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GRATIS! TIDAK DIJUALBUKA BERSAMA LIPMI & IMWU
CIPTAKAN RASA KEKELUARGAAN...HALAMAN 06

PEMERINTAH HONG KONG LONGGARKAN
ATURAN KARANTINA ...HALAMAN 16

AAT dikonfirmasi terkaitan
maksa postingan tersebut
tenyata Ibu Konsul

Kejaksaan yang bertugas sejak
Juli 2019 tersebut sedang
berusaha mengenalkan hukum
agar warga Indonesia tak ada
yang terjerat hukuman, hal
tersebut sesuai dengan tugas-
nya yang memang berkaitan
langsung dengan hukum

“Pada prinsipnya tugas
kami adalah mendukung selu-
ruh kegiatan KJRI Hong Kong
terutama dalam fungsi
hukum. Salah satu yg selalu

 Ada 10 Kasus Pencurian di Tahun 2020
Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong:

S

Hong Kong, BI. Konsul Kejaksaan Ineke Indraswati
beberapa hari yang lalu tampak memposting
sebuah unggahan di facebook KJRI Hong Kong
dengan tema: Kenali Hukum, Jauhi Hukuman.

dilakukan oleh KJRI adalah
member ikan berbagai
informasi dan menyampaikan
berbagai hal yg bersifat untuk
mensosialisasikan berbagai
ketentuan terutama ketentuan
hukum.

Karena dimana pun kita
berada baik di Indonesia
maupun di negara asing
khususnya Hong Kong, kita
harus mentaati hukum
setempat. “ tutur Ibu Ineke pada
Berita Indonesia.

Tampak dari materi
infografisnya yang terangkum

dalam sebuah gambar bercerita,
Konsul Kejaksaan tersebut
berusaha menjelaskan bebe-
rapa hal, anatara lain pelang-
garan keimigrasian, pemalsuan
dokumen/HKID, dan pencurian.

Dan untuk kasus pencurian
Konsul Kejaksaan KJRI Hong
Kong memberikan angka 10
kasus untuk tahun 2020 yang
belum genap setahun ini.

Sementara untuk kasus
keimigrasian WNI juga banyak
yang nekat overstay,

“Untuk pelanggaran
keimigrasian yg sering dihadapi
teman-teman WNI adalah
keharusan membawa dokumen
identitas (HKID), kemudian ada
beberapa teman kita yang over-
stay dan tidak menutup
kemungkinan ada orang yg
mempekerjakan seseorang

tanpa dokumen. “ jelas Bu
Ineke.

“Berikutnya adalah tentang
pemalsuan dokumen, ternyata
ada sebagian teman yg
menggunakan HKID palsu atau
HKID orang lain ketika akan
mengambil paket, mengirim
paket, maupun bekerja. Dan
belakangan ini kasus pencurian
meningkat. “ pungkasna.

KJRI selalu berkomitmen
untuk melindungi semua WNI,
oleh karena i tu berbagai
informasi selalu disampaikan
melalui media apapun agar
pesan dan harapkan peme-
rintah kepada teman-teman
yang bekerja di Hong Kong
selalu mentaati hukum dan
peraturan yang berlaku agar
jauh dari  hukuman apapun.(bi/
id)
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JAKARTA, BI — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-
19 Achmad Yurianto menyatakan, pernyataan Kepala Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo terkait akhir pandemi
mesti dimaknai sebagai tantangan kepada seluruh masyarakat.

Sebelumnya Doni Monardo mengatakan, bahwa berdasarkan
perhitungan Badan Intelijen Negara (BIN) Covid-19 diprediksi
mencapai puncaknya pada akhir Juni atau Juli 2020. 

“Ini statement yang mengacu pada perhitungan para
pakar. Ini sesuatu yang bagus. Karena ini tantangan. Ini
bukan janji tapi tantangan bersama ke masyarakat,”
kata dia, dalam diskusi virtual bertema ‘Yuri Bicara
Akhir Pandemi’, Minggu (3/5/2020).

Sementara terkait prediksi kapan Covid-19

Pertanyaan Paling Sulit Adalah
Kapan Covid-19 Selesai
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JAKARTA, BI - Pemerintah saat
ini memutuskan melebarkan
batas defisit anggaran tahun
berjalan di 2020 ini hingga
mencapai 5,07% dari produk
domestik bruto (PDB), atau
setara dengan Rp 853 triliun.

Pelonggaran defisit ini,
sejalan dengan berbagai upaya
pemerintah dalam menanggu-
langi dampak Corona yang me-
nyasar perekonomian dalam
negeri.

Sri Mulyani: Pemerintah Tambah Utang
agar Masyarakat Punya Daya Tahan

Untuk menambal defisit ini,
pemerintah akan menggunakan
anggaran alternatif seperti SAL
(saldo anggaran lebih), pos
dana abadi pemerintah, dan dana
yang bersumber dari badan
layanan umum (BLU).

Selain itu, pemerintah juga
tidak melakukan pinjaman mul-
tilateral dari lembaga luar
negeri, seper ti Bank Dunia
(World Bank), Asian Develop-
ment Bank (ADB), dan Islamic

Development Bank (IsDB).
Menteri Keuangan (Men-

keu) Sri Mulyani Indrawati me-
ngatakan, penambahan utang
oleh pemerintah ini dilakukan
agar masyarakat dan dunia
usaha bisa memiliki daya tahan.

“Meskipun suasananya
sangat menekan, tetapi kami
coba memprioritaskan fokus ke
masyarakat. Kalaupun kami
menambah utang, itu utamanya
dipakai untuk masyarakat dan

dunia usaha supaya mereka
punya daya tahan terhadap
kondisi Covid-19 ini,” ujar
Sri di dalam diskusi virtual,
Jumat (1/5/2020).

Lebih lanjut,
Sri memaparkan
pembiayaan
yang dilaku-
k a n

pemerintah ini dilakukan untuk
menstimulasi masyarakat di
tengah situasi yang tidak
menentu.

Bukan hanya
disokong oleh
a d a n y a
wabah, tetapi
juga karena
penerimaan
p e r p a j a k a n
diperkirakan

a k a n

mengalami penurunan drastis.
Ia juga mengatakan, di

tengah turunnya penerimaan
perpajakan, tentu pemerintah
masih membutuhkan peneri-
maan dari sumber lain.

Meski begitu, Sri tidak
memungkiri bahwa pembiayaan
yang dilakukan memiliki batas
tertentu. Untuk itu, ia menga-
takan akan melakukan
pembiayaan dengan sangat
berhati-hati.

“Sekarang penerimaan
pajak kita jatuh, kita bahkan
memberi insentif-insentif
pajak.”

USIM kering yang lebih
berat dari biasanya yang
akan terjadi beberapa

bulan ke depan terhadap keter-
sediaan bahan pangan pokok.

“Saya sudah menyinggung
beberapa kali peringatan FAO
mengenai krisis pangan dunia.
Oleh sebab itu urusan berkaitan
dengan musim kemarau harus
benar-benar kita hitung benar-
benar,” kata Presiden Jokowi
saat memimpin rapat terbatas
secara vir tual bertopik “Antisi-
pasi Dampak Kekeringan Ter-
hadap Ketersediaan Bahan Pa-
ngan Pokok” dari Istana Mer-
deka Jakarta, Selasa (5/5).

Presiden Jokowi mengga-
risbawahi prediksi BMKG
bahwa 30 persen wilayah-wila-
yah yang masuk zona musim
tiga bulan ke depan akan meng-
alami musim kering lebih dari
biasanya.

Oleh sebab itu Presiden
Jokowi menekankan pentingnya
antisipasi mitigasi yang harus
benar-benar disiapkan sehingga
stabilitas harga bahan pangan
tidak terganggu. Maka beberapa
hal yang ingin ia tekankan yakni
pertama, ketersediaan air di
beberapa sentra-sentra pertanian.

“Ini merupakan kunci, oleh
sebab itu ini harus disiapkan
dari sekarang mulai dari pe-
nyimpanan air hujan, kemudian
memenuhi danau, waduk em-
bung, kolam retensi, dan pe-
nyimpanan air buatan lainnya,
itu penting,” katanya.

Hal kedua yakni percepatan
musim tanam, yang harus me-
manfaatkan curah hujan yang
masih ada saat ini. “Harus
dipastikan petani harus tetap
berproduksi, harus tetap berta-
nam dengan menerapkan proto-
kol kesehatan,” kata Presiden

Presiden Jokowi Paparkan 3 Jurus
Hadapi Musim Kering yang Lebih Berat

M

SEORANG anak membantu orang tuanya membersihkan rumput liar di area sawah Desa Lamahu,
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (27/4/2020). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/wsj.

JAKARTA, BI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyiapkan tiga jurus atau tiga hal untuk
mengantisipasi dampak kemungkinan terjadinya
musim kering.

Jokowi.
Oleh sebab itu ketersediaan

sarana prasarana per tanian
baik yang berkaitan dengan
bibit, pupuk, harus benar-benar
ada dan harganya terjangkau.

Di samping itu juga stimu-
lus ekonomi bagi petani, kata
Presiden, harus dipertajam lagi.

Hal ketiga mengenai mana-
jemen pengelolaan stok untuk
kebutuhan pokok, untuk bahan-
bahan pokok, ditekankan
kalkulasinya harus detail.

“Bulog harus tetap membeli
gabah dari petani sehingga harga
di petani jadi lebih baik,” ujar
Presiden Jokowi. (antara)

Menaker: Perusahaan Tak PHK
Karyawan Diberi Stimulus Ekonomi

JAKARTA, BI — Menter i
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan, fokus pemerin-
tah saat ini adalah memper-
tahankan para buruh agar tetap
bekerja dan berpenghasilan,
ser ta menjaga kesehatan

keuangan perusahaan agar
bisa menjalankan kewajiban-
nya memberi upah kepada
karyawan. Hal itu menyusul
pandemi Covid-19 berdampak
terhadap berbagai sektor usaha,
termasuk industri nasional.

“Berbagai paket stimulus
ekonomi ini diberikan kepada
perusahaan yang memiliki ko-
mitmen untuk tidak melakukan
PHK,” ujar Menaker dalam kete-
rangan pers bersama Gugus
Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19, Jumat (1/5).
Pemerintah, kata dia, juga

menyiapkan program keringa-
nan bagi pekerja sektor formal
antara lain berupa insentif
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Oleh
Reyner Valiant Tumbelaka

Chief Residen Orthopaedi & Traumatologi Universitas
Airlangga, RSUD Dr. Soetomo Surabaya

PEPATAH mengatakan, kejujuran itu pahit rasanya seperti obat
yang manjur. Mungkin seperti itu nilai kejujuran saat ini di
tengah masyarakat kita, pahit namun memberi solusi.
Keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 ditentukan dari
keberhasilan dalam menangani komunikasi, baik komunikasi
dalam arti luas hingga komunikasi interpersonal. Hubungan
interpersonal antara pasien dan tenaga medis dibangun atas
dasar kejujuran serta kepercayaan.

Pasien yang menolak memaparkan secara jujur dan terbuka
tentang gejala dan riwayat perjalanan penyakit akan memutus
rantai komunikasi interpersonal serta dapat membawa masalah
yang lebih besar. Jika korban pertama dalam perang melawan
pandemi ini adalah kejujuran dan kebenaran, maka korban
berikutnya adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kasus kasus ketidakjujuran pasien yang terjadi di beberapa
daerah di Indonesia semakin menegaskan bahwa nilai luhur
kejujuran di tengah masyarakat saat ini sedang diuji. Sebanyak
46 tenaga kesehatan di Semarang harus di karantina karena
terpapar Covid-19 akibat salah seorang pasien yang tidak
mengakui dengan jujur riwayat perjalanan ke zona merah
wabah. Ini akhirnya hanya menambah masalah dalam sistem
pelayanan kesehatan.

Para tenaga medis yang hingga saat ini masih berjuang
untuk mendapatkan alat pelindung diri yang layak dan
terdistribusi merata harus berperang dengan masalah baru
yang sangat fundamental. Berbagai elemen yang membantu
jalannya pelayanan kesehatan terkena imbasnya. Mulai dari
dokter umum dan residen serta perawat yang berada di garis
depan di pelayanan pratama hingga pusat rujukan,
serta  cleaning service dan farmasi yang tidak secara langsung
kontak dengan pasien —namun kontak dengan carrier yang

Kejujuran yang
Menyelamatkan

EDITORIAL

DI tengah gencarnya perla-
wanan terhadap penyebaran
Covid-19, di tengah masa
ekonomi sulit bagi kebanyakan
orang, dan di bulan suci
Ramadan pula yang semestinya
banyak diisi dengan berbagai
kebaikan; masyarakat Indone-
sia digegerkan oleh ulah You
Tuber dari Bandung: Ferdian
Paleka dan kedua kawannya.

Di akun Youtubenya,
Ferdian Paleka mengunggah
sebuah video dengan konten
membagi-bagikan sembako
kepada sejumlah waria di
Bandung. Sekilas, kita akan
menilai: wah, dermawan juga
nih bocah. Sudah kaya, cukup
ganteng, jiwanya mulia pula—
peduli dengan sesame manu-
sia. Apalagi dalam kondisi sulit
begini karena covid-19, sum-
bangan sembako satu dus mie
instan tentu sangat membahagi-
akan karena sangat membantu
untuk menyambung hidup,
apalagi bagi waria yang
mengais rezekinya di jalanan.

Namun, penilaian kita
terhadap Ferdian Paleka dan
dua kawannya ternyata keliru,
bahkan berkebalikan. Sebab,
ternyata dus mie instan tidak
berisi sembako, tetapi
berisi sampah yang
sebelumnya sudah
dibuang pula di
tempat sampah.

Tayangan video
itu sudah dihapus pada
Senin (4/5), tetapi sejum-
lah akun menunjukkan
jejak digital Ferdian
Paleka. Salah satu-
nya akun Youtube

bernama Heaven Official. Akun
ini disertai disclaimer dengan
maksud agar penontonnya tidak
meniru adegan yang diperli-
hatkan. Sehingga, meski di akun
Ferdian sudah dihapus, kita
masih tetap bisa melihat video
berjudul ‘Prank Kasih Makanan
ke Banci CBL’.

Ya, seperti tertulis dalam
judul video, video itu oleh
kreator kontennya dimaksudkan
sebagai prank, keusilan,
kejahilan, atau candaan belaka.
Tapi nanti dulu. Candaan? Dari
judul videonya saja sudah tak
terlihat itu sebuah konten
candaan meskipun ada kata
‘prank’. Sebab, bagian ‘Kasih
Makan ke Banci CBL’ itu
memuat kesan merendahkan.
Padahal, waria, banci (atau apa
pun namanya untuk mereka)
ciptaan Allah juga dan semua
yang Dia ciptakan tidak akan ada
yang sia-sia.

Kesan merendahkan pada
judul video itu terasa sudah

mengurangi tingkat kemuliaan
kegiatan memberi sumbangan.
Dan kata ‘prank’ pada judul itu
telah melenyapkan kemuliaan
pada kegiatan pemberian
sumbangan itu. Kemuliaannya
sudah tidak ada pada kegiatan
pemberian sumbangan yang
dilakukan oleh Ferdian dan
kawan-kawan kepada para
waria.

Lalu, isi kardus mie instan
itu ternyata bukan sembako,
melainkan sampah dan bata!
Yang namanya mau menerima
sumbangan, sumbangan sem-
bako, hati orang umumnya
tentulah senang, apalagi
memang hidup sedang susah di
mana-mana. Tapi, hati senang,
begitu kardus dibuka, isinya
bukan sembako, melainkan
sampah dan bata!

Tentu, yang menerima tak
hanya merasa kecewa, tapi
terhina. Sudah begitu, dia
melihat orang yang menghi-
nanya itu (yang memberi sum-
bangan) tertawa-tawa setelah
yang diberi sumbangan tahu apa
isi kardus mie instan itu. Tak he-
ran kalau dimedia social,
banyak orang mengatakan itu
perbuatan biadab, tak punya

etika, tak punya empati, otak
dan hatinya ditaruh di

dengkul, dan seba-
gainya.

Gubernur
Jawa Barat
R i d w a n

Kamil pun mengu-
tuk aksi prank tersebut.
“Saya menyesalkan
dan mengutuk keras

tindakan-tindakan

Kasus Ferdian Paleka

Jangan Cari Uang
dengan Menghina Orang

amoral antarmanusia yang
dilakukan oleh Youtuber itu
dengan konten yang menghi-
nakan,” ujar Ridwan Kamil yang
karib disapa Emil di Cimahi,
Selasa (5/5/2020), seper ti
dikutip CNN Indonesia, Rabu (6/
5/2020).

Emil mengatakan di bulan
suci Ramadan seharusnya
menjadi momentum untuk me-
ningkatkan ibadah, akhlak, dan
soliditas dengan membantu
warga terdampak virus corona
(Covid-19). 

Ia pun berharap You Tuber
lebih kreatif dalam membuat
konten dan menyebarkan hal-hal
positif. “Mudah-mudahan itu
adalah contoh terburuk dari sifat
manusia, kepada warga Jabar
khususnya milenial dan gene-
rasi Z, jangan ditiru. Kreatif-lah
dengan positif, bukan kreatif de-
ngan konten-konten negatif atau
menghina sesama manusia,”
ujar mantan Wali Kota Bandung
tersebut.

Ferdian dan dua temannya,
TF dan A, telah dilaporkan ke
polisi oleh dua orang korbannya
pada Senin (4/5).  Kepolisian
Daerah Jawa Barat menangkap
YouTuber Ferdian Paleka pada
Ferdian Paleka berhasil ditang-
kap polisi pada Jumat dini hari
(8/5/2020) di jalan Tol Jakarta-
Merak, Kota Tangerang, Banten,
bersama tiga orang lainnya.
Salah satu teman Ferdian sudah
ditangani polisi beberapa hari
sebelumnya setelah menye-
rahkan diri.

Dalam kasus ini, Ferdian

Jurnalis Berita Indonesia

Kuswinarto

Upaya memutus rantai Covid-19 di Sumedang (Foto: Muhamad
Rizal)
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AN warga Hong Kong harus tetap
mematuhi semua aturan darurat
pandemi yang ditetapkan peme-

rintah sebagai usaha tolak tangkal pe-
nularan wabah penyakit.

Berkaitan dengan peraturan pe-
meritah Hong Kong yang masih harus
dilaksanakan perakilan pemerintah In-
donesia yang ada di negara bagian
China tersebut juga memberi aturan

dan anjuran terkait langkah-langkah
lanjutan pencegahan kembalinya virus
virus corona baru ke Hong Kong.

Jadi aturan dan pembatasan peme-
rintah harus dinilai positif dan pers-
pektif dan jangan dilanggar.

“Pembatasan akses sementara itu
harus dilihat dari perspektif positif yang
lebih luas, bahwa KJRI Hong Kong di-
wajibkan untuk memastikan pela-

Langkah Lanjutan Pencegahan Covid-19
yang Diterapkan oleh KJRI Hong Kong

Hong Kong, BI – Kondisi Hong Kong sudah membaik, meski
demikian tidak lantas membuat pemerintah mengendurkan
dan melonggarkan semua yang berkaitan dengan aturan
karantina wilayah dan sosial distancing.

yanan kepada seluruh WNI di Hong
Kong dapat terus berjalan. Oleh karena
Gedung KJRI Hong Kong harus menjadi
tempat yang steril dari COVID-19.”,
tegas Konjen RI Ricky Suhendar.

Melansir unggahan facebook KJRI
Hong Kong berikut kebijakan yang
harus kita pahami dan laksanakan
sebagai usaha penyelamatan diri dari
serangan Covid-19:

Langkah-Langkah Pencegahan
Penyebaran COVID-19 di Lingkungan

KJRI Hong Kong
Dalam rangka pencegahan

penyebaran COVID-19, KJRI Hong Kong
melakukan langkah-langkah lanjutan

untuk mencegah penyebaran COVID-
19 di lingkungan KJRI Hong Kong,
antara lain dengan:

a. mewajibkan pemeriksaan suhu
tubuh setiap orang ketika memasuki
Gedung KJRI Hong Kong, termasuk
para Staf;

b. menangguhkan penggunaan
ruang-ruang untuk kegiatan kema-
syarakatan, termasuk Ruang Rama-
yana, Mezzanine, dan Perpustakaan,
serta Ibadah Salat Jumat di Musala Al-
Falah;

c. melarang masuk setiap orang,
termasuk staf KJRI Hong Kong, yang
suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat
celcius.(*)

D

HONG KONG, BI — Minggu (3/
5) Dengan mengadakan buka
puasa bersama Lipmi & IMWU
berupaya menciptakan rasa
memiliki keluarga di negeri
rantau. Keluarga yang mema-
hami situasi dan kondisi BMI di
tengah wabah Covid-19.

Buka puasa bersama Lipmi
& IMWU, ber tujuan untuk
menyambung silaturahmi serta
menciptakan rasa kekeluargaan
antar sesama buruh migran In-
donesia (BMI). Untuk mencapai
tujuannya itu, seminggu sebe-
lumnya (26/4/2020), mereka
juga mengadakan acara sambut
ramadan dengan budaya Jawa,
yaitu megengan.

Tanpa mengabaikan aturan
pemerintah Hong Kong yang
melarang perkumpulan lebih
dari 4 orang, puluhan orang ang-
gota Lipmi turut mengambil
kesempatan untuk buka puasa
bersama, agenda tahunan
Lipmi.  Sempat didatangi pasu-

kan polisi Hong Kong untuk
memberi peringatan dan mene-
gaskan adanya peraturan peme-
rintah Hong Kong yang bila
dilanggar akan dikenai sanksi
berupa denda dan penjara.

Tak berniat melanggar per-
aturan, pihak panitianya berhasil
meyakinkan tujuan acara dan
itikad baiknya ke pihak berwajib
tersebut sehingga programnya
dipersilakan untuk dilanjutkan.

Acara berlangsung dari jam

4 sore hingga buka puasa ber-
sama jam 7 petang.  Acara
diramaikan oleh tampilan-tam-
pilan seni; lagu-lagu progresif,
hadroh, drama, senam OBR dan
lainnya. Berlokasi di Victoria
Park, Causeway Bay acara yang
dikemas sederhana itu berjalan
cukup lancar.

Sringatin, ketua JBMI Hong
Kong dalam sambutannya pun
menyampaikan bahwa sebagai
sesama BMI di negeri rantau

sebaiknya saling membantu,
bertukar informasi, dan saling
menolong kawan yang kesu-
sahan karena imbas adanya
pandemic covid-19. Sringatin
mengungkapkan sikon BMI
bertambah sulit dengan adanya
peraturan pemerintah Hong
Kong dan Indonesia yang menu-
tup pintu masuk negaranya, dan
pemberhentian pelayanan
penerbangan pun Imigrasi.
Beberapa BMI yang tinggal di
Macau karena terpaksa me-
nunggu visa kerjanya turun,
mereka tidak bisa masuk Hong
Kong tanpa bantuan pihak
pemerintah, semenjak Hong
Kong menutup pintu masuk
negerinya.

Sementara itu izin tinggal-
nya di Macau telahpun habis,
hal itu menyebabkan mereka
harus mengeluarkan biaya ex-
tend visa, dan akomodasinya
yang tak sedikit, sedangkan
mereka tak bergaji. Belum lagi
BMI yang terlantar di bandara
karena tidak adanya pener-
bangan domestik ataupun
transportasi ke daerah tempat
tinggalnya. Mereka yang tidak
bisa ditunda kepulangannya
dengan alasan; habis visa ting-
galnya di Hong Kong, ntah itu

Buka Puasa Bersama

Lipmi & IMWU Ciptakan Rasa
Kekeluargaan di Rantau

>> BERSAMBUNG KE HLM 16

karena selesai kontrak, meng-
alami pemecatan, ataupun, cuti
untuk urusan penting dan alasan
lainnya yang mengharuskan
mereka pulang. Mereka kerap
jadi korban pemerasan, berjuta
rupiah harus mereka keluarkan
hanyak untuk sampai ke kam-
pung halaman. Menyikapi hal

itu, Sringatin menawarkan
jasanya untuk menerima peng-
aduan untuk dicarikan solusi
bersama, tentunya andil peme-
rintah sangatlah dibutuhkan.

Selaku penanggung jawab
acara, Sahlant Kudus ketua
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ELAKUNYA adalah Riski
Ginting, 18, warga Dusun
I Desa Tanjung Gunung

Kecamatan Sei Bingai Kabu-
paten Langkat.

Akibat kejadian itu, korban
mengalami luka di kepala dan
tangan. Kini korban tengah
menjalani perawatan di
Rumah Sakit Bidadari Binjai.

Hal itu dibenarkan Kasubag
Humas Polres Binjai AKP
Siswanto Ginting, di Binjai, Rabu

Ngecek Pos COVID-19,

Kades Luka Parah Diserang Kapak

P

KEPALA Desa Tanjung Gunung Sei Bingai Langkat dibacok
warganya kini mendapat perawatan di rumah sakit Bidadari Binjai.
Foto: ANTARA/HO-Polres Binjai

BINJAI, BI - Joni Surbakti, 50, Kepala Desa
Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten
Langkat, Sumut, menjadi korban pembacokan,
Rabu (6/5).

(6/5).
Peristiwa yang menimpa

Joni Surbakti terjadi pukul 11.00
WIB di Dusun II Desa Tanjung
Gunung, tepatnya di pinggir
jalan depan Kantor Desa
Tanjung Gunung.

Kasubag Humas Polres
Binjai itu menjelaskan Rabu (6/
5) sekitar pukul 11.00 WIB,
Kepala Desa Tanjung Gunung
bersama sopirnya ingin
melaksanakan pengecekan pos

COVID-19 yang ada di Desa
Tanjung Gunung.

Tiba-tiba pelaku datang dan
langsung menyerang korban

dengan mengunakan sebilah
kampak dan mengenai kepala
dan tangan korban.

Kemudian korban lari
masuk ke kantor desa, sedang-
kan pelaku langsung melarikan
diri dan tidak ada yang berani
mengejar.

Korban dirawat di RS
Bidadari Binjai. Anak korban
Lisna Devi Sari telah melapor-
kan kejadian ini ke Polres
Binjai.

Ketua APDESI Langkat
Iskandar Peranginangin
melalui Sekretarisnya Hasan
Basri turut mengecam aksi
penyerangan yang dilakukan
oknum tidak ber tanggung

jawab terhadap Kades Tanjung
Gunung.

Dia berharap kepolisian
Polres Binjai segera mengusut
kasus tersebut.

“Kami meminta kepada
pihak kepolisian untuk segera
menangkap pelakunya, demi
terciptanya situasi yang
kondusif di wilayah hukum
Polres Binjai,” katanya.

Hasan Basri  juga me-
nyampaikan sebagai bentuk
rasa solidaritas beberapa
perwaki lan dari  APDESI
Langkat sudah menjenguk
rekan mereka yang kini masih
terbaring di rumah sakit .
(antara/jpnn/kus)

JAKARTA, BI -- Jumlah kemis-
kinan di Indonesia diprediksi
melonjak akibat pandemi
COVID-19. Prediksi itu dike-
mukakan oleh lembaga think-
tank independen Center of Re-
form on Economics (CORE) In-
donesia.

“Anjloknya per tumbuhan
ekonomi ser ta penerapan
restriksi sosial dan mobilitas di
berbagai wilayah sebagai akibat
pandemi COVID-19 tidak hanya
berpotensi mengakibatkan
hilangnya lapangan kerja dalam
jumlah besar, tetapi juga
meningkatkan kemiskinan

secara masif,” ujar ekonom
CORE Indonesia Akhmad Akbar
Susamto, Selasa (5/5/2020).

Potensi lonjakan jumlah
penduduk miskin bisa terjadi
karena banyak yang memiliki
tingkat kesejahteraan mende-
kati batas kemiskinan, walaupun
tidak berada di bawah garis
kemiskinan. Jumlah penduduk
di bawah garis kemiskinan
sendiri cenderung menurun dan
pada Maret 2019 mencapai 25,1
juta jiwa (9,4%) dari total
penduduk Indonesia.

“Namun, jumlah penduduk
rentan miskin dan hampir miskin

mencapai 66,7 juta jiwa (25%
dari total penduduk Indonesia),
atau lebih dari dua setengah kali
lipat jumlah penduduk di bawah
garis kemiskinan,” tuturnya.

Masyarakat rentan dan
hampir miskin ini umumnya
bekerja di sektor informal dan
banyak yang bergantung
bantuan pemerintah. Dengan
pandemi dan diterapkannya
PSBB, banyak yang penda-
patannya turun, bahkan kehila-
ngan mata pencaharian, khu-
susnya yang bekerja di sektor
informal.

“Apalagi, jika bantuan sosial
yang diberikan pemerintah tidak
mencukupi atau datang terlam-
bat, golongan rentan dan hampir
miskin akan semakin banyak
yang jatuh ke bawah garis
kemiskinan,” sambungnya.

CORE memperkirakan jum-
lah penduduk di bawah garis
kemiskinan berpotensi

37 Juta Orang RI Diprediksi
Jatuh Miskin Imbas Corona

CILEGON, BI - Banjir bandang yang terjadi
di Cilegon, Banten pada Senin (4/5)
menyebabkan kerugian dan kerusakan.
Warga di Tegal Wangi Kruwuk, Rawa Arum,
Cilegon bahkan merugi hingga ratusan juta
rupiah.

Banjir merusak rumah hingga perabotan
milik warga. Sisa-sisa lumpur masih harus
dibersihkan meski banjir tak lagi ada. Harta
benda yang dipunya warga ada yang hilang
hingga rusak.

“Kita hanya bisa pasrah. Bukan di rumah
saya saja yang kayak gini, tapi mayoritas
rumah warga lain mengalami hal serupa,
bahkan ada yang lebih parah,” kata warga
setempat, Wahyu, di Cilegon, Rabu (6/5/
2020).

Barang-barang milik warga seper ti
sepeda motor dan peralatan rumah tangga
rusak dan tak bisa diselamatkan. Kini, warga
kesusahan untuk urusan MCK (mandi, cuci,
kakus) karena kondisi rumahnya berantakan
dihantam banjir.

“Mau mandi susah, karena mesin pompa

air rusak, kulkas rusak dan perabotan rumah
tangga pun ikut hanyut,” ujarnya.

Ketua RT 03/07, Kelurahan Rawa Arum,
Nasehudin, mengatakan banjir ini merupakan
banjir terbesar yang dialami warga Kampung
Tegal Wangi Kruwuk. Ketinggian banjir sempat
mencapai hampir dua meter atau setinggi
leher orang dewasa.

“Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian
berupa materil sangat luar biasa,” ujarnya.

Beserta tim warga, ia telah memverifikasi

Imbas Banjir Bandang

Warga di Cilegon Rugi
Ratusan Juta Rupiah

Foto: Pradita Utama >> BERSAMBUNG KE HLM 08
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YOGYAKARTA, BI — Krisis aki-
bat pandemi membawa
dampak sosial ekonomi selain
dampak kesehatan. Masya-
rakat berharap agar bantuan
tidak hanya menyasar pada
penerima akhir, tapi juga usaha
kecil yang perlu terus berjalan
di tengah kesulitan.

Inilah yang dilakukan oleh PT
Sarihusada Generasi Mahar-
dhika, salah satu unit usaha dari
Danone di Indonesia. Sarihusada

URBALINGGA, BI —
Pemerintah Kabupaten
Purbalingga menyiapkan

delapan kebijakan terkait Jaring
Pengaman Ekonomi (JPE).

Bupati Dyah Hayuning
Pratiwi mengatakan JPE ini
bertujuan untuk meringankan
atau memulihkan sektor
ekonomi masyarakat yang
terdampak Covid 19.

Dia menyebutkan beberapa
program JPE akan diluncurkan,
antara lain keringanan tarif
PDAM, tarif retribusi dan seb-
againya. Kebijakan JPE dilak-
sanakan selama  bulan Mei dan
Juni.

Dalam hal tarif air PDAM,

Purbalingga Terapkan 8
Jaring Pengaman EkonomiP

PETUGAS menyusun paket bantuan sosial untuk keluarga yang
perekonomiannya terdampak COVID-19. Foto: ANTARA/ Fakhri
Hermansyah

Kebijakan jaring pengaman ekonomi dilaksanakan
selama bulan Mei dan Juni.

masuk retribusi kebersihan
mulai Maret sampai Desember
2020.

‘’Pemkab juga menanggung
pembayaran listrik dan air
minum di PFC,’’ katanya.

Kebijakan keempat, Pem-
kab melakukan penghapusan
denda keterlambatan untuk
retribusi pengujian kendaraan
bermotor (Uji Kir) selama April
sampai Juni 2020. Kebijakan
kelima, diperkenankan adanya
penundaan angsuran untuk
Kredit Mawar (BPR Ar tha

Bupati menyebutkan, JPE akan
diberikan dalam bentuk diskon
tarif air kepada semula pelang-
gan, tetapi dengan prosentase
berbeda.

‘’Untuk pelanggan golongan
Rumah Tangga A, B dan sosial
mendapat diskon 50 persen,
Rumah tangga C, niaga kecil 30
persen, sedangkan untuk unit
usaha kategori niaga besar
mendapat diskon 20 persen,’’
kata dia, Jumat (1/5).

Keringanan kedua, pembe-
basan retribusi di pasar peme-
rintah daerah. Selain itu, juga
membebaskan retribusi Peda-
gang Kaki Lima (PKL) Purba-
lingga di Food Centre (PFC) ter-

Perwira) selama 2 bulan.
Di samping kebijakan yang

sifatnya meringankan tang-
gungan/tarif layanan/retribusi,
Pemkab Purbalingga juga
memberi kebijakan yang ber-
sifat stimulus untuk memu-
lihkan perekonomian.

“Di antaranya Pemkab
Purbalingga memberi penam-
bahan subsidi bunga dari Rp 500
juta menjadi Rp 1 miliar untuk
15 Lembaga Keuangan Mikro di
Purbalingga,’’ kata bupati. (Rep/
kus)

Beli Tempe Buatan UKM

Sarihusada Bantu Warga
sekaligus Bantu Dunia Usaha

berupaya membantu masyarakat
terdampak pandemi dalam
memenuhi kebutuhan gizi me-
lalui pembagian tempe, makanan
tradisional yang memiliki
kandungan protein nabati tinggi
dan disukai masyarakat.

“Dengan membeli  produk
tempenya dari usaha kecil
binaan perusahaan,” kata
Karyanto Wibowo selaku Direk-
tur Sustainable Development
Danone Indonesia dalam rilis-
nya, Kamis (30/4).

Rumah Tempe Srikandi
Genengan (RTSG) merupakan
salah satu usaha kecil pembua-
tan tempe sehat binaan PT
Sarihusafa Generasi Mahardhika
di Desa Geneng, Kecamatan
Prambanan, Klaten. Dibanding

industri tempe lain, RTSG
memiliki kelebihan karena
digawangi oleh kader-kader
perempuan yang dididik untuk
membuat tempe secara hiegenis
di semua proses: pemilihan
bahan baku, produksi, hingga
pengemasan produk.

Untuk membantu produksi di
masa pandemi ini, Sarihusada
memesan 10.000 tempe ke
RTSG untuk dibagikan kepada
masyarakat terdampak COVID di
wilayah Klaten dan Yogya. RTSG
dirancang dan dibangun
bekerjasama dengan Rumah
Tempe Indonesia Bogor yang
dibina oleh Prof DR Made Asta-
wan, Guru Besar Institut Perta-
nian Bogor.

RTSG berdiri sejak Juli

2017 dan digawangi oleh 30
tenaga kerja wanita dan 5
tenaga kerja pria. RTSG sudah
menggunakan alat produksi
standar industri modern
sehingga lebih hiegenis.

“Alat-alat produksi dirancang
lebih ringan agar produksi bisa
dilakukan oleh perempuan. Ini
kami lakukan dalam rangka upa-
ya pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi,” tambah
Karyanto.

Bantuan 10 ribu tempe
produksi dari RTSG di Klaten itu
dibagikan kepada pemulung,
kelompok wanita kepala rumah
tangga, panti asuhan, kelompok
difabel, lansia dan masyarakat
dalam kategori dan area yang
rentan lain. (rep/kus)

kemiskinan berpotensi bertambah
5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada
Triwulan II-2020 ini.

Pada skenario berat,
per tamabahan penduduk miskin
berpotensi mencapai 5,1 juta orang,
dengan asumsi bahwa penyebaran
COVID-19 semakin luas pada Mei
2020, tapi tak sampai memburuk
hingga PSBB hanya diterapkan di
wilayah tertentu di Pulau Jawa dan

satu dua kota di luar Pulau Jawa.
“Total jumlah penduduk di bawah

garis kemiskinan berdasarkan
skenario ini menjadi 30,8 juta orang,
atau 11,7% dari total penduduk Indo-
nesia,” ungkapnya.

Pada skenario lebih berat, potensi
per tambahan penduduk miskin
mencapai 8,25 juta orang dengan
asumsi bahwa penyebaran COVID-
19 lebih luas lagi dan PSBB

diberlakukan lebih luas.
“Total jumlah penduduk di bawah

garis kemiskinan berdasarkan
skenario ini menjadi 33,9 juta orang,
atau 12,8% dari total penduduk Indo-
nesia,” tambahnya.

Pada skenario sangat berat,
potensi per tambahan penduduk
miskin mencapai 12,2 juta orang,
dengan asumsi bahwa penyebaran
COVID-19 tak terbendung dan PSBB
diberlakukan secara luas dan ketat.

“Total jumlah penduduk di bawah

garis kemiskinan berdasarkan
skenario ini menjadi 37,9 juta orang
atau 14,35% dari total penduduk In-
donesia,” ucapnya.

Prediksi dengan tiga skenario ini
dibangun dengan asumsi puncak
pandemi terjadi pada Triwula II-2020,
dan setelahnya berangsur mereda.
“Apabila situasi ekonomi memburuk
dalam waktu yang lebih panjang,
peningkatan jumlah penduduk miskin
akan lebih besar lagi,” katanya.

Persebaran COVID-19 yang saat

ini terpusat diwilayah perkotaan
menyebabkan potensi peningkatan
kemiskinan lebih besar terjadi di
perkotaan.

“Untuk skenario berat, potensi
per tambahan jumlah penduduk
miskin di perkotaan mencapai 3 juta,
sementara di pedesaan 2,6 juta or-
ang. Untuk skenario lebih berat,
potensi per tambahan jumlah
penduduk miskin di perkotaan

g
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CIREBON, BI - Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)
untuk seluruh Jawa Barat
berlangsung selama 14 hari.
Pemkot Cirebon bersiap
menerapkan PSBB yang mulai
diterapkan pada Rabu 6 Mei
2020.

Pemkot Cirebon telah
menyiapkan sejumlah sanksi
bagi masyarakat yang melang-
gar aturan saat PSBB. "PSBB
ini lebih meningkatkan lagi,

mempertajam apa yang sudah
kita lakukan, dan skalanya
diperluas," kata Wali Kota
Cirebon di Balai Kota Cirebon,
Jawa Barat, Selasa (5/5/2020).

Azis mengatakan efektif
atau tidaknya PSBB dalam
memutus mata rantai penye-
baran COVID-19 tergantung
kesadaran masyarakat itu
sendiri. Ia tak menampik setiap
peraturan yang diterbitkan
tentunya memiliki sanksi tegas

Jangan Langgar PSBB di Kota
Cirebon, Anda Bisa Dipenjara

WALI KOTA Cirebon Nashrudin Azis (Foto: Sudirman Wamad/
detikcom)

bagi pelanggarnya, seper ti
PSBB.

Ganjaran sanksi bagi
pelanggar saat PSBB, ia menje-
laskan, disesuaikan dengan
aturan pemerintah pusat.

"Untuk sanksi sudah siap,
manakala ada masyarakat
yang melanggar aturan PSBB.
Sanksinya ada yang dibu-
barkan saat berkerumun,
hukuman atau denda diberikan
apabila dia mengulangi akti-

vitas yang melanggar aturan,"
tutur Azis.

Selain itu, lanjut Azis,
hukumnya bisa kurungan
penjara bagi pelanggar PSBB.

"Karena memang ada juga
pelanggar itu dihukum satu
tahun atau denda Rp 100 juta,"
kata politikus Partai Demokrat.

Menurut dia, sanksi tegas

juga diberikan kepada pemilik
toko yang tak mengikuti aturan
jaga jarak interaksi sosial dan
lainnya.

Untuk toko yang tidak
mengikuti aturan PSBB, lanjut
Azis, akan dikenakan sanksi
berupa penyegelan.

"Sebenarnya kita sudah
terapkan. Tinggal pelaksana-
annya, baik aturan maupun
sanksinya," kata Azis.

Pemkab Cirebon menyia-
gakan petugas di wilayah
perbatasan antara Kota Cirebon
dan daerah lainnya. Petugas
perbatasan tersebut akan
memeriksa setiap pengendara
yang melintas. (detik)

IA menolak saat akan diberikan
bantuan sembako, padahal ia
tercatat sebagai warga miskin di
Kabupaten Alor. Namun, Salomi
dengan tegas mengatakan ingin
berusaha sendiri memenuhi
kebutuhannya.

Dilansir Kompas.com, Jumat
(1/5/2020), Salomi saat itu
didatangi petugas pemberi
bantuan sembako. Kepada
petugas tersebut, Salomi
keukeuh tidak mau menerima
bantuan tersebut. “Saya harus
usaha sendiri. Tuhan sudah kasih
saya 10 jari dipakai untuk usaha.
Itu yang saya tidak mau, tidak
ada alasan lain,” ujar Salomi.

Mendengar penolakan
tersebut, petugas menjelaskan
tentang bantuan sembako yang
telah berlangsung dari bulan April
hingga Desember 2020.

Petugas mendesak Salomi
untuk menerima bantuan, tetapi
Salomi tetap menolak. Ia
m e n g g e l e n g - g e l e n g k a n
kepalanya dan menyatakan
dirinya tidak ingin makan

makanan yang gratis.
Para petutgas tersebut

akhirnya mengalah dan hanya
memberikan masker untuk
digunakan Salomi. Membenar-
kan hal tersebut, Koordinator
Daerah Kabupaten Alor untuk
Program Sembako, Naza-
muddin Syain, menyebut dirinya
temasuk satu dari beberapa
petugas yang bertemu Salomi.

“Kami datang dan bertemu
dengan Ibu Salomi untuk
memberikan penjelasan secara
langsung terkait program
sembako di tengah pandemi
Covid-19,” terang Nazamuddin.
“Kami sempat memaksakan
Beliau untuk memanfaatkan ban-
tuan ini. Namun, Beliau secara
tegas tetap menolak,” imbuhnya.

Nazamuddin menuturkan,
saat itu ia datang bersama
perangkat Desa Lembur, tenaga
kesejahteraan sosial Kecamatan
Alor Tengah Utara, pendamping
PKH Alor Tengah Utara, dan
petugas Bansos dari Bank BRI.

Mereka mendatangi kedia-

man Salomi untuk memberikan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
yang merupakan program dari
pemerintah untuk masyarakat

Meski Miskin, Salomi di NTT Tolak Bantuan Sembako Pemerintah

Salomi: “Saya Harus Usaha Sendiri!”
ALOR, BI — Seorang ibu warga asal Kabupaten
alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak
bantuan sembako dari pemerintah. Ibu tersebut
bernama Salomi Malaka.

kurang mampu. Penerima kartu
akan mendapat bantuan
sembako dari pemerintah
melalui Kementrian Sosial RI.

Salomi terdaftar dalam pro-
gram KKS itu, tetapi malah sama
sekali tidak mau menerima
bantuan. Padahal, Salomi yang

merupakan ibu rumah tangga
masih menanggung tiga anaknya.
Suamimya diketahui bekerja
sebagai petani sehingga mereka
termasuk berkategori keluarga
miskin di Kabupaten Alor.

Nazamuddin mengata-
kan akhirnya mereka hanya
bisa memberikan masker
untuk dipakai keluarga tersebut
saat berkebun atau membeli
kebutuhan pokok. Oleh karena
penolakan tersebut, secara ad-
ministratif petugas akan
membuat berita acara
pengembalian Kartu Keluarga
Sejahtera ke Direktorat Pena-
nganan Fakir Miskin Ditjen
PFM Kementerian Sosial RI.
(kps/tribun/kus)

Dia menjelaskan prosen-
tase penurunan jumlahkejahatan
secara nasional sampai 19,90
persen. Rinciannya, pada Maret
2020 terjadi sebanyak 19.128
kasus kejahatan.

"April turun menjadi 15.322
kasus," katanya.

Kemudian pada minggu
ke-16 dan minggu ke-17 di
2020, jumlah kejahatan di In-
donesia turun 1,34 persen,
yakni dar i  3.587 kasus
menjadi 3.539.(tempo)

Kejahatan Jalanan Meningkat
Selama Covid-19 Mewabah

JAKARTA, BI - Markas Besar
Kepolisian RI atau Mabes Polri
mencatat penurunan jumlah
kejahatan selama sebulan di
masa wabah Covid-19, yakni
Maret hingga April 2020.

Meski begitu, menurut
Kepala Bagian Penerangan

Umum Divisi Humas Mabes
Polri Komisaris Besar Asep
Adi Saputra, jenis kejahatan
yang kerap terjadi selama
Maret-Apri l 2020 adalah
kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan itu
meliputi penjambretan, peram-

pokan, pencurian kendaraan,
dan pembongkaran sejumlah
minimarket.

"Tapi situasi keamanan
secara keseluruhan masih
aman dan terkendali," ucap
Kombes Asep hari ini, Selasa,
5 Mei 2020.
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UASA awam, terang dia,
dianggap sebagai ger-
bangnya puasa. Sedang-

kan untuk mencapai tingkat
puasa khusus, muslim harus
melalui puasa awam terlebih
dahulu.

Puasa awam yakni men-
cegah memasukkan sesuatu ke
dalam perut dan menjaga
kemaluan dari memenuhi
keinginannya. Puasa pada
tingkat awam hanya mendapat
lapar dan haus namun tidak
menghalanginya dari kemak-
siatan dan nafsu lainnya.

Apa saja Tiga Level Puasa
Menurut Imam Ghazali

Alumnus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-
guluk Sumenep, Luluatul Mabruroh mengatakan,
sejatinya Imam Ghazali mengklasifikasikan puasa
menjadi tiga level. Yaitu puasa awam, khusus, dan
khususul khusus.

Tingkatan puasa selan-
jutnya adalah puasa khusus.
Puasa khusus adalah puasa
awam yang mana juga mem-
perhatikan aspek fisik. Namun
tidak hanya sampai berhenti
pada fisik, puasa khusus juga
berusaha mencegah pandangan,
penglihatan, lidah, tangan, kaki
dan anggota tubuh lainnya dari
perbuatan dosa.

Orang yang berada pada
tingkat khusus memiliki kesa-
daran untuk selalu menahan
keinginan-keinginan lahiriah
yang berupa anggota-anggota

badan dengan kenikmatan yang
diinginkan oleh anggota
tersebut. Tujuan untuk mene-
mukan kenikmatan yang se-
benarnya adalah ketenangan

batin.
Menurut Imam Ghazali,

pada hakikatnya puasa sebagai
media untuk bisa dekat dengan
Allah SWT dan hal tersebut

benar-benar berfungsi apabila
orang yang melaksanakan
puasa dilandasi oleh kemauan
yang kuat dan motivasi untuk
berada sedekat mungkin

dengan Allah melalui cara
mengalahkan keinginan-
keinginan yang bersifat lahiriah.

Sedangkan tingkatan puasa
yang terakhir adalah puasa
khususul khusus. Puasa
khususul khusus hanya bisa
dicapai oleh anbiya (para nabi),
shiddiqin, serta auliya’.

Seperti dilansir dari website
Pondok Pesantren Tebu Ireng,
umat Islam yang ingin sampai
pada tahap puasa khususul
khusus harus melalui dua tahap
puasa yang sebelumnya. Pada
tingkat khususul khusus, kesa-
daran untuk menahan nafsu
tidak hanya sampai pada batas
lahiriah namun juga sampai
pada hati dan batin.

Puasa hati dari segala cita-
cita hina dan segala pikiran
duniawi ser ta mencegahnya
dari selain keberadaan Allah.
Puasa khususul khusus akan
dianggap batal bilamana
memikirkan hal-hal duniawi,
sehingga hatinya lupa terhadap
Allah SWT kecuali masalah
dunia yang mendorong pada
arah pemahaman agama,
sebab hal tersebut dianggap
sebagai tanda ingat terhadap
akhirat.(DRM)

P

KISAH para Nabi memang selalu
menjadi pelajaran bagi umat manusia,
salah satunya adalah Nabi Nuh
‘Alaihissalam. Ketika kembali ke bumi,
Allah Subhanahu wa ta’ala meme-
rintahkannya untuk menanam ber-
bagai macam tanaman yang ada
bersamanya.

Nuh pun menjalankan
perintah Allah agar menanam
tanaman, dan tumbuhan yang
kali pertama ia tanam adala
As (sejenis semak berbunga
putih).

Kemudian, Nabi Nuh pun
bermaksud akan menanam
pohon anggur. Akan tetapi dia
tidak menemukannya. Dia
ber tanya kepada anaknya,
Sam, “Wahai anakku, dike-

manakan pohon anggur?” Sam
menjawab, “Aku tidak tahu,”.

Mendengar itu lalu Malaikat Jibril
turun ke bumi dan berkata kepada Nabi
Nuh, “Wahai Nuh, pohon anggur itu
telah dicuri oleh Iblis,” Maka Nabi Nuh
berkata kepada Iblis dan meminta bibit

tanamannya itu dikembalikan.
“Kembalikan pohon anggur yang

telah engkau curi itu,” Iblis berkata,
“Aku tidak akan mengembalikannya
kecuali engkau mau berbagi
denganku,” kata Iblis.

Lalu Nabi Nuh berkata, “Aku beri
kamu seper tiganya.” Iblis
menolak penawarannya terse-
but. Nabi Nuh kembali menaik-
kan tawarannya. “Aku beri
kamu dua pertiganya,” kemu-
dian Iblis pun menerima.

Dalam riwayat Syaikh
Kamaluddin ad-Damiri, di kitab
Hayal al-Hayawan mengata-
kan, bahwa setelah Iblis
menanamkan pohon anggur di
bumi, kemudian ia menyem-
belih seekor burung merak

dan darahnya disiramkan ke pohon
itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, dia
menyembelih seekor kera, lalu darah-
nya disiramkan ke pohon itu.

Setelah berbuah, iblis menyem-
belih seekor singa; kemudian darah-
nya disiramkan. Dan setelah datang
waktunya memanen anggur, dia
menyembelih seekor babi dan darah-
nya disiramkan ke pohon itu.

Bibit anggur Nabi Nuh yang dicuri
oleh iblis juga dibenarkan oleh Wakil
Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan
Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin.
Ia menuturkan, kisah tersebut bisa
ditemukan dalam kitab Bada-i’ az-
Zuhur fi Waqa-i’ ad-Duhur karya
seorang ulama besar madzhab Syafi’i,
al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin
Abubakar as-Suyuthiy, atau yang biasa
kita kenal dengan Imam Suyuthi.

Sifat-sifat hewan yang dicampur
dengan perahan anggur adalah sekian
banyak hewan yang identik dengan
kemewahan, kesombongan dan aro-

gansi yaitu merak.
Sedangkan harimau adalah

identitas kesombongan dan keper-
cayaan diri yang berlebihan,
kepongahan, rakus, ganas dan rela
membunuh untuk posisi paling atas.

Monyet identik dengan rakus,
tangannya tidak akan berhenti, kanan
kiri selalu memegang mulut tidak
berhenti mengunyah, suka merebut
milik orang lain, tamak, serakah.
Sementara babi selain najis juga
menjijikan, kotor, penuh penyakit dan
selalu identik dengan kubangan
lumpur.

“Bagaimanakah jadinya jika
dicampur dan menjadi sebuah minu-
man memabukkan yang merusak
moral dan akhlak, serta kesadaran
diri, sebab proses sejarah iblis
menginisiasi minuman khamar
tersebut untuk merusak manusia,
menghancurkan akhlak manusia,
agar lupa segalanya,” pungkasnya.
(*)

Cerita Bibit Anggur Nabi Nuh yang
Dicuri Iblis hingga jadi Khamar
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ENURUT dr Lahargo
Kembaren, selaku peng-
urus pusat Perhimpunan

Dokter Spesialis Kedokteran
Jiwa Indonesia (PDSKI), rasa
cemas, sedih, stres, takut,
marah, dan bingung sangat
wajar bila dirasakan masya-
rakat saat menghadapi situasi
krisis seperti saat ini.

Namun jika tidak segera
ditangani dengan baik, hal
tersebut justru dapat memicu
permasalahan jiwa dan psiko-
sosial. Lahargo menjelaskan,
ada beberapa cara ampuh untuk

Efek Pandemi Covid-19 terjadi
dari Fisik hingga Psikis

BI — Terjadinya pandemi tak hanya berdampak
pada timbulnya kesehatan fisik saja, namun juga
pada psikis masyarakat.

mengatasinya.
“Bisa di atasi dengan berbi-

cara dengan orang yang dapat
dipercaya seperti keluarga dan
teman. Ini akan sangat mem-
bantu meredakan perasaan
tersebut,” kata dr Lahargo dalam
konferensi pers di BNPB bebe-
rapa hari yang lalu.

Selain berbicara dengan
keluarga terdekat, masyarakat
juga dianjurkan untuk tetap
menjalin komunikasi dengan
saudara atau teman-teman
melalui platform media sosial.

Lahargo kemudian menje-

laskan bahwa Kecemasan,
kekhawatiran, itu bisa muncul
akibat terlalu banyak menonton,
membaca, dan mendengarkan
informasi yang berlebihan. Oleh
karenanya, sangat penting bagi
masyarakat untuk membatasi

informasi-informasi berlebihan
yang belum diketahui kebe-
narannya.

“Mengambil jarak sejenak
dari informasi yang berlebihan
sangat baik untuk kesehatan
jiwa kita,” tegas Lahargo.

Perhatikan sumber berita
jika membaca sebuah lansiran
media

Terkait hal ini, dia juga
menyarankan agar masyarakat
selalu memilah-milah informasi
dari sumber terpercaya
dan akurat. Pasal-
nya, membaca
berita atau
informasi dari
sumber yang
keliru, justru
bisa me-
nambah kece-
masan.

Rasa cemas
bisa diatasi dengan
melakukan hal-hal positif.
Misalnya dengan memprak-
tikkan metode mindfulness, atau

dengan relaksasi menggunakan
Progressive Muscle Relaxation.

Selain itu, hindari pula
konsumsi minuman beralkohol,
narkoba, ser ta merokok.
Apabila masih merasakan stres
atau perasaan tidak nyaman,
sebaiknya segera berkonsultasi
dengan profesional keshatan
jiwa seper ti psikiater atau
lainnya.

“Psikiater indonesia siap
memberikan dukungan kese-
hatan jiwa dan psikososial
karena wabah COVID-19.
Melalui swaperiksa online

w w w. p d s k j i . o r g .
M a s y a r a k a t

m e m e r i k s a
k e s e h a t a n
jiwa, apakah
m e r e k a
mengalami
depresi atau

m e n g a l a m i
t r a u m a

psikologis. Karena
saat ini, kita perlu

mengetahui kesehatan jiwa kita
dan juga anak,” tandasnya.(hel/
okz)

M
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Jika Bahan Terlihat
Kusam

Bersihkan meng-
gunakan sedikit sabun dan air.
Gunakan sikat dengan bulu
lembut untuk membersihkan
kotoran yang menumpuk di
lipatan. Pakar Busana Kulit
Cailey Carson, mengatakan
ambil waslap katun lembut dan
menambahkan sedikit air dan
sabun lembut.

“Jangan direndam, cukup
lembap saja. Bersihkan kulit dan
kemudian, dengan usap dengan
kain polishing lembut, keringkan
setelah itu,” katanya.

Biarkan kering selama 24
jam pada suhu kamar dan sete-
lah itu oleskan pelembab bahan

Cara Merawat Fashion Item dari
Bahan Kulit Agar Tetap Awet

Bingung cara merawat fashion item yang dari kulit
milikmu? Ini ada beberapa solusi untuk merawat
busana berbahan kulit dengan beberapa
masalahnya.

kulit untuk menjaganya agar
tetap bersinar.

2. Jika Kulit Lecet atau Ba-
ret

Menurut Carson, cara ter-
baik untuk menghilangkan bekas
lecet atau baret pada permukaan
kulit adalah dengan minyak
zaitun. Celupkan kain mikrofiber
ke dalam sedikit minyak zaitun
dan gosokkan dengan lembut di
atas bekas lecet.

Diamkan 15-20 menit dan
setelah itu cukup menggunakan
kain bersih untuk menyeka.
Untuk bekas lecet yang lebih
kecil, Anda dapat menggunakan
jeli minyak. Biarkan di permu-
kaan selama sekitar 10-15

menit.

3. Jika Ada Noda Pada
Busana

Bisa dengan menggosoknya
menggunakan alkohol. Oleskan
sedikit pada kain dan gosokkan
dengan lembut ke bagian yang
terkena dengan gerakan me-
lingkar sampai bercaknya
menghilang.

5. Jika Ada Jenis Noda
Lainnya

Jika ragu, gunakan sabun
dan air. Ambil kain lembab dan
celupkan ke dalam sabun
pelembab yang ringan. Gosok
lembut sabun pelembab dengan
gerakan melingkar. Setelah itu,
ambil selembar kain kering dan
bersihkan sabun dan biarkan
hingga benar-benar kering.

6. Jika Bahan Kulit
Mengkerut

Kerutan pada bahan kulit
juga bisa dihilangkan. Carson
merekomendasikan menggu-
nakan setrika dan kantong
kertas cokelat.

Panaskan setrika dan, saat
sedang dipanaskan, letakkan
kantong kertas cokelat di atas
area yang kusut atau berkerut.
Anda juga dapat menggunakan
kain bersih.

Setelah setrika panas, cabut
stekernya dan biarkan dingin
selama sekitar 10 menit.
Pastikan setrika tidak terlalu
panas sehingga tidak merusak
material. Tekan setrika hangat
dengan sangat lembut di atas
kantong kertas cokelat dengan
gerakan memutar, yang akan
membantu melonggarkan kulit
dan menghilangkan kerutan.
(JwPos)

BEBERAPA orang
yang menggunakan
kacamata dan mas-
ker saat keluar rumah
mengakali masalah
munculnya embun ini
dengan menjauhkan
kacamata, tentu saja
hal itu sangat meng-
ganggu.

Berikut ada bebe-
rapa tip mnegatasi
kacamata berembun:

Cuci kacamata dengan
sabun

Studi Annals of The Royal
College of Surgeons of England

yang dikeluarkan pada 2011
merekomendasikan Anda untuk
mencuci kacamata dengan air
sabun. Upaya ini dianggap
berhasil enyahkan embun di
kacamata.

“Sebelum pakai
masker, usahakan
kacamata sudah dicu-
ci terlebih dulu dengan
air sabun. Kemudian,
keringkan dengan tisu
lembut,” tulis laporan
tersebut.

Pakai foam cukur
Cara mudah yang

bisa dilakukan untuk
mengakali munculnya embun
di kacamata saat pakai masker
adalah dengan mengoleskan
foam cukur ke kacamata. Ya,
sesederhana itu dan pastikan
kaca dibersihkan dengan benar

supaya penglihatan tetap baik.

Spray antiembun
Kalau memang Anda punya

waktu luang, tidak ada salahnya
untuk mencari spray antiembun
yang banyak dijual toko
kacamata. Spray ini pun
menjamin kacamata Anda
antiembun sekalipun sedang
menggunakan masker.

Lipat bagian atas masker

Cegah Kacamata Berembun
Saat Gunakan Masker

Jika Anda suka sesuatu
yang tidak perlu melakukan
banyak aksi, maka solusi ini
patut dicoba.

Ya, Anda tidak butuh air
sabun atau busa pencukur
kumis, Anda hanya diminta
untuk lipat masker bagian
atas.

Solusi ini ditawarkan oleh
Tokyo Metropolitan Police

1.

4. Jika Ada Noda Tinta
Untuk noda yang sangat sulit

seperti tinta, mungkin tidak ada
cara yang benar-benar mudah
untuk menghilangkannya.
Metode yang umum adalah
dengan menggunakan sedikit
alkohol gosok pada kapas dan
oleskan dengan lembut pada
noda tinta. Tapi jangan terlalu
digosok. Cara termudah untuk

menghilangkan noda tinta
adalah dengan menggunakan
cairan penghapus tinta khusus
busana.

Departement di Jepang.

Tambahkan tisu
Menambahkan tisu pada

bagian lipatan atas masker
menjadi salah satu cara agar
kacamata tidak berembun saat
mengenakan masker. Nantinya
tisu akan menyerap kelembapan
embusan napas, sehingga
menghalangi kondensasi.(*)
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ENGUTIP unggahan
facebook KJRI Hong
Kong yang ber tema:

Kenali Hukum dan Jauhi
Hukuman.

Dari unggahan tersebut
setidaknya sudah ada 6 hal yang
harus dijauhi sekaligus dipatuhi
agar aman dari jeratan hukum
di Hong Kong.

Berikut uraian Konsul
Kejaksaan yang kami kutip dari
penjelasan bergambarnya:

1.Wajib membawa HKID,

jika tidak membawa akan
dikenakan denda HK$5000

2.Tinggal di Hong Kong
tanpa izin atau overstay akan
dikenai denda level 5 HK$50.000
atau 2 tahun penjara

3. Mempekerjakan orang
tanpa dokumen atau visa akan
dikenakan denda HK$.150.000
atau 1 tahun penjara

4.Membuat dokumen palsu,
menggunakan dokumen palsu,
copy dokumen palsu dan
menggunakan copy dokumen
palsu akan dipenjara maksimal

Konsul Kejaksaan Ajak WNI Kenali
Hukum Keimigrasian HK

HONG KONG, BI — Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong
Ineke Indraswati berbagi pengetahuan tentang
hukum keimigrasian yang harus diketahui dan
dipahami agar tidak menemui kendala saat berada
di Hong Kong.

selama 14 tahun.
5.Memiliki, menguasai,

membawa dokumen palsu yang
akan digunakan akan dipenjara

maksimal 3 tahun.
6. Mencuri uang atau benda

terancam hukuman penjara
selama 10 tahun.(*)

M

HONG KONG, BI — Zakat fitrah adalah zakat yang harus
ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki
kemampuan untuk menunaikannya.

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali
setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada
prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat
idul fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda
zakat fitrah dengan zakat lainnya.

General Manajer Dompet Dhuafa Hong Kong, Imam Baihaqi
menyarankan kepada Pekerja Migran Indonesia atau WNI
muslim yang ada di Hong Kong agar menyegerakan membayar
zakatnya agar segera bisa disalurkan ke  Indonesia.

Di Hong Kong zakat fitrah diberupakan uang sebesar HK$30
dan akan disalurkan ke daerah-daerah berupa bahan makan
atau beras.

Terkait dengan pembayaran zakat DDHK memberikan
banyak kemudahan, bahkan bisa dengan cara jemput bola ke
alamat yang diberikan kepada petugas.
1. Via kasir Seven Eleven dan Circle K dg menunjukkan QR
Code TNG

>> BERSAMBUNG KE HLM 13

Membayar Zakat
Fitrah di Hong Kong

dengan Mudah
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EMERINTAH akan melong-
garkan aturan karantina
wilayah sesuai dengan

prosedur.
Untuk sementara ini peme-

rintah baru akan membuka Bar,
Pusat Kebugaran, Salon Kecan-
tikan, tempat-tempat wisata dan
sebagian mahasiswa  untuk
beraktivitas kembali berakti-
vitas meskipun masih harus
patuhi aturan sosial distancing.
Khusus untuk bar dilarang keras
ada acara dansa melantai.

Pemerintah Hong Kong Longgarkan Aturan Karantina

Sekolah-sekolah akan Dibuka
HONG KONG, BI. Chief
Executive Carrie Lam
Cheng Yuet-Ngor
memberikan
pengumuman yang
menggembirakan bagi
warga Hong Kong.

P

Klub malam dan lounge
karaoke akan tetap ditutup,
sementara tempat wisata
umum akan dibuka pada hari
jumat (8/5/2020).

Selain pelonggaran diatas,
pemerintah juga sudah punya
rencana untuk mebuka sekolah
anak-anak Hong Kong kembali
secara bertahap.

Tahap pertama yang masuk
pada tanggal 27 mei 2020 adalah
para masiswa yang sudah
selesaikan ujian, baru anak-
anak tingkat lanjutan atas dan
menengah pada 8 juni 2020.

Sementara untuk muris

tingkat dasar 15 juni 2020. Untuk
TK masih diliburkan hingga
waktu yang belum diketahui.

Untuk sekolah internasional
dapat memilih untuk
melanjutkan layanan normal
dari 20 Mei.

Sekolah - sekolah di Hong
Kong telah ditutup sejak Januari
karena penularan, saat mereka
kembali ke kelas dalam kondidi
pandemi ini semuua murid
diwajibkan tetap menjaga jarak
sekitar satu meter terpisah dari
satu sama lain, dan hanya akan
menghadiri kelas selama
setengah hari. (BI)

HONG KONG, BI. -
CuMask +™ terbuat dari
enam lapis bahan yang
sangat bermanfaat, dua
di antaranya ada dibuat
khusus dengan tembaga
dalam jumlah kecil,
mampu melumpuhkan
bakteri, virus Umum dan
zat berbahaya lainnya.

Bersamaan CuMask
juga memiliki struktur multi-
layer yang berfungsi sebagai

penghalang efektif untuk tetesan
atau droplet yang disemburkan

Mengenal i CuMask, Masker Peraih
Mendali Emas di Jenewa

oleh orang lain.
Desain masker yang

ergonomis juga memas-
tikan tentang kenyamanan
pemakai. Bahan-bahan
yang ada di CuMask juga
sudah masuk  American
Society  (ASTM) F2100
dengan standar tingkat 1
dalam hal efisiensi filtrasi
par tikel (PFE), efisiensi

filtrasi bakteri (BFE) dan resis-
tensi terhadap penetrasi oleh

darah sintetis, dan efektif untuk
dicuci sampai 60 kali. Setelah
itu, masker dapat terus diguna-
kan dengan mengganti filter.

Masker ini dikembangkan
oleh The Hong Kong Research
Institute of Textiles & pakaian
dengan dukungan pendanaan
dari inovasi dan teknologi .
Desain topeng dipatenkan dan
dianugerahi Medali emas pada
acara International Exhibition of
Inventions of Geneva 2018.(*)

HONG KONG, BI. Pada 6 mei 2020 lalu pemerintah Hong Kong
membuka aplikasi masker gratis CuMask, dan program ini
disambut warga Hong Kong dengan sangat gembira hinga saat
aplikasi pemohon resmi dibuka satu jam berikutnya sudah
tercatat ada 100 ribu pemohon.

CuMask dibagikan kese-
mua anggota keluarga termasuk
para Pekerja Migran Indonesia
dengan cara mendaftar sendiri
atau didaftarkan sebagai anggota
keluarga majikan.

CuMask adalah masker
pakai ulang yang bisa dicuci dan
dipakai hingga 60 kali, dengan
demikian warga Hong Kong sudah tidak perlu lagi biros uang
untuk membeli masker medis terkait pencegahan penularan
covid-19.

Pejabat terkait Alfred Sit Wing-Hang mengatakan bahwa
dimasa mendatang juga akan disediakan filter pengganti, untuk
pembuatan satu masker pemerintah mengeluarkan biaya HK$40
dan telah tersedia 8 juta – 9 juta CuMask yang siap dikirim ke
masing-masing alamat pemohon.

Bagi warga Hong Kong yang ada di luar negeri juga bisa
mengajukan permohonan CuMask dengan cara yang sama yakni
dengan mengajukan permohonan lewat situs www.qmask.gov.hk
mulai tanggal 13 mei 2020, masker akan dikirimkan dalam waktu
dua minggu setelah pendaftaran berhasil.

CuMask anak-anak di TK dan sekolah dasar akan diberikan
dua masing-masing dan akan dikirimkan ke sekolah secara
langsung, sebelum sekolah dibuka oleh pemerintah.(BI/@rs)

Warga HK Sambut Gembira
Masker “Pakai Ulang”
Gratis dari Pemerintah

Code TNG
2. Transfer ke rekening HKD BNI
Hong Kong
3. Transfer ke rekening IDR BNI
Syariah
4. SMS Donasi kartu As2in1
5. SMS Donasi kartu SmarTone
6. Layanan jemput donasi

Manfaat Zakat fitrah adalah
untuk  menyucikan harta, karena
dalam setiap harta manusia ada
sebagian hak orang lain. Oleh
karenanya, tidak ada suatu

alasan pun bagi seorang hamba
Allah yang beriman untuk tidak
menunaikan zakat fitrah karena
telah diwajibkan bagi setiap
muslim, laki-laki maupun
perempuan, orang yang
merdeka atau budak, anak kecil
atau orang dewasa. Ini perkara
yang telah disepakati oleh para
ulama.

Informasi penyaluran zakat
silahkan hubungi nomor 6464
2555. (id/bi)
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tentunya andil pemerintah
sangatlah dibutuhkan.

Selaku penanggung jawab
acara, Sahlant Kudus ketua Lipmi
kepada Berita Indonesia (BI)
menyampaikan  harapannya, “
seperti kita tahu bahwa peraturan
larangan berkumpul lebih dari 4
orang ini cukup berimbas serius
terhadap BMI. Dari gak boleh libur
keluar, sampai gak boleh libur jauh
dari rumah. Majikan yang
cerewetnya meningkat, tuntut
kebersihannya berlebihan.

Membuat kita sebagai pekerja
yang tinggal bersama majikan,
tingkat stresnya juga meningkat.
Jadi, dengan mengadakan buka
bersama bisa merasakan bahwa
kita punya keluarga di rantau, yang
paham akan kondisi kita di rumah
majikan.” Hong Kong, Rabu (6/5/
2020).

Sahlant pun menyampaikan
ke BI bahwa Minggu selanjutnya
(17/5), Lipmi juga akan
melaksanakan agendanya dalam
menggalang zakat. (@-rg)

>> LIPMI & IMWU CIPTAKAN...SAMBUNGAN DARI HLM 06
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ADA beberapa alogaritma
yang sering kami disku-
sikan, satu kalau semua

disiplin, akhir Mei sudah peak
(puncak),” kata Khofifah di
Surabaya, Rabu (6/5/2020).

“Jika tidak disiplin dan ada
klaster tidak terespons lebih
efektif, sangat mungkin awal
Juni (puncaknya),” imbuh
Khofifah.

Khofifah menyebut ada
beberapa hal yang menye-
babkan mundurnya prediksi
puncak pandemi di Jatim. Salah

Puncak COVID-19 di Jawa Timur
Diprediksi Terjadi Juni 2020

“

Gubernur Khofifah (Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)

SURABAYA, BI — Puncak pandemi COVID-19 di
Jawa Timur diprediksi terjadi pada Juni 2020. Hal
ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa.

satunya muncul sejumlah
klaster baru penularan Corona.
Klaster-klaster baru itu muncul
setelah kelompok lama sudah
mulai teratasi.

Misalnya Khofifah menye-
but klaster lama seperti klaster
pelatihan petugas Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) di Asrama Haji Sukolilo
Surabaya hingga Klaster Santri
Temboro di Magetan mulai bisa
dihentikan laju penularannya.

Namun kini muncul klaster
baru. Seperti klaster penularan

karyawan PT HM Sampoerna,
Klaster Pabrik Rokok Mustika
(RM) Tulungagung dan klaster
Pasar Pujon Kabupaten
Malang.

“Memang kita melihat ada
fenomena munculnya klaster-
klaster baru. Misalnya dulu
ada Klaster PPIH, kemudian
Klaster (santri) Temboro.

Kemudian Klaster Sampoerna,
sekarang ada Klaster Pujon,
Klaster Tulungagung,” papar-
nya.

Kondisi ini juga dipengaruhi
keterlambatan penanganan
pada Klaster Sampoerna.
Khofifah menyebut klaster ini
baru terdeteksi pada minggu
kedua oleh Tim Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-
19 Jatim.

“Memang klaster yang agak
telat karena kami terkonfirmasi
setelah dua minggu adalah
Klaster Sampoerna. Tapi setelah
itu, tiap hari Tim Tracing Pem-
prov turun dengan membawa
swab test dan seterusnya,”
ungkap Khofifah.

Data yang dihimpun, pada
Klaster Sampoerna telah ada 65

karyawan yang dinyatakan
positif COVID-19. Dua di
antaranya telah meninggal
dunia.

Untuk Klaster Pabrik Rokok
Mustika Tulungagung, ada 23
karyawan yang hasil rapid
testnya reaktif. Sedangkan di
Klaster Pasar Pujon Kabupaten
Malang, ada 3 pedagang yang
reaktif saat rapid test.

Khofifah mengklaim untuk
Klaster Pabrik Rokok Mustika
Tulungagung dan Klaster Pasar
Pujon Kabupaten Malang, pena-
nganan timnya lebih cepat dan
responsif.

“Pujon relatif cepat karena
kami terkonfirmasi sehingga
segera turun. Tulungagung juga
cepat karena kami segera
turun,” pungkasnya. (detik)

Mahasiswa UM Surabaya Ciptakan Covid Box Penghalau Virus Corona

SURABAYA, BI — Mahasiswa Univer-
sitas Muhammadiyah Surabaya
(UMSurabaya) menciptakan alat
bernama Covid Box untuk menghalau
penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Iman Ramdhan pencipta inovasi
Covid Box itu menyebut bahwa alat itu
merupakan sarana sterilisasi uang
secara otomatis. Sebab alat itu
menggunakan sinar ultra violet (UV).

“Alat ini berfungi untuk member-
sihkan uang dari kuman, virus dan
bakteri yang kemungkinan terpapar
saat transaksi jual beli,” ujar Iman,
Jumat (1/5/2020).

Mahasiswa Jurusan S1 Elektro ini
menjelaskan, Covid Box dilengkapi
dua pintu serta sensor ultrasonik yang
bisa membantu membuka pintu seca-
ra otomatis. Sehingga masyarakat

tidak perlu menyentuh pintu atau alat
ini saat melakukan transaksi.

“Produk ini diharapkan bisa mem-
bantu masyarakat khususnya peda-
gang dan pemilik warung agar tetap
bisa melakukan transaksi tanpa harus
tertular Virus Corona,” tambahnya.

Iman menyebut, alat ini dapat
digunakan berjarak 5 sentimeter pada
pintu Covid Box dengan pintu secara
otomatis terbuka, sehingga pembeli
bisa langsung meletakkan uang ke
dalam boks.

“Ketika uang sudah berada di
dalam Covid Box maka pintu satu
menutup secara otomatis. Kemudian
uang di dalam boks terpapar sinar ul-
tra violet selama 15 detik,” papar Iman.

“Pada tahap akhir pintu dua dibuka
oleh penjual, kemudian uang
kembalian tersebut bisa diambil oleh
pembeli,” sambungnya.

Rektor UMSurabaya dr. Dr.
Sukadiono mendukung hadirnya alat
inovasi yang dibuat oleh
mahasiswanya. Dia berharap alat ini
menjadi salah satu solusi untuk
menekan laju penyebaran virus di
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tengah masyarakat.
“Produk Covid-19 ini merupakan

wujud kontribusi UMSurabaya sebagai
perguruan tinggi untuk memerangi Vi-

rus Corona,” ujar Suko-sapaan akrab
Sukadiono.(Rep)
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SURABAYA, BI — Gang Dolly,
pusat lokalisasi terbesar dan
terkenal di Asia Tenggara, ditutup
oleh Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini 6 tahun silam.
Banyak para PSK yang tetap
melanjutkan pekerjaan, tetapi
ada juga yang berhenti dan
memilih cara lain.

Eva, mantan PSK di Gang
Dolly, terpaksa masuk ke dunia
Gang Dolly karena terlilit utang.
Sudah terlanjur masuk, cukup

Mantan PSK Bersyukur Gang Dolly Ditutup Risma, Ini Kisahnya
sulit juga Eva keluar dari dunia
malam tersebut lantaran telah
diberi pesangon oleh pemilik
wisma.

“Ya sebenernya sih nggak
memilih ke Surabaya, cuma kata
temen aku ‘kamu mau cepet
utang kamu lunas? Kamu ikut aku
kerja gitu.

Trus aku ikut sama temen
aku, ya ternyata di tempat Dolly
itu. Udah dikasih pesangon sama
yang punya wisma. Ya intinya

terpaksa nggak terpaksa harus
disitu,” ungkapnya dalam
tayangan Mola TV.

Dengan pekerjaan itu, Eva
mudah melunasi utang-utang-
nya. Dalam sebulan saja, dengan
tarif Rp 150 ribu per jam, Eva
sudah mampu melunasi semua
utangnya.

“Sekitar seratus lima puluh
per jam. Ya paling kita dapatnya
seratus, terus yang lima puluh
buat kamar sama mbak yang

wisma itu. Ya gimana kan saya
punya hutang banyak sekitar Rp
12 juta. Tapi sudah beres, itu
sebulan kerja sudah beres. Cuma
mau keluar masih belum bisa,
dalam hati saya kalau utang
sudah lunas, mau keluar,”
ujarnya.

Tidak seperti banyak PSK,
Eva justru bersyukur ditutupnya
Gang Dolly. Pasalnya, ia jadi
lebih mudah untuk keluar dari
dunia tersebut.(detik)

HENDAK mudik ke Madura,
saat di pos check point
Jatirogo kita sekat dan kita

kembalikan ke arah Jateng.
Karena ini masih diberlakukan
larangan mudik oleh peme-
rintah,” jelas Kasat Lantas Tuban
AKP Argo Budi Sarwono Per-
wira. Selasa (5/4/2020).

Ditambahkan Argo, petugas

4 Bus Angkut 125 Pemudik dari
Jakarta Dihalau Masuk Jatim

Bus membawa pemudik dari Jakarta diputar balik (Foto: Ainur Rofiq)

TUBAN, BI — Sedikitnya 125 pemudik tujuan
Madura dihalau saat melintas di posko check point
Jatirogo di Tuban perbatasan Jawa Timur-Jawa
Tengah. Ratusan orang ini hendak mudik ke Madura
setelah melakukan perjalanan dari Jakarta.

gabungan di check point Jatirogo
ini awalnya melaksanakan
penyekatan terhadap empat bus
dengan nopol B 7309 VGA, B 7131
VGA, B 7320 VGA, dan B 7286
VGA. Setelah dicek ternyata
penumpang busa merupakan
warga Madura yang akan mudik
ke alamat masing-masing.

“Padahal beberapa hari ini

sudah tidak ada bus antar pro-
pinsi dan antar kota yang jalan.
Tapi tadi dini hari malah kita
jumpai empat bus AKAP jalan.
Akhirnya kita imbau untuk balik
kanan,” kata Argo. Petugas
sempat memintai keterangan
beberapa penumpang terkait tarif
bus. Dan didapati ongkos per
orangnya adalah Rp 800 ribu.

“Saat ditanya petugas, rata
rata pemudik mengaku mem-
bayar ongkos Rp 800 ribu per
orang saat naik bis ini dari
Jakarta. Jauh di atas harga tiket
normal. Ini warga sudah tahu
ada PSBB tapi masih saja nekat.
Sehingga kita halau untuk balik
ke arah Jateng,” lanjut Argo.

Argo berharap masyarakat
tidak memaksakan untuk mudik
karena telah ada larangan dari
pemerintah untuk mudik demi
mencegah mata rantai
penyebaran COVID-19.

“Mari kita ikuti himbauan
pemerintah, jangan malah nekat
mudik.” pungkas Argo. (detik)

“

TRENGGALEK, BI - Menjelang
Lebaran, omzet pedagang oleh-
oleh khas Trenggalek anjlok.
Turunnya omzet hingga 80 persen
akibat terdampak wabah Corona.

Salah seorang pedagang
oleh-oleh di Desa Bendorejo,
Trenggalek Sri Muawanah
mengatakan pandemi virus Co-
rona tahun ini berdampak besar
terhadap penjualan oleh-oleh.
Kondisi tersebut diperparah
dengan adanya larangan mudik

ser ta penutupan sektor
pariwisata sehingga omzet para

pedagang maupun usaha oleh-
oleh turun tak terkendali.

Padahal pada momen
lebaran sebelumnya, penjualan
oleh-oleh khas Trenggalek
seperti keripik tempe, alen-alen,
hingga manco mengalami
lonjakan yang signifikan. Bahkan
saat puncaknya, dalam sehari ia
mampu mendapatkan pengha-
silan kotor hingga Rp 20 juta.

“Untuk sekarang cari Rp 300
ribu saja sulit,” kata Sri Mua-
wanah, Selasa (5/5/2020).

Sri mengaku terakhir

berbelanja stok jajanan Treng-
galek sekitar dua bulan yang lalu
atau sebelum masa pande-
mi Corona, bahkan saat ini stok
tersebut masih tersedia cukup
banyak.

“Tahun lalu, kalau puasa
seper ti ini saya belanja se-
minggu sekali. Jadi jauh sekali
perbedaannya,” ujarnya.

Sri membandingkan, tahun
lalu dalam sepekan ia mampu
menjual alen-alen hingga 1

kuintal, namun saat ini penjualan
per hari rata-rata kurang dari 5
kilogram. Kondisi serupa juga
terjadi pada omzet penjualan
jajanan yang lain.

Keluhan serupa disampai-
kan pedagang lain Mukayan yang
mengaku pada kondisi normal
omzet penjualan oleh-oleh bisa
mencapai Rp 5 juta/hari, namun
saat ini anjlok di bawah Rp 500
ribu/hari. “Biasanya kalau akhir
pekan banyak wisatawan yang
mampir, sekarang tidak ada,
karena tempat wisata ditutup,”
ujarnya.(detik)

Omzet Pedagang Oleh-oleh Trenggalek Terjun Bebas
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ALAM keterangan tertulis,
Selasa (29/4/2020), Ketua
Banggar MH Said Abdullah

mengatakan pemerintah telah
mengambil langkah untuk
mengatasi pandemi Corona,
baik penanganan berkaitan
dengan kesehatan maupun
dampak ekonominya.

“Namun melihat besarnya
kebutuhan pembiayaan yang
diperlukan, Banggar DPR RI
memperkirakan skenario
penganggaran yang direnca-

Indonesia Sedang Berjuang Lawan Corona dan Dihadang Krisis Pangan

BI Tolak Usulan DPR Cetak Uang Rp 600 T

D

JAKARTA, BI – Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI mengusulkan kepada pemerintah dan BI untuk
mencetak uang hingga Rp 600 triliun untuk
menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak
Covid-19.

nakan pemerintah tampaknya
kurang mencukupi,” ujarnya.

Menurut politikus, PDIP ini,
hal itu didasarkan pada dua hal,
yakni ancaman terhadap kering-
nya likuiditas perbankan seba-
gai akibat menurunkannya kegi-
atan ekonomi, sehingga menu-
runnya kemampuan debitur
membayar kredit.

Kedua, membesarnya kebu-
tuhan pembiayaan APBN yang
tidak mudah ditopang dari
pembiayaan utang melalui

skema global bond, maupun
pinjaman internasional melalui
berbagai lembaga keuangan.

Atas dua hal itu, Banggar
merekomendasikan kepada BI
dan pemerintah beberapa hal.
Salah satunya cetak uang dengan
jumlah Rp 400-600 triliun.

Memukul Daya Beli

Ekonom muda Indef Bhima
Yudhistira mengkritik usulan
Banggar DPR RI tersebut. Menu-
rut Bhima, usulan itu tanpa kaji-
an menyeluruh karena Banggar
tak secara rinci menjabarkan
sektor ekonomi mana yang
terdampak Covid-19.

“Harus ada itu riset akade-
misnya apalagi nilai cetak uang

yang diusulkan tidak kecil,” kata
Bhima, Jumat (1/5/2020).

Bhima mengatakan, konse-
kuensi dampak inflasi akibat
mencetak uang itu tidak perlu
diperhitungkan lagi. Saat ini, In-
donesia sudah diprediksi krisis
pangan sehingga jangan ditam-
bah dengan potensi inflasi tinggi.

“Kita sudah menghadapi
krisis pangan, ditambah lagi ada
upaya penambahan supply
uang tapi tidak berdasarkan
pada permintaan, ini bisa me-
nyebabkan hyper inflasi atau
inflasi yang sangat tinggi.
Ujungnya bisa memukul daya
beli masyarakat,” ucap Bhima.

BI Menolak
Bank Indonesia (BI) juga

ternya menolak usulan tersebut.

Pasalnya, saat ini pengedaran
uang sudah berada dalam
sistem yang benar dan sesuai
dengan praktik kebijakan
moneter.

BI juga menyebut jika
pencetakan uang untuk dibagi-
bagikan kepada masyarakat
bukanlah hal yang lazim dalam
kebijakan moneter.

Gubernur BI Perry Warjiyo
mengungkapkan bagaimana
cara bank sentral dalam mela-
kukan kebijakan dan operasi
moneter.

“Sekarang kita mendengar
ada sejumlah pandangan, untuk
mengatasi COVID-19 ini BI
cetak uang saja. Kemudian
dikucurkan ke masyarakat dan

BPOM: Jangan Mudah Percaya Klaim Obat
Herbal Sembuhkan Covid-19

“Sampai saat ini Badan
POM tidak pernah membe-
rikan persetujuan klaim
khasiat obat herbal yang dapat
mengobati segala jenis penya-
kit, termasuk infeksi virus
COVID-19,” tulis keterangan
resmi BPOM itu.

Tim BPOM juga mengim-
bau masyarakat agar lebih
hati-hati dan tidak mudah
percaya iklan atau pernyataan
seseorang yang menyatakan
bahwa obat herbal ampuh
mengobati COVID-19. Sebe-
lum menggunakan produk

Riset: Mayoritas Pasien Corona Punya
Antibodi, tapi Belum Pasti Kebal

LONDON, BI -- Sejumlah
penelitian di Inggris mem-
buktikan bahwa sebagian
besar orang yang mengidap
COVID-19 mengembangkan
antibodi, kata wakil kepala
medis Inggris, Jonathan Van-

Tam pada Senin, namun
terlalu cepat untuk mengata-
kan antibodi itu memberi
kekebalan pada mereka.

“Mayoritas orang sejauh ini
menelepon kembali yang
terinfeksi COVID-19, yang telah

mendapat antibodi di dalam
aliran darah mereka,” kata Van-
Tam saat konferensi pers harian.

“Secara umum tanda ter-
sebut adalah orang itu men-
dapat antibodi. Per tanyaan
selanjutnya yaitu, apakah

antibodi itu melindungi anda
dari infeksi lebih lanjut. Dan kita
belum memiliki penyakit ini ...
cukup lama untuk mengetahui
jawaban pastinya.”

Menteri Kesehatan Matt
Hancock menambahkan

T E M P O . C O ,  J a k a r t a  -
 Semakin banyak masyarakat
yang mempromosikan produk
herbal mereka pada masa
pandemi virus corona alias
COVID-19. Dalam iklannya, para
penjual itu sering mengklaim
khasiat atau manfaat produk
herbal itu dapat membantu
memelihara daya tahan tubuh

yang kemudian dikaitkan
dengan upaya pencegahan dan
pengobatan penyakit
COVID-19.

Badan Pengawasan
Obat dan Makanan me-
nyatakan bahwa obat
herbal yang telah
m e m i l i k i
Nomor Izin

Edar (NIE) BPOM maka produk
tersebut telah dilakukan evaluasi
terhadap aspek keamanan,
khasiat dan mutunya.

Dalam keterangan pers
pada 5 Mei 2020,
BPOM pun meng-

ingatkan bahwa
k l a i m

khasiat suatu obat herbal harus
dibuktikan, baik berdasarkan
data empiris atau secara ilmiah
melalui uji pra klinik dan uji
klinik. Apabila suatu produk
herbal terbukti berkhasiat untuk
mengobati suatu penyakit, maka
klaim khasiat tersebut akan
tertera pada label/desain kema-
san produk.

herbal, ada baiknya masyarakat
melakukan cek KLIK yang me-
rupakan istilah dari Kemasan,
Label, Izin, Kedaluwarsa. Pas-
tikan Kemasan dalam kondisi
baik, baca seluruh informasi
pada Labelnya, pastikan ada Izin
edar dari Badan POM, dan
pastikan tidak melewati masa
Kedaluwarsa.

Ada baiknya juga masya-
rakat diminta untuk lebih dahulu
berkonsultasi ke dokter apabila
memiliki riwayat penyakit

bahwa pemerintah bersama
perusahaan farmasi Swiss,
Roche, sedang membahas
uji coba antibodi.

Kesanggupan antibodi
dalam darah sampai saat ini
menjadi subjek penelitian di
banyak negara. Di Amerika
Serikat, otoritas kesehatan
negara bagian melakukan
tes antibodi pada warganya.
Beberapa temuan dari tes itu
memperlihatkan bahwa di

negara bagian New York,
warganya yang memiliki
antibodi terhadap virus corona
mencapai angka 14 persen.

Namun India termasuk
yang memper tanyakan
efektivitas antibodi dalam
melawan corona sehingga
otoritas kesehatan di negara
itu menyatakan menunda
implementasi tes antibodi
pada warganya. (Reuters/
Antara)
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Sebelumnya, Organisasi Buruh
Internasional (International
Labour Organisation/ILO)
menyampaikan keprihatinan
atas nasib buruh di Indonesia di
tengah wabah COVID-19 yang
menyebabkan banyak pengang-
guran.

“Wabah ini banyak berdam-
pak kepada dunia kerja,” kata
Senior Program Officer ILO
Lusiani Julia, Jumat (1/5).

Ia mengatakan wabah
COVID-19 telah membuat
hampir sekitar 3 juta pekerja,

baik dari sektor formal dan in-
formal, kehilangan pekerjaan
atau terancam kehilangan
pekerjaan mereka.

“Mungkin (juga akan) terjadi
gelombang PHK yang cukup
besar dan cukup masif,” katanya.

Ia memahami bahwa wabah
COVID-19 yang telah melum-
puhkan perekonomian Indone-
sia dan dunia juga memberikan
imbas yang besar dan sangat
memengaruhi kemampuan
perusahaan untuk membayar
para pekerja. (ant/kus)

berakhir, Yuri tidak bisa
dengan tegas menyebutkan
waktunya. Sebab ada banyak
faktor yang berkaitan dengan
penyebaran Covid-19. Fakta
bahwa Covid-19 merupakan
pandemi, ar tinya terjadi di
seluruh dunia juga harus jadi
perhitungan.

“Kalau bicara normal dalam
ar ti normal seper ti sebelum
Covid-19 ini sesuatu yang harus
kita persepsikan sama dulu.
Karena di China pun sekarang
kita lihat belum normal seperti
belum ada Covid-19,” ujar dia.

“Jadi tidak bisa kita ukur,
ukurannya seper ti sebelum
kejadian. Ini panjang ini untuk

menuju ke sana. Ini bukan
masalah Indonesia. Kalaupun
100 persen di Indonesia sudah
tidak ada penyakit, apakah
kemudian kita akan menutup diri
dari datangnya orang-orang dari
luar Indonesia. Ini yang muncul
juga di China kan. Muncul kasus
baru karena datangnya orang
lain dari luar China,” imbuhnya. 

Dia pun mengakui,
per tanyaan ‘kapan Covid-19
berakhir?’ merupakan
per tanyaan yang sulit untuk
dijawab. Karena banyaknya
faktor-faktor pendukung untuk
mencapainya.

“Per tanyaan paling sulit
kalau ditanya kapan selesai.

Karena variabel untuk mencapai
ini tidak berada di satu
kelompok. Ini permasalahan
bersama. Karena itu, yang bisa
dilakukan adalah perkiraan
tentunya variabel perkiraan
sangat dinamis karena
variabelnya sebagian besar ada
di masyarakat, bukan di
pemerintah. Ini penyakit yang
pembawanya orang. Ar tinya
semua orang memiliki peran
yang sama apakah akan
membawa penyakit ke mana-
mana, atau menghentikan
penularan ini,” urai dia.

Karena itu, yang
harus dilakukan saat ini
yakni membangun
optimisme di
m a s y a r a k a t

untuk mampu melawan Covid-
19. Masyarakat harus diajak
untuk bekerja sama dengan
semua elemen dalam
penanggulangan penyakit yang
disebabkan virus SARS-Cov-2
itu. (mdk/lip6)

>> PERTANYAAN PALING...SAMBUNGAN DARI HLM 01

>> JOKOWI JANJI LINDUNGI...SAMBUNGAN DARI HLM 23

JAKARTA, BI - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meminta
jajaran Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 untuk
memonitor juga klaster buruh
migran di samping klaster lain
seper ti pelaku industri yang
juga berpotensi menyebarkan
virus Corona.

“Kita harus melakukan
monitor secara ketat potensi
penyebaran di beberapa klaster.

Ada klaster pekerja migran,
klaster jemaah tablig, klaster
Gowa, ada klaster rembesan
pemudik, ada klaster industri,”
ujar Jokowi saat membuka rapat
terbatas laporan Ketua Gugus
ugas Percepatan Penanganan
COVID-19 yang disiarkan
Youtube Setneg, Senin (4/5/
2020).

Menurut Jokowi, klaster-
klaster tersebut harus dimonitor

secara baik. Apalagi banyak
buruh migran yang kembali ke
Indonesia menyusul pandemi
virus Corona ini.

“Pekerja migran Indone-
sia, laporan yang saya terima
sudah 89 ribu yang akan
kembali dan akan bertambah
lagi, kemungkinan 16 ribu jadi

betul-betul harus ditangani,
dikawal baik di lapangan
sehingga jangan sampai
muncul gelombang dua
(pandemi Corona),” sebutnya.

Jokowi juga menyoroti
klaster industri yang dapat
menyebarkan virus Corona. Ia
meminta agar pelaku industri
benar-benar diperhatikan
secara ketat, termasuk apakah
pelaku industri yang masih
diperbolehkan beroperasi
melakukan protokol yang
benar dalam menyikapi wabah
Corona.

“Klaster industri, kita juga
harus memastikan industri-
industri yang diizinkan
beroperasi yang mana, harus
dicek di lapangan mereka
melakukan protokol kesehatan
secara ketat atau tidak,” ujar
Jokowi. (detik/infopena/kus)

TKI pulang ke Tanah Air (Info
Pena)

Tekan Penyebaran Corona,

Jokowi Minta Klaster Buruh
Migran Juga Dimonitor Ketat

“Kita tahu ada keluhan ini
sulit keluar, sulit berbelanja dan
sebagainya, sulit mencari
nafkah dan sebagainya. Kita
sudah sedang memikirkan apa
yang disebut relaksasi PSBB,”

kata Mahfud saat siaran
langsung melalui Instagram-
nya @mohmahfudmd, Sabtu
(2/5/2020).

Mahfud menuturkan,
pemerintah sedang memi-

kirkan pelonggaran-pelong-
garan aktivitas pada relaksasi
PSBB. Dia menyebut pelong-
garan itu seperti mengizinkan
rumah makan untuk buka
namun dengan menerapkan
protokol ter tentu.

“Nanti akan diadakan,
sedang dipikirkan pelong-
garan-pelonggaran. Misalnya
rumah makan boleh buka
dengan protokol  begin i ,
kemudian orang boleh
berbelanja dengan protokol
begini dan seterusnya dan
seterusnya,” tuturnya.

Mahfud mengatakan pe-
merintah menyadari, apabila
masyarakat terlalu dikekang
dapat menimbulkan stres.

Dia menyebut, stres dapat
menurunkan imunitas dan
membuat  tubuh menjadi
lemah.

“Ini sedang dipikirkan
karena kita tahu kalau terlalu
dikekang juga akan stress.
Nah kalau stres itu imunitas
orang itu akan melemah, juga
akan menurun,” ujarnya.

Mahfud meminta warga
untuk mengerjakan segala

>> MAHFUD: ADA KELUHAN...SAMBUNGAN DARI HLM 23 sesuatu dengan sabar saat
pandemi ini. Dia mengata-
kan, saat ini yang diperlukan
adalah kesabaran.

“Oleh sebab itu kita me-
mikirkan, mari kerjakan ini
semua secara sabar bersama-
sama. Yang diperlukan sekarang
adalah kebersamaan, tidak ada
lagi hierarki atau apa namanya
struktur hubungan antara orang
dengan orang lain yang satu lebih
tinggi yang satu lebih rendah.
Sekarang ini sama, sama-sama
posisinya di depan Corona itu
sama,” ucapnya.

Dia mengimbau warga
untuk tetap saling menjaga
satu sama lain dan mematuhi
protokol pemerintah. Mahfud
berharap angka penyebaran
virus Corona bisa semakin
ditekan.

“Siapapun yang lengah
akan diserang. Oleh sebab itu
kita harus saling sama-sama
menjaga,  jangan biarkan
ditulari orang lain, jangan juga
menular i  orang lain. Nah
itulah sekarang protokol yang
diatur oleh pemerintah,” ujar
Mahfud. (detik)

Menko Polhukam Mahfud Md
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data bahwa ada sekitar 70 rumah
warga yang terdampak banjir
dengan estimasi total kerugian
mencapai Rp 505 juta. Hingga
kini, tambahnya, banyak warga
yang mengeluhkan kerusakan
barang yang terhitung sangat
besar. Namun, hingga kini
belum ada pihak yang berkenan
memberikan ganti rugi.

“Selain kebutuhan logistik,
warga juga membutuhkan uang
untuk memperbaiki barang-
barang yang rusak dan kini
terdata telah mencapai ratusan

juta,” tuturnya.
Menyikapi hal ini, lanjut

Naseh, sebagian warga telah
berupaya meminta per tang-
gungjawaban kepada salah satu
pabrik yang selama ini dianggap
menjadi salah satu penyebab
utama terjadinya banjir rutin di
permukiman warga tersebut.

“Sudah kita ajukan, tapi
belum mendapat respons. Kami
harap pihak terkait dapat
memberikan solusi, termasuk
pemerintah setempat,” tutupnya.
(detik/kus)

mencapai 6 juta, sementara di
pedesaan 2,8 juta orang. Untuk
skenario sangat berat, potensi
pertambahan jumlah penduduk
miskin di perkotaan dapat
mencapai 9,7 juta, sementara di

pedesaan hanya 3 juta orang,”
paparnya.

Menurutnya, yang perlu
diwaspadai selanjutnya adalah
apabila potensi penyebaran
wabah dari wilayah perkotaan ke

pedesaan tidak dapat dicegah, di
antaranya melalui pembatasan
mobilitas orang dari kota ke
desa, lonjakan jumlah kasus
COVID-19 di wilayah pedesaan
tak dapat dihindari.

“Dampaknya, potensi
pertambahan jumlah penduduk

miskin di pedesaan akan lebih
besar dibanding prediksi di atas.
Artinya, beban pemerintah untuk
mengatasi persoalan kemis-
kinan, baik melalui subsidi,
bantuan sosial dan lainnya,
menjadi semakin besar,”
pungkasnya. (detik/kus)

>> 37 JUTA ORANG RI DIPRE...SAMBUNGAN DARI HLM 08

tertentu. Produk herbal yang telah memiliki NIE dapat dicek melalui
laman resmi https://cekbpom.pom.go.id/. Bila ada ada produk
herbal yang dinilai mencurigakan, masyarakat diminta untuk
menghubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533, SMS 0812-
1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail
halobpom@pom.go.id, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan
Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh
Indonesia. (tempo)

>> WARGA DI CILEGON RUGI...SAMBUNGAN DARI HLM 07

>> BPOM: JANGAN MUDAH...SAMBUNGAN DARI HLM 19

tidak usah khawatir inflasi. Ini
mohon ya, pandangan-panda-
ngan itu tidak sejalan dengan
praktik moneter yang lazim.
Mohon maaf nih, supaya ma-
syarakat tidak tambah bingung,”
kata Perry dalam video confer-

ence, Rabu (6/5/2020).
Dia menjelaskan BI tidak

akan melakukan pencetakan
uang karena bukan praktik
kebijakan moneter. “Masyara-
kat ini sudah diberikan pema-
haman dan pandangan BI cetak

uang mohon deh, itu bukan
praktik kebijakan moneter, juga
tidak akan dilakukan oleh BI,”
jelas dia.

Perry menjelaskan saat ini
jenis uang terdiri dari uang kartal
dan giral. Uang kartal merupakan
uang kertas dan logam yang ada
di dompet masyarakat.

Sedangkan uang giral uang yang
berada di sistem perbankan
seperti di dalam rekening giro,
deposito, rekening bank dan saat
ini juga ada uang elektronik.

Dalam mengedarkan uang,
BI melakukan kegiatan tersebut
sesuai dengan UU Mata Uang.
(tribun/detik/kus)

>> BI TOLAK USULAN DPR...SAMBUNGAN DARI HLM 19

meminimalisir risiko terjangkit
virus berbahaya asal kota
Wuhan China.

Seperti pada 28 April 2020,
Pemerintah UEA mengirimkan
satu unit penerbangan khusus
Etihad Airways berkapasitas
kargo 40 ton ke Jakarta.

Pesawat tersebut diguna-
kan untuk mengimpor bahan
makanan dari Indonesia,
setelah sebelumnya digunakan
mengirim bantuan peralatan
medis UEA untuk penanganan

covid-19 di Indonesia.

Buah yang Diekspor
Sementara itu, Plt. Direktur

Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional (PEN), Kasan,
menambahkan,  Kementerian
Perdagangan merespons
potensi ekspor produk Indone-
sia ke UEA ini dengan baik.

Di samping itu, pihaknya
juga akan secara berkelanjutan
mengupayakan peningkatan
daya saing produk Indonesia.

Diantaranya dengan melakukan
pendekatan secara government
to government kepada peme-
rintah UEA.

Pendekatan ini ber tujuan
untuk penjajakan membentuk
perjanjian perdagangan yang
diharapkan dapat mengurangi
beban bea masuk bagi produk
ekspor Indonesia.

Sedangkan, Kepala ITPC
Dubai Heny Rusmiyati, menje-
laskan, para importir menyam-
paikan sejak adanya pandemi
Covid-19, telah terjadi penu-
runan penjualan produk

terutama untuk produk yang
bukan kategori kebutuhan
pokok.

Kondisi tersebut dikare-
nakan pemberlakuan aturan
pembatasan pergerakan manu-
sia sejak 5 April 2020.

“Otoritas Pemerintah UEA
mewajibkan warganya untuk
mengajukan permohonan izin
secara daring jika hendak
melakukan kegiatan di luar
rumah,” jelasnya.

Namun, keterbatasan
tersebut tidak menutup pangsa
pasar buah dan sayur, ser ta

makanan olahan seperti selada
romain, ubi jalar, green lime,
mangga, manggis, rambutan,
kelengkeng, markisa, sirsak,
dan biskuit untuk masuk ke UEA.

Menurutnya impor tir tetap
berminat membeli berbagai
produk potensial dari Indonesia
untuk dipasarkan di UEA. 
(Merdeka/Lip6)

>> BI TOLAK USULAN DPR...SAMBUNGAN DARI HLM 19

ADA TKI yang sampai memakan
nasi busuk demi bertahan hidup.
Hal itu diungkap oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM).

“Fenomena lainnya juga
selain di Asia Tenggara, kami
juga mencatat di Timur Tengah,
TKI (asal) Banten makan 3 kali
seminggu pakai nasi busuk,”
kata Tim Pengkajian dan Pene-
litian Komnas HAM, Kania

Rahma Nureda dalam video
konferensi, Rabu (29/4/2020)

Komnas HAM juga mencatat
adanya TKI di Malaysia yang
terancam kelaparan akibat susah-
nya akses penyaluran sembako.
Selain itu, ditemukan juga asrama
dalam kondisi kotor dan berde-
sakan yang dihuni oleh TKI di
Malaysia.

“Kami juga mencatat bebe-
rapa fenomena yang menonjol

Dampak Corona, Sampai Ada TKI

Terpaksa Makan Nasi Busuk

ANGGOTA Nahdlatul Ulama dan beberapa LSM membagikan
sekitar 1.000 karung beras di sekitar Lembah Klang, Malaysia, 23
April 2020. (Foto: NU Cabang Malaysia)

JAKARTA, BI - Banyak tenaga kerja Indonesia
(TKI) di sejumpah negara penempatan yang
terdampak virus Corona (COVID-19) nasibnya
memprihatinkan.

kehidupan WNI di beberapa
negara yang terdampak COVID-
19 yaitu TKI Malaysia terkurung
karena lockdown, 1 juta TKI di

Malaysia terancam kelaparan
karena penyaluran sembako
terhalang movement control or-
der (MCO) atau Lockdown yang

dilakukan di Malaysia.
Kemudian juga ada beberapa

pekerja migran yang berdesakan
di kamar yang tidak bersih di
asrama yang kotor,” kata Kania.

Komnas HAM memperkira-
kan lonjakan pekerja migran
masuk ke Indonesia akan terjadi
pada bulan Ramadan ini. Untuk
itu, Komnas HAM meminta
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah berkoordinasi untuk
melakukan protokol kesehatan
yang ketat saat mereka masuk
ke Tanah Air.

“Kemudian pekerja migran
yang pulang akibat wabah
COVID-19 diperkirakan akan

melonjak selama bulan Rama-
dan, sehingga pemerintah perlu
melakukan sosialisasi secara
masif dan berkala untuk me-
mastikan seluruh buruh migran
yang bekerja di luar negeri ketika
kembali ke Tanah Air melalui
mekanisme dan sesuai dengan
protokol kesehatan,” ujar Kania.

“Pemerintah juga melaku-
kan kerja sama dengan
pemerintah daerah untuk
memastikan pergerakan masuk
pekerja migran Indonesia yang
berpotensi membawa virus
COVID-19 sesuai dengan
protokol kesehatan,” sambung-
nya. (detik/cnbc/kus)
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untuk seniman-seniman
daerah,” pujinya.  “Setiap kali
ber temu Mas Didi Kempot
berkesan semua. Beliau selalu
menyemangati, ‘Nur semangat
Nur.’” kenang Nur Bayan.

Ojo Mudik
Didi Kempot sebelum

meninggal tak lama setelah
merilis sebuah karya baru. Lagu
itu adalah anjuran untuk tidak
mudik dengan bahasa Jawa,
‘Ojo Mudik’.

Dengan lagu ‘Ojo Mudik’,
penggemarnya diharapkan
akan mendengarkan dan benar-
benar tidak mudik tahun ini

karena pandemi Corona.
Di lagu tersebut, Didi

Kempot juga berkolaborasi
dengan Wali Kota Solo, FX Hadi
Rudyatmo. Bukan itu saja, ada
juga Dandim 0735/Solo, Letkol
Inf Wiyata Sempana Aji dan
Kapolresta Solo, Kombes Pol
Andy Rivai.

Selain anjuran untuk tidak
mudik, dalam lirik lagu tersebut
juga berisi ajakan mencuci
tangan dengan sabun, menge-
nakan masker dan menjaga
jarak. Semua pesan itu dibalut
dengan lirik sederhana khas
Didi Kempot yang mudah
diingat. (detik/kus)

>> PESAN TERAKHIR DIDI...SAMBUNGAN DARI HLM 27

“Perusahaan nggak usah
bayar pajak, dikurangi pajak-
nya, pajak karyawan ditanggung
pemerintah, PPN ditanggung
pemerintah, sehingga perusa-
haan dan masyarakat itu tidak
terbebani. Tapi kan negara tetap
butuh penerimaan,” papar Sri
Mulyani.

Dengan berbagai per tim-
bangan tersebutlah pemerintah
akhirnya melakukan pembia-
yaan.

Namun demikian, untuk
meminimalkan pembiayaan
multilateral, saat ini pemerintah

juga telah melakukan lang-
kah refocusing dan realokasi
anggaran dengan memangkas
belanja negara yag dianggap
tidak prioritas.

Bahkan, pembangunan in-
frastruktur juga terkena imbas-
nya dan kemungkinan besar
tidak akan berjalan pada tahun
ini.

“Jadi dalam hal ini, kita tetap
jaga keuangan negara kita.
Meskipun memang a lot of pres-
sure, tapi kita jaga secara hati-
hati dan bertanggung jawab,”
kata Sri. (tribunnews)

>> SRI MULYANI: PEMERINTAH...SAMBUNGAN DARI HLM 02

pajak, rencana relaksasi pem-
bayaran iuran BPJS Ketena-
gakerjaan, pembayaran pinja-
man atau kredit, dan berbagai
skema program lainnya. Bagi
para pekerja di sektor informal,
pemerintah juga telah menyi-
apkan program jaring penga-
man sosial dengan memberikan
prioritas pemberian bantuan
untuk pekerja yang masuk
dalam kategori miskin dan
kelompok rentan.

Kartu Prakerja pun diprio-
ritaskan untuk diberikan kepada

pekerja korban PHK atau yang
dirumahkan dengan tanpa
dibayar.

“Kami mendukung perce-
patan pelaksanaan program
Kartu Prakerja sebagai mitra
aktif, melalui penyediaan data
pekerja atau buruh. Baik yang
dirumahkan, maupun yang di-
PHK. Kami bekerja sama de-
ngan Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi seluruh Indonesia,”
ujarnya.

Pemerintah mencatat,
pekerja formal yang mengalami

PHK sebanyak 375.165 orang,
pekerja formal yang diru-
mahkan 1.032.960 orang, pe-
kerja informal yang terdampak
314.833 orang. Total 1.722.958
pekerja yang terdata.

“Ada 1,2 juta pekerja yang
akan terus kami validasi
datanya,” ujar Ida.

Pemerintah juga member-
dayakan peserta pelatihan di
Balai Latihan Kerja (BLK) di
daerah untuk memproduksi alat
kesehatan seperti masker, hand
sanitizer, disinfektan, baju APD,
wastafel, hingga peti jenazah
Covid-19. Bagi masyarakat

yang berada di pedesaan,
pemerintah telah memper-
banyak program Padat Karya
Tunai, dengan melibatkan Ke-
menterian terkait.

“Kami melaksanakan pro-
gram pengembangan perluasan
kesempatan kerja yang kami
tujukan kepada pekerja atau
buruh yang terdampak Covid-19
melalui beberapa kegiatan
Padat Karya Infrastruktur, Padat
Karya Produktif, Tenaga Kerja
Mandiri, Terapan Teknologi
Tepat Guna, Kewirausahaan,
dan Tenaga Kerja Sukarela,”
kata Ida. (Rep)
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Paleka dikenakan pasal 51 ayat
2 dan 45 ayat 3 UU ITE.
“Ancaman hukuman maksimal
12 tahun penjara.

Jadi You Tuber memang bisa
untuk mendulang uang. Dikutip
dari Ikutrame dan Medium.com,

seorang You Tuber bernama
Shelby Church mengatakan,
“Biasanya, saya mengharapkan
video dengan 3.000.000
tampilan menghasilkan antara
$6.000 - $ 15.000 setara Rp90-
220 jutaan. Saya bahkan punya

satu video dengan 2.000.000
tampilan menghasilkan sekitar
$40.000 setara Rp600 juta.
Rata-rata, video saya yang
memiliki lebih dari 1.000.000
penayangan biasanya meng-
hasilkan antara $2.000 - $5.000
setara Rp30-75 jutaan.”

Itulah sebabnya banyak

yang tertarik menjadi You Tu-
ber. Bukan sesuatu yang buruk,
tentu saja, malah bagus dan
kalau bisa, malah dioptimalkan.
Namun, pemilihan ide, konten,
dan pembuatannya tentu harus
memper timbangkan banyak
faktor sehingga seperti ini dapat
dihindari.(*)
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muncul— bisa menjadi korban.
Akibatnya sistem pelayanan
kesehatan terganggu hingga
lumpuh.

Komunikasi
Tidak ada satu pun yang

diuntungkan dari sebuah
ketidakjujuran antara pasien
dengan tenaga medis. Komu-
nikasi di dalam dunia kedok-
teran sendiri merupakan sebuah
ilmu dan seni.

Ilmu, artinya dapat diamati
dan dipelajari, yang dalam
aplikasinya juga membutuhkan
seni untuk menghadapi individu
yang beragam latar belakang,
berdasarkan nilai nilai budaya
dan juga nilai otonomi pasien.

Hubungan dokter-pasien
merupakan fondasi dalam
praktik dan etika kedokteran
yang dibangun di atas keper-
cayaan kedua pihak.

Untuk dapat menerima
perawatan medis, pasien harus
dapat membuka rahasia pribadi
kepada dokter atau orang yang
mungkin benar-benar asing bagi
mereka mengenai informasi
yang mungkin tidak ingin
diketahui orang lain. Untuk

beberapa individu hal ini sulit
untuk dilakukan jika tidak
merasa terpaksa.

Komunikasi yang baik
dimulai dengan kejujuran tanpa
menahan atau bahkan berbo-
hong terhadap informasi yang
dibutuhkan. Dalam kasus
pandemi saat ini termasuk di
dalamnya adalah riwayat
perjalanan ke zona merah serta
gejala yang berhubungan
dengan Covid-19.

Tuduhan terhadap sese-
orang bahwa dirinya menahan
kebenaran atau bahkan berbo-
hong merupakan hal yang mem-
bawa konsekuensi yang sangat
serius.

Jika ditanya bagaimana para
petugas medis dapat tahu
dengan pasti bahwa seseorang
berbohong dalam riwayat
penyakitnya, maka jawabannya
akan sangat singkat; kita tidak
bisa tahu dengan pasti.
Menggali informasi dari
wawancara atau anamnesis
saja tidak cukup.

Dibutuhkan tanda dan
ukuran secara objektif dengan
alat bantu seper ti hasil labo-
ratorium dan penunjang lainnya

untuk menegakkan diagnosis
seseorang.

Maka, tes massal yang
dilakukan pemerintah saat ini
sangat membantu para petugas
kesehatan terutama yang
berada di garis depan untuk
menentukan protokol
penanganan pada pasien.

Pentingnya pemahaman
dari sebuah pemikiran bahwa
tenaga medis yang melayani di
tengah pandemi bertujuan untuk
menolong dan tidak untuk
menghakimi perlu ditekankan
berulang kali untuk membangun
fondasi komunikasi yang
kokoh.

Stigma Sosial

Pasien dapat berkata tidak
jujur atau menutupi informasi,
yang merupakan sebuah bentuk
dari mekanisme pembelaan
ego. Di tengah pandemi Covid-
19, pasien akan berkata tidak
jujur terutama untuk meng-
hindari serta memproteksi diri
dari stigma sosial yang dapat
ditimbulkan.

Stigma sosial dalam
konteks kesehatan adalah
asosiasi negatif di antara orang-
orang yang sama-sama memi-
liki karakteristik tertentu dan/
atau menderita penyakit terten-
tu. Dalam suatu pandemi, orang
yang dianggap memiliki keter-
kaitan dengan penyakit tersebut

dapat mengalami diskriminasi.
Stigma sosial dapat berdampak
pada orang yang mengidap
penyakit, keluarga, dan komu-
nitas mereka.

Pandemi Covid-19 telah
mulai mendatangkan stigma
sosial dan perilaku diskriminatif
di negara kita. Mulai dari saat
pasien terdiagnosis hingga yang
sudah menjadi jenazah. Jika
melihat dampak yang dapat
ditimbulkan, maka “masuk akal”
jika pasien akan tidak jujur atau
menutupi sebuah informasi
yang dapat mengancam dirinya.

Namun hal ini justru mem-
bawa masalah baru, yakni
membuat angka kasus terkon-
firmasi lebih mungkin untuk
menjadi bias akibat kesulitan
melacak dan mengendalikan
kasus. Hingga mengakibatkan

>> KEJUJURAN YANG MENYELA...SAMBUNGAN DARI HLM 04 lumpuhnya sistem kesehatan.
Fokus pada jalan keluar dan

bukan pada permasalahan
merupakan pilihan bijak di
tengah pandemi. Perwujudan
kondisi masyarakat yang
menjunjung tinggi dan me-
mahami nilai kejujuran di tengah
pandemi merupakan jalan
keluar yang mengokohkan fon-
dasi utama.

Pemerintah, media, dan
setiap lapisan masyarakat
memiliki peran penting dalam
mencegah dan menghentikan
stigma sosial. Yakni dengan
ber fokus pada toleransi,
empati, dan kapasitas setiap
individu untuk berjuang
bersama melawan stigma
sosial, mulai dari diri sendiri
dan mulai dari sekarang.
(Sumber: Detik Com)

UPAYA memutus rantai Covid-19 di Sumedang (Foto: Muhamad
Rizal)
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ITUASI pandemi ini
membelalakkan mata kita,
layanan pendidikan di In-

donesia masih gagap meng-
hadapi bencana.

Padahal, Indonesia ditakdir
menjadi negara yang rawan
bencana. Seharusnya peme-
rintah mampu menghadapi
situasi ini sejak awal,” kata
Ubaid dalam pesan elektro-
niknya, Sabtu (2/5).

Koordinator Nasional Jari-
ngan Pemantau Pendidikan In-
donesia (JPPI) ini menya-
yangkan pemenuhan hak
pendidikan bagi warga negara
belum menjadi sektor utama
dalam situasi darurat.

Menurutnya, mengabaikan
sektor pendidikan di kala
bencana adalah kelalaian fatal
yang mengundang bencana

berikutnya yang lebih destruktif. 
Saat ini, pemerintah terke-

san belum menyelamatkan
sektor pendidikan, tetapi
membiarkan pendidikan berja-
lan terseok-seok.

Dana darurat sekitar Rp 405
triliun untuk penanggulangan
wabah covid-19 yang menya-
sar banyak bidang itu, ternyata
tidak untuk menyelamatkan
sektor pendidkan sama
sekali. 

“Bahkan, dana pendidikan di
Kemendikbud dan Kemenag
disunat dan direalokasikan
untuk sektor lain. Akibatnya,
ancaman di sektor pendidikan
kian nyata di depan mata,”
ucapnya.

Dia menyebutkan, ada tiga
ancaman besar yang mengintai
Indonesia, yaitu:

1. Ancaman putus sekolah
Angka kemiskinan naik tajam

dalam situasi seperti ini. Tentu ini
akan berdampak pada kemam-
puan orang tua untuk menye-
kolahkan anaknya. Buat makan
saja susah, apalagi buat bayar
sekolah. Sebab, sekolah kita
masih saja banyak bayar
pungutan ini dan itu. Mendapatkan
akses sekolah adalah hak dasar
warga negara, jadi ini harus
dijamin, jangan malah diabaikan. 

2. Ancaman sekolah gulung
tikar

Tidak semua sekolah itu
negeri. Banyak juga yang
swasta. Belum lagi madrasah,
yang mayoritas adalah swasta.
Mereka semua adalah
komponen yang paling
terdampak pandemi ini. Hampir

56 persen sekolah swasta di
Indonesia mengalami kesulitan
biaya operasional (Jejak
pendapat, Kemendikbud, 2020).
Kalau ini dibiarkan, ada banyak
guru, tenaga kependidikan, dan
peserta didik, yang terlantar.

3. Ancaman depresi massal
Ini bisa melanda semua

pihak di sekolah, mulai dari
anak, orang tua, guru, kepala
sekolah, dan lainnya. Kurikulum
pembelajaran kita saat ini masih

Gawat! Ubaid Sebut Indonesia Hadapi
Tiga Ancaman Besar

Termasuk Depresi Massal

S

JAKARTA, BI -- Pengamat Pendidikan Ubaid Matraji mengungkapkan
Indonesia saat ini menghadapi sedikitnya tiga masalah besar. Yaitu ancaman
anak-anak putus sekolah, depresi massal, dan sekolah gulung tikar.

mengacu pada pendidikan nor-
mal. Akibatnya, guru harus
mengajar tiap hari, anak-anak
mengerjakan tugas banyak tiap
hari, dan juga orang tua harus
damping anak tiap hari. Padahal
mereka juga harus menghadapi
situasi yang serba sulit. Belajar
model seperti ini tidak boleh
diterus-teruskan, harus segera
dihentikan, lalu harus ada
panduan dan kurikulum belajar
dalam kondisi darurat. Jika
situasi ini dibiarkan, depresi

massal akan terjadi dan tubuh
kian rentan terhadap virus. 

“Ini semua bisa terjadi
karena pemerintah masih abai
terhadap sektor pendidikan
dalam situasi pandemi.

Juga menunjukkan, ternyata
pembelajaran pendidikan kita
masih sangat konvensional,
dan belum mampu meman-
faatkan teknologi dan sumber
daya lokal sebagai bagian
dalam proses pembelajaran,”
bebernya.(jpnn)

Jokowi Janji Lindungi Buruh Tetap
Berpenghasilan saat Pandemi Covid-19
JAKARTA, BI -- Presiden Joko Widodo
(Jokowi) berjanji melalui berbagai
kebijakan pemerintah akan melindungi
para buruh agar tetap bekerja dan
berpenghasilan saat pandemi COVID-19.

Presiden Jokowi dalam akun media
sosialnya, Jumat (1/5), menyebut peri-
ngatan Hari Buruh Internasional tahun ini
jatuh di saat pandemi COVID-19 melanda.

“Kita memperingati Hari Buruh
Internasional tahun ini di saat pandemi
global COVID-19 tengah melanda hampir
seluruh negara di muka bumi ini,” kata

Presiden Jokowi.
Ia menambahkan demi mengurangi

dampaknya, pemerintah berusaha
melindungi para buruh agar tetap bekerja
dan berpenghasilan, juga memperta-
hankan kemampuan ekonomi para
pelaku usaha melalui berbagai kebijakan.

“Semuanya ber tujuan agar para
buruh beser ta pengusaha mampu
ber tahan di era pandemi ini,” sebut
Presiden Jokowi.

>> BERSAMBUNG KE HLM 20

PRESIDEN Joko Widodo di Istana
Merdeka, Jakarta. Jumat (24/4). (Foto:
Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA, BI - -  Menko Polhu-
kam Mahfud Md menyam-
paikan, pemerintah saat ini
sedang memikirkan adanya
relaksasi pembatasan sosial
berskala besar (PSBB). Hal itu
menanggapi adanya keluhan
masyarakat yang tidak dapat
melakukan aktivitas dengan
bebas saat PSBB.

“Kita tahu ada keluhan ini
sulit keluar, sulit berbelanja dan

sebagainya, sulit mencari
nafkah dan sebagainya. Kita
sudah sedang memikirkan apa
yang disebut relaksasi PSBB,”
kata Mahfud saat siaran
langsung melalui Instagram-
nya @mohmahfudmd, Sabtu
(2/5/2020).

Mahfud menuturkan,
pemerintah sedang memikirkan

Mahfud: Ada Keluhan
Warga Sulit Cari Nafkah,
Kami Pikirkan Relaksasi

PSBB

>> BERSAMBUNG KE HLM 20
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ELIHAT kondisi yang ada,
Founder OK OCE Indone-
sia, Sandiaga Uno

menyarankan para pelaku
usaha untuk mengalihkan
produk komoditas.

Hal itu menjadi satu di
antara tips yang dibagikan Sandi

Selama Pandemi Corona

Sandi Berbagi Tips
Wirausaha untuk UMKM

M
WEBINAR bertajuk “Ngazoomburit di Rumah Aja” melalui live di
aplikasi Zoom dan Youtube, Jumat (1/5/2020).

JAKARTA, BI - Pandemi Covid-19 secara langsung
berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM).

dalam web seminar (Webinar)
ber tajuk “Ngazoomburit di
Rumah Aja” melalui live di apli-
kasi Zoom dan Youtube, Jumat
(1/5/2020).

Adapun Webinar itu dihelat
OK OCE Indonesia dan Amazing
Academy sebagai dukungan

atas penerapan aturan PSBB.
“UMKM yang usahanya

terdampak bisa melakukan per-
alihan produk yang ditawarkan.
Seperti cobalah untuk menjual
masker, madu untuk mening-
katkan imunitas, cairan dis-
infektan, layanan antivirus,
webcam, dan bisa juga me-
nyajikan jasa seputar trai-
ning penggunaan sosial media
khususnya zoom atau layanan
meeting online lainnya,”

ungkap Sandiaga Uno.
Sandiaga juga membagikan

tipsnya yang lain berdasarkan
pengalaman pribadinya.

“Pada krisis 97 saya meng-
alami PHK dan harus kembali
ke rumah orang tua dan saya
memulai kembali dari nol,”
ungkap Sandiaga.

“Pada saat itu saya mela-
kukan 3M, yaitu Mantab (makan
tabungan) gunakan tabungan
untuk mempertahankan usaha
kita, Manset (makan aset) men-
jual beberapa aset untuk
keperluan usaha kita, dan ter-
akhir bisa melakukan Manjam
(melakukan pinjaman) memin-
jam dana kepada orang terde-

kat. Semoga tips dari saya bisa
berguna bagi pelaku UMKM
yang terdampak,” ujar Sandiaga
Uno.

Selain berdiskusi soal
pandemi dan dampaknya ter-
hadap pelaku usaha, kesem-
patan Webinar itu juga di-
gunakan untuk belajar tentang
ilmu agama dan membaca Al
Quran.

Melati Erzaldi Ketua Dekra-
snasda Kepulauan Bangka,

Belitnh sangat mengapresiasi
kegiatan ini karena menurutnya
kegiatan ini sangat luar biasa.

“Mudah-mudahan ilmu
yang didapat sore hari ini bisa
bermanfaat bagi kita dan sama-
sama kita ketahui bahwa mem-
baca Al Quran bisa menjadi
penenang jiwa, dan satu huruf
menjadi satu kebaikan. Saya
berharap acara ini durasinya
lebih dipanjangkan,” ujarnya.
(tribunnews)

Corona Hantam Bisnis Ritel,

Pengusaha Siap-
siap Gulung Tikar

ILUSTRASI pusat perbelanjaan sepi akibat Corona/Foto: AP Photo

“Kami jelas melihat
banyak perusahaan melibatkan
kebangkrutan. Tapi ini bukan
waktu yang tepat untuk me-
ngajukan. Banyak perusahaan
ditahan karena tidak bisa
mendapatkan uang yang dibu-
tuhkan dari penjualan likui-
dasi,” kata Reshmi Basu,
seorang ahli kebangkrutan ritel
di Debtwire. Dikutip dari CNN,
Selasa (5/5/2020).

Pernyataan bangkrut bukan
menjadi hukuman mati bagi
perusahaan. Perusahaan dapat
menggunakan proses ini untuk
menutup operasi yang tidak
menguntungkan, mengurangi
utang dan kewajiban lainnya
dan muncul sebagai perusa-
haan yang lebih menguntung-
kan.

Tetapi perubahan tersebut
membutuhkan pendanaan
selama reorganisasi, dan
biasanya membutuhkan pinja-
man.

“Secara historis, penjualan
penutupan toko sangat penting.
Semakin lama toko ditutup,
semakin lama barang
dagangan didapat, semakin
sedikit nilainya. Nilai itu adalah
apa yang kreditor lihat,” kata
Matthew Katz, mitra pengelola
di konsultan SSA & Co.(detik)

JAKARTA, BI - Pandemi virus
Corona membuat banyak
perusahaan ritel yang akan
mengjukan kebangkrutan.
Senin lalu, kebangkrutan
pertama peritel di AS diajukan
oleh J.Crew.

Para ahli mengatakan
J.Crew bukan peritel terakhir
yang mengajukan kebang-
krutan, karena masih ada yang
akan menyusul. Hingga kini
beberapa ritel masih menunda
pengumuman hingga mereka
menutup toko secara
permanen.

Banyak pengecer diper-
kirakan bakal menyatakan
bangkrut. JCPenney (JCP)
mengungkapkan pada 15 April
mereka telah melewatkan
pembayaran utang dan men-
cari opsi-opsi strategis selama
30 hari masa tenggang untuk
melakukan pembayaran itu.
Menurut laporan yang dipu-
blikasikan, Neiman Marcus
juga hampir mengajukan
kebangkrutan. JCPenney mau-
pun Neiman Marcus belum
mau berkomentar atas berita
tersebut.
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Ekspor Buah dan Sayur ke UEA Laris
Manis di Tengah Pandemi Corona

ekspor kedua perusahaan ini
mencapai USD 75 ribu.

Terkait, tingginya permin-
taan buah dan sayur ser ta
makanan olahan asal Indone-

sia. Dikarenakan oleh nilai
kandungan gizi yang dibu-
tuhkan masyarakat untuk

JAKARTA, BI - Menteri Perda-
gangan Agus Suparmanto
mengapresiasi kinerja para
eksportir nasional yang terus
memacu ekspornya di masa
sulit akibat wabah corona.

Torehan positif ditunjukkan
dua perusahaan asal Indonesia
PT Saribhakti Bumi Agri dan PT
Monde Mahkota Biskuit yang
berhasil membukukan tran-

saksi ekspor senilai USD 75
ribu ke Uni Emirat Arab (UEA).

“Masa pandemi Covid-19
tidak menutup peluang ekspor
produk Indonesia ke UEA.
Beberapa eksportir tanah air
sudah berhasil menangkap
peluang ini,” ungkap Menteri
Perdagangan Agus Supar-
manto melalui keterangan
tertulis, Selasa (5/5).

Dia mengatakan pada
kesempatan ini, PT Saribhakti
Bumi Agri berhasil memasok
tiga ton buah dan sayur segar,
seperti jambu merah, jambu
kristal, buah naga, lemon
kuning, semangka, ubi mura-
saki, dan ubi cilembu, ke UEA.

Sedangkan, impor tirnya
adalah Elite Agro LLC, peru-
sahaan tersebut berbasis di

Abu Dhabi yang ditunjuk oleh
pemerintah UEA untuk meng-
impor makanan dari Indonesia
melalui jalur penerbangan
khusus.

Sementara itu, PT Monde
Mahkota Biskuit juga berhasil
memasok 5.000 karton biskuit
Wafer Nissin dengan total vol-
ume sebesar 24,5 ton ke Elite
Agro LLC. Nilai keselurahan

Kelengkeng

ADAHAL menjelang Leba-
ran ini merupakan momen
pedagang mendapat keun-

tungan yang besar.
Ketua Koperasi Pedagang

Sudah Tutup Lebih Sebulan,

Pasar Tanah Abang Rugi
Triliunan Rupiah

Pasar Tanah Abang, Yasril Umar
mengatakan akibat pasar tak
beroperasi kerugian ditaksir
lebih dari Rp 75 miliar per hari.
Kerugian dihitung dengan

P
Foto: Rengga Sancaya

JAKARTA, BI — Kawasan Pasar Tanah
Abang tutup sejak 27 Maret dan direncanakan
baru dibuka kembali pada 22 Mei 2020.

asumsi 15.000 pedagang
mengantongi omzet rata-rata Rp
5 juta per hari. Artinya lebih dari
sebulan, potensi kerugian bisa
mencapai angka Rp 2,9 triliun.

“Kita hitung saja misalnya
sejumlah kios yang ada di Tanah
Abang ada sekitar 15.000 kios
dikali transaksi per toko Rp 5
juta misalnya, sudah sekian
miliar. Kondisi menjelang
Ramadhan biasanya lebih dari
itu per hari, satu toko bisa lebih
dari Rp 5 juta. Itu tadi saya ambil
rata misalnya Rp 5 juta. Totalnya
bisa Rp 75 miliar, lumayan besar
kerugiannya,” kata Yasril,
Selasa (5/5/2020).

Akibat itu, Yasril meng-
ungkap pedagang sudah mulai
kesulitan keuangan karena
pasar tak beroperasi. Bahkan
untuk mencukupi kebutuhan

dapur saja banyak pedagang
yang meminta bantuannya.

“Pedagang Tanah Abang
kan tidak semua bermodal
besar, ada juga yang pemula.
Ada yang WhatsApp saya juga
minta dibantu untuk belanja
dapurnya segala macam.
Kasihan kondisi teman-teman
ini,” ungkapnya.

Dihubungi secara terpisah,
salah satu pedagang di Pasar
Tanah Abang bernama Reza
mengaku telah rugi hingga Rp
40 juta karena sudah satu bulan
lebih dirinya tak bisa berjualan.
Omzetnya lebih kecil karena
kiosnya di Pasar Tanah Abang
masih berskala kecil.

“Kalau bulan-bulan seperti
ini di toko saya kira-kira Rp 30-
40 juta sebulan karena toko saya
skala kecil,” kata Reza. (detik)

JAKARTA, BI — Produsen mas-
ker jumlahnya meningkat dras-
tis selama pandemi COVID-19
di Indonesia. Kementerian Kese-
hatan mencatat angkanya me-
lonjak hingga 200%.

Direktur Jenderal Kefarma-
sian dan Alat Kesehatan (Dirjen
Farmalkes) Kementerian Kese-
hatan (Kemenkes) Engko Sos-
ialine Magdalene menjelaskan
sebelum adanya wabah virus
Corona, jumlah produsen
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Produsen Masker Melonjak 200% di
Tengah Pandemi Corona

masker hanya 26. Kini yang
sudah mendapatkan izin men-
jadi 83 produsen.

“Perizinan sudah dilakukan
dan ini terbukti seperti produsen
masker. Di awal tahun hanya 26
produsen. Saat ini sudah
berjumlah 83 produsen. Artinya
terdapat peningkatan lebih dari
200%, adanya perizinan untuk
produsen masker,” kata dia
dalam rapat kerja gabungan
dengan Komisi VI, VII dan IX

secara vir tual, Selasa (5/5/
2020).

 Kata dia, hal serupa juga
terjadi di produk alat pelindung
diri (APD) ser ta ventilator.
Pihaknya mencatat adanya
peningkatan perizinan untuk
memproduksi alat kesehatan
(alkes) tersebut. Namun dia tak
menyebutkan angkanya.

Selanjutnya, pihaknya juga
menyampaikan adanya pening-
katan izin edar produk kesehatan
buatan dalam negeri. Contohnya
adalah hand sanitizer.

“Sekarang sudah lebih dari
600 izin edar yang diterbitkan
selama masa COVID-19 ini. Dan
relaksasi-relaksasi juga tentu

saja diberikan untuk terkait
dengan perizinan ataupun izin
edar ini,” jelasnya.

Pihaknya berjanji untuk
mempercepat perizinan di
sektor alat kesehatan, tak hanya
di masa pandemi saja
melainkan untuk seterusnya.

“Bukan hanya pada saat
masa COVID-19, tentunya
selanjutnya produksi dalam
negeri tetap menjadi perhatian
utama kami, dan diharapkan
juga nanti di sisi hilir di mana
pada saat penggunaan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan
bisa menyambut dengan baik
hasil-hasil produksi dalam
negeri,” tambahnya. (detik)Ilustrasi/Foto: Deny Prastyo Utomo
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ENYIKAPI kesulitan
umat muslim terse-
but,kelompok solida-

ritas komunitas muslim di kota
Tokyo pun bergerak memenuhi
kebutuhan mendesak saat
bulan Ramadhan ini. Mereka
menyelenggarakan gerakan
buka puasa gratis bagi muslim
Jepang.

Beberapa rumah makan
halal yang dikelola warga Indo-
nesia di Jepang digandeng.
Komunitas ini menyediakan
sajian berbuka bagi para mus-
lim, terutama para pelajar asal
Indonesia.

M

Jepang, BI. Muslim di Jepang merupakan minoritas
jadi pandemi covid-19 membuat umat muslim
semakin sulit untuk mencari makanan halal untuk
bersantap buka puasa maupun sahur.

“Progam penyediaan menu
berbuka akan dilaksanakan
sepanjang bulan Ramadhan. Hal
tersebut dilakukan untuk mem-
berikan dukungan moral bagi
para penerima manfaat,” terang
Pimpinan Cabang Dompet
Dhuafa Jepang Abdurrisyad Fikri.

Setelah problem penyedia
makanan halal teratasi, Abdur-
risyad dan kawan-kawannya
terhalang masalah distribusi.
Regulasi pembatasan sosial
saat pandemi virus Corona
membuat masjid-masjid ditu-
tup. Padahal komunitas muslim
di Jepang pada bulan Rama-

dhan biasanya rutin berkumpul
di masjid.

Gerakan berbuka puasa
gratis pun mengajak restoran

milik orang Indonesia di Tokyo
tadi sebagai titik pengambilan
makanan. Cara ini dipilih untuk
mendukung bisnis restoran

yang tengah lesu akibat pan-
demi virus Corona.

“Insya Allah akan dilak-
sanakan sepanjang bulan

Ramadhan. Semoga gerakan ini
dapat menghibur dan memberi
dukungan moral pada penerima
bahwa mereka tidak sendiri dan
Ramadhan masih bisa dinik-
mati seperti biasanya,” tambah
Abdurrisyad.

Sejauh ini, progam penye-
diaan menu berbuka gratis baru
terselenggara di Tokyo. Ia ber-
harap kegiatan tersebut bisa
diterapkan di kota-kota lain di
Jepang.

Islam menjadi agama yang
berkembang di beberapa negara
maju, termasuk diantaranya
Jepang. Setiap tahun, populasi
muslim di Jepang selalu ber-
tambah. Jepang juga menjadi
salah satu negara paling favorit
untuk melanjutkan pendidikan
bagi pelajar asal Indonesia yang
kebanyakan juga seorang
muslim.(ful)

TOKYO, BI — Pemerintah
Jepang berencana menjadikan
hotel-hotel di Tokyo untuk
merawat pasien yang terpapar
virus corona. Dan akan ada
dua robot yang nantinya akan
ditempatkan di beberapa hotel
di Jepang. Robot tersebut
adalah Pepper dan Whiz. Ro-
bot humanoid yang akan
ber tugas untuk menangani

para pasien corona.
Pepper merupakan robot

yang bisa berbicara atau talk-
ing robot yang nantinya akan
ber tugas untuk menyambut
para tamu di lobi hotel.

Menariknya, dalam
demonstrasi yang dilakukan
pada Jumat (1/4) bersama
Gubernur Tokyo Yuriko Kauke,
robot-robot ini  memil ik i

kelebihan dan tugasnya
masing-masing.

Pepper yang mengunakan
sebuah masker bak seorang
perawat bertugas mengingat-
kan pasien untuk melakukan
pengecekan suhu tubuh hingga
istirahat yang cukup.

Sementara itu, Whiz meru-
pakan robot pembersih yang
akan dioperasikan di seluruh

bagian hotel. Ibarat seorang
staff hotel, Whiz yang akan
membantu para pasien dalam
kesehariannya, mulai dari
membantu mengambilkan
makanan hingga member-
sihkan ruangan.

Kedua robot ini digunakan
untuk meminimalisir kontak
dengan staf  hote l  yang
lainnya.

Para tamu
juga bisa meng-
akses keseha-
tan lewat apli-
kasi yang ada
di gawai priba-
di mil iknya,
untuk menge-
cek kesehatan-
nya secara ru-
tin dan apakah

Pemerintah Jepang akan Pekerjakan
Robot Rawat Pasien Covid-19

memiliki gejala virus corona
atau tidak.

Robot-robot ini dibuat dan
dikembangkan oleh SoftBank
Robotics, salah satu perusa-
haan teknologi raksasa yang
berbasis di Tokyo.

Robot-robot yang disewa
oleh Pemerintah Jepang ini
nantinya juga akan ditem-
patkan di hotel-hotel lain untuk
merawat pasien corona, de-
ngan gejala ringan hingga

tanpa gejala sekalipun.
Robot tersebut tak hanya

ber fungsi untuk memini-
malisir kontak antara staf ho-
tel dan pasien, tetapi untuk
menghibur para pasien yang
diisolasi selama berminggu-
minggu di sana.

Selain i tu, hotel-hotel
khusus pasien corona ini juga
akan ditenagai oleh para
tenaga medis, seperti dokter
dan perawat.(@RS)

Dompet Dhuafa Jepang Gandeng Restoran Indonesia

Berikan Makanan Gratis
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menjalani hari-hari seperti
hari-hari biasa.
Punggungnya menghitam
terbakar matahari karena

tak pernah pakai baju. Rambut
memanjang lengket satu sama lain,
mirip bulu wedhus gembel. Celana
pendek yang entah sudah berapa
tahun tak pernah ganti, dengan ikat
pingging tali karung, dengan belahan
pantat ke lihatan jika kita melihatnya
dari belakang karena ikat pinggang
tidak dipasang dengan benar.

Tanpa sandal, apalagi sepatu,
Sukari berjalan di tepi jalan. Seperti
biasa, ia berjalan di tepian meskipun
saat ini, ia mau tiduran telentang di
tengah jalan pun, ia akan aman dari
serudukan kendaraan.

Sukari terus berjalan, kadang
lebih tepat menjoged. Jogedannya
mengikuti syair yang keluar dari
bibirnya. Dari dulu syairnya sama:

Surip ketip
Blang kotek’an
Mlebu silit

SSSSSukukukukukaaaaarrrrriiiii

IA

Cerpen: Kuswinarto

Ketika jalan-jalan siang menggenang kesunyian
dicekam Corona, matahari dan tipis awan

mencari bulan di belantara aspal hitam, dan
rumah-rumah menutup diri dan menyulap ruang-

ruang jadi taman dihiasi bunga-bunga
kebahagiaan yang ditumbuhkan; Sukari tetap

Sukari.

Dadi golek’an

Itu yang diucapkan Sukari
sejalan-jalan. Diucapkan, lebih
tepatnya dinyanyikan. Langkah, tari,
dan nyanyian Sukari akan terhenti di
bagian syair mana saja, saat
matanya yang sambil jalan sambil
melihat ke mana-mana, melihat
tempat sampah di depan rumah atau
di pinggir jalan.

Melihat tempat sampah, apa pun
bentuknya, tak peduli bersih atau
kotor, mata Sukari berbinar. Jelas
hatinya penuh kebahagiaan. Padahal,
saat itu ia belum tahu persis tempat
sampah itu isinya apa. Bahkan belum
tahu ada isinya atau tidak. Berarti isi
tempat sampah adalah urusan lain,
atau urusan lanjutan saja. Baginya,
jelas tempat sampah adalah sumber
kebahagiaannya.

Dengan dada bahagia ia akan
mendekati tempat sampah yang
ditemukannya. Jika tempat sampah
ternyata kosong, ia akan segera balik
badan dan melanjutkan perjalanan.

Sepertinya tidak sedih. Ia akan
kembali berjalan dan kembali
bernyanyi:

Surip ketip
Blang kotek’an
Mlebu silit
Dadi golek’an

Syair itu diulang-ulangnya terus
sambil terus berjalan atau lebih tepat
menjoged. Kadang ia keasyikan
menyanyikan dan menarikan syair
itu. Jika keasyikan menyanyi dan
menari, ia akan menyanyikan syair
itu semakin cepat dan semakin
cepat, suaranya juga semakin keras.
Tariannya pun semakin lincah
meskipun seringnya juga gerakannya
semakin tidak beraturan, semakin
tak karuan.

“Gleng..gleng..gleng.. ndang tak

tak ndang gleng gleng gleng....
Hoiiii.... Sukari ndadi.....!!!!”

Diteriaki oleh orang yang melihat,
Sukari seperti tak peduli. Ia tetap
menari dengan gerakan sak karepe
dewe dan suara nyanyian keras. Tapi
ia tetap begitu jika ia belum
menyadari ada orang yang
meneriakinya. Jika ia sadar diteriaki,
kontan ia akan berhenti. Berhenti
bernyanyi, berhenti menari.

Pandangan matanya berubah
drastis, jadi pandangan mata tajam,
seperti menyimpan amarah dan
dendam. Lalu, di antara suara gelak
tawa ngakak orang(-orang) yang
melihatnya, Sukari akan jalan cepat
lurus ke depan, tidak noleh kiri-
kanan, tempat sampah terlewat pun
tidak ia pedulikan. Ia jalan cepat,
lurus ke depan, mengikuti lurusnya
tatapan matanya yang tajam seperti

sama sekali tak ada persahabatan,
bahkan tak ada kebahagiaan.

Dan, ketika jalan-jalan
menggenang kesunyian dicekam
Corona seperti hari-hari ini, matahari
dan tipis awan mencari bulan di
belantara aspal hitam, dan rumah-
rumah menutup diri dan menyulap
ruang-ruang jadi taman dihiasi
bunga-bunga kebahagiaan yang
ditumbuhkan; Sukari menemukan
kebahagiaan sejati.

Surip ketip
Blang kotek’an
Mlebu silit
Dadi golek’an

Ia keasyikan menyanyikan syair
itu dan menarikannya. Suaranya
semakin keras, gerakannya semakin
tak karuan. Ia menyanyi dan menari
di tengah jalan sunyi.

Tidak ada yang meneriaki,
“Sukari ndadi.....!”

Sukari menyanyi sampai njerit-
njerit dan njentit-njentit. Jogednya
juga sampai tertungging-tungging,
bahkan sampai seperti ayam kena
racun.

Hati Sukari tampak sangat
bahagia. Dan ia sehat-sehat saja,
dengan tubuh gobyos keringat. Ia tak
kenal Corona itu siapa. Kalau ada
nama di dunia ini yang ia kenal, itu
hanya dua nama. Pertama namanya
sendiri: SUKARI. Nama kedua yang
ia kenal adalah SURIP.

Dan tahukah Anda? Matahari dan
tipis awan yang siang itu mencari
bulan, mereka menemukannya di
belahan pantat Sukari, yang kelihatan
kalau dilihat dari belakang, karena
ikat pingging Sukari tidak dipasang
dengan benar. (*)

Blitar, 14/4/2020

SOLO, BI – Seniman kenamaan
Indonesia, Didi Kempot, me-
ninggal dunia pada Selasa,
sekitar pukul 7.45 WIB di RS
Kasih Ibu, Solo. Seniman
bernama asli Dionisius Prase-
tyo tersebut dimakamkan di hari
itu juga di TPU Desa Majasem,
Ngawi, Jawa Timur.

Didi Kempot dari awal kari-
ernya konsisten membawakan

lagu-lagu dengan tembang
Jawa. Itu menjadi motivasi
untuk para musisi daerah, salah
satunya Nur Bayan.

Melalui sambungan telepon,
pencipta lagu ‘Oplosan’ itu
mengatakan mendapat kabar
meninggalnya Didi Kempot dari
seorang teman di Solo. Dia tak
menyangka justru kabar duka
yang didapat.

“Iya barusan dapat kabar
juga dari teman-teman sih.
Sangat kaget sekali, sangat
mendadak sekali. Pas temanku
ke Solo baru titip salam buat
Mas Didi Kempot gitu, tiba-tiba
kok dengar kabar nggak ada,”
cerita Nur Bayan, Selasa (5/5/
2020).

Sesama penyanyi daerah,
Nur Bayan memuji Didi Kempot

adalah salah satu barometer
untuk anak muda. Pelantun
‘Stasiun Balapan’ itu juga
membawa semangat positif
untuk para musisi daerah terus
maju menunjukkan karya-
karyanya.

“Beliau sangat memotivasi,
menginspirasi, terutama seni-
man daerah yang menjadi ba-
rometer anak-anak muda
berpotensi. Motivator bagi saya

Pesan Terakhir Didi Kempot dalam Karya: Ojo Mudik
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