksa warna air kencing. 
Semakin gelap dan keruh warna air 
kencing, artinya semakin berat 
dehidrasi yang kamu alami.

bisa menyebabkan air kencing menjadi 
pesing

Keberadaan bakteri ini juga 
membuatmu buang air lebih sering. 
Selain itu, ketika mengalami masalah 
ini, terdapat masalah lain yang muncul 
seperti rasa panas ketika buang air 
serta air kencing yang keruh dan kerap 
disertai darah.

Penyakit yang Bisa Menyebabkan Air 
Kencing menjadi Pesing

Sejumlah makanan tertentu bisa 
menjadi penyebab munculnya kondisi 
pesing pad air kencing. Walau begitu, 
setiap orang mencerna makanan 
dengan berbeda sehingga tidak semua 
makanan bisa berdampak sama pada 
orang yang berbeda.

kendali, hal ini bisa menyebabkan 
terjadinya infeksi.

Sejumlah penyakit menular seksual bisa 
menyebabkan peradangan pada urethra. 
Sejumlah hal yang menyebabkan 
peradangan dan iritasi bisa berhubungan 
dengan bakteri yang kemudian 
menyebabkan perubahan aroma air 
kencing.Penyakit menular seksual seperti 
klamidia, trikomoniasis, serta gonorea 
bisa menyebabkan peradangan ini. Hal ini 
selanjutnya menyebabkan munculnya bau 
tak sedap pada saat buang air kecil.

lBatu Ginjal

Diabetes

Konsumsi suplemen vitamin juga bisa 
menjadi penyebab perubahan aroma air 
kencing ini. Hal ini kerap kali terlewa 
disadari seseorang.
Sejumlah suplemen vitamin tertentu bisa 
menjadi penyebab terjadinya hal ini. Jika 
hal ini terjadi, kamu tidak perlu khawatir 
karena hal ini hanya mengeluarkan 
kandungan vitamin berlebih dari tubuhmu.

Penyakit Menular Seksual

Seseorang yang tidak menyadari saat 
mengalami diabetes kerang memiliki urine 
yang bercampur denga gula. Hal ini 
terjadi karena mereka tak dapat 
memperoses gula dengan baik seperti 
orang lain.Kondisi yang terjadi pada air 
kencing ini menyebabkan munculnya 
aroma manis yang berbeda. Ketika hal ini 
terjadi, sebaiknya segera konsultasi 
dengan dokter.

Batu ginjal merupakan masalah yang 
terjadi ketika garam dan mineral lain di 
ginjal berkumpul dan membentuk serupa 
batu. Kondisi ini bisa sangat mengganggu 
serta menyakitkan.Batu ginjal juga bisa 
menjadi tempat berkumpulnya bakteri 
yang berujung infeksi dan bahkan 
pendarahan. Kondisi ini bisa 
menyebabkan perubahan pada aroma 
kencing.

Konsumsi Suplemen Vitamin

Infeksi jamur ini bisa muncul pada vagina 
yang cukup dekat dengan urethra. Sama 
seperti ISK, infeksi jamur biasaya disertai 
dengan gejala lain seperti rasa gatal, 
kemerahan, pembengkakan pada vulva 
dan vagina, serta keluarnya cairan putih 
kental.

Masalah Kesehatan Lainnya

Perusahaan bioteknologi yang berbasis 
di Massachusetts, Amerika Serikat, 
Moderna telah selesai merekrut 
sebanyak 30.000 sukarelawan. Mereka 
akan dilibatkan dalam tahap akhir 
pengujian klinis kandidat vaksin virus 
corona.Uji coba kali ini 
melibatkan lebih banyak 
kalangan minoritas di AS 
yakni warga kulit hitam 
dan hispanik atau latin. 
Sebelumnya peneliti 
vaksin khawatir bahwa 
penelitian mereka yang 
lebih banyak diuji pada 
sukarelawan kulit putih 
tidak akan mampu 
meyakinkan kelompok 
minoritas bahwa vaksin 
berhasil di komunitas 
mereka.
Dikutip Business Insider, Kamis (22/10), 
30.000 sukarelawan itu secara acak 
menerima dua dosis suntikan 
eksperimental vaksin atau suntikan air 
asin dengan plasebo. Hasil dari uji coba 
akan menunjukkan apakah vaksin dapat 
mencegah kasus Covid-19 yang 
bergejala. Hasilnya diharapkan akan 
keluar pada November.
Dari data yang dirilis, sekitar 11.000 
peserta berasal dari komunitas 
minoritas, mencapai 37% dari uji coba. 
Itu termasuk lebih dari 6.000 orang yang 
diidentifikasi sebagai hispanik atau latin 
dan 3.000 yang mengidentifikasi 
sebagai kulit hitam atau Afrika-Amerika.
Merekrut kelompok minoritas telah lama 
menjadi kegagalan industri obat-obatan 
dalam melakukan uji coba. Studi vaksin 
virus corona awal, misalnya, sekitar 
90% sukarelawan berkulit putih dan 
kurang dari 1% berkulit hitam.
Bagan menunjukkan perubahan 
dramatis di bulan terakhir percobaan, 
merekrut hampir seluruhnya 
sukarelawan non-kulit putih. Populasi 
percobaan terakhir adalah 63% berkulit 
putih, 20% Hispanik/Latin, 10% Hitam 
atau Afrika Amerika, dan 4% Asia.

Moderna Siap Lakukan Uji Akhir Vaksin Covid

Pada pertengahan September, CEO 
Stephane Bancel mengatakan kepada 
Business Insider bahwa jumlah peserta 

dari kalangan kulit 
hitam "agak terlalu 
rendah", yang 
menyebabkan 
perlambatan yang 
disengaja. Moderna 
menutup situs 
percobaan yang 
tidak berhasil 
mendaftarkan orang 
kulit berwarna."Kami 
mengatakan mari 
kita memperlambat 
dengan pada 
dasarnya menutup 
situs yang tidak 

melakukan pekerjaan yang baik dalam 
merekrut minoritas, dan mari kita 
mendukung situs yang telah melakukan 
pekerjaan yang baik dalam merekrut 
minoritas," katanya.
"Kami ingin membuat vaksin ini jadi jika 
berhasil dan disetujui, orang-orang 
menggunakannya," tambah Bancel. 
"Akan sangat menyedihkan jika salah 
satu komunitas besar di negara ini tidak 
memiliki perwakilan yang cukup, bahwa 
orang-orang tidak merasa vaksin itu aman 
untuk kumpulan keragaman genetik 
mereka, dan efektif."
Moderna adalah salah satu dari dua 
pembuat vaksin terkemuka yang 
bertujuan untuk mendapatkan 
persetujuan darurat potensial sebelum 
akhir tahun ini. Program vaksin Covid-19 
terkemuka lainnya dipimpin oleh Pfizer 
dan BioNTech, yang telah mendaftarkan 
kurang dari 40.000 orang dalam studinya, 
menurut pembaruan yang diberikan 
Senin. CEO Pfizer mengatakan 
perusahaan mungkin tahu apakah vaksin 
itu manjur atau tidak pada akhir bulan ini.

Pernyataan Paus Fransiskus di sebuah 
film dokumenter "Francesco" yang 
mengatakan mendukung legalitas ikatan 
sipil sesama jenis mendapatkan sorotan 
seluruh dunia. Sebagian menyambut 
baik dan menganggap sebagai 
dorongan untuk membebaskan doktrin 
gereja yang mengutuk. Melansir 
Associated Press pada Kamis 
(23/10/2020), di Filipina, para pejabat 
melihat potensi perubahan politik 
setelah kata-kata paus. Di Zimbabwe, 
aktivis untuk persamaan hak memuji 
pernyataan tersebut, tetapi ragu itu akan 
segera membawa perubahan di negara 
di mana diskriminasi terhadap 
komunitas LGBT terus meluas. Di 
Amerika Latin, reaksi terpecah. Ada 
yang menolak karena pengaruh dari 
Gereja Katolik Roma masih kuat. 
Sedangkan, sebagian negara bagian 
lainnya mendukung dan telah 
melegalkan pernikahan sesama jenis 
dalam beberapa tahun terakhir. Awal 
tahun ini, Kosta Rika menjadi negara 
keenam di Amerika Latin yang 
mengizinkan pernikahan sesama jenis. 
Ekuador melegalkannya tahun lalu, dan 
Panama berada di tengah-tengah 

Paus Fransiskus Dan LGBT

perdebatan sengit tentang topik itu 
sekarang. Ini juga diizinkan di beberapa 
negara bagian Meksiko serta Brasil, 
Argentina, Kolombia, dan Uruguay. 
Dorongan terbaru sebagian didorong oleh 
opini yang dikeluarkan pada Januari 2018 
oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
Amerika. Dikatakan 25 negara yang 
menandatangani Konvensi Amerika 
tentang Hak Asasi Manusia harus 
menjamin bahwa semua hak yang 
tersedia untuk pasangan heteroseksual 
juga diberikan kepada pasangan 
homoseksual. Gereja Katolik, 
bagaimanapun, telah berjuang melawan 
perubahan dari prinsip konservatif. Ketika 
Fransiskus menjabat sebagai uskup 
agung Buenos Aires, dia mendukung 
persatuan ikatan sipil untuk pasangan 
gay sebagai alternatif dari pernikahan 
sesama jenis. Fransiskus rupanya 
membuat komentar yang baru dirilis 
dalam wawancara pada 2019, yang 
sebagian tidak disiarkan secara publik 
sampai film dokumenter "Francesco" 
ditayangkan perdana pada Rabu 
(21/10/2020). Reaksi beragam 
ditunjukkan di Meksiko, di mana komentar 
paus dikutuk oleh sektor konservatif dan 
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Konsumsi Makanan Tertentu

Makanan seperti asparagus, bawang 
putih, bawang merah, serta makanan 
lainnya bisa menyebabkan terjadinya 
hal ini. Oleh karena itu, penting untuk 
memperhatikan makanan yang 
dikonsumsi ini.
Konsumsi Kopi
Konsumsi kopi yang kamu lakukan 
bisa menjadi penyebab munculnya bau 
tak sedap saat buang air kecil. 
Kandungan dari kopi bisa 
menyebabkan bau tak sedap pada air 
kencing.
Selain itu, kopi juga memiliki sifat 
diuretik yang membuatmu lebih 
banyak buang air sehingga kamu lebih 
banyak buang air. Hal ini bisa 
menyebabkan dehidrasi sehingga 
memunculkan bau kencing yang tak 
sedap.

Jamur merupakan mikroorganusme 
yang hidup secara alami di dalam 
tubuh. Ketika jamur ini tumbuh di luar 

 Kandungan bakteri di dalam kandung 
kemih ini selanjutnya membuat 
kencing berbau tak sedap.

Infeksi Saluran Kencing
Infeksi saluran kencing (ISK) bisa 
terjadi ketika munculnya bakteri pada 
kandung kemih.

Infeksi Jamur

bisa memeriksa warna air kencing. 
Semakin gelap dan keruh warna air 
kencing, artinya semakin berat 
dehidrasi yang kamu alami.

bisa menyebabkan air kencing menjadi 
pesing

Keberadaan bakteri ini juga 
membuatmu buang air lebih sering. 
Selain itu, ketika mengalami masalah 
ini, terdapat masalah lain yang muncul 
seperti rasa panas ketika buang air 
serta air kencing yang keruh dan kerap 
disertai darah.

Penyakit yang Bisa Menyebabkan Air 
Kencing menjadi Pesing

Sejumlah makanan tertentu bisa 
menjadi penyebab munculnya kondisi 
pesing pad air kencing. Walau begitu, 
setiap orang mencerna makanan 
dengan berbeda sehingga tidak semua 
makanan bisa berdampak sama pada 
orang yang berbeda.

kendali, hal ini bisa menyebabkan 
terjadinya infeksi.

Sejumlah penyakit menular seksual bisa 
menyebabkan peradangan pada urethra. 
Sejumlah hal yang menyebabkan 
peradangan dan iritasi bisa berhubungan 
dengan bakteri yang kemudian 
menyebabkan perubahan aroma air 
kencing.Penyakit menular seksual seperti 
klamidia, trikomoniasis, serta gonorea 
bisa menyebabkan peradangan ini. Hal ini 
selanjutnya menyebabkan munculnya bau 
tak sedap pada saat buang air kecil.

lBatu Ginjal

Diabetes

Konsumsi suplemen vitamin juga bisa 
menjadi penyebab perubahan aroma air 
kencing ini. Hal ini kerap kali terlewa 
disadari seseorang.
Sejumlah suplemen vitamin tertentu bisa 
menjadi penyebab terjadinya hal ini. Jika 
hal ini terjadi, kamu tidak perlu khawatir 
karena hal ini hanya mengeluarkan 
kandungan vitamin berlebih dari tubuhmu.

Penyakit Menular Seksual

Seseorang yang tidak menyadari saat 
mengalami diabetes kerang memiliki urine 
yang bercampur denga gula. Hal ini 
terjadi karena mereka tak dapat 
memperoses gula dengan baik seperti 
orang lain.Kondisi yang terjadi pada air 
kencing ini menyebabkan munculnya 
aroma manis yang berbeda. Ketika hal ini 
terjadi, sebaiknya segera konsultasi 
dengan dokter.

Batu ginjal merupakan masalah yang 
terjadi ketika garam dan mineral lain di 
ginjal berkumpul dan membentuk serupa 
batu. Kondisi ini bisa sangat mengganggu 
serta menyakitkan.Batu ginjal juga bisa 
menjadi tempat berkumpulnya bakteri 
yang berujung infeksi dan bahkan 
pendarahan. Kondisi ini bisa 
menyebabkan perubahan pada aroma 
kencing.

Konsumsi Suplemen Vitamin

Infeksi jamur ini bisa muncul pada vagina 
yang cukup dekat dengan urethra. Sama 
seperti ISK, infeksi jamur biasaya disertai 
dengan gejala lain seperti rasa gatal, 
kemerahan, pembengkakan pada vulva 
dan vagina, serta keluarnya cairan putih 
kental.

Masalah Kesehatan Lainnya

Perusahaan bioteknologi yang berbasis 
di Massachusetts, Amerika Serikat, 
Moderna telah selesai merekrut 
sebanyak 30.000 sukarelawan. Mereka 
akan dilibatkan dalam tahap akhir 
pengujian klinis kandidat vaksin virus 
corona.Uji coba kali ini 
melibatkan lebih banyak 
kalangan minoritas di AS 
yakni warga kulit hitam 
dan hispanik atau latin. 
Sebelumnya peneliti 
vaksin khawatir bahwa 
penelitian mereka yang 
lebih banyak diuji pada 
sukarelawan kulit putih 
tidak akan mampu 
meyakinkan kelompok 
minoritas bahwa vaksin 
berhasil di komunitas 
mereka.
Dikutip Business Insider, Kamis (22/10), 
30.000 sukarelawan itu secara acak 
menerima dua dosis suntikan 
eksperimental vaksin atau suntikan air 
asin dengan plasebo. Hasil dari uji coba 
akan menunjukkan apakah vaksin dapat 
mencegah kasus Covid-19 yang 
bergejala. Hasilnya diharapkan akan 
keluar pada November.
Dari data yang dirilis, sekitar 11.000 
peserta berasal dari komunitas 
minoritas, mencapai 37% dari uji coba. 
Itu termasuk lebih dari 6.000 orang yang 
diidentifikasi sebagai hispanik atau latin 
dan 3.000 yang mengidentifikasi 
sebagai kulit hitam atau Afrika-Amerika.
Merekrut kelompok minoritas telah lama 
menjadi kegagalan industri obat-obatan 
dalam melakukan uji coba. Studi vaksin 
virus corona awal, misalnya, sekitar 
90% sukarelawan berkulit putih dan 
kurang dari 1% berkulit hitam.
Bagan menunjukkan perubahan 
dramatis di bulan terakhir percobaan, 
merekrut hampir seluruhnya 
sukarelawan non-kulit putih. Populasi 
percobaan terakhir adalah 63% berkulit 
putih, 20% Hispanik/Latin, 10% Hitam 
atau Afrika Amerika, dan 4% Asia.

Moderna Siap Lakukan Uji Akhir Vaksin Covid

Pada pertengahan September, CEO 
Stephane Bancel mengatakan kepada 
Business Insider bahwa jumlah peserta 

dari kalangan kulit 
hitam "agak terlalu 
rendah", yang 
menyebabkan 
perlambatan yang 
disengaja. Moderna 
menutup situs 
percobaan yang 
tidak berhasil 
mendaftarkan orang 
kulit berwarna."Kami 
mengatakan mari 
kita memperlambat 
dengan pada 
dasarnya menutup 
situs yang tidak 

melakukan pekerjaan yang baik dalam 
merekrut minoritas, dan mari kita 
mendukung situs yang telah melakukan 
pekerjaan yang baik dalam merekrut 
minoritas," katanya.
"Kami ingin membuat vaksin ini jadi jika 
berhasil dan disetujui, orang-orang 
menggunakannya," tambah Bancel. 
"Akan sangat menyedihkan jika salah 
satu komunitas besar di negara ini tidak 
memiliki perwakilan yang cukup, bahwa 
orang-orang tidak merasa vaksin itu aman 
untuk kumpulan keragaman genetik 
mereka, dan efektif."
Moderna adalah salah satu dari dua 
pembuat vaksin terkemuka yang 
bertujuan untuk mendapatkan 
persetujuan darurat potensial sebelum 
akhir tahun ini. Program vaksin Covid-19 
terkemuka lainnya dipimpin oleh Pfizer 
dan BioNTech, yang telah mendaftarkan 
kurang dari 40.000 orang dalam studinya, 
menurut pembaruan yang diberikan 
Senin. CEO Pfizer mengatakan 
perusahaan mungkin tahu apakah vaksin 
itu manjur atau tidak pada akhir bulan ini.

Pernyataan Paus Fransiskus di sebuah 
film dokumenter "Francesco" yang 
mengatakan mendukung legalitas ikatan 
sipil sesama jenis mendapatkan sorotan 
seluruh dunia. Sebagian menyambut 
baik dan menganggap sebagai 
dorongan untuk membebaskan doktrin 
gereja yang mengutuk. Melansir 
Associated Press pada Kamis 
(23/10/2020), di Filipina, para pejabat 
melihat potensi perubahan politik 
setelah kata-kata paus. Di Zimbabwe, 
aktivis untuk persamaan hak memuji 
pernyataan tersebut, tetapi ragu itu akan 
segera membawa perubahan di negara 
di mana diskriminasi terhadap 
komunitas LGBT terus meluas. Di 
Amerika Latin, reaksi terpecah. Ada 
yang menolak karena pengaruh dari 
Gereja Katolik Roma masih kuat. 
Sedangkan, sebagian negara bagian 
lainnya mendukung dan telah 
melegalkan pernikahan sesama jenis 
dalam beberapa tahun terakhir. Awal 
tahun ini, Kosta Rika menjadi negara 
keenam di Amerika Latin yang 
mengizinkan pernikahan sesama jenis. 
Ekuador melegalkannya tahun lalu, dan 
Panama berada di tengah-tengah 

Paus Fransiskus Dan LGBT

perdebatan sengit tentang topik itu 
sekarang. Ini juga diizinkan di beberapa 
negara bagian Meksiko serta Brasil, 
Argentina, Kolombia, dan Uruguay. 
Dorongan terbaru sebagian didorong oleh 
opini yang dikeluarkan pada Januari 2018 
oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
Amerika. Dikatakan 25 negara yang 
menandatangani Konvensi Amerika 
tentang Hak Asasi Manusia harus 
menjamin bahwa semua hak yang 
tersedia untuk pasangan heteroseksual 
juga diberikan kepada pasangan 
homoseksual. Gereja Katolik, 
bagaimanapun, telah berjuang melawan 
perubahan dari prinsip konservatif. Ketika 
Fransiskus menjabat sebagai uskup 
agung Buenos Aires, dia mendukung 
persatuan ikatan sipil untuk pasangan 
gay sebagai alternatif dari pernikahan 
sesama jenis. Fransiskus rupanya 
membuat komentar yang baru dirilis 
dalam wawancara pada 2019, yang 
sebagian tidak disiarkan secara publik 
sampai film dokumenter "Francesco" 
ditayangkan perdana pada Rabu 
(21/10/2020). Reaksi beragam 
ditunjukkan di Meksiko, di mana komentar 
paus dikutuk oleh sektor konservatif dan 
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dipuji oleh para pemimpin gereja yang 
lebih liberal. “Konferensi Episkopal 
sangat mengejutkan,” kata Hugo 
Valdemar, mantan juru bicara 
Keuskupan Agung Mexico City yang 
dekat dengan Kardinal Emeritus 
Norberto Rivera, salah satu pemimpin 
gereja paling konservatif di Meksiko. 
“Saya yakin akan ada keheningan 
yang tidak menyenangkan dari 
beberapa dan tepuk tangan dari yang 
paling liberal,” ujar Valdemar. 
Komentar Paus Fransiskus 
bertentangan dengan semua ajaran 
dari Paus Yohanes Paulus II dan Paus 
Benediktus XVI dan “itulah yang 
membingungkan,” kata Valdemar. 
"Meskipun ini bukan dokumen resmi, 
itu adalah pendapat. Itu menunjukkan 
bahwa paus tidak dapat dibiarkan 
sendiri, karena dia bukan seorang raja 
dengan otoritas absolut, dia harus 
bertindak dalam kerangka doktrin 
gereja," terangnya. Valdemar 
mengatakan komentar paus akan 
memperdalam perpecahan yang sudah 
memecah belah gereja. "Ini akan 
memberi semua musuh paus senjata 
untuk menyerangnya," katanya. Reaksi 
menentang kuat komentar yang 
menyiratkan penerimaan secara legal 
terhadap pasangan sesama jenis, 

diwakilkan oleh Monsinyur Daniel 
Fernández Torres, uskup Arecibo di 
Puerto Rico. a menolak komentar Paus 
Fransiskus, dengan mengatakan "mereka 
tidak dapat mengubah doktrin Gereja 
Katolik atau menentangnya." Torres 
mengatakan dia akan terus mengikuti 
teks yang diterbitkan di bawah Paus 
Yohanes Paulus II yang mengatakan 
bahwa penghormatan gereja terhadap 
kaum homoseksual tidak dapat dengan 
cara apapun yang mengarah pada 
persetujuan perilaku homoseksual. Di 
pihak liberal spektrum gereja di Meksiko, 
Uskup Saltillo Raúl Vera merayakan 
komentar paus seperti menghirup udara 
segar. “Saya sangat senang bahwa pintu 
baru terbuka di gereja untuk orang-orang 
yang masih belum memiliki tempat di 
dalamnya karena Tuhan akan bertanya 
tentang mereka,” kata Vera (75 tahun). 
Menurut Vera, mereka yang berpendapat 
bahwa komentar Paus Fransiskus dalam 
film dokumenter tersebut telah 
disalahartikan, hanya tidak mau 
mendengar pesannya. “Sangat penting 
bagi kami untuk memulai tahap baru 
dalam hubungan Gereja Katolik dengan 
keluarga LGBT di dunia,” kata Vera. 
Itulah yang didengar Aldo Dávila, 
seorang anggota parlemen gay terbuka 
di Guatemala, di mana serikat sesama 
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Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
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Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
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Mrs. Ing 267 - 357 - 9198
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1551 Mc Kean Street
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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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

jenis dilarang.  “Demonstrasi toleransi, 
cinta dan hormat terhadap orang-orang 
ini penting, terutama sekarang karena 
kita melihat berbagai negara Amerika 
Tengah berkembang,” kata Dávila. 
“Panama membicarakan masalah ini, 
Meksiko dan Kosta Rika telah 
mengeluarkan undang-undang, 
mungkin ini (komentar Pau Fransiskus) 
bisa 
membantu,” 
ujar Dávila. Di 
La Paz, Bolivia, 
aktivis hak gay 
David 
Aruquipa, yang 
telah berjuang 
di pengadilan 
selama 11 
tahun untuk 
pengakuan 
hukum atas 
hubungannya 
dengan 
pasangannya, 
bersimpati 
dengan kata-
kata paus. 
“Bagi kami 
yang mencari 
pengakuan, saya yakin ini sangat 
terkait dengan legalisasi ikatan sipil, 
sehingga pasangan dan keluarga dari 
orang yang sesama jenis memiliki hak 
sipil,” kata Aruquipa. Di Zimbabwe, 
rumah bagi lebih dari 1 juta umat 
Katolik, mereka yang mendorong 
perlakuan yang sama terhadap kaum 
homoseksual melihat komentar paus 
sebagai langkah maju. Namun, 
mengatakan hal itu tidak akan banyak 
berubah di negara yang hubungan 
sesama jenis tidak disukai dan sering 
mengundang ejekan publik, dan di 
mana pernikahan sesama jenis 
dilarang. “Kami masih mengalami 
penghinaan mendasar seperti 
kriminalisasi tindakan seksual antara 
laki-laki dan serangan verbal yang 
tajam dan ejekan dari para pemimpin 
kami,” kata Chester Samba, direktur 
Gays and Lesbians of Zimbabwe. Di 
Filipina, rumah bagi sebagian besar 
umat Katolik di Asia, ada kecaman dari 

beberapa pemimpin gereja, tetapi 
optimisme di ranah politik. Harry Roque, 
juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, 
mengatakan presiden telah lama 
mendukung ikatan sipil sesama jenis dan 
dukungan kepausan akhirnya dapat 
membujuk legislator untuk menyetujui 
mereka di Kongres. Di masa lalu, 
proposal semacam itu telah ditentang 

atau dihindari 
oleh legislator 
konservatif atau 
mereka yang 
takut akan 
kemarahan 
para pemimpin 
gereja yang 
berpengaruh. 
“Dengan 
dukungan tidak 
kurang dari 
paus, saya pikir 
bahkan yang 
paling 
konservatif dari 
semua umat 
Katolik di 
Kongres 
seharusnya 
tidak lagi 

memiliki dasar untuk keberatan,” kata 
Roque. Kembali ke Amerika Latin, awal 
bulan ini lebih dari 300 orang melakukan 
protes di hadapan Mahkamah Agung 
Panama. Selama hampir 4 tahun, 3 
tuntutan hukum telah diajukan ke 
pengadilan yang menuntut agar 
pernikahan sesama jenis dilegalkan. Iván 
Chanis, presiden Equal Foundation, 
berkata, “Saat ini Gereja Katolik semakin 
dekat dengan apa yang sudah diakui oleh 
banyak masyarakat di dunia, yaitu 
penghormatan terhadap pasangan 
sesama jenis dan aspirasi mereka untuk 
membuat sebuah keluarga.”

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359
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