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Periode pertama masa jabatan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) telah selesai. 20 
Oktober setahun yang lalu, Joko Widodo 
(Jokowi) 
resmi dilantik 
menjadi 
Presiden 
periode 2019 
- 2024 untuk 
jabatan yang 
kedua 
kalinya di 
Sidang 
Paripurna 
MPR di 
Kompleks 
Parlemen, 
Senayan, 
Jakarta. 
Jokowi 
menjalani 
periode 
keduanya 
sebagai pemimpin tertinggi di republik 
ini, bersama dengan wakilnya yang baru 
yakni Maruf Amin. Dan tidak terasa kini 

beliau sudah menapaki masa satu tahun 
era kepemimpinannya yang kedua 
berpasangan dengan Wakil Presiden 

(Wapres) Ma'ruf 
Amin yang 
"menggantikan" 
Wapres 
sebelumnya 
yaitu Bapak 
Jusuf Kalla 
(JK). Bukan 
sebuah 
perjalanan yang 
ringan untuk 
dilalui Presiden 
Jokowi dalam 
mengemban 
amanah 
memimpin 
republik ini. 
Belum berjalan 
satu tahun roda 
pemerintahan 

sejak keduanya dilantik sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 

Setahun	Pemerintahan	Jokowi

The Renaissance Man
The Renaissance Man : Seseorang Yang Menguasai Banyak 
Bidang
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2019, tantangan besar sudah muncul 
ketika pandemi covid-19 terkonfirmasi 
terjadi di Indonesia. Kepemimpinan 
Jokowi-Ma'ruf benar-benar mendapat 
ujian besar bak hantaman badai besar 
pada kapal yang mulai berlayar. 
Pandemi covid-19 memang datang tak 
pernah diduga oleh siapapun juga. Visi 
Pemerintahan yang baru, terwujudnya 
Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berlandaskan 
gotong royong harus dikejar seiring 
dengan upaya penanganan pandemi 
covid-19 yang masih mencari PR besar 
hingga hari ini. Tak bisa dipungkiri, 
pandemi covid 19 ini sudah berhasil 
memaksa Indonesia dan ratusan 
negara di dunia lainnya jungkir balik. 
Banyak rakyat Indonesia yang terinfeksi 

bahkan meninggal gara-gara virus covid 
19. Perekonomian Indonesia juga di 
ambang bahkan sudah resesi di periode 
III ini. Bukan hanya soal mematikannya 
virus atau dinamika penanganannya, 
melainkan juga terlebih serangan lawan 
Jokowi yang memanfaatkan kesempatan 
terbaik mereka untuk menghantam 
Jokowi. Serangan itu bukan hanya datang 
dari satu kelompok, melainkan dari 
beberapa kelompok yang punya 
kepentingan masing-masing. Katakanlah 
Anies yang mencoba tampil tegas dan 
mengklaim diri sebagai yang paling 
tanggap serta mendukung kebijakan 
lockdown serta menimbulkan kepanikan 
minimal di Jakarta. AHY pun tidak menyia-
nyiakan kesempatan untuk menarik 
simpati dengan cara mengeksploitasi 
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anaknya sendiri demi menyerang Jokowi 
yang tak kunjung memutuskan 
lockdown. Belum lagi harus berhadapan 
dengan kelompok radikal yang tampil 
sebagai penyelamat dan seolah 
tuhannyalah yang paling mampu 
mengatasi pandemi mulai dari corona 
hukuman Allahlah sampai Jokowi yang 
tidak becus. Kita tidak bisa 
membayangkan apa yang akan terjadi 
terhadap Indonesia andaikan Jokowi 
memilih lockdown ketika itu. Mungkin 
saja ekonomi negara ini sudah terjun 
bebas sama seperti negara lain yang 
merasa lockdown hanyalah satu-
satunya solusi. Mungkin juga sesama 
rakyat sudah saling hantam demi 
bertahan hidup karena terhentinya 
aktivitas ekonomi secara total. 

Selentingan hingga tudingan pun 
bermunculan yang dialamatkan kepada 
beliau. Tidak sedikit yang menilai beliau 
sebagai salah satu presiden terlemah 
Republik Indonesia seiring berbagai 
dinamika yang terjadi selama ini. Mulai 
dari penanganan covid yang karakter 
virusnya sendiri saja belum jelas, 
penanganan birokrasi yang tidak bisa 
sekali jalan, dan ekonomi yang melemah 
karena covid, memaksa pemerintahan 
Jokowi harus menguras otak untuk 
mencari kebijakan yang paling tepat 
tanpa mengorbankan salah satunya 
antara kesehatan atau ekonomi. Jokowi 
dengan tegas memilih untuk mengambil 
keputusan yang mengutamakan 
keseimbangan. Dia tidak mau 
mengorbankan kesehatan demi ekonomi, 
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tetapi dia juga tidak mau hanya 
memikirkan soal kesehatan dan 
membiarkan ekonomi hancur. Karena 
memang memilih mengutamakan salah 
satunya akan mengorbankan hal lain 
yang sama bahayanya. Itulah 
sebenarnya kehebatan pemerintahan 
Jokowi. Intinya kalau bisa 
menyelamatkan rakyat dari hantaman 
covid-19 dan ekonomi sekaligus, 
kenapa harus mengorbankan salah 
satunya. Bahwa kemudian ada 
kekurangan di mana-mana, jangankan 
Jokowi, China saja pada awalnya 
kewalahan luar biasa dan bahkan 
sampai sekarang tidak bisa benar-

benar membersihkan negaranya dari 
covid-19. Negara maju sekalipun, karena 
gegabah mengambil keputusan, tetap saja 
terpukul parah. Karena memang tidak ada 
negara yang siap menghadapi pandemi 
covid-19. Yang ada setiap negara 
beradaptasi dan berusaha hidup 
berdampingan dengan covid-19 pada 
akhirnya. Pada titik ini, Jokowi mampu 
melepaskan diri dari jebakan yang sudah 
dipasang lawan di depan mata. Anies, 
AHY dan oposisi lainnya sekarang justru 
tampak bagai orang bodoh setelah 
mengetahui jebakan mereka justru 
mempermalukan diri mereka sendiri. 
Tetapi lawan Jokowi tidak menyerah. 
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Mereka masih berusaha menghantam 
Jokowi. Isu PKI sudah tentu menjadi 
salah satu alat untuk menyerang dan 
sekaligus barisan sakit hati seolah 
sengaja memperparah penyebaran 
covid-19 dengan aksi-aksi jalan nya. 
Pada saat yang sama, Jokowi bukan 
makin mundur, malah dia mengebut 
penyelesaian Omnibus Law – UU yang 
sudah dia janjikan pada saat pidato 
pelantikan tahun lalu. Sebelum penuh 
satu tahun pemerintahan Jokowi, 
Omnibus Law sudah disahkan. Dengan 
segala upaya, taktik politik merangkul 
partai lawan demi meloloskan Omnibus 
Law ternyata berhasil. Bukan tanpa 
halangan pengesahan Omnibus Law. 
Jauh sebelum Omnibus Law dibahas di 
paripurna, sudah muncul penolakan. 

Padahal, jangankan draf final Omnibus 
Law sudah beredar, dibahas saja belum 
tapi sudah beredar duluan isu miring di 
luar sana yang digoreng sedemikian rupa 
untuk membangkitkan perlawanan. Kalau 
buruh saja yang punya kepentingan dan 
melakukan penolakan, mungkin akan 
lebih mudah dihadapi sebab memang 
mereka tidak dirugikan sama sekali. 
Sekali jelaskan dengan gamblang, 
mereka juga akan paham. Sayangnya 
banyak kepentingan yang menunggangi 
kepentingan buruh tersebut. Ada KAMI 
yang ngebet berkuasa, ada AHY dan 
Demokrat yang mau tampil bagai 
pahlawan demi memenangkan pilkada, 
dan ada pula bani togel yang 
memanaskan suasana. Hebatnya Jokowi, 
dia mampu menghimpun mayoritas suara 
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di DPR untuk memuluskan Omnibus 
Law. Komunikasi politik Jokowi dengan 
partai politik berjalan begitu mulusnya 
sehingga tidak ada hambatan berarti, 
kecuali dengan PKS dan Demokrat 
yang memang sudah tidak bisa diajak 
kompromi. Meskipun KAMI, PA 212, 
FPI, Partai Demokrat, PKS, dll terus 
berulah, serta eks HTI yang terus 
bergerilya, --gak ngaruh terhadap 
situasi keamanan nasional. Hanya riuh 
di Medsos saja. Sedangkan di 
masyarakat tidak. Komunikasi politik 
dengan partai politik lain ini juga 
menjadi cara Jokowi menjaga stabilitas 
politik tetap terjaga. Meski UU ini ada 
yang menolaknya, tapi sudah 
dipastikan akan dapat menjadi payung 
hukum penyederhanaan regulasi di 

Indonesia. Sehingga bisa mengurangi 
keruwetan peraturan yang selama ini 
sering tabrakan atau bertentangan. Yang 
bikin Indonesia sulit maju. Bayangkan saja, 
dengan adanya UU Cipta Kerja ini 
meringkas 79 UU dan 11 klaster menjadi 
satu aturan saja. Dengan penerapan 
metode omnibus law ini tentunya akan 
dapat menghasilkan produk hukum yang 
efisien dan efektif. Di samping itu, lembaga 
negara juga turut disederhanakan oleh 
Presiden Jokowi. Tidak hanya 
peraturannya saja. Dalam rangka 
mencegah terjadinya tumpang tindih 
Tupoksi. Eselon disederhanakan menjadi 
hanya 2 level saja. Dan perannya 
digantikan jabatan fungsional yang lebih 
mengedepankan kompetensi. Tercatat ada 
28.801 de-eselonisasi jabatan struktural 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

di DPR untuk memuluskan Omnibus 
Law. Komunikasi politik Jokowi dengan 
partai politik berjalan begitu mulusnya 
sehingga tidak ada hambatan berarti, 
kecuali dengan PKS dan Demokrat 
yang memang sudah tidak bisa diajak 
kompromi. Meskipun KAMI, PA 212, 
FPI, Partai Demokrat, PKS, dll terus 
berulah, serta eks HTI yang terus 
bergerilya, --gak ngaruh terhadap 
situasi keamanan nasional. Hanya riuh 
di Medsos saja. Sedangkan di 
masyarakat tidak. Komunikasi politik 
dengan partai politik lain ini juga 
menjadi cara Jokowi menjaga stabilitas 
politik tetap terjaga. Meski UU ini ada 
yang menolaknya, tapi sudah 
dipastikan akan dapat menjadi payung 
hukum penyederhanaan regulasi di 

Indonesia. Sehingga bisa mengurangi 
keruwetan peraturan yang selama ini 
sering tabrakan atau bertentangan. Yang 
bikin Indonesia sulit maju. Bayangkan saja, 
dengan adanya UU Cipta Kerja ini 
meringkas 79 UU dan 11 klaster menjadi 
satu aturan saja. Dengan penerapan 
metode omnibus law ini tentunya akan 
dapat menghasilkan produk hukum yang 
efisien dan efektif. Di samping itu, lembaga 
negara juga turut disederhanakan oleh 
Presiden Jokowi. Tidak hanya 
peraturannya saja. Dalam rangka 
mencegah terjadinya tumpang tindih 
Tupoksi. Eselon disederhanakan menjadi 
hanya 2 level saja. Dan perannya 
digantikan jabatan fungsional yang lebih 
mengedepankan kompetensi. Tercatat ada 
28.801 de-eselonisasi jabatan struktural 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
dengan pemangkasan 27 lembaga non 
struktural. Hal lain yang dilakukan 
terkait reformasi birokrasi ini adalah 
membubarkan beberapa lembaga 
negara yang dianggap tidak maksimal 
bekerja. Berdasarkan roadmap, sejak 
2014 hingga 2020 ini, tercatat 
setidaknya sudah 27 lembaga non 
struktural yang dibubarkan oleh 
Presiden Jokowi. Dan 18 diantaranya 
dibubarkan pada tahun 2020 ini. Di 
antara lembaga negara yang 
dibumihanguskan tersebut adalah Tim 
Transparansi Industri Ekstraktif, Badan 
Koordinasi Nasional Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, 
dll. Stabilitas politik juga aman-aman 
saja selama 1 tahun terakhir. Kapolri 

dan Panglima TNI beserta jajarannya 
masih dibawah komando panglima 
tertinggi, yakni Presiden. Sekarang, tinggal 
lawan politiklah yang sekarat termakan 
serangan mereka sendiri. Ketika 
keputusan PSBB lebih dipilih daripada 
lockdown, kehancuran seperti yang 
diharapkan lawan pun tak terjadi. Malah 
mereka tampak goblok. Ketika Jokowi 
tetap mempertahankan Omnibus Law 
yang sebenarnya menguntungkan para 
buruh itu disahkan dan dikomunikasikan 
dengan baik ke publik, lawan Jokowi yang 
sudah hampir orgasme malah tampak 
bodoh ternyata mereka hanya 
menggunakan hoaks untuk menyerang. 
Jelas sekali lawan Jokowi ini memang 
tidak punya strategi ampuh menghantam 
Jokowi. Bisa jadi mereka yang terlalu 

bodoh, tetapi bisa jadi Jokowi yang 
terlalu hebat. Waktu Indonesia baru baru 
terserang covid, sebagai Kepala Negara 
Jokowi justru bertekad dan terus 
menyemangati semua jajaran 
pemerintahan dan seluruh rakyat 
Indonesia agar menjadikan pandemi ini 
sebagai momentum kebangkitan baru. 
Jokowi terus memantau bahkan tak 
segan bertindak tegas memarahi 
jajarannya, juga pemerintah daerah agar 
terus melakukan reformasi, transformasi, 
juga kolaborasi. Jokowi tak henti-
hentinya mengingatkan kepada seluruh 
anak buahnya untuk bekerja tak seperti 
biasa saja. Jokowi ingin para menterinya 
bisa bekerja dari kerja biasa menjadi 
kerja yang luar biasa. Bekerja dari cara-
cara rumit ke cara-cara cepat dan lebih 

sederhana. Peringatan itu terus 
disampaikan Jokowi saat memimpin 
rapat di Istana Negara. Dengan wajah 
yang terlihat sangat lelah baik fisik 
maupun batinnya, Jokowi sendiri yang 
mengatakan kepada seluruh anak 
buahnya agar memiliki sense of crisis 
dalam bekerja di tengah kondisi dunia 
yang sedang mengalami krisis 
ekonomi akibat dampak dari virus 
corona. Semuanya harus bekerja lebih 
keras dan lebih cepat. Dari yang SOP 
(standar operasional prosedur) normal, 
ke SOP yang smart shortcut. Dalam 
pidato kenegaraan 14 Agustus 2020 
lalu, Jokowi sendiri yang mengatakan: 
”Jangan biarkan krisis membuahkan 
kemunduran. Krisis ini harus kita 
manfaatkan sebagai momentum untuk 
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dengan pemangkasan 27 lembaga non 
struktural. Hal lain yang dilakukan 
terkait reformasi birokrasi ini adalah 
membubarkan beberapa lembaga 
negara yang dianggap tidak maksimal 
bekerja. Berdasarkan roadmap, sejak 
2014 hingga 2020 ini, tercatat 
setidaknya sudah 27 lembaga non 
struktural yang dibubarkan oleh 
Presiden Jokowi. Dan 18 diantaranya 
dibubarkan pada tahun 2020 ini. Di 
antara lembaga negara yang 
dibumihanguskan tersebut adalah Tim 
Transparansi Industri Ekstraktif, Badan 
Koordinasi Nasional Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, 
dll. Stabilitas politik juga aman-aman 
saja selama 1 tahun terakhir. Kapolri 

dan Panglima TNI beserta jajarannya 
masih dibawah komando panglima 
tertinggi, yakni Presiden. Sekarang, tinggal 
lawan politiklah yang sekarat termakan 
serangan mereka sendiri. Ketika 
keputusan PSBB lebih dipilih daripada 
lockdown, kehancuran seperti yang 
diharapkan lawan pun tak terjadi. Malah 
mereka tampak goblok. Ketika Jokowi 
tetap mempertahankan Omnibus Law 
yang sebenarnya menguntungkan para 
buruh itu disahkan dan dikomunikasikan 
dengan baik ke publik, lawan Jokowi yang 
sudah hampir orgasme malah tampak 
bodoh ternyata mereka hanya 
menggunakan hoaks untuk menyerang. 
Jelas sekali lawan Jokowi ini memang 
tidak punya strategi ampuh menghantam 
Jokowi. Bisa jadi mereka yang terlalu 

bodoh, tetapi bisa jadi Jokowi yang 
terlalu hebat. Waktu Indonesia baru baru 
terserang covid, sebagai Kepala Negara 
Jokowi justru bertekad dan terus 
menyemangati semua jajaran 
pemerintahan dan seluruh rakyat 
Indonesia agar menjadikan pandemi ini 
sebagai momentum kebangkitan baru. 
Jokowi terus memantau bahkan tak 
segan bertindak tegas memarahi 
jajarannya, juga pemerintah daerah agar 
terus melakukan reformasi, transformasi, 
juga kolaborasi. Jokowi tak henti-
hentinya mengingatkan kepada seluruh 
anak buahnya untuk bekerja tak seperti 
biasa saja. Jokowi ingin para menterinya 
bisa bekerja dari kerja biasa menjadi 
kerja yang luar biasa. Bekerja dari cara-
cara rumit ke cara-cara cepat dan lebih 

sederhana. Peringatan itu terus 
disampaikan Jokowi saat memimpin 
rapat di Istana Negara. Dengan wajah 
yang terlihat sangat lelah baik fisik 
maupun batinnya, Jokowi sendiri yang 
mengatakan kepada seluruh anak 
buahnya agar memiliki sense of crisis 
dalam bekerja di tengah kondisi dunia 
yang sedang mengalami krisis 
ekonomi akibat dampak dari virus 
corona. Semuanya harus bekerja lebih 
keras dan lebih cepat. Dari yang SOP 
(standar operasional prosedur) normal, 
ke SOP yang smart shortcut. Dalam 
pidato kenegaraan 14 Agustus 2020 
lalu, Jokowi sendiri yang mengatakan: 
”Jangan biarkan krisis membuahkan 
kemunduran. Krisis ini harus kita 
manfaatkan sebagai momentum untuk 
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melakukan lompatan besar.” Dan 
hasilnya juga nyata. Jokowi bukan 
hanya omdo semata. Sampai detik ini, 
serangan covid 19 tak mampu menekuk 
apalagi menghancurkan Indonesia. 
Kabar menggembirakan yang baru saja 
terjadi, Jokowi mengungkapkan 
kebahagiaannya ketika menyampaikan 
relokasi pabrik-pabrik asal Jepang ke 
Indonesia saat memberikan keterangan 
pers bersama Perdana Menteri Jepang 
Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan 
Bogor, Jawa Barat, Selasa, 20 Oktober 
2020. “Saya menyambut baik relokasi 
dan perluasan investasi perusahaan-
perusahaan Jepang ke Indonesia 
seperti Denso, Sagami, Panasonic, 
Mitsubishi Chemical, dan Toyota,” kata 
Presiden Jokowi. Di tengah kebodohan, 
kedunguan bahkan kebrutalan pihak 
oposisi dan kelompok kepentingan 
yang justru melakukan aksi-aksi anarkis 
menghancurkan negerinya sendiri, 
Jokowi tetap tegar berdiri menerima 
semua caci maki, hujatan bahkan 
fitnahan keji yang terus dihujamkan 
tanpa henti sejak dulu sampai 
sekarang. Hoax Omnibus Law Cipta 

Kerja adalah bukti nyata yang terbaru 
tentang keegoisan sekelompok anak 
bangsa yang sejak dulu lebih 
mementingkan kepentingan pribadi dan 
golongannya ketimbang kepentingan 
bangsa dan negara. Gerombolan serakah 
yang rakus tak pernah ada puasnya. 
Semuanya kekejian kelompok jahat ini tak 
dipedulikan Jokowi. Jokowi tetap fokus 
kerja… kerja… kerja untuk negara. 
Jokowi tahu persis kegigihan dan 
keuletannya akan mendatangkan dampak 
positif bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam kelelahan fisik dan batinnya, 
ternyata Jokowi tak pernah menyerah. 
Dalam kesedihan dan air matanya, 
ternyata Jokowi juga tak pernah 
menyerah. Jokowi tetap tegar berdiri demi 
NKRI. Demi seluruh rakyat Indonesia 
yang sangat dicintainya. Infrastruktur 
dibangun tidak melulu di Pulau Jawa. 
Semua daerah dibangun oleh Jokowi, 
meskipun daerah tersebut bukan daerah 
kemenangannya. Dari Aceh sampai 
papua semua dibangun tanpa kecuali. 
Distribusi barang dengan harga setara 
mampir di setiap pelosok. Biaya 
Pendidikan tidak lagi mencekik beban gaji 

bulanan. Rakyat tidak lagi takut berobat 
dengan skema subsidi silang. Para 
pengemplang pajak diburu secara masif. 
Dan yang paling melegakan saat 
kebijakan memperlakukan potensi 
Sumber Daya Alam bukan sebagai 
komoditas barang dagangan semata, 
tetapi menjadi aset yang wajib diolah. 
Adakah yang salah dengan niatan baik 
manajemen bernegara? Tentunya tidak. 
Yang salah adalah sebagian pihak yang 
terganggunya akibat terjadinya 
perubahan fundamental. Pemangkasan 
rantai distribusi dan birokrasi membuat 
para makelar ekonomi kehilangan 
pendapatannya. Mereka yang biasa 
berbisnis barang mentah, kini terbentur 
aturan kewajiban mengolah sebelum 
dijual. Bagi yang biasa berdagang antar 
pulau dengan harga semena-mena, 
mulai kehilangan keuntungan. Dan yang 
nyaman dengan pola birokrasi antar 
meja, mulai gerah dengan skema online 
yang transparan. Bukan hal yang mudah 
saat merubah sistem dianggap sebagai 
pengrusakan sistem. Mereka yang 
sudah nyaman dengan sistem yang ada 
tak mau dirubah. Perlawanan kolektif 
dilakukan dari dalam maupun di luar 
sistem. Presiden ke 7 menjadi target 
simbol perlawanan. Namun bukan 
Jokowi kalau tidak keras kepala 
menghadapinya. Revolusi industri 4.0 
adalah jawaban dari semua 
pertentangan yang terjadi. Sistem 
perdagangan bebas berbasis online 
diprediksi para pakar ekonomi akan 
mengalirkan uang dalam negeri ke luar. 
Itulah resiko era perdagangan bebas 
tanpa batas. Sebagian yang terlanjur 
pesimis dengan kecepatan Jokowi 
merespon peradaban, pantas merasa 
khawatir. Tapi tidak bagi yang "berfikir 
digital". Sarana internet memungkinkan 
uang keluar masuk tanpa batasan 
negara. Berbagai suku, Agama dan ras 
sama bertransaksi secara fair dan 
kompetitif. Gudeg kaleng Bu Citro yang 
tahan awet 1 tahun diborong pembeli 
dari Belanda via on line kini bukan 
impian lagi. Atau Muhammad Zaky 
Nugraha, salah satu penemu pestisida 
organik berbahan jengkol mendadak 
kebanjiran pesanan dari Kanada gara 

gara produknya dijual secara on line. 
Ada lagi Kerajinan jam tangan kayu 
karya Suwanto dari Prambanan, Klaten 
yang mendunia karena websitenya 
dikunjungi hampir 10 ribu orang per 
hari. Siapapun berhak memasarkan 
kemana mana tanpa harus kemana 
mana. Namun berbeda bagi mereka 
yang berpikiran analog merasakan 
dunia internet sebagai bentuk 
penjajahan ekonomi, expansi kaum 
kafir, negeri Thogut dan phobia lainnya 
yang akan menghancurkan bangsa ini. 
Bukan salah mereka yang punya 
pandangan demikian, tapi 
keterlambatan para penentu kebijakan 
menyampaikan perkembangan situasi 
global yang kecepatan melebihi 
peradaban yang ada. Presiden 2 
periode sebelumnya SBY sudah gagal 
menanam peradaban baru. Sibuk 
menyuburkan pola lama yang terbukti 
menciptakan maling ekonomi meski 
berbasis teknologi juga. Digitalisasi 
pada berbagai sektor butuh kesiapan 
SDM juga. Ibarat memberi gadget pada 
petani di kaki gunung tanpa dibekali 
pengetahuan kegunaan selain untuk 
komunikasi. Kecanggihan Android 
hanya dipergunakan untuk SMS dan 
mendengarkan lagu terjadi ketika 
sosialisasi Revolusi Industri 4.0 hanya 
sebatas judul berita. Jokowi sudah 
membuka pintu rumah selebar 
lebarnya. Sudah bukan waktunya lagi 
melihat dunia dari balik jendela. 
Bermainlah keluar rumah bertemu siapa 
saja dan menemukan apa saja, namun 
jangan lupa pulang. Dan menyepakati 
mimpi besar Jokowi adalah 
memperjuangkan sebuah nilai, bukan 
sekedar sosok plonga plongo yang kini 
sedang diburu para penjahat ideologi 
untuk diturunkan secara paksa. 10 
tahun sungguh waktu yang singkat 
untuk membenahi segalanya. Jokowi 
lebih memilih memperbaiki pondasi, 
yang itupun tidak semudah menggali 
tanah, menyusun batu. Merubah hal 
mendasar yang penolakannya datang 
dari setiap penjuru. Bertubi-tubi beradu 
cepat dengan waktu yang sempit. 
Berbeda dengan SBY dan Soeharto, 
penanganan terkesan sangat lambat. 
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melakukan lompatan besar.” Dan 
hasilnya juga nyata. Jokowi bukan 
hanya omdo semata. Sampai detik ini, 
serangan covid 19 tak mampu menekuk 
apalagi menghancurkan Indonesia. 
Kabar menggembirakan yang baru saja 
terjadi, Jokowi mengungkapkan 
kebahagiaannya ketika menyampaikan 
relokasi pabrik-pabrik asal Jepang ke 
Indonesia saat memberikan keterangan 
pers bersama Perdana Menteri Jepang 
Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan 
Bogor, Jawa Barat, Selasa, 20 Oktober 
2020. “Saya menyambut baik relokasi 
dan perluasan investasi perusahaan-
perusahaan Jepang ke Indonesia 
seperti Denso, Sagami, Panasonic, 
Mitsubishi Chemical, dan Toyota,” kata 
Presiden Jokowi. Di tengah kebodohan, 
kedunguan bahkan kebrutalan pihak 
oposisi dan kelompok kepentingan 
yang justru melakukan aksi-aksi anarkis 
menghancurkan negerinya sendiri, 
Jokowi tetap tegar berdiri menerima 
semua caci maki, hujatan bahkan 
fitnahan keji yang terus dihujamkan 
tanpa henti sejak dulu sampai 
sekarang. Hoax Omnibus Law Cipta 

Kerja adalah bukti nyata yang terbaru 
tentang keegoisan sekelompok anak 
bangsa yang sejak dulu lebih 
mementingkan kepentingan pribadi dan 
golongannya ketimbang kepentingan 
bangsa dan negara. Gerombolan serakah 
yang rakus tak pernah ada puasnya. 
Semuanya kekejian kelompok jahat ini tak 
dipedulikan Jokowi. Jokowi tetap fokus 
kerja… kerja… kerja untuk negara. 
Jokowi tahu persis kegigihan dan 
keuletannya akan mendatangkan dampak 
positif bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam kelelahan fisik dan batinnya, 
ternyata Jokowi tak pernah menyerah. 
Dalam kesedihan dan air matanya, 
ternyata Jokowi juga tak pernah 
menyerah. Jokowi tetap tegar berdiri demi 
NKRI. Demi seluruh rakyat Indonesia 
yang sangat dicintainya. Infrastruktur 
dibangun tidak melulu di Pulau Jawa. 
Semua daerah dibangun oleh Jokowi, 
meskipun daerah tersebut bukan daerah 
kemenangannya. Dari Aceh sampai 
papua semua dibangun tanpa kecuali. 
Distribusi barang dengan harga setara 
mampir di setiap pelosok. Biaya 
Pendidikan tidak lagi mencekik beban gaji 

bulanan. Rakyat tidak lagi takut berobat 
dengan skema subsidi silang. Para 
pengemplang pajak diburu secara masif. 
Dan yang paling melegakan saat 
kebijakan memperlakukan potensi 
Sumber Daya Alam bukan sebagai 
komoditas barang dagangan semata, 
tetapi menjadi aset yang wajib diolah. 
Adakah yang salah dengan niatan baik 
manajemen bernegara? Tentunya tidak. 
Yang salah adalah sebagian pihak yang 
terganggunya akibat terjadinya 
perubahan fundamental. Pemangkasan 
rantai distribusi dan birokrasi membuat 
para makelar ekonomi kehilangan 
pendapatannya. Mereka yang biasa 
berbisnis barang mentah, kini terbentur 
aturan kewajiban mengolah sebelum 
dijual. Bagi yang biasa berdagang antar 
pulau dengan harga semena-mena, 
mulai kehilangan keuntungan. Dan yang 
nyaman dengan pola birokrasi antar 
meja, mulai gerah dengan skema online 
yang transparan. Bukan hal yang mudah 
saat merubah sistem dianggap sebagai 
pengrusakan sistem. Mereka yang 
sudah nyaman dengan sistem yang ada 
tak mau dirubah. Perlawanan kolektif 
dilakukan dari dalam maupun di luar 
sistem. Presiden ke 7 menjadi target 
simbol perlawanan. Namun bukan 
Jokowi kalau tidak keras kepala 
menghadapinya. Revolusi industri 4.0 
adalah jawaban dari semua 
pertentangan yang terjadi. Sistem 
perdagangan bebas berbasis online 
diprediksi para pakar ekonomi akan 
mengalirkan uang dalam negeri ke luar. 
Itulah resiko era perdagangan bebas 
tanpa batas. Sebagian yang terlanjur 
pesimis dengan kecepatan Jokowi 
merespon peradaban, pantas merasa 
khawatir. Tapi tidak bagi yang "berfikir 
digital". Sarana internet memungkinkan 
uang keluar masuk tanpa batasan 
negara. Berbagai suku, Agama dan ras 
sama bertransaksi secara fair dan 
kompetitif. Gudeg kaleng Bu Citro yang 
tahan awet 1 tahun diborong pembeli 
dari Belanda via on line kini bukan 
impian lagi. Atau Muhammad Zaky 
Nugraha, salah satu penemu pestisida 
organik berbahan jengkol mendadak 
kebanjiran pesanan dari Kanada gara 

gara produknya dijual secara on line. 
Ada lagi Kerajinan jam tangan kayu 
karya Suwanto dari Prambanan, Klaten 
yang mendunia karena websitenya 
dikunjungi hampir 10 ribu orang per 
hari. Siapapun berhak memasarkan 
kemana mana tanpa harus kemana 
mana. Namun berbeda bagi mereka 
yang berpikiran analog merasakan 
dunia internet sebagai bentuk 
penjajahan ekonomi, expansi kaum 
kafir, negeri Thogut dan phobia lainnya 
yang akan menghancurkan bangsa ini. 
Bukan salah mereka yang punya 
pandangan demikian, tapi 
keterlambatan para penentu kebijakan 
menyampaikan perkembangan situasi 
global yang kecepatan melebihi 
peradaban yang ada. Presiden 2 
periode sebelumnya SBY sudah gagal 
menanam peradaban baru. Sibuk 
menyuburkan pola lama yang terbukti 
menciptakan maling ekonomi meski 
berbasis teknologi juga. Digitalisasi 
pada berbagai sektor butuh kesiapan 
SDM juga. Ibarat memberi gadget pada 
petani di kaki gunung tanpa dibekali 
pengetahuan kegunaan selain untuk 
komunikasi. Kecanggihan Android 
hanya dipergunakan untuk SMS dan 
mendengarkan lagu terjadi ketika 
sosialisasi Revolusi Industri 4.0 hanya 
sebatas judul berita. Jokowi sudah 
membuka pintu rumah selebar 
lebarnya. Sudah bukan waktunya lagi 
melihat dunia dari balik jendela. 
Bermainlah keluar rumah bertemu siapa 
saja dan menemukan apa saja, namun 
jangan lupa pulang. Dan menyepakati 
mimpi besar Jokowi adalah 
memperjuangkan sebuah nilai, bukan 
sekedar sosok plonga plongo yang kini 
sedang diburu para penjahat ideologi 
untuk diturunkan secara paksa. 10 
tahun sungguh waktu yang singkat 
untuk membenahi segalanya. Jokowi 
lebih memilih memperbaiki pondasi, 
yang itupun tidak semudah menggali 
tanah, menyusun batu. Merubah hal 
mendasar yang penolakannya datang 
dari setiap penjuru. Bertubi-tubi beradu 
cepat dengan waktu yang sempit. 
Berbeda dengan SBY dan Soeharto, 
penanganan terkesan sangat lambat. 
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Birokrasi sangat banyak dan berbelit-
belit. Justru gerakan dan kelincahan 
pemimpin daerah jaman SBY dan 
soeharto sangat dibatasi. Joko Widodo 
berani mengambil metode penanganan 
krisis yang tidak favorit. Sederhananya 
begini. Ketika bertemu masalah, Jokowi 
punya Algoritma khas yang bisa 
membuat penanganan menjadi simple 
dan tidak berbelit-belit. Sedangkan SBY 
hanya bisa prihatin, dan Soeharto 
hanya bisa haha-hihi. Pemerintahan 
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin adalah 
pemerintahan yang paling adaptif dalam 
menghadapi perubahan. Adaptasi 
adalah kunci keberhasilan bertahannya 
sebuah peradaban. Itulah yang 
dikatakan oleh Charles Darwin. Evolusi 
adalah adaptasi. Joko Widodo berhasil 
membangun evolusi, yang secara istilah 
sebetulnya lebih tepat kita pakai kata 
“Revolusi”. Revolusi mental yang 
dibangun oleh Joko Widodo, sangat 
terintegrasi dan terejawantah dalam 
kehidupannya. Dalam pengambilan 
keputusan, dalam melihat konteks dan 
relevansinya terhadap zaman ini. 
Kemampuan adaptasi yang sangat 
cepat di dalam pemerintahan Joko 
Widodo ini, membuat rakyat melihat 
bahwa dia bisa dikatakan sebagai The 
Renaissance Man. Mengapa beliau 
dikatakan “The Renaissance Man” alias 
a person whose expertise spans a 
significant number of various subject 
areas. Orang yang sangat mahir dalam 
berbagai area atau aspek hidup. Jokowi 
mahir dalam pengambilan keputusan 
ekonomi, krisis global, politik, keluarga, 
olahraga dan sebagainya. Dia adalah 
expertise dalam segala bidang. Jangan 
heran jika kita lihat pengambilan 
keputusannya sangat cepat, visioner, 
dan tidak terduga. Meskipun dihantam 
sana sini Jokowi tetap dicintai rakyatnya 
dan negara luar. Banyak negara di luar 
yang terkesan dengan cara kerja 
Jokowi dan memberi penghargaan 
kepada Jokowi. Berkali-kali Jokowi 
menerima kado manis dari dunia. Selain 
kiprahnya dijadikan artikel bahkan cover 
majalah di Arab Saudi dan Jepang, 
tubuhnya juga diabadikan sebagai 
patung lilin. Senin kemarin, UEA 

menjadi negara pertama yang 
mengabadikan namanya sebagai salah 
satu nama jalan. Tak hanya itu, Dubes kita 
di luar negeri juga menyampaikan bahwa 
akan ada masjid yang dibangun dengan 
nama Joko Widodo. Suatu prestasi terbaik 
yang dipersembahkan presiden kita. 
Tetapi, prestasi di luar saja tak cukup 
karena tujuan beliau adalah memajukan 
negaranya. Kalau masih meragukan 
kehebatan Jokowi, maka lembaga survei 
pun mulai bekerja. Setelah diadakan 
survei. ternyata, kepercayaan publik pada 
Jokowi sangat stabil meski diguncang 
pandemi Covid 19 dan kerusuhan yang 
dibuat oleh para koruptor. Dan yang paling 
mengejutkan adalah penilaian yang 
beredar di ruang publik melalui beberapa 
lembaga survei dan juga atas penilaian 
beberapa pakar, Presiden Jokowi justru 
dinilai sebagai salah satu presiden paling 
berhasil dan paling kuat pengaruhnya jika 
dibandingkan dengan para presiden 
Republik Indonesia (RI) terdahulu. Dari 
rilis survei yang dilakukan oleh Indo 
Barometer, keberhasilan Presiden Jokowi 
menunaikan tugas kepresidenan dianggap 
lebih baik daripada seluruh presiden 
terdahulu setelah almarhum Presiden 
Soeharto. Dengan kata lain Presiden 
Jokowi adalah presiden paling berhasil 
nomor 2 selama perjalanan republik ini. 
Bukan hanya itu, Presiden Jokowi yang 
oleh sebagian kalangan dianggap lemah 
itu justru menurut penilaian beberapa 
pengamat merupakan sosok presiden 
dengan kekuatan politik terkuat setelah 
Presiden Soeharto yang memimpin 
Indonesia selama 32 tahun itu. Dengan 
masa jabatan yang "baru" menginjak 6 
tahun penilaian semacam ini cukup 
mengejutkan, terlebih masih ada sosok 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) yang sudah genap memimpin 
Indonesia selama 10 tahun. Adalah survei 
indikator yang melaporkan data ini. 
Seperti yang tertulis dalam pengantar di 
laman twitter resminya (@indikatorcoid), 
ada beberapa hal yang dijadikan latar 
belakang survei. Sejak Juli 2020, menurut 
indikator politik, perhatian rakyat beralih 
dari masalah kesehatan ke masalah 
ekonomi. Untuk itulah pemerintah 
memusatkan perhatian untuk 

menyelesaikan masalah ekonomi. Salah 
satunya, stimulus 800 triliun rupiah. 
Selain itu, beberapa daerah mulai berhati-
hati dalam menerapkan PSBB yang bisa 
berdampak pada penurunan ekonomi. 
Metode pengambilan survei dilakukan 
melalui kontak telepon. Sebanyak 1200 
responden acak dari seluruh tanah air 
diberi pertanyaan perihal kepuasan publik 
terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya tak 
jauh berbeda dari tahun sebelumnya. 
Pandemi ini tak menggeser kepercayaan 
publik terhadap kinerja Jokowi-Amin. Dari 
2015, penurunan hanya terjadi sekali saat 
inflasi tinggi bulan Juni, 2015.Tidak 
berlebihan kalau Jokowi disebut politisi 
terbaik di Indonesia saat ini. Bahkan 
mungkin di dunia. Bagaimana tidak, 
rekam jejaknya itu lho yang 
mengagumkan. Ia tercatat 5 kali ikut 
Pemilu (Pilwakot Solo 2 kali, Pilkada DKI 
1 kali dan Pilpres 2 kali). Dan kelima-
limanya menang. Pertanyaannya, siapa 
sih politisi Indonesia atau bahkan 
mungkin dunia yang sanggup menyaingi 

pencapaian itu? Dan yang lebih 
istimewanya lagi, Presiden Jokowi 
berjuang sendiri untuk mendapatkan 
itu semua. Orangtuanya bukan 
konglomerat seperti orangtua Anindya 
Bakrie. Bukan juga mantan pejabat 
seperti orangtua AHY dan Prabowo. 
Tapi kedua orang tua Presiden Jokowi 
sama seperti orang tua masyarakat 
Indonesia pada umumnya, yakni 
berasal dari kalangan rakyat jelata. 
Hal ini juga yang memberikan 
pencerahan kepada kita semua bahwa 
untuk menjadi presiden itu tidak harus 
berasal dari kalangan berdarah biru 
atau dari kalangan konglomerat. Tapi 
wong ndeso pun bisa terpilih jadi 
Presiden. Asalkan mau berusaha dan 
bekerja keras. Akhirnya bisa diambil 
kesimpulan. Setahun Jokowi di 
periode kedua ini sudah memberikan 
teladan yang sangat berharga agar 
kita tidak menyerah apapun 
keadaannya. Satu tahun Jokowi Amin 
sudah jauh melampaui 32 tahun 
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Birokrasi sangat banyak dan berbelit-
belit. Justru gerakan dan kelincahan 
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pemerintahan yang paling adaptif dalam 
menghadapi perubahan. Adaptasi 
adalah kunci keberhasilan bertahannya 
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Widodo ini, membuat rakyat melihat 
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keputusannya sangat cepat, visioner, 
dan tidak terduga. Meskipun dihantam 
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Tapi kedua orang tua Presiden Jokowi 
sama seperti orang tua masyarakat 
Indonesia pada umumnya, yakni 
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untuk menjadi presiden itu tidak harus 
berasal dari kalangan berdarah biru 
atau dari kalangan konglomerat. Tapi 
wong ndeso pun bisa terpilih jadi 
Presiden. Asalkan mau berusaha dan 
bekerja keras. Akhirnya bisa diambil 
kesimpulan. Setahun Jokowi di 
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kita tidak menyerah apapun 
keadaannya. Satu tahun Jokowi Amin 
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Soeharto dan 10 tahun SBY. Mantap 
banget! Inilah The Renaissance Man. 
Dari awal pandemi, Jokowi berani tak 
populer dengan menolak lockdown 
yang diserukan Cikeas, Anies dan Jusuf 
Kalla. Kini terlihat hasilnya bahwa WHO 
memberitakan kalau lockdown tak 
efektif 
mencegah 
penularan, 
malah 
membuat 
ekonomi 
terpukul. 
Saat 
negara-
negara lain 
sudah 
minus di 
kuartal 
pertama, 
Indonesia 
baru minus 
di kuartal 
ketiga. Ini 
menunjukk
an ekonomi negara kita cukup stabil 
menghadapi tekanan Covid 19. 
Andaikan pemerintah gegabah seperti 
Filipina, India atau Malaysia, pasti jauh-
jauh hari kita sudah masuk resesi. 
Perlahan tapi pasti, Jokowi akan 
membawa Indonesia naik ke 
permukaan. Langkahnya cukup gesit di 
periode pertama dengan menyulap 
sarana pemerintah menjadi Rumah 
Sakit, serta menjadi negara pertama 

Berjuanglah sebaik-baiknya. Kami 
rakyatmu, mendukungmu untuk 
memajukan bangsa dan negara ini! Amin.

yang akan memberi vaksin. Jokowi adalah 
kita yang ingin Indonesia maju dan 
terpandang di mata dunia. Mereka yang 
mendukung Indonesia maju pasti akan 
terus mendukung kebijakannya. Begitu 
juga sebaliknya, yang tak senang 
Indonesia maju akan terus menerus 

menentangny
a dan 
menjadikan 
hasil survei 
yang 
menyudutkan 
pemerintah 
sebagai 
landasan. 
Kelak 
pemerintahan 
Jokowi akan 
dikenang 
keberhasilann
ya 
mempertahan
kan prinsip. 
Era dimana 
pertahanan 

sebanding dengan kerasnya guncangan. 
Kelak juga akan muncul Jokowi-Jokowi 
baru yang hanya berpikir tentang kerja dan 
cinta. Rasanya sudah paham kita bahwa 
kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin ini, bisa dikatakan berhasil di tahun 
pertama. Maju terus Pak De. Masih ada 4 
tahun lagi. 

Pada normalnya, sendawa biasanya 
terjadi ketika udara di dalam tubuh 
berjumlah banyak. Namun ketika hal ini 
terjadi berkali-kali, maka akan menjadi 
tak nyaman.

Bersendawa merupakan sebuah hal yang 
biasa terjadi ketika kamu baru makan 
atau masuk angin. Hal ini sebenarnya 
sangat normal dan tidak perlu 
dikhawatirkan.
Namun, pada beberapa kondisi 
seseorang kadang mengalami sendawa 
terus-menerus secara berlebih. Hal ini 
tentu patut dikhawatirkan karena bisa jadi 
tanda adanya masalah kesehatan.

Dilansir dari HealthXchange, terdapat 
dua penyebab utama dari terjadinya 

Info SIP
Penyebab Bersendawa Terus Menerus

Makan atau minum secara tergesa-
gesa bisa menyebabkan kamu menelan 
terlalu banyak udara. Sendawa 
merupakan cara untuk melepaskan 
udara berlebih ini.

Udara Berlebih

Beberapa hal lain juga bisa menjadi 
penyebab masuknya udara secara 
berlebih ke dalam perut. Mengisap 
permen, minum melalui sedotan, 
mengunyah permen karet, serta 
penggunaan gigi palsu yang longgar 
bisa menyebabkan masuknya udara 
secara berlebih.

sendawa ini. Hal ini adalah udara 
berlebih di dalam perut serta masalah 
pencernaan yang terjadi.
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sebanding dengan kerasnya guncangan. 
Kelak juga akan muncul Jokowi-Jokowi 
baru yang hanya berpikir tentang kerja dan 
cinta. Rasanya sudah paham kita bahwa 
kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin ini, bisa dikatakan berhasil di tahun 
pertama. Maju terus Pak De. Masih ada 4 
tahun lagi. 

Pada normalnya, sendawa biasanya 
terjadi ketika udara di dalam tubuh 
berjumlah banyak. Namun ketika hal ini 
terjadi berkali-kali, maka akan menjadi 
tak nyaman.

Bersendawa merupakan sebuah hal yang 
biasa terjadi ketika kamu baru makan 
atau masuk angin. Hal ini sebenarnya 
sangat normal dan tidak perlu 
dikhawatirkan.
Namun, pada beberapa kondisi 
seseorang kadang mengalami sendawa 
terus-menerus secara berlebih. Hal ini 
tentu patut dikhawatirkan karena bisa jadi 
tanda adanya masalah kesehatan.
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Penyebab Bersendawa Terus Menerus

Makan atau minum secara tergesa-
gesa bisa menyebabkan kamu menelan 
terlalu banyak udara. Sendawa 
merupakan cara untuk melepaskan 
udara berlebih ini.

Udara Berlebih

Beberapa hal lain juga bisa menjadi 
penyebab masuknya udara secara 
berlebih ke dalam perut. Mengisap 
permen, minum melalui sedotan, 
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sendawa ini. Hal ini adalah udara 
berlebih di dalam perut serta masalah 
pencernaan yang terjadi.
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“Iya ditangkap dini hari tadi. Sekitar pukul 
00.18 WIB di rumahnya Sawojajar, 
Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur," 
ujar Awi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10). 
Dikutip dari Liputan6.com.Awi Setiyono 
mengatakan, pihaknya sudah 
menetapkan Gus Nur sebagai tersangka. 
Gus Nur dijerat pasal ujaran kebencian 
dan penghinaan."Iya tersangka. Ujaran 
kebencian dan penghinaan," kata Awi.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana 
Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet 
Uliandi membenarkan adanya 
penangkapan Gus Nur di Malang, Jawa 
Timur, pada dini hari tadi. "Benar (Gus 
Nur ditangkap)," ujar Slamet saat 
dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu 
(24/10).Penangkapan diduga terkait 
dengan kasus ujaran kebencian yang 
sempat dilaporkan Nahdlatul Ulama (NU). 
Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Cirebon Azis 
Hakim melaporkan Sigi Nur Rahardja 
alias Gus Nur terkait dugaan ujaran 
kebencian yang dilakukannya terhadap 
ormas NU."Gus Nur ini sudah berkali-kali 
melakukan ujaran kebencian terhadap 

Penceramah Sigi Nur Raharja atau yang 
akrab disapa Gus Nur ditangkap tim 
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim 
Polri, Sabtu (24/10) dini hari. Karopenmas 
Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi 
Setiyono menuturkan, Gus Nur ditangkap 
di kediamannya di Malang, Jawa Timur.

NU, tak hanya sekali ini. Tentu kami 
merasa ini tidak boleh kita diamkan, 
perlu kita mintai pertanggungjawaban 
Gus Nur. Oleh karena itu kami 
mencoba melaporkan ke Bareskrim," 
tutur Azis di Bareskrim Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Rabu (21/10).Menurut 
Azis, pihaknya membawa barang bukti 
berupa rekaman pidato atau video 
yang di dalamnya memuat pernyataan 
Gus Nur. Adapun laporan tersebut 
diterima polisi dengan surat bernomor 
LP/B/02596/X/2020/Bares/ tanggal 21 
Oktober 2020 terkait dugaan tindak 
pidana ujaran kebencian.

Bagi Azis, tradisi NU adalah saling 
meminta maaf dan memaafkan saat 
ada permasalahan. Namun Gus Nur 
dinilai telah berkali-kali menyakiti hati 
masyarakat NU."Satu tahun lalu 
bahkan sudah ada vonis, dia 
diputuskan 1 tahun 6 bulan, sama juga 
kasusnya, ujaran kebencian terhadap 
NU," Azis menandaskan. 

"Gus Nur menyatakan NU sekarang 
diibaratkan sebagai bus umum, 
sopirnya mabuk, kondekturnya teler, 
kenek dan sopir ugal, penumpang 
kurang ajar semua, merokok, buka 
aurat, buka dangdutan. Bisa jadi 
kondekturnya Gus Yaqut dan 
penumpang liberal, sekuler, PKI, dan 
semua numplek di situ," jelas dia.

Gus Nur Jadi Tersangka

penyebab terjadinya sendawa terus-
menerus dan cara jitu mengatasinya

Masalah ini sebenarnya tak begitu 
berbahaya, namun ketika diikuti 
sejumlah gejala lain maka bisa 
berbahaya. Gejala seperti mual, sakit, 
buang air berdarah, susutnya berat 
badan, atau demam menjadi tanda 

Sendawa juga biasa dialami oleh 
seseorang yang mengalami heartburn 
dan asam lambung. Sendawa terjadi 
untuk mengeluarkan udara yang 
berlebih dalam perut atau dada.
Masalah Pencernaan

Sendawa secara terus bisa jadi tanda 
adanya masalah pencernaan yang 
membutuhkan penanganan medis. 
Beberapa masalah seperti 
gastroparesis, tukak lambung, batu 
empedu, atau bahkan kanker perut 
bisa jadi penyebab sendawa secara 
belebih.

Sejumlah hal tersebut bisa kamu lakukan 
atau hindari untuk terhindar dari masalah 
sendawa terus-menerus. Namun ketika 
masalah ini terjadi dalam waktu lama, 
sebaiknya segera konsultasi dengan 
dokter.

- Jika menggunakan gigi palsu, periksa 
apakah sudah benar-benar pas
- Hindari stres berlebih

bahwa kamu perlu berkonsultasi dengan 
dokter untuk mengatasi masalah ini.
Cara Mengatasi Sendawa Terus-Menerus
- Makan dan minum secara perlahan
- Hindari bicara sambil mengunyah 
permen karet

- Kurangi konsumsi minuman bersoda 
dan alkohol karena dapat melepaskan 
karbon dioksia yang memperparah 
sendawa

- Hindari menyesap permen yang keras

- Jangan minum menggunakan sedotan
- Berhenti Merokok

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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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

Keuangan :  Tolak rezeki.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara :  Gayung bersambut.

Asmara: Berapi-api.

Jangan sampai sudah bekerja keras 
ternyata yang dikerjakan tak sesuai 
keinginan atasan. Bisa-bisa Anda 
disangka malas bekerja. 

Minggu ini, hubungan dengan Si Dia 
sedikit berjarak.Sesungguhnya, hati 
Andalah yang “bercabang” dan 
pasangan pun biasa-biasa saja, kok. 
Perasaan berdosa dalam hati Andalah 
yang membuat gusar.

Apalagi kata orang rezeki itu tidak 
boleh ditolak.  Tapi, daripada Anda 
harus menanggung risiko di belakang 
hari.

Asmara: Merasa bersalah.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Pindah bank.

Keuangan: Sedang stabil.

Asmara: Terlampau sayang.

Pekerjaan :  Keinginan kuat.

Asmara: Masalah sepele.

Pekerjaan : Dicari orang.

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan: Ada hasilnya.

 Ingin mendapatkan berita baik di 
minggu ini? Berarti Anda harus 
memulai segala sesuatu dengan usaha 
dan tentu saja berdoa.

Coba dikaji ulang dulu sudah 
pantaskah saat ini mewujudkan 
kemauan itu. Memang ini sebuah 
kesempatan besar, tapi tidak ada 
salahnya menunda dulu sampai 
kondisi tenang.

Taurus(20April-20mei)
Jangan bersombong diri dulu, deh, 
yang Anda kerjakan itu belum 
seberapa. Setiap orang memang harus 
bekerja keras, bukan hanya Anda! 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Baik-baik saja. 

Keuangan: Mulai berhasil.

Pekerjaan: Kerja keras.

Keuangan :  Cerah.

Pekerjaan :  Ditegur tak becus.

Mengubah suasana baru di rumah 
memang sudah menjadi keinginan Anda 
bersama pasangan. Sayangnya, dana 
yang Anda miliki belum saja mencukupi 
hingga menimbulkan sedikit perbedaan 
pendapat. 
Pekerjaan: Ingat tanggung jawab.

Asmara: Terpaut jauh.

Keuangan :  Lebih fokus.

Pekerjaan : Memaksakan diri.
Keuangan: Mencari peluang.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara: Sedih. 

 Leo (23 Juli - 22 Agust)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Olahraga yang mulai rutin Anda lakukan 
sudah menampakkan hasilnya. Tidak ada 
salahnya mencoba olahraga yang lain 
selama Anda mampu melakukannya. 

Keuangan:  Utang atau menabung?

Makin ke sini nampaknya Anda makin 
tidak bisa membagi waktu antara bekerja 
dan mengerjakan bisnis. Sebaiknya 
menyerahkan sepenuhnya bisnis kepada 
pasangan, agar Anda bisa fokus bekerja. 

Asmara: Beradu pandang.

Teguran dari atasan jangan membuat 
Anda putus asa dan mengambil keputusan 
sendiri. Berdiskusi dengan rekan kerja 
memang itulah jalan terbaik. 

Asmara:  Lebih dewasa, dong!

Sepertinya belum ada lagi kesulitan 
seperti di minggu lalu. Tenaga Anda mulai 
terkumpul dan siap menjalankan 
pekerjaan seberat apapun. Anda memang 
dapat diandalkan. 

Asmara: Panas dingin. 

Pekerjaan: Banyak rencana.
Keuangan:  Belanja melulu.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

 Anda harus ingat bahwa kesabaran selalu 
ada batasnya. Maka, jangan bertingkah 
seenaknya karena Anda cenderung 
menyepelekan perasaan orang lain.

Pekerjaan: Teguran sepihak.
Keuangan:  Biasa saja.

Asmara: Terbentur masa lalu. 

Pekerjaan: Mencari yang pas.
Keuangan :  Ada peningkatan.
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Selain Ningrum, warga lainnya di 
kompleks perumahan yang sama 
merasakan guncangan gempa yang 
kuat lalu berlarian keluar rumah dan 
berkumpul di tengah jalan.

 Gempa dengan magnitudo 5,9 yang 
terjadi di laut Jawa tepatnya 90 
kilometer barat daya Kabupaten 
Pangandaran, Jawa Barat, pada 
Minggu (25/10). Gempa tersebut 
dilaporkan tidak berpotensi tsunami.

Gempa bumi tersebut cukup dirasakan 
kuat oleh sejumlah warga di Kabupaten 
Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, dan 
daerah lainnya. Warga berhamburan 
keluar rumah karena khawatir merusak 
bangunan.

Guncangan gempa tersebut, kata 
Ningrum, membuat panik, apalagi 
pernah merasakan trauma dengan 
kejadian gempa dahulu pada 
September 2009 di Tasikmalaya.
"Saking besarnya gempa,

mengatakan, saat gempa sedang 
beraktivitas memasak di dapur lalu lari 
keluar rumah karena guncangannya 
cukup kuat.

Seorang warga Perumahan Malayu 
Selaras, Ningrum, 

Informasi dari Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
episenter gempa yang terjadi pukul 
07.56.45 WIB itu terletak pada 8.22 
Lintang Selatan, 107.87 Bujur Timur 
pada kedalaman 10 km.

"Gempanya terasa kencang, saya 
langsung spontan keluar rumah," 
katanya dilansir Antara, Minggu (25/10).

 membuat saya panik, anak saya yang 
kecil saja ketinggalan di kamar mandi," 
katanya.
Selain warga Garut, beberapa warga 
lainnya dilaporkan sempat panik karena 
guncangan gempa cukup kuat 
dirasakan saat berada di dalam rumah.
Seorang warga Kota Tasikmalaya, 
Husna mengaku, saat gempa langsung 
berlari keluar rumah bersamaan dengan 
penghuni rumah lainnya untuk 
menyelamatkan diri dari bahaya gempa 

Pangandaran Di Guncang Gempa 5,9SR

"Terasanya 5-10 detik, tapi berasa banget 
getarannya, aku lagi tidur, tahu-tahu 
tempat tidur bergetar, pintu bergetar," 
katanya.Selain itu, warga di pesisiran 
pantai selatan di Kabupaten Tasikmalaya 
merasakan sama dengan guncangan 
gempa tersebut yang terasa cukup kuat 
dan berlangsung beberapa detik.Seorang 
warga pesisir pantai di Kecamatan 
Cipatujah, Yana Taryana mengatakan, 
saat gempa dirinya dan warga lainnya 
keluar rumah karena khawatir bangunan 
rumah roboh.

Yana menyampaikan, kepanikan warga di 
pesisir pantai tidak berlangsung lama, 
warga kembali ke rumahnya masing-
masing setelah merasa tenang dan tidak 
akan terjadi lagi gempa susulan.
"Kebetulan di sini kondisinya sedang 
hujan, jadi banyak yang kembali lagi ke 
rumah, dan beraktivitas seperti biasa," 
kata Yana.Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) menyampaikan 
dalam siaran resminya gempa 
berkekuatan magnitudo 5.9 itu berlokasi 
90 kilometer Barat Daya Kabupaten 
Pangandaran dengan kedalaman 10 
kilometer yang terjadi, Minggu pukul 07.56 
WIB.

"Saat gempa, warga di sini semua panik, 
keluar rumah, sebagian ada yang ke 
pantai melihat kondisi laut, takutnya 
tsunami," kata Yana.

tersebut.

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job
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langsung spontan keluar rumah," 
katanya dilansir Antara, Minggu (25/10).
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kecil saja ketinggalan di kamar mandi," 
katanya.
Selain warga Garut, beberapa warga 
lainnya dilaporkan sempat panik karena 
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Seorang warga Kota Tasikmalaya, 
Husna mengaku, saat gempa langsung 
berlari keluar rumah bersamaan dengan 
penghuni rumah lainnya untuk 
menyelamatkan diri dari bahaya gempa 
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"Terasanya 5-10 detik, tapi berasa banget 
getarannya, aku lagi tidur, tahu-tahu 
tempat tidur bergetar, pintu bergetar," 
katanya.Selain itu, warga di pesisiran 
pantai selatan di Kabupaten Tasikmalaya 
merasakan sama dengan guncangan 
gempa tersebut yang terasa cukup kuat 
dan berlangsung beberapa detik.Seorang 
warga pesisir pantai di Kecamatan 
Cipatujah, Yana Taryana mengatakan, 
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tersebut.

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

Dicari

Hub : Sina
Telp : 215 - 681 - 7705

Bahasa Inggris

Sopir Gaji $12

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

bersambung minggu depan

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Brainard, yang menjabat sebagai 
Anggota Dewan Gubernur The Federal 
Reserve (The Fed), diperkirakan 
menggeser Steve 
Mnuchin yang saat 
ini duduk di kursi 
Menteri Keuangan 
Pemerintahan 
Trump.Jika 
ramalan analis 
tersebut benar, 
Brainard akan 
menjadi 
perempuan 
pertama yang 
menjalankan 
peran sebagai 
menteri keuangan 
AS. Ia bersaing 
dengan Senator 
Elizabeth 
Warren."Mungkin 
ada tarik menarik 
antara kaum 
progresif dan 
Demokrat yang 
lebih moderat, 
tetapi banyak 
orang lebih suka 
seseorang dengan latar belakang yang 
dalam di bidang ekonomi dan kebijakan 
moneter," ujar Quincy Krosby, Kepala 
Strategi Pasar dari Prudential Financial, 
mengutip CNN Business, Minggu 
(25/10).

Lael Brainard disebut akan menjadi 
menteri keuangan apabila Joe Biden, 
calon presiden AS memimpin 
pemerintahan mengalahkan petahana 
Donald Trump.

Banyak analis dari Washington hingga 
investor Wall Street mendukung 
Brainard. Namun, yang bersangkutan 
belum juga berkomentar meskipun 
pemberitaan mengenai kans-nya duduk 
sebagai menteri keuangan sudah 
menggema.Juru Bicara Tim Transisi 
Biden mengatakan bahwa tidak 
membuat keputusan apapun sebelum 
pemilihan. The Fed pun menolak 

Calon Menkeu Jika Joe Biden Menang

Bahkan, O'Rourke 
dengan tegas 
menyatakan bahwa 
pengalaman Brainard 
lebih cocok 
ketimbang 
pesaingnya, 
Warren.Ia tak segan 
menyebut bahwa 
kepemimpinan 
Warren di 
Kementerian 
Keuangan mungkin 
akan mengguncang 
kepercayaan investor. 
"Akan sulit 
dibayangkan jika 
Warren memimpin 
Departemen 
Keuangan," katanya.

"Brainard sangat 
berkualitas," puji Mike 
O'Rourke, Kepala 
Strategi Pasar 
JonesTrading dalam 
sebuah laporan.

Brainard kemungkinan disukai banyak 
investor karena pengalamannya di luar 
The Fed, termasuk ketika awal karirnya di 
McKinsey dan The Brookings Institutions. 
Ia juga pernah menjabat dalam berbagai 
peran ekonomi di pemerintahan era 
Clinton dan Obama.

Selain Brainard, nama-nama lain yang 
disebut potensial untuk menduduki kursi 
menteri keuangan pemerintahan Biden 
kelak adalah mantan gubernur The Fed 
Janet Yellen dan Sarah Bloom Raskin, 
termasuk Wakil Dirut Ariel Investment 
Mellody Hobson."Tapi, Brainard lebih 
menonjol dari pesaing lainnya. Dalam hal 
pengalaman, Brainard telah 
memenangkan semua tiket," terang 
Robert Kuttner, salah satu pendiri The 
American Prospect.

mengomentari hal tersebut.

"Untuk sekutu Wall Street dari kampanye 
Biden, Brainard sangat ideal sebagai 
sarjana karir dan pejabat publik," lanjut 
Kuttner.

Amerika Serikat mencatatkan lonjakan 
kasus virus corona tertinggi selama 24 
jam pada Jumat (23/10/2020) hingga 
Sabtu (24/10/2020). Menurut catatan 
Johns Hopkins University, AS melaporkan 
88.793 infeksi baru antara pukul 20.30 
Jumat 
malam 
sampai 
20.30 
Sabtu 
malam. 
Angka itu 
lebih tinggi 
dari 
lonjakan di 
hari 
sebelumny
a yakni 
79.963. 
Total 
8.568.625 
kasus telah 
dilaporkan 
di AS dengan 224.751 kematian, tertinggi 
di dunia. Dampak terparah menerpa 
negara bagian di utara dan midwest, lalu 
sekitar 35 dari 50 negara bagian 
mengalami peningkatan jumlah kasus. 
Sementara itu jumlah kematian per 24 
jam tetap stabil sejak awal musim gugur, 
antara 700-800. Namun pada Sabtu 
(24/10/2020) AS mencatatkan 906 
kematin menurut laporan Johns Hopkins. 
Presiden Donald Trump selalu berupaya 
menepis kritik yang menerpanya soal 
penanganan pandemi, jelang pemilihan 
presiden (pilpres) yang akan digelar 3 

Kasus Covid 19 Di AS Makin Parah

November. Kemarin mantan presiden 
Barack Obama mengkritik kebijakan 
Gedung Putih terhadap pandemi, 
dengan berkata saat kampanye di 
Florida bahwa "Gedung Putih telah 
melakukan apa pun tetapi 

kenyataannya 
kacau sehingga 
ini adalah 
omong 
kosong." Trump 
juga sempat 
memandang 
remeh risiko 
virus corona 
meski sempat 
didiagnosis 
positif dan 
pulih. 
Menurutnya, 
bisnis harus 
dijalankan lagi 
sehingga 
perekonomian 

negara bisa pulih. "Pemilihan ini 
adalah pilihan antara pemulihan super 
Trump dan depresi Biden," kata 
presiden ke-45 AS itu kepada para 
pendukungnya di North Carolina, 
Sabtu (24/10/2020) sebagaimana 
dikutip AFP.

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

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

Mama Store
Asian  Groceries

1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Wednesday - Monday 8am - 8pm

Tuesday CLOSED
267 - 639 - 9848

Menyediakan aneka kebutuhan sehari - hari, makanan
Indonesia, camilan, sayur.
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