
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1343

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.084,- Kurs BI $1 = Rp 14.700,-

bersambung ke hal 3

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Minggu
08/02/2020

Mungkin masih banyak yang bingung, 
mengapa China yang ideologi komunis 
bisa menjadi 
kapitalis dan 
menarik begitu 
banyak investor 
? Bahkan semua 
perusahaan 
industri yang 
terdaftar dalam 
500 fortune pasti 
punya pabrik di 
China. Dari 
industri pesawat 
terbang seperti 
Boeing punya 
manufaktur di 
China. 90% 
produksi Iphone diproduksi di China. 
Semua produksi merek Samsung, LG 
Korea, diproduksi di China. GE raksasa 
bidang industri high tech dan electro 
ada di China. Semua produk merek 

Jepang diproduksi di China. Kehadiran 
mereka di China sangat cepat sekali. 

Hanya 20 
tahun 
mereka 
sudah 
menjadi 
mesin 
pertumbuhan 
ekonomi 
China. Dari 
kehadiran 
mereka 
lahirlah 
jutaan supply 
chain yang 
merupakan 
perusahaan 

lokal dengan melibat ratusan juta 
angkatan kerja. Mengapa ...? Hanya satu 
jawabannya, yaitu China punya bahan 
baku Rare Earth Element (REE) atau 

Rare Earth Element
( Logam Tanah Jarang / LTJ)

Sabdo Palon : Berjanji Akan Kembali Mengambil Alih
Tanah Jawa Setelah 500 Tahun
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Logam Tanah Jarang (LTJ). Sebelum 
dibahas lebih lanjut soal geostrategis 
Rare Earth Element atau Logam Tanah 
Jarang, kita pahami dulu apa itu LTJ. 
LTJ merupakan bahan mineral yang 
mengandung tujuh belas unsur kimia, 
yang terdiri atas skandium, yttrium dan 
15 unsur lantanida (lanthanum, serum, 
praseodymium, neodymium, 
promethium, samarium, europium, 
gadolinium, terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, thulium, ytterbium, 
dan lutetium). Skandium ditemukan di 
sebagian besar deposit unsur tanah 
jarang dan kadang kadang 
diklasifikasikan sebagai unsur tanah 
jarang. Unsur tanah jarang sering 
disebut sebagai "logam tanah jarang." 
Nah, logam logam ini memiliki banyak 
sifat serupa, dan yang sering ditemukan 
bersama dalam deposit geologis. 
Makanya juga disebut sebagai "Oksida 
Tanah Langka”. Apa manfaat dari REE 
? Hampir keseharian kita tidak bisa 
dipisahkan dari alat yang dihasilkan 
karena adanya material RRE. Seperti 
memori komputer, DVD, baterai isi 

ulang, ponsel, catalytic converter, magnet, 
lampu neon dll. Apalagi baterai isi ulang 
sangat dibutuhkan oleh industri perangkat 
elektronik portabel seperti ponsel, layar 
monitor sentuh, komputer portabel, dan 
kamera. Semenjak mewabahnya 
kendaraan listrik di negara maju sebagai 
dampak revolusi energi hijau, kebutuhan 
akan RRE semakin besar. Karena baterai 
kendaraan membutuhkan bahan baku 
REE. Kendaraan listrik dalam jangka 
menengah akan mengalahkan kendaraan 
BBM fosil. Dalam suatu seminar di luar 
negeri tahun 2013, tentang akan terjadi 
perubahan geopolitik dari minyak ke 
Logam Tanah Jarang (Rare Earth 
Element). Yang membuat terkejut dari 
seminar itu adalah pembicara mengulas 
kejayaan bangsa yang pernah berkuasa 
di dunia ini. Pertama adalah bangsa 
Persia, Kedua adalah bangsa Mongol, 
Ketiga adalah Majapahit (Indonesia). 
Semua tahu bahwa bangsa Persia pernah 
menjadi negara super power pada 
masanya. Mongol juga pernah menguasai 
lebih separuh bumi. Lantas Majapahit ? 
Ya. Majapahit pernah berkuasa sampai ke 
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Vietnam. Dalam konteks geopolitik, 
pembicara mengulas tentang resource 
logam tanah jarang yang ada di dunia, 
antara lain adalah: Pertama adalah 
China, dimana penambangan 
terbesarnya di wilayah Mongol. Kedua 
adalah Iran. Ketiga adalah Indonesia 
yang belum diolah. Namun hanya soal 
waktu saja Iran dan Indonesia akan 
tampil sebagai produsen REE terbesar 
di dunia. Namun pada saat itu kelak, 
justru Iran dan Indonesia bakal 
menghadapi masalah geopolitik dalam 
konstelasi global dimana para adidaya 
menginginkan penguasaan sumber 

daya dari REE. Kelak, pemain yang 
berebut sumber daya itu adalah AS dan 
China. Mereka rakus akan logam tanah 
jarang atau REE. Tak bisa tidak, selama 
sekian dekade sebelumnya, geopolitik dan 
geostrategi global berputar putar sekitar 
perebutan sumber daya oil and gas. Dan 
hanya masalah waktu bandul geopolitik 
akan bergerak ke Logam Tanah Jarang. 
Jika dulu geopolitik itu identik dengan 
follow the oil, era ke depan nanti follow the 
REE. Kenapa? Karena kerakusan 
terhadap oil and gas dahulu, akan sama 
rakusnya pada Logam Tanah Jarang di 
masa yg akan datang. Memang setelah 
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tahun 2013, permintaan minyak 
menurun, harga semakin turun, 
terutama sejak berkembang teknologi 
shale gas. Akibatnya, konflik regional 
agak mereda tidak seperti era booming 
minyak tempo doeloe. Akan tetapi 
perseteruan akan kembali menghangat 
dan mewarnai perilaku geopolitik 
setelah permintaan akan logam tanah 
jarang semakin meningkat sebagai 
energi alternatif. Artinya siapa yg 
menguasai sumber daya RRE atau 

LTJ, maka dialah penguasa dunia. IRAN 
tahun 2016 sudah membuktikan seperti 
apa yang didengar pada seminar tahun 
2013 itu. Bahwa Iran mengandung deposit 
REE sangat raksasa. Eksplorasi pertama 
kali mengidentifikasi zona mineral yang 
terletak di barat laut Provinsi Khorasan 
Razavi. Cadangan substansial unsur tanah 
jarang, ditemukan di zona 12.000 kilometer 
persegi. "Mereka adalah negara yg sangat 
kaya akan mineral. Ini jauh lebih besar dari 
sumber daya migas”. Iran meluncurkan 
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ingot tanah jarang pertamanya dengan 
kemurnian 99%, yang disebut 
mischmetal. Apa itu mischmetal ? Itu 
sangat dibutuhkan sebagai bahan baku 
pembuatan tabung hampa udara, 
baterai yg mengandalkan teknologi 
hidrida logam. Dalam industri logam, ini 
sebagai sumber pemicu terjadinya 
percikan api untuk memulai 
pembakaran dan nyala api, serta untuk 
meningkatkan kemampuan cetakan dan 
sifat-sifat mekanis pada campuran 
metal. Ingot, hasil penelitian selama 

enam bulan oleh Pusat Penelitian 
Pengolahan Mineral Iran, terdiri dari 
empat unsur tanah jarang, termasuk 
cerium, lanthanum, neodymium,dan itrium. 
Yang semuanya diekstraksi dari tambang 
di Iran Tengah. Iran sejak tiga tahun lalu 
serius mempelajari metode ekstraksi dan 
eksploitasi vanadium, gallium, nikel, 
kadmium, dan tungsten dan akan segera 
memulai produksi ingot dan paduan tanah 
jarang ini. Mungkin tahun ini akan mulai 
produksi. Hebatnya walau Iran diembargo 
ekonomi, namun kerjasama 
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penambangan dan pengolahan bukan 
hanya datang dari China tetapi juga dari 
berbagai negara seperti Jerman, 
Denmark, Italia, Jepang, dan Australia. 
Namun yg terbesar tetaplah China, 
sementara AS tidak dapat kesempatan 
sama sekali memanfaatkan RRE. 
Puluhan miliar dolar dibenamkan dalam 
industri pengolahan Logam Tanah 
Jarang. CHINA Sekitar 30 tahun lalu, 
Pemerintah China telah memutuskan 
untuk menjadikan Logam Tanah Jarang 
sebagai bahan baku strategis dan 
melarang pihak asing menambangnya. 

Penambangan logam tanah jarang 
pertama kali di wilayah Mongolia, dan 
kemudian meluas sampai ke Xinjiang 
yang sangat besar deposit logam tanah 
jarang. Walau begitu Cina hanya memiliki 
sekitar 30% cadangan global dari tanah 
jarang. Namun China memproduksi 
ekstrak tanah jarang mencapai 70% 
produksi dunia. Sebagian bahan 
tambang logam tanah jarang didapat dari 
tambang yg mereka miliki di Amerika 
Utara, Australia, Asia Tengah, Asia 
Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara, yang 
dikapalkan ke China untuk diolah. China 
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menguasai 90 pasar ekstraksi logam 
tanah jarang dunia. Tahun ini China 
tengah meningkatkan kuota 
penambangan tahunan untuk logam 
tanah jarang menjadi 132.000 ton atau 
10 persen di atas rekor tertinggi pada 
tahun lalu. INDONESIA memiliki potensi 
mineral RRE mencapai 1,5 miliar ton. 
Namun, mineral REE tersebut belum 
dimanfaatkan secara optimal sebagai 
barang strategis untuk mendukung 
kegiatan industri dalam negeri maupun 
menjadi komoditas ekspor. Survei yang 
dilakukan Badan Geologi, ada 29 lokasi 
yg berpotensi mengandung Logam 
Tanah Jarang. Lokasi tersebut di 
wilayah Riau, Kepulauan Bangka-
Belitung, Sumatera Utara, Pulau Bintan-
Riau, Kepulauan Anambas-Riau, 
Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Tengah, dan Sulawesi Barat. Inalum 
mulai tahun 2019 menggandeng 
BATAN untuk melakukan studi 
pengolah REE tersebut. Dan 
rencananya tahun depan PT Inalum 

Dunia tidak bisa mengandalkan China 
untuk menjamin pasokan REE atau LTJ. 
Kalau dibiarkan, China akan menjadi 
diktator Industri dan mengontrol dunia. 
Mengapa ? 
Sebab kebutuhan industri hilir akan LTJ di 
China sangat besar. China mendominasi 
produksi Logam Tanah Jarang sejak 
1990-an, karena didorong oleh dua faktor: 
"Harga rendah dan investasi". Negara 
mendukung dalam infrastruktur dan 
teknologi. Pada tahun 2000-an, China 
hampir sepenuhnya menguasai produksi 
tanah jarang. Dominasi ini tidak dicapai 
hanya dengan harga. China juga 
menggunakan kebijakan industri yang 
dimulai pada 1980-an untuk 
mengembangkan keahlian dalam 
ekstraksi pemisahan dan penyempurnaan 
dari REE atau tanah jarang. Kebijakan 
industri China sebenarnya mencerminkan 
pendekatan AS. pada 1950-an dan 1960-
an, ketika Laboratorium Ames dan Pusat 
Informasi Rare-earth (RIC) menggunakan 

akan membangun industri logam REE 
dan bermitra dengan China. MASALAH 
GEOPOLITIK
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investasi negara untuk mendukung 
upaya sektor swasta. Sementara 
dukungan negara menurun dengan 
cepat di Amerika Serikat (RIC hilang 
pada tahun 2002), lembaga lembaga 
China masih terus menguat. Setelah 
China mendominasi produksi, mereka 
menggunakan harga diferensial untuk 
memberi keuntungan bagi produsen hilir 
domestik dibandingkan ekspor. Harga 
domestik yang lebih murah, serta 
ketersediaan SDM keahlian menjadi 
magnet menarik investor asing ke China 
membangun industri hilir. Semua 
industri elektronik raksasa Jepang, 
Korea, Eropa dan AS mendirikan pabrik 
di China. China sebagian besar 
mengendalikan harga, menjaga harga 
tetap rendah dan membuatnya sulit 
untuk disaingi. Sudah banyak 
perusahaan tambang REE bangkrut 
akibat ulah China. Seperti contoh, 
perusahaan AS punya, Molycorp 
menguasai tambang California Mountain 
Pass. Molycorp harus ajukan 
kebangkrutan ketika harga jatuh. 
Perusahaan yang berbasis di Kanada 
yang sekarang memiliki aset sebagian 

besar telah memindahkan R&D dan 
proses pemisahan dan penyempurnaan 
dari Mountain Pass ke Cina. Begitu cara 
China menyedot penambang membangun 
pengolahan REE di China. Jepang dan 
Australia berusaha untuk membuka 
tambang baru. Sebagai antisipasi kalau 
China mengembargo REE. Akan tetapi 
membuka tambang baru juga memakan 
waktu dan penuh risiko. Dari tiga belas 
konsesi tambang di Afrika, misalnya, 
hanya ada dua yang berproduksi, tiga 
telah gagal, dan delapan lainnya masih 
dalam tahap sangat awal. Jepang 
menemukan sumber daya mineral REE di 
dasar laut. Tetapi penambangannya akan 
sangat mahal dan beresiko. Tapi AS dan 
Australia terus berupaya mendapatkan 
pasokan REE dari luar China. Pertemuan 
antara pejabat Pemerintah AS dan 
Australia telah meresmikan kemitraan 
yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
pasokan Logam Tanah Jarang dan 
mineral penting lainnya dari luar China. 
Dephan AS dan Badan Logistik 
Pertahanan, telah meminta kepada Lynas 
Corp yang berbasis di Malaysia untuk 
menambah kapasitasnya di Texas. Lynas 
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Corp memiliki tambang di Australia dan 
pengolahan di Malaysia Timur. Menteri 
Sumber Daya Australia Matt Canavan 
menyampaikan lembaga keuangan 
ekspor di AS dan Australia akan 
mempertimbangkan langkah langkah 
baru untuk membantu mempercepat 
proyek proyek tambang LTJ. Yang jelas 
negara besar di dunia, mulai dari 
Greenland hingga India, juga telah 
berupaya mendapatkan sumber 
pasokan di luar China. Kini pesaing 
utama China yang memproduksi 30% 
LTJ dunia adalah Lynas. Selain China, 
kekuatan tersembunyi sumber daya LTJ 
atau REE itu adalah Indonesia dan Iran. 
Kedua negara ini sudah mulai membuka 
pintu untuk penambangan, namun baik 
Iran maupun Indonesia telah 
mengeluarkan UU yang mengharuskan 
pengelolaan semua sumber daya 
mineral dilakukan di dalam negeri 
sebelum di ekspor. Umumnya, unsur 
tanah jarang dijumpai di mineral ikutan, 
seperti bastnaesit, monasit, xenotim, 
apatit, dan zirkon. Pada konsentrat 
nikel, timah, emas, alumunium unsur 
tanah jarang banyak terdapat. Dengan 
melarang ekspor konsentrat, itu artinya 
sumber bahan baku ikutan berupa LTJ 
tidak bisa lagi didapat oleh smelter yang 

ada di luar negeri. Dengan demikian, 
semua industri pengolahan mineral di luar 
negeri yang membutuhkan bahan baku 
untuk industri hilirnya harus membangun 
smelter di Indonesia. Yang paling agresif 
melakukan kerjasama pembangunan 
smelter tambang mineral di Indonesia 
adalah China. Disini terjadi tarung lobi 
politik tingkat tinggi antara dua kekuatan, 
yaitu AS dan China (bersama sekutunya 
Eropa dan Australia) untuk mendapatkan 
pengaruh di Indonesia. AS dan Eropa 
termasuk Jepang, jelas tidak ingin 
membangun smelter di Indonesia karena 
mereka ingin menghidupkan industri 
dalam negerinya. Sementara Jokowi tetap 
bersikeras semua smelter harus dibangun 
di Indonesia. Protes Eropa (tentu ada AS 
dibelakangnya) terhadap larangan ekspor 
bahan mentah mineral oleh Indonesia 
adalah bukti bahwa AS sedang menekan 
Indonesia. Mengapa ? AS dan sekutunya 
tentu tidak mau tergantung dengan China 
akan kebutuhan LTJ. Kalau AS tidak 
menguasai sumber daya LTJ selain 
China, ini beresiko bagi masa depan 
industri di AS. Karenanya setelah Jokowi 
dilantik sebagai Presiden, tensi politik 
memanas, khususnya sentimen anti 
China meluas. China tidak mau tinggal 
diam. China menawarkan dukungan 

finansial kepada pemerintah Jokowi untuk 
pembangunan infrastruktur di luar Jawa 
dan berjanji akan mengembangkan 
industri hilir tambang mineral untuk 
mengurangi defisit neraca perdagangan 
Indonesia. Sedang AS tidak menjanjikan 
apa apa kecuali mengancam Jokowi 
melalui kekuatan proxinya di dalam negeri 
(pasukan kadrun radikal). Jadi kenapa 
sekarang ini aksi PKI dan sejenisnya yang 
anti China meluas. Itu karena ulah AS 
yang mau menghancurkan Indonesia, 
agar AS bisa kembali menguasai 
Indonesia seperti jaman orba. 
Mengertikan sekarang!!! Mengapa AS 
menolak kebijakan larangan ekspor bahan 
mentah tambang? AS sudah punya pusat 
industri pengolah LTJ di Malaysia dan 
Eropa. AS berharap bahan baku tambang 
LTJ dikirim ke Malaysia dan Eropa. Dan 
kemudian diekspor ke AS. Ini memang 
batu sandungan bagi bangkitnya industri 
hilir tambang di Indonesia, khususnya LTJ. 
Iran agak beruntung. Karena proxy AS di 
Iran sejak pembunuhan Qasem Soleimani 
menjadi alasan bagi intel Quad untuk 
menangkapi mereka. Sehingga program 
Iran menjadi kekuatan baru di masa 
depan berkat sumberdaya LTJ tidak 
mengalami kendala serius dari dalam 

negeri. Namun hambatan serius datang 
dari luar. Tahun ini AS mulai head to 
head dengan Iran. Ketegangan baru 
terjadi di Iran dgn tewasnya Qasem 
Soleimani. AS sudah mengirim Armada 
kapal Induk dan 1500 marinir. Perang 
terbuka mungkin saja terjadi. 
KESIMPULAN : AS dan Eropa harus 
menyadari politik hegemoni melalui 
kekerasan dan embargo sudah bukan 
zamannya. Kini saatnya kolaborasi dan 
sinergi sebagaimana China. Eropa dan 
AS harus mau merelokasi industrinya 
ke Indonesia dan Iran agar terjadi 
balance dengan China. Pada waktu 
bersamaan China harus mengubah 
sifat ingin mengontrol industri hilir dgn 
mematikan pesaing di hulu. Kalau itu 
terjadi, maka kejayaan bangsa Mongol, 
Persia, dan Majapahit akan terulang 
kembali di era modern, tetapi dengan 
tata cara yang egaliter dan penuh cinta. 
(Percaya atau Tidak) Ingat janji 
Majapahit akan kembali, Sabda Palon 
dan Naya Genggong berjanji akan 
kembali mengambil alih Jawa setelah 
500 tahun dan waktunya diperkirakan 
antara tahun 2020-2030. Pada sira 
ngelingana Carita ing nguni-nguni Kang 
kocap ing serat Babad Babad nagari 
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Mojopahit Nalika duking nguni Sang-a 
Brawijaya Prabu Pan samya 
pepanggihan Kaliyan Njeng Sunan 
Kali Sabda Palon Naya Genggong 
rencangira. Artinya : Ingatlah kalian 
semua, Akan cerita masa lalu, Yang 
tercantum di dalam Babad ( Sejarah ) 
Babad Negara Majapahit, Ketika itu, 
Sang Prabu Brawijaya, Tengah 
bertemu, Dengan Kanjeng Sunan 
Kalijaga, Ditemani oleh Sabdo Palon 
dan Naya Genggong. Beliau berdua 
senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja 
Jawa zaman Hindu Buddha. Beliau 
berdua pergi meninggalkan tanah 
Jawa semenjak keruntuhan Majapahit 
pada 1400 Saka, atau 1478 Masehi. 
Terkenal dengan Surya Sangkala (kata 
sandhi penanda tahun kejadian) yang 
sangat populer di Jawa, yaitu Sirna 
Ilang Kerthaning Bhumi (Sirna: 0, 
Ilang: 0, Kertha: 4, Bhumi: 1 = 1400 
Saka). Kalimat Kerthaning Bhumi, 
diambil dari nama asli Prabhu 
Brawijaya Pamungkas (Pamungkas = 
Terakhir), yaitu Raden Kerthabumi. 
Janji kedatangan Beliau berdua 
diucapkan di Blambangan, ketika 
Majapahit hancur diserang oleh 
pasukan Demak Bintara. Prabhu 
Brawijaya meloloskan diri ke arah 
Timur, hendak menyeberang ke Pulau 
Bali, namun masih bertahan 
sementara di Blambangan (sekarang 
Banyuwangi). Sebelum pergi Sabdo 
Palon menghaturkan kata-kata agak 
keras, hamba ini sesungguhnya, Raja 
Dahnyang (Penguasa Ghaib) tanah 
Jawa, Memelihara kelestarian anak 
cucu (penghuni tanah Jawa), (Serta) 
semua Para Raja, Yang memerintah di 
tanah Jawa, Sudah menjadi suratan 
karma (wahai Sang Prabhu), kita 
harus berpisah. Dengan Paduka 
Wahai Sang Raja, Kembali ke 
Sunyaruri (Alam kosong tapi berisi; 
Alam yang tidak ada tapi ada). Hanya 
saja saya menghaturkan sebuah 
pesan agar Paduka menghitung, Kelak 
sepeninggal hamba, Apabila sudah 
datang waktunya, Genap lima ratus 
tahun, Mulai hari ini (maksudnya mulai 
dari dia meninggalkan tanah Jawa), 
saya akan kembali ke Jawa. 

Maksudnya Majapahit akan pimpin Jawa 
menjadi negara yang kaya raya dan adil 
makmur seperti majapahit yang dulu. 
Bagi manusia Jawa yang masih 
memegang local wisdom. Janji 500 tahun 
Sabdo Palon bisa diharfiahkan dengan 
banyak hal. Salah satunya adalah dengan 
kemunculan Satrio Piningit. Titiknya 
adalah ketika gunung merapi meletus 
untuk pertama kalinya pasca runtuhnya 
Majapahit. Di tahun tersebut akan lahir 
seorang bayi yang merupakan bakal 
calon pemimpin Nusantara saat dia nanti 
matang menjadi pemimpin tanah ini. 
Menurut hitungan awam peristiwa merapi 
meletus adalah sekitar tahun 1996. 
Konon nantinya si bayi ini akan tumbuh 
dewasa dan memimpin tanah ini 
(Indonesia) saat dia berumur sekitar 50 
tahun. Logikanya dengan pertumbuhan 
ekonomi yang terus bagus Indonesia 
mungkin bisa jadi salah satu pemimpin 
dunia (negara adidaya). Dan janji 
Majapahit benar benar terjadi. Itulah 
makna janji 500 tahun Sabdo Palon akan 
kembali ke tanah Jawa. Sudah saatnya 
kita semua sebagai bagian dari penduduk 
Indonesia di dunia mengutamakan cinta 
dalam membangun, dan bersaing secara 
sehat." Bagi Indonesia, semoga faktor 
geopolitik ini disadari oleh semua anak 
bangsa untuk tetap bersatu." Jangan 
sampai kita diadu domba yang pada 
akhirnya pihak asing justru yang 
diuntungkan." Yang penting, pengalaman 
era kejayaan MIGAS di era Soeharto di 
bawah aneksasi AS (Barat dan 
sekutunya) dimana memaksa kita hanya 
menjual minyak mentah tanpa 
kemandirian di bidang kilang BBM, 
jangan terulang lagi. Kedepan, kita harus 
belajar dari kesalahan masa lalu dan 
fokus kepada nilai tambah dan 
kedaulatan terhadap SDA untuk 
kepentingan rakyat banyak. Karenanya 
industri pengolahan LTJ adalah mutlak 
dilakukan di dalam negeri dan termasuk 
industri hilirnya. Siapapun Presidennya  
setelah Jokowi nanti, platform ini harus 
jadi pijakan. Semoga janji Majapahit 
yang akan memimpin Indonesia 
menjadi negara yang makmur adil 
sentosa terwujud. Amin.

Pada saat Idul Adha konsumsi daging 
bakal jadi meningkat. Tingginya 
konsumsi protein hewani ini juga berisiko 
meningkatkan kadar kolesterol jahat 
yang meningkat di dalam tubuh.
Kolesterol jahat bisanya disebut juga 
LDL atau low density lipoprotein. 
Penumpukan kolesterol yang satu ini 
bisa berpengaruh terhadap kesehatan 
jantung.Agar kesehatan kita selalu 
terjaga, ada baiknya menyantap daging 
kambing dan sapi secukupnya saja. 
Imbangi dengan nutrisi yang bisa 
mengendalikan kolesterol jahat.Sejumlah 
makanan sehat bisa sangat membantu 
dalam mengatasi mengendalikan 
kolesterol jahat ini. Dikumpulkan dari 
berbagai sumber, berikut sejumlah 
makanan sehat yang bisa membantu 
mengendalikannya.

Apel merupakan buah sehat yang kaya 
akan kandungan pektin. Pektin adalah 
serat larut yang bisa membantu 

Apel

Makanan Untuk Mengatasi Kolesterol

Info SIP

Bawang Putih

Oatmeal

Penelitian juga menunjukkan bahwa 
makan satu apel sehari (atau lebih) 
dapat memperlambat oksidasi LDL. Hal 
itu karena adanya kandungan polifenol 
yang ditemukan terutama pada kulit 
apel.

Oatmeal mengandung beta-glucan, zat 
dalam gandum yang mampu menyerap 
LDL (kolesterol jahat). Kandungan ini 
kemudian bisa dikeluarkan dari tubuh 
ketika mengonsumsi oatmeal.

menurunkan kolesterol jahat.

Avokad

Bawang putih dapat membantu 
menurunkan kolesterol, mencegah 
pembekuan darah, menurunkan 
tekanan darah, dan melindungi tubuh 
dari infeksi. Bawang putih juga 
mencegah partikel kolesterol menempel 
di dinding arteri.

Buah ini dapat membantu 
meningkatkan HDL (kolesterol baik) dan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo

Mojopahit Nalika duking nguni Sang-a 
Brawijaya Prabu Pan samya 
pepanggihan Kaliyan Njeng Sunan 
Kali Sabda Palon Naya Genggong 
rencangira. Artinya : Ingatlah kalian 
semua, Akan cerita masa lalu, Yang 
tercantum di dalam Babad ( Sejarah ) 
Babad Negara Majapahit, Ketika itu, 
Sang Prabu Brawijaya, Tengah 
bertemu, Dengan Kanjeng Sunan 
Kalijaga, Ditemani oleh Sabdo Palon 
dan Naya Genggong. Beliau berdua 
senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja 
Jawa zaman Hindu Buddha. Beliau 
berdua pergi meninggalkan tanah 
Jawa semenjak keruntuhan Majapahit 
pada 1400 Saka, atau 1478 Masehi. 
Terkenal dengan Surya Sangkala (kata 
sandhi penanda tahun kejadian) yang 
sangat populer di Jawa, yaitu Sirna 
Ilang Kerthaning Bhumi (Sirna: 0, 
Ilang: 0, Kertha: 4, Bhumi: 1 = 1400 
Saka). Kalimat Kerthaning Bhumi, 
diambil dari nama asli Prabhu 
Brawijaya Pamungkas (Pamungkas = 
Terakhir), yaitu Raden Kerthabumi. 
Janji kedatangan Beliau berdua 
diucapkan di Blambangan, ketika 
Majapahit hancur diserang oleh 
pasukan Demak Bintara. Prabhu 
Brawijaya meloloskan diri ke arah 
Timur, hendak menyeberang ke Pulau 
Bali, namun masih bertahan 
sementara di Blambangan (sekarang 
Banyuwangi). Sebelum pergi Sabdo 
Palon menghaturkan kata-kata agak 
keras, hamba ini sesungguhnya, Raja 
Dahnyang (Penguasa Ghaib) tanah 
Jawa, Memelihara kelestarian anak 
cucu (penghuni tanah Jawa), (Serta) 
semua Para Raja, Yang memerintah di 
tanah Jawa, Sudah menjadi suratan 
karma (wahai Sang Prabhu), kita 
harus berpisah. Dengan Paduka 
Wahai Sang Raja, Kembali ke 
Sunyaruri (Alam kosong tapi berisi; 
Alam yang tidak ada tapi ada). Hanya 
saja saya menghaturkan sebuah 
pesan agar Paduka menghitung, Kelak 
sepeninggal hamba, Apabila sudah 
datang waktunya, Genap lima ratus 
tahun, Mulai hari ini (maksudnya mulai 
dari dia meninggalkan tanah Jawa), 
saya akan kembali ke Jawa. 

Maksudnya Majapahit akan pimpin Jawa 
menjadi negara yang kaya raya dan adil 
makmur seperti majapahit yang dulu. 
Bagi manusia Jawa yang masih 
memegang local wisdom. Janji 500 tahun 
Sabdo Palon bisa diharfiahkan dengan 
banyak hal. Salah satunya adalah dengan 
kemunculan Satrio Piningit. Titiknya 
adalah ketika gunung merapi meletus 
untuk pertama kalinya pasca runtuhnya 
Majapahit. Di tahun tersebut akan lahir 
seorang bayi yang merupakan bakal 
calon pemimpin Nusantara saat dia nanti 
matang menjadi pemimpin tanah ini. 
Menurut hitungan awam peristiwa merapi 
meletus adalah sekitar tahun 1996. 
Konon nantinya si bayi ini akan tumbuh 
dewasa dan memimpin tanah ini 
(Indonesia) saat dia berumur sekitar 50 
tahun. Logikanya dengan pertumbuhan 
ekonomi yang terus bagus Indonesia 
mungkin bisa jadi salah satu pemimpin 
dunia (negara adidaya). Dan janji 
Majapahit benar benar terjadi. Itulah 
makna janji 500 tahun Sabdo Palon akan 
kembali ke tanah Jawa. Sudah saatnya 
kita semua sebagai bagian dari penduduk 
Indonesia di dunia mengutamakan cinta 
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geopolitik ini disadari oleh semua anak 
bangsa untuk tetap bersatu." Jangan 
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Pada saat Idul Adha konsumsi daging 
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berbagai sumber, berikut sejumlah 
makanan sehat yang bisa membantu 
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akan kandungan pektin. Pektin adalah 
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Makanan Untuk Mengatasi Kolesterol

Info SIP
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menurunkan kolesterol jahat.

Avokad
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pembekuan darah, menurunkan 
tekanan darah, dan melindungi tubuh 
dari infeksi. Bawang putih juga 
mencegah partikel kolesterol menempel 
di dinding arteri.

Buah ini dapat membantu 
meningkatkan HDL (kolesterol baik) dan 
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juga menurunkan kadar LDL (kolesterol 
jahat). Pasalnya, avokad mengandung 
beta-sitosterol yang dapat mengurangi 
jumlah kolesterol yang diserap dari 
makanan.

Kedelai mengandung senyawa yang 
disebut isoflavon. Senyawa ini 
diketahui dapat menurunkan kadar 
kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, 
kedelai juga dapat membantu jantung 
mengurangi jumlah lemak jenuh dari 
makanan yang kamu konsumsi.
Minyak Zaitun
Minyak zaitun memiliki banyak manfaat 
bagi tubuh. Minyak ini berisi asam 
lemak tak jenuh tunggal yang dapat 
menurunkan kadar kolesterol jahat 
dalam tubuh - tanpa menurunkan 
kadar kolesterol baik.

The Hijau
Teh hijau memberikan tubuh kita 
perasaan hangat, santai, dan juga 
kaya antioksidan. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa minum teh hijau 
memiliki dampak yang signifikan 
terhadap penurunan kolesterol jahat 
dalam tubuh.

Madu
Madu akan menyerang homocysteine, 
sejenis asam amino yang diketahui 
mampu meningkatkan risiko penyakit 
pembuluh darah perifer dan penyakit 
jantung. Oleh karena itu, madu bisa 
menjadi pilihan yang cocok untuk 
mengendalikan kolesterol.

Kedelai

Jus Jeruk

Polong-Polongan
Polong sangat kaya serat larut. Mereka 
juga butuh waktu sebentar bagi tubuh 
untuk mencerna, artinya kamu bakal 
merasa kenyang lebih lama setelah 
memakannya. Mulai dari kacang merah, 
kacang arab, sampai lentil bermanfaat 
untuk kesehatan jantung.

Terong

Okra
Okra memproduksi mucilaginous yang 
mirip dengan lendir lidah buaya. Namun 
lendir ini sebenarnya merupakan sumber 
serat larut yang baik untuk tubuh dan 
saluran pencernaan.

Selain okra, terong juga termasuk sayuran 
yang menjadi sumber serat larut. Terong 
hijau, ungu, atau kuning juga rendah 
kalori.Dereatan makanan sehat tersebut 
bisa sangat berfungsi dalam menurunkan 
kadar kolesterol jahat di dalam darah. 
Menyeimbangkan konsumsi makanan 
sehat ini bisa membuatmu tak perlu 
khawatir untuk tetap makan dengan enak. 

Serangkaian penelitian menunjukkan 
bahwa mengonsumsi almond, kenari, 
kacang tanah, dan kacang-kacangan 
lainnya baik untuk jantung. Kacang juga 
memiliki nutrisi tambahan yang dapat 
melindungi jantung.

Minum dua gelas jus jeruk adalah salah 
satu solusi terbaik untuk mengurangi 
kadar kolesterol. Jus jeruk akan 
membantu menormalkan kolesterol dalam 
tubuhmu serta membuat aliran darah 
selalu sehat.
Kacang-Kacangan

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Sebuah unggahan video di media sosial 
menjadi perhatian warganet. Sebuah 
video berdurasi kurang dari 15 detik 
tersebut 
memperlih
atkan aksi 
satu 
keluarga 
menikmati 
makanan 
di pinggir 
jalan 
tol.Aksi 
berbahaya 
ini sontak 
mendapatk
an 
perhatian 
khusus 
dari pihak 
yang 
berwajib. 
Bahkan, 
warganet pun ramai menyoroti aksi yang 
terbilang nekat tersebut.

Hanya Di Indonesia “Piknik Di Pinggir Tol”

Simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Satu Keluarga
Video yang diunggah pada akun 

Instagram 
makassar_i
info ini 
memperliha
tkan satu 
keluarga 
yang 
tengah 
duduk 
bersama. 
Dalam 
video 
tersebut, 
nampak 
beberapa 
orang 
tengah 
duduk 
melingkar 
dambil 

menikmati hidangan di depan mobil 
yang menjadi kendaraannya.

Apa Kata Bintang Anda

 Jangan pernah takut untuk memulai 
sesuatu dari yang kecil. Banyak 
kesuksesan dimulai dari langkah kecil. 
Timba ilmu dari para senior yang kini 
memangku jabatan. Mereka juga 
berjuang seperti yang tengah Anda 
lakukan.Berbangga hatilah jika anda 
mendapatkan dengan jerih payah sendiri 
Gemini May 21 - June 20

Rindu yang menggebu namun tidak 
berujung. Melelahkan tapi itulah 
perjuangan cinta. Jarak memang 
memisahkan tapi sejatinya cinta tetap 
satu. Tetap jaga cinta sejati itu agar bisa 
bermuara ke jenjang yang lebih tinggi 
dan berakhir bahagia.

Aries March 21 - April 19

Sebelum meninggalkan pekerjaan ini, 
cobalah berpikir jernih. Apa yang 
membuat Anda ingin keluar? 
Ketidaknyamanan, kesulitan adaptasi, 
gaji kecil, atau kondisi perusahaan yang 

 Sesekalimager dalam kamar boleh-
boleh saja. Tapi kalau keseringan 
berbahaya buat kesehatan dan karier. 
Lihatlah orang-orang di sekitar Anda 
yang tak kenal lelah terus berjuang 
untuk meraih masa depan yang lebih 
baik. Abaikan ucapan seseorang yang 
membuat Anda tidak nyaman.

Rencana membangun bisnis dengan 
beberapa teman patut segera 
diwujudkan. Persiapkan segala sesuatu 
dengan baik. Ingatlah merintis sesuatu 
dari nol itu tidak gampang, tidak hanya 
butuh kesabaran tapi juga modal. Ada 
kabar baik akhir pekan ini. 

Cancer June 21 - July 22

Taurus April 20 - May 20

Aquarius January 20 - February 18 
Berada di lingkungan baru 
mengharuskan Anda pandai membawa 
diri. Jangan pernah berpikir orang lain 
akan menyesuaikan diri dengan Anda. 
Beberapa pekerjaan mengharuskan 
Anda berkomunikasi dengan banyak 
orang. Lakukan semua itu dengan 
sepenuh hati.Keuangan: Tergoda diskon 
belanja, intip dompet dulu.
Pisces February 19 - March 20

Beberapa peluang menghampiri Anda. 
Ambillah peluang yang benar-benar Anda 
pahami. 

Scorpio October 23 - November 21

Leo July 23 - August 22

Virgo August 23 - September 22

Masalah yang timbul dari masa lalu itu 
harus segera dituntaskan, jika tidak 
menginginkannya jadi bom waktu yang 
siap meledak setiap waktu. Doa yang 
telah lama Anda panjatkan akan segera 
terwujud.Tetaplah berdoa dan beriman 
segala sesuatau jika kehendaNya pasti 
akan terjadi

 Hati-hati dalam menambatkan hati Anda 
pada seseorang. Jangan mudah percaya 
dengan ucapan manisnya. Apalagi baru 
kenal di media sosial langsung ucapkan 
cinta. Pelajari karakter dan asal-usulnya. 
Jika semua jelas, aman dan cocok 
dengan Anda, baru lanjutkan

Masalah yang bertahun-tahun melilit Anda 
berakhir sudah. Lega sudah pasti tapi 
jangan kelewat larut dalam kegembiraan. 
Masih banyak yang harus Anda kerjakan 
agar semua berjalan dengan baik.

Usaha yang tengah Anda rintis mulai 
menunjukkan hasil positif. Perlahan 
namun pasti mulai mendatangkan 
keuntungan. Kelola dengan baik usaha itu 
agar terus berkembang. Ada banyak 
teman yang ingin bermitra dengan Anda.

 Libra September 23 - October 22

Garap seoptimal mungkin agar peluang 
itu menghasilkan keuntungan

sulit berkembang? Jika pertimbangannya 
dua faktor terakhir, wajar Anda 
menginginkan yang lebih baik.

Jangan pernah takut menghadapi segala 
sesuatu yang tidak pasti. Sebaiknya 
siapkan diri Anda agar masa depan lebih 
cerah. Jalankan rencana-rencana yang 
sudah lama tertanam dalam kepala. Tidak 
perlu buru-buru, wujudkan satu per satu 
agar jelas alurnya.

Capricorn December 22 - January 19

Sagittarius November 22 - December 21
 Sikapi suatu kegagalan dengan bijak. 
Jadikan kegagalan itu motivasi Anda 
dalam melakukan hal lain. 
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Usai mendapat teguran keras dari 
pihak kepolisian yang mendatanginya 
secara langsung, mereka pun nampak 

"Makannya yang rest area atau di 
tempat yang aman. Bukan nggak boleh 
makannya, tapi tempatnya yang 
dilarang. Ini sangat rawan sekali ini ya," 
jelasnya.

Dihampiri Polisi
Sontak aksi ini langsung diketahui oleh 
pihak kepolisian setempat. Salah satu 
polisi tersebut tampak memberikan 
peringatan dan imbauan bagi satu 
keluarga tersebut untuk berpindah di 
tempat yang lebih aman.

Bereskan Makanan

Makan di Pinggir Jalan Tol
Dengan santainya, kerumunan yang 
melibatkan hingga lebih dari lima orang 
tersebut tampak asyik menikmati 
makanan yang dibawa. Meski berada di 
bahu jalan tol, satu keluarga tersebut 
terlihat lahap menikmati hidangannya 
dan tak menghiraukan hiruk pikuk jalan 
tol yang tengah ramai.

"Ngilu liatnya, bahaya," kata 

"Indonesia unik," tulis dhyl687.

segera memberesi hidangan yang 
tengah dinikmati tersebut. Meski 
demikian, beberapa anggota keluarga 
pun terlihat tetap santai.

Selain terheran dengan aksi tersebut, 
tak sedikit pula yang menyadari 
ancaman bahaya dapat sewaktu-waktu 
menghampiri satu keluarga tersebut. 
Banyak yang menyayangkan aksi yang 
tak patut dicontoh tersebut.

"Astaga kenapa memang pinggir tol," 
tulis aldmzd."Wkwkw kocak amat piknik 
masa di pinggir tol," tulis xwdyal.

Bahaya Mengancam

Video ini pun banyak mendapatkan 
reaksi dari warganet. Banyak di 
antaranya yang terheran-heran dengan 
aksi yang dinilai berbahaya tersebut.

"Wih bahaya banget sih ini," tulis 
ygaswara.

"Gimana kalo ada mobil oleng," tulis 
mayarahardian.

Reaksi Warganet

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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Pengadilan banding federal di 
Massachusetts mendengar sebagian 
besar pengakuan Tsarnaev namun 
menginstruksikan kepada pengadilan 
distrik untuk menggelar pengadilan 

Amerika Serikat (AS) membatalkan 
hukuman mati buat Dzhokhar Tsarnaev, 
pelaku pengeboman maraton Boston, 
pada Jumat (31/8).Tsarnaev (27) telah 
diputuskan dihukum mati pada 2015 
karena menanam 
bom buatan sendiri 
di dekat garis finis 
perlombaan lari 
pada 2013. 
Pengeboman itu 
telah menewaskan 
tiga orang dan 
melukai 264 
orang.Dia mengaku 
melakukan itu pada 
usia 19 tahun 
bersama kakaknya, 
Tamerlan Tsarnaev, yang meninggal 
setelah terlibat penembakan dengan 
kepolisian.Pengacara Tsarnaev telah 
meminta persidangan baru dan tidak 
dilakukan di Boston karena kota ini telah 
trauma atas serangan itu. Pengacara 
juga mempertanyakan netralitas dua juri, 
yang berbohong saat pemilihan terkait 
pengakuan pernah membahas 
pengeboman di media sosial.

Pelaku Bom Marathon Boston Batal Dihukum Mati

dengan hukuman baru untuk menentukan 
nasibnya atas kejahatan yang membawa 
hukuman mati."Hanya untuk membuatnya 
sangat jelas ... Dzhokhar akan tetap 
dikurung di penjara selama sisa hidupnya, 

dengan satu-satunya 
pertanyaan apakah 
pemerintah bakal 
mengakhiri hidupnya 
dengan 
mengeksekusinya," 
kata tiga hakim 
diberitakan 
AFP.Hakim O. 
Rogeriee Thompson 
menulis bahwa hakim 
ketua 'gagal' 
memastikan dewan 

juri adil yang dipilih, sambil menambah 
catatan bahwa beberapa juri 'telah 
membentuk pendapat bahwa dia 
bersalah'.Pengacara Tsarnaev, warga 
negara AS yang datang ke AS dari Uni 
Soviet saat kecil, selalu mengklaim 
bahwa saudaranya lebih bersalah dari 
Tsarnaev bersaudara karena dianggap 
tidak memiliki sejarah kejahatan.
Kasus hukuman mati jarang terjadi di AS, 
kendati tiga narapidana telah diputuskan 
demikian pada bulan ini setelah Presiden 
Donald Trump memerintahkan dimulainya 
kembali eksekusi itu setelah jeda 17 
tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) 
pada Sabtu (1/8/2020) memperingatkan 
bahwa pandemi virus corona 
kemungkinan bertahan lebih lama. 
Peringatan itu disampaikan setelah 
komite WHO mengadakan pertemuan 
darurat untuk mengevaluasi krisis wabah 
yang terjadi selama 6 bulan ke belakang, 
menurut keterangan media Perancis AFP. 
Komite tersebut menggarisbawahi 
antisipasi terhadap panjangnya durasi 
wabah Covid-19 dan memperingatkan 
tentang risiko kelelahan dalam 
penanggulangan wabah karena tekanan 
sosial-ekonomi di banyak negara. 
Melansir Israel National News, komite 
yang berkumpul pada Jumat lalu adalah 
pertemuan yang keempat kalinya dalam 
penanganan wabah virus corona.  
Pertemuan-pertemuan itu telah dilakukan 
dalam setengah tahun ini, sejak deklarasi 
darurat yang disampaikan Kesehatan 
Masyarakat Internasional (PHEIC) pada 
30 Januari lalu, sebuah peringatan 
tertinggi dari WHO. "WHO terus menilai 
tingkat risiko Covid-19 di tingkat global 
menjadi sangat tinggi," ungkap 
pernyataan terakhir. "Komite menyoroti 
durasi panjang pandemi Covid-19 yang 
diantisipasi ini, mencatat pentingnya 

WHO : Covid19 Mungkin Akan Bertahan Lama
upaya berkelanjutan di tingkat 
komunitas, nasional, regional, dan 
respons global." Komite itu terdiri dari 
18 anggota dan 12 penasihat dengan 
suara bulat setuju bahwa pandemi 
virus corona masih berlangsung lama 
serta mendesak WHO untuk memberi 
panduan kepada masyarakat global 
untuk mencegah risiko kelelahan 
penanggulangan akibat tekanan sosial 
dan ekonomi. Panel mendesak WHO 
untuk mendukung negara-negara 
dalam menyiapkan peluncuran terapi 
dan vaksin yang teruji. Ada pun 
Kepala Direktur WHO, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus juga 
mengatakan, dampak dari wabah virus 
corona akan terasa lebih lama. 
"Pandemi (Covid-19) adalah krisis 
kesehatan sekali dalam seabad, yang 
dampaknya akan terasa selama 
beberapa dekade mendatang," 
tambah Tedros. Virus corona yang 
menyebabkan penyakit Covid-19 telah 
menewaskan setidaknya 680.000 
orang dan menginfeksi sekitar 17,6 
juta orang sedunia sejak pertama kali 
terjadi di China pada Desember lalu 
berdasarkan penghitungan dari 
sumber resmi AFP.
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 Microsoft Corporation sedang dalam 
pembicaraan untuk membeli aplikasi 
video pendek TikTok 
yang dimiliki China 
ByteDance. Demikian 
New York Times 
melaporkan pada Jumat 
(31/7/2020) mengutip 
sebuah sumber.Diskusi 
antara Microsoft dan 
TikTok pertama kali 
dilaporkan sebelumnya 
pada Jumat oleh FOX 
Business, kata NY Times.Presiden 
Amerika Serikat (AS) Donald Trump 
menegaskan akan melarang TikTok 
beroperasi di AS. "Mengenai masalah 
TikTok, kami akan melarang operasinya 
di Amerika Serikat," tegas Trump 
kepada wartawan saat berada di dalam 
pesawat Air Force One seperti dikutip 
dari CNN.

Microsoft Akan Beli TikTok
Hal itu dilakukan agar kekhawatiran bahwa 
TikTok memiliki bahaya keamanan 

nasional bisa dieliminir. 
Pemerintah AS telah 
melakukan evaluasi 
keamanan nasional 
mengenai TikTok dan 
tengah menyiapkan 
rekomendasi kebijakan 
kepada Trump. Hal tersebut 
diutarakan oleh Menteri 
Keuangan Steven Mnuchin 
pada pekan ini.China 

ByteDance meluncurkan TikTok pada 
2017. Aplikasi ini sangat populer apalagi 
saat pandemi Covid-19 yang terjadi di 
berbagai negara. Pada April, TikTok sudah 
diunduh 2 miliar orang. TikTok kini menjadi 
pesaing berat Facebook dan 
SnapChat.ByteDance mematok harga 
sebesar US$ 50 miliar untuk investor yang 
ingin membeli TikTok.

"Banyak dari mereka di sektor ini 
berkomitmen pada pendidikan," ujarnya 
dalam wawancara tersebut, dikutip dari 
South China Morning Post, Jumat (31/7).

Oleh karena itu, kita perlu memulai 
peningkatan manajemen sekolah, dan 
manajemen pegawai."

"Tapi ada beberapa apel busuk. Sebagian 
kecil dari mereka menyalahgunakan 
profesi. 

Biro 
Pendidikan 
menyampai
kan, 
merupakan 
tanggung 
jawab dasar 
sekolah 
untuk 
memperkua
t semangat 
identitas 
nasional 
para siswa, 
setelah 
Menteri 
Keamanan 
Hong Kong, 
Lee Ka-chiu 
mengeluark
an 
pernyataan terkait pendidikan.Dalam 
sebuah wawancara dengan koran loyalis 
Beijing, Ta Kung Pao, diterbitkan pada 
Kamis, Lee menyerukan "manajemen 
lebih ketat" pihak sekolah untuk 
menyingkirkan "apel busuk".’

Sekolah-sekolah di Hong Kong akan 
memiliki pedoman baru terkait pendidikan 
keamanan nasional, dan pihak 
berwenang juga mengkaji ulang kurikulum 
pembelajaran berdasarkan konstitusi dan 
UUD China, kata sejumlah pejabat.

Mengacu pada apa yang disinggungnya 
soal guru tak profesional yang 
mempengaruhi pikiran anak muda, Lee 
mengatakan politik tak ada tempat di 
sekolah, dan mengakui itu sebagian 
karena kegagalan pemerintah 
memberlakukan UU Keamanan Nasional.

Sekolah Di HongKong Harus Sesuai UU China
Puluhan Guru Ditegur
Pihak berwenang yang menangani 
pendidikan menerima 222 komplain 
terkait penyalahgunaan profesi guru 
dalam insiden sosial antara Juni 2019 
dan Juni 2020. Di antara 180 

penyelidika
n yang 
telah 
selesai, 26 
guru telah 
ditegur 
atau 
menerima 
surat 
peringatan.

Lee juga merupakan anggota Komite 
Pengawal Keamanan Nasional, 
sebuah badan yang dibentuk 
berdasarkan UU Keamanan Nasional, 
yang mana Pasal 10 mewajibkan 
pemerintah Hong Kong untuk 
"mengkampanyekan pendidikan 
keamanan nasional di sekolah dan 
kampus."

Menurut 
kepolisian, 
pada akhir 
bulan lalu, 
3.725 
orang dari 
9.216 
orang yang 
ditangkap 
dalam 
unjuk rasa 

anti pemerintah adalah pelajar. 
Sebanyak 45 persen dari mereka 
masih duduk di bangku sekolah 
menengah."Saya percaya kita 
seharusnya bersepakat dengan sistem 
pendidikan terlebih dulu. Saat satu 
pelajar melakukan kejahatan, itu akan 
berdampak kepada seluruh keluarga," 
kata Lee."Sekarang kita punya UU 
Keamanan Nasional, seluruh 
pemerintah bisa mengambil langkah 
untuk supervisi, mengatur, mengurus, 
dan mempromosikan (pendidikan 
keamanan nasional)."
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"Banyak dari mereka di sektor ini 
berkomitmen pada pendidikan," ujarnya 
dalam wawancara tersebut, dikutip dari 
South China Morning Post, Jumat (31/7).

Oleh karena itu, kita perlu memulai 
peningkatan manajemen sekolah, dan 
manajemen pegawai."

"Tapi ada beberapa apel busuk. Sebagian 
kecil dari mereka menyalahgunakan 
profesi. 

Biro 
Pendidikan 
menyampai
kan, 
merupakan 
tanggung 
jawab dasar 
sekolah 
untuk 
memperkua
t semangat 
identitas 
nasional 
para siswa, 
setelah 
Menteri 
Keamanan 
Hong Kong, 
Lee Ka-chiu 
mengeluark
an 
pernyataan terkait pendidikan.Dalam 
sebuah wawancara dengan koran loyalis 
Beijing, Ta Kung Pao, diterbitkan pada 
Kamis, Lee menyerukan "manajemen 
lebih ketat" pihak sekolah untuk 
menyingkirkan "apel busuk".’

Sekolah-sekolah di Hong Kong akan 
memiliki pedoman baru terkait pendidikan 
keamanan nasional, dan pihak 
berwenang juga mengkaji ulang kurikulum 
pembelajaran berdasarkan konstitusi dan 
UUD China, kata sejumlah pejabat.

Mengacu pada apa yang disinggungnya 
soal guru tak profesional yang 
mempengaruhi pikiran anak muda, Lee 
mengatakan politik tak ada tempat di 
sekolah, dan mengakui itu sebagian 
karena kegagalan pemerintah 
memberlakukan UU Keamanan Nasional.

Sekolah Di HongKong Harus Sesuai UU China
Puluhan Guru Ditegur
Pihak berwenang yang menangani 
pendidikan menerima 222 komplain 
terkait penyalahgunaan profesi guru 
dalam insiden sosial antara Juni 2019 
dan Juni 2020. Di antara 180 

penyelidika
n yang 
telah 
selesai, 26 
guru telah 
ditegur 
atau 
menerima 
surat 
peringatan.

Lee juga merupakan anggota Komite 
Pengawal Keamanan Nasional, 
sebuah badan yang dibentuk 
berdasarkan UU Keamanan Nasional, 
yang mana Pasal 10 mewajibkan 
pemerintah Hong Kong untuk 
"mengkampanyekan pendidikan 
keamanan nasional di sekolah dan 
kampus."

Menurut 
kepolisian, 
pada akhir 
bulan lalu, 
3.725 
orang dari 
9.216 
orang yang 
ditangkap 
dalam 
unjuk rasa 

anti pemerintah adalah pelajar. 
Sebanyak 45 persen dari mereka 
masih duduk di bangku sekolah 
menengah."Saya percaya kita 
seharusnya bersepakat dengan sistem 
pendidikan terlebih dulu. Saat satu 
pelajar melakukan kejahatan, itu akan 
berdampak kepada seluruh keluarga," 
kata Lee."Sekarang kita punya UU 
Keamanan Nasional, seluruh 
pemerintah bisa mengambil langkah 
untuk supervisi, mengatur, mengurus, 
dan mempromosikan (pendidikan 
keamanan nasional)."
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TEXT : 215-271-3057
Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

Bahan dari scuba tipis bukan kain, masker ini
Jual Masker Cinta NKRI

1

2

3

$10

$10

$10

Barang terbatas, untuk pemesanan 267 - 235 - 3359
hanya untuk fashion bukan masker kesehatan

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

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

Kasus penyebaran virus corona di 
Amerika Serikat hingga saat ini telah 
mencapai 4.536.240. Sementara angka 
kematian akibat Covid-19 di AS menurut 
data John 
Hopkins 
University 
sebanyak 
152.878 
jiwa hingga 
Jumat 
(31/7).
Angka ini 
kian 
mengukuhk
an AS 
sebagai 
negara 
dengan 
kasus dan 
kematian 
tertinggi di dunia. Saat ini ada 
17.406.644 kasus corona global.
"Fakta bahwa kita belum bisa 
mengatasi ini, belum memprioritaskan 
pencegahan kematian itu adalah hal 
yang jauh lebih menjengkelkan. Bagi 
saya sekarang yang penting bagaimana 
kita bisa menekan angka kematian 
berikutnya," kata Direktur Harvard 
Global Health Institute Ashish Jha.
"Saya pikir kita bisa, makanya kita 
harus benar-benar berusaha untuk 
melakukannya," ujar dia.Dikutip dari 
laporan Worldometers, AS pertama kali 
melaporkan kasus Covid-19 pada 15 

Kasus Covid19 Di AS Lebih Dari 4,5 Juta

Dia menunjukkan bahwa beberapa 
negara yang paling terdampak saat ini 
berada di tengah-tengah musim yang 
berbeda. Amerika Serikat yang 
mengalami musim panas menjadi negara 
yang paling terpukul pandemi virus 
corona.

Menurut WHO, penyebaran virus corona 
tidak dipengaruhi oleh musim, dan 
menyanggah keyakinan yang menyebut 
bahwa musim panas dinilai lebih aman 
dari ancaman Covid-19.

Februari sebanyak 15 orang.Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) seperti dikutip 
CNN melaporkan, rekor penambahan 
292.527 kasus baru Covid-19 di seluruh 

dunia 
dalam 24 
jam 
terakhir. 
Hingga saat 
ini WHO 
mencatat 
ada 
17.106.007 
kasus virus 
corona 
global.Peni
ngkatan 
kasus baru 
kali ini 
melampaui 
rekor 

sebelumnya sebanyak 284.196 kasus 
baru pada 24 Juli.
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