
TABLOID BERITA INDONESIA Edisi 204,  Juni 2020        E-mail: intermezo_red@yahoo.com      Telp. (852) 2180 9888  Fax. (852) 2151 9191

GRAGRAGRAGRAGRATISTISTISTISTIS
TIDAK BOLEH

DIJUAL

JIKA DITEMUKAN BERITA INDONESIA

DAN MAJALAH PEDULI DIJUAL

HUBUNGI :

2123-1118

14
HK SUDAH PERBOLEHKAN

BERKUMPUL HINGGA 50 ORANG

CARA RISMA SEMANGATI
TENAGA MEDIS SURABAYA

>>SELENGKAPNYA  DI HLM  10

23

Hong Kong, BI — Kegiatan PMI atau
Pekerja Migran Indonesia yang ada di
Hong Kong sangatlah beragam, dari
konseling hukum ketenagaan terkait
kontrak PMI, agama, hobi kreativitas dan
agama.
DI LUAR nama resmi sebuah kelompok,
banyak PMI  yang juga sangat perduli
dengan kondisi tanah air yang sering
sekali mengetuk hati mereka, contohnya
seperti saat musibah wabah ini.

SISI LAIN KEHIDUPAN
DAHLAN ISKAN07 ES DAWET +

NUTRIJELL COKLAT

IHARAPKAN uang
tersebut akan di-
belanjakan dan akan

membuat roda perdagangan
lokal Hong Kong kembali
bergulir.

Ribuan restoran Hong
Kong akan menawarkan dis-
kon 30 persen dalam kam-
panye diskon besar-besaran
di bulan Juli. Ini upaya me-
nyukseskan program peme-
rintah dalam memulihkan
ekonomi yang sedang sakit.

Promosi dan diskon yang

ditawarkan restoran di Hong
Kong akan dilakukan bersa-
maan dengan pemerintah
yang memberikan jutaan
selebaran senilai HK $ 10.000
(US $ 1.290).

Sekretaris Keuangan Paul
Chan Mo-po mengatakan

Juli, Restauran Hong Kong Berikan Diskon 30 Persen

HONG KONG, BI. – Hari pertama pelonggaran aturan
berkumpul boleh lebih dari 50 orang di Hong Kong
membuat banyak warga melakukan aktivitas layaknya balas
dendam.

Pada sektor makanan dan minuman, di Hong Kong yang
babak belur baru-baru ini, terdapat lonjakan pemesanan
hingga  80 persen dari angka sebelum coronavirus menjadi
pandemi.

Lonjakan itu juga terjadi pada masa sebelum rileksasi
diberlakukan.

Meski demikian, masih akan ada masalah jangka
panjangnya di Hogn Kong terkait dengan meningkatnya
pengangguran dan kurangnya wisatawan asing.

Simon Wong Kit-lung, yang menjalankan rantai
restoran 38-outlet dan menjabat sebagai ketua Asosiasi
Makanan dan Masakan Jepang-Hong Kong, juga
mengatakan industri pemesanan ada kenaikan sekitar
80 persen dari tingkat normal, bahkan di saat dalam
aturan kapasitas terbatas 4 - 8 orang. (scmp/id)

Pemesanan Restauran
Naik Hingga 80%

HONG KONG, BI – Pe-
merintah Hong Kong
hibahkan uang sebe-
sar HK$.10.000 dalam
upaya membangun
kembali perekono-
mian masyarakat.

FLP Hong Kong Hanya Dibekukan Sementara

D

penawaran khusus juga akan
diumumkan dari pengecer
dan sektor perjalanan dalam
beberapa hari mendatang.

Diharapkan sekitar 6.000
restoran bergabung sukarela
dengan program pemotongan
harga untuk menu malam hari

yang akan diluncurkan industri
pada 15 Juli, bertepatan dengan
distribusi bantuan tunai satu kali
untuk sekitar 7 juta warga Hong
Kong.

Melalui bantuan tersebut
pemerintah mendorong war-
ga untuk membelanjakan

uang hibah HK $ 10.000
mereka supaya perekono-

HONG KONG, BI — Tidak
dibubarkan, Forum Lingkar Pena
(FLP) Hong Kong hanya dibe-
kukan sementara.Ketua Umum
BPP FLP menetapkan pem-
bekuan FLP Wilayah Hong Kong
untuk sementara waktu hingga
dalam batas yang tidak diten-
tukan.

Banyak sebab yang mem-
bulatkan keputusan FLP Hong
Kong untuk beristirahat. Situasi
politik Hong kong yang saat ini
tidak mendukung, ditambah
adanya pandemi Covid-19.
Puluhan anggotan juga telah
pulang kampung dan menjadi
kendala regenerasi.

Kemudian, atas pertim-

bangan bersama pengurus,
mantan  ketua FLP Hong Kong,
serta mengingat pasal 52

Anggaran Rumah Tangga FLP
tentang pembekuan FLP
Wilayah, keputusan berat itu pun

ditetapkan.
Pembelajaran menulis dan

segala bentuk aktivitas orga-
nisasi FLP Hong Kong telah
berhenti untuk sementara sejak
10 Februari 2020. Perihal ini
telah disesuaikan berdasarkan
surat keputusan yang dite-
tapkan di Depok, 18 Maret
2020, oleh Ketum BPP FLP, Yeni
Mulati S.Si, MM (Afifah Afra); SK-
041/BPP/FLP/III/2020 tentang
Pembekuan FLP Wilayah Hong
Kong.

“FLP Hong Kong Hong Kong
tidak dibubarkan. Sekali lagi,
tidak dibubarkan. Tetapi,
dibekukan untuk batas waktu
yang tidak ditentukan. Sewaktu-

waktu apabila ingin kembali mengaktifkan FLP Hong
Kong, bisa langsung menghubungi FLP Pusat,” ujar Ema
Laura, Ketua FLP HK kepada BI. Hong Kong (17/6/2020).

Ema Laura, ketua FLP Hong Kong periode 2019-
2020, kepada BI pun menyampaikan bahwa ada
banyak hal yang dihadapi FLP Hong Kong. Proses

mian segera kembali pulih.
(bi/scmp)
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Cerita Didalam Pandemi

sebagai tindakan rasisme, hingga
memicu adanya protes rusuh dari
warga kulit hitam dan ras lain yang
ada di Amerika Serikat.

Kerusuhan di Amerika tersebut
sempat membuat  kekawatiran
akan semakin merebaknya virus
corona, sementara hingga saat ini
pun Amerika masih mencatat
banyak sekali kasus dan kematian
akibat paparan covid-19.

Sedih, banyak anak sekolah dan

Harapan hidup dengan tatanan baru atau new nor-
mal sudah mulai terasa, yang mana setiap orang
yang menginginkan selamat dari penularan covid-
19 harus bisa menahan diri agar tak berbaur dengan
orang-orang yang tidak mempedulikan aturan
kesehatan darurat pandei covid-19.

I Indonesia beberapa Mall
Besar sudah dibuka lagi,
tentu saja ini adalah sebuah
godaan bagi yang biasa

jalan-jalan di mall, namun pemi-
kiran untuk hidup sehat disaat
pandemi ini harus dijadikan acuan
untuk tetap jaga jarak dari adanya
sebuah kerumunan.

Ditengah kisruh negara satu
dengan negara lain, Polisi Amerika
Serikat menangkap penjahat
dengan cara yang dinilai salah
hingga memicu keributan yang
luar biasa hingga kini.

George Floyd, meninggal
dalam sergapan Polisi, karena
susahnya menangkap buronan ini
polisi gemas hingga menindih
leher penjahat itu hingga tewas.
Kematian Floyd dinilai oleh publik

orang tua yang menginginkan
pandemi ini akan segera lerai
meskipun anti virusnya belum bisa
ditemukan, namun dunia masih egois
dan ribut karena hal-hal yang sebe-
narnya bisa kita simpan sementara
hingga pandemi berakhir.

Semoga Antivirus Covid-19
segera tercipta agar yang
“dirumahsaja” tak ikut was-was saat
melihat berita kisruh dan keru-
munan masa. Amin. (redaksi)

Di Hong Kong, pemerintah
sudah memberikan banyak ke-
longgaran untuk berkumpul
dengan teman, namun bukan
berarti kita tidak perlu lagi memi-
kirkan tentang protokol kesehatan,
sebab protokol tersebut diciptakan
dengan tujuan memutus mata
rantai penularan covid-19.

Di negara lain, China diseteru
oleh banyak negara terkait
pandemi ini, dari Amerika, Inggris ,
Australia hingga India.

Organisasi kesehatan dunia,
WHO juga mendapat banyak
serangan akibat adanya pandemi
ini, banyak tuduhan yang dilon-
tarkan oleh pemerintah Amerika
dan kroninya.

D EDITORIAL

CER MIN

DIKISAHKAN, Nabi Nabi Daud AS
merupakan sosok yang disiplin dan
dikenal sebagai seorang yang
memiliki suara yang sangat merdu,
bahkan burung-burung pun ikut
melantunkan zikir bersamanya,
yakni membaca kitab Zabur.
Namun ketika Nabi Daud sedang
duduk di rumah ibadah, ia melihat
seekor ulat merah melintas di
tanah.

“Apa yang dikehendaki Allah
dengan ulat ini?” ujar Nabi Daud
berkata kdalam hati.

Atas izin Allah, ternyata ulat
tersebut dapat berbicara dengan
bahasa manusia untuk menje-
laskan tentangnya (ulat merah)
kepada Nabi Daud yang sudah
melihatnya.

“Wahai Nabiyallah, apabila
siang datang, Allah mengilhamkan
kepadaku untuk membaca:
Subhanallah wal hamdulillah wa
laa ilaaha illallah wallaahu akbar,

Jangan Remehkan Sesama Ciptaan Allah
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sebanyak seribu kali.
Dan jika malam datang, Allah

mengilhamkan kepadaku untuk
membaca: Allahumma shalli ‘alaa

Muhammad an nabiyyil ummiyyi
wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa
sallam, sebanyak seribu kali.” kata
ulat merah itu.

Mendengar pernyataan ulat
merah itu, Nabi Daud pun
terkesima dan tidak menyangka
jika serangga kecil itu selalu berzikir
kepada Allah. Kemudian, ulat
tersebut bertanya kepada Nabi
Daud:

“Lalu engkau ya Nabiyallah, apa
yang akan engkau katakan agar aku
memperoleh faedah darimu?”
tambahnya.

Nabi Daud pun langsung
menangis dan bersimpuh
memohon ampun kepada Allah
karena ia telah meremehkan ulat
merah itu. Ia takut jika Allah
menghendeki sesuatu, sebab telah
memandang kecil ulat yang mana
juga makhluk hidup ciptaan Allah.

Kesimpulan dari kisah di atas
adalah, sesama ciptaan Allah
janganlah saling meremehkan,
bagaimana bentuk dan wujudnya
mereka tetap punya hak akan
dunia ini. (Ars)





Pengaturan Kerja dan Liburan

D

Pandemi global COVID-19 telah membuat semua orang
panik dan tertekan. Dengan berkurangnya jumlah wabah
di Hong Kong pada bulan Mei, departemen pemerintah
mulai melanjutkan operasi normal, dan begitu juga kelas
sekolah. Namun, banyak kesenjangan sosial yang muncul
pada masa ini. Banyak komunitas yang kurang beruntung
dihadapkan pada masa-masa yang jauh lebih sulit
daripada yang lain. Di antara mereka adalah komunitas
Pekerja Rumah Tangga (PRT) asing.

(Artikel ini diterbitkan dalam bahasa Cina di situs web am730 pada 14
Mei 2020) http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/
chairpersonsperspectives.aspx

Catatan: Pertanyaan tentang COVID-19 dan Undang-undang Diskriminasi
Kecacatan untuk Pekerja Rumah Tangga Asing dan Majikannya telah
diunggah ke situs web kami https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/
showcon ten t .aspx?con ten t=COVID-19%20and%20Dis
crimination#Content6

Jika Anda didiskriminasi atau dilecehkan karena jenis kelamin, ras,
kecacatan, kehamilan, status keluarga atau status perkawinan, Anda dapat
menghubungi kami :

EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION
Hotline : 2511 8211
Fax : 2511 8142
Email : eoc@eoc.org.hk
SMS Layanan Pertanyaan: 6972566616538
(Untuk orang dengan gangguan pendengaran / kesulitan bicara)
Alamat: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Layanan penterjemah dapat diatur berdasarkan permintaan, tergantung
ketersediaan

ALAM pertemuan baru-baru ini
dengan rekan saya, saya
menerima pertanyaan tentang

pengaturan kerja dan liburan untuk
PRT asing di bawah pandemi COVID-
19 dari salah satu teman saya yang
mempekerjakan seorang PRT asing
untuk mengurus keluarganya. Saya
ingin berbagi dengan Anda di kolom
ini, pertanyaan dan jawaban yang
kami miliki.

Rekan saya: Apakah melanggar
hukum jika Majikan memberhentikan
PRT yang keluar pada hari liburnya
selama pandemi, karena takut
PRTnya terjangkit virus?

Saya: Menurut Undang-undang
Diskriminasi Kecacatan (DDO),
majikan mungkin telah melakukan
tindakan diskriminatif yang melang-
gar hukum jika ia memperlakukan
karyawan dengan kurang baik
(misalnya, pemecatan) dengan
alasan kecacatan karyawan. Patut
dicatat bahwa definisi kecacatan
berdasarkan DDO mencakup keca-
catan yang diperkirakan terjadi pada
seseorang. “Kecacatan yang diper-
kirakan” adalah kecacatan yang
hanya diperkirakan terjadi kepada
seseorang yang tidak memiliki
kecacatan ter tentu. Itu berar ti
meskipun PRT Asing Anda tidak
terinfeksi dengan virus corona baru,

tetapi Anda berpikir bahwa dia ter-
jangkit dan karenanya mendes-
kriminasinya, maka Anda mungkin
telah melanggar undang-undang
tersebut.

Bagian 61 dari DDO menyatakan
tidaklah melanggar hukum untuk
memperlakukan seseorang kurang
menyenangkan jika kecacatan sese-
orang tersebut merupakan penyakit
yang menular dan tindakan diskri-
minasi secara wajar diperlukan untuk
melindungi kesehatan masyarakat.
Karena itu, kita harus memastikan
bahwa tindakan diskriminatif benar-
benar “diperlukan”. Pemerintah telah
menerapkan langkah-langkah jaga
jarak sosial semenjak bulan Maret,
termasuk memberlakukan batasan
pada jumlah orang dalam kelompok
yang berkumpul di tempat-tempat
umum. Berdasarkan latar belakang
seper ti itu, mungkin melanggar
hukum bagi majikan untuk member-
hentikan PRT nya berdasarkan ang-
gapan bahwa PRT tersebut telah ter-
kontaminasi virus korona karena dia
pergi keluar pada hari istirahatnya.
Dan terlebih lagi, Majikan tidak me-
miliki bukti nyata bahwa pemecatan
tersebut secara wajar diperlukan
untuk melindungi kesehatan masya-
rakat.

Rekan saya: Apakah Majikan
memiliki wewenang untuk meminta

PRT Asing mereka untuk bekerja atau
tidak pergi pada hari istirahat?

Saya: Sehubungan dengan keadaan
darurat kesehatan COVID-19,
Pemerintah mengimbau kepada PRT
Asing untuk tetap di rumah untuk
istirahat pada hari istirahat mereka
untuk menjaga kesehatan pribadi
masing-masing. Mereka harus
menahan diri untuk tidak pergi keluar
atau berpartisipasi dalam kegiatan
sosial seperti pertemuan makan, dan
harus menjaga jarak sosial terhadap
orang lain untuk melindungi diri mereka
dari virus dan untuk mencegah
menyebarnya virus di masyarakat.
Namun, pengaturan pada hari istirahat
harus disepakati bersama oleh
Majikan dan pekerja. Majikan harus
menjelaskan keadaan khusus kepada
PRT Asing mereka dalam diskusi
pengaturan hari istirahat.

Kedua belah pihak harus saling
memahami situasi satu sama lain dan
melawan virus bersama. Seorang
majikan yang memaksa PRT Asing
untuk bekerja pada hari istirahat tanpa
persetujuan PRT Asing atau gagal
memberikan hari istirahat kepada PRT
Asing adalah pelanggaran terhadap
Undang-undang Ketenagakerjaan dan
dapat diminta per tanggungjawa-
bannya di pengadilan.

Saya harap informasi di atas dapat membantu Anda memahami dengan
jelas tentang pengaturan kerja dan hari libur PRT Asing selama wabah pandemi
COVID-19. Untuk memperjelas penerapan undang-undang anti-diskriminasi
pada berbagai skenario di tengah pandemi, sebuah halaman web yang
didedikasikan untuk COVID-19 telah disiapkan di situs web EOC, yang
menyatukan siaran pers dan artikel opini yang diterbitkan oleh EOC sehubungan
dengan pandemi, wawancara radio, dan informasi tentang layanan, yang
disediakan oleh organisasi non-pemerintah. Silakan kunjungi halaman web
tersebut dan dapatkan informasi terkini.

Selama masa-masa sulit untuk mengatasi COVID-19, kita harus tetap
bersatu dan memperlakukan semua orang dengan empati. Hanya dengan
cara ini kita dapat menghilangkan diskriminasi dan prasangka.

Ricky CHU Man-kin
Ketua, Komisi Persamaan Kesempatan

(Equal Opportunities Commission – EOC)

Ricky CHU Man-kin
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untuk Pekerja Migran Indonesia
dalam Wabah Pandemi COVID-19
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ABEL DATA di bawah
laut yang menghu-
bungkan AS ke Hong
Kong, tampaknya

akan ditolak oleh pemerintah
AS karena adanya kehawatir
fihak Amerika bahwa  China
akan mencuri data, mereka .

Pacific Light Cable Net-
work, yang disokong oleh
Google dan Facebook,
dirancang untuk mening-
katkan kecepatan dan kapa-
sitas internet.

Tapi komite pemerintah
AS yang dikenal sebagai
“Team Telecom” kini mere-
komendasikan agar AS me-
nolaknya. Hal ini diprediksi
akibat adanya ketegangan

AS Larang Pasang Kabel Internet ke China
dengan Alasan Keamanan Nasional

AMERIKA SERIKAT, BI – Perseteruan Amerika
Serikat (AS) dan China sudah merembet ke
larangan bawah laut , dikabarkan BBC News
AS tolak kabel internet Pacific Light Cable Net-
work ke Tiongkok.

perang dagang antara kedua
negara tersebut diatas.

Dan, pelarangan ini masuk
ke kasus demi keamanan
nasional, ini kabel internet
pertama yang ditolak oleh AS
dengan alasan tersebut.

Apa itu Pacific Light Cable
Network?

Di seluruh dunia, ada
ratusan kabel bawah laut yang
menyediakan konektivitas
internet.

Kabel baru ini diumumkan
pada 2016 sebagai hasil ke-
mitraan antara Google,
Facebook, dan perusahaan
lain.

Google mengatakan

kabelnya akan sepanjang
12.800 km dan akan menjadi
“rute trans-Pasifik berkapa-
sitas tertinggi”.

“Dengan kata lain, [kabel
itu] akan menyediakan kapa-
sitas yang cukup bagi Hong
Kong untuk melakukan 80
juta panggilan konferensi
video HD (High-Definition,
kualitas tinggi) dengan Los
Angeles,” kata perusahaan
itu.

Kabel telah diletakkan,
dengan biaya yang dilaporkan
sebesar “jutaan dolar”, namun
perlu persetujuan untuk
beroperasi.

Salah satu perusahaan
yang bekerja dengan Face-
book dan Google adalah grup
Dr Peng, raksasa broadband
di Tiongkok.

Apa kata Team Telecom?
Komite telah mereko-

mendasikan persetujuan
untuk bagian yang meng-
hubungkan AS dengan Tai-
wan dan Filipina.

Tapi pada hari Rabu,
mereka merekomendasikan
bagian yang menghubung-
kan AS ke Hong Kong ditolak
“dengan alasan keamanan
nasional”.

Alasan mereka termasuk:
“Upaya berkelanjutan

China untuk mendapatkan
data pribadi sensitif jutaan
orang AS”

“Akses China ke data
negara lain melalui kedua
investasi infrastruktur digital”

“Hubungan Dr Peng
Group dengan intelijen dan
layanan keamanan China,
dan kewajibannya di bawah
undang-undang intelijen dan
keamanan siber China”

“Tindakan China baru-
baru ini untuk menghapus
otonomi Hong Kong dan
memungkinkan kemungki-
nan bahwa intelijen China
dan layanan keamanan akan

beroperasi secara terbuka di
Hong Kong”

Keputusan akhir akan
diambil oleh Komisi Komu-
nikasi Federal AS.

Apa latar belakangnya?
Setelah Presiden Trump

berkuasa, AS memberlakukan
tarif miliaran dolar untuk
barang-barang China. Tiong-
kok membalas dengan lang-
kah serupa untuk barang-
barang AS.

Trump telah lama menu-
duh China melakukan praktik
perdagangan yang tidak adil
dan pencurian kekayaan inte-
lektual.

AS juga menyasar peru-
sahaan teknologi China,
Huawei, menyebutnya anca-
man keamanan nasional,
dan mengambil sikap yang
lebih agresif terhadap Hong
Kong.

China tengah berusaha
menerapkan undang-undang
keamanan di Hong Kong, yang
merupakan wilayah adminis-
trasi khusus Cina. Namun AS,
dan beberapa negara lain,
mengatakan undang-undang
itu akan mengancam otonomi
Hong Kong.

Trump juga mengatakan ia
akan menghapus status
istimewa Hong Kong dalam
hukum AS.(bbc/id)

KOREA UTARA, BI – Melansir
bbc Indonesia. Korea Utara
menjelaskan kenapa ia
meledakkan kantor penghu-
bung dengan Korea Selatan
pada Selasa (16/06) yang ter-
letak di sebuah kota per-
batasan.

Lewat sebuah artikel yang
dimuat di media pemerintah,
Korut menuding Korsel mel-
anggar persetujuan yang
dicapai keduanya pada 2018
dan menyebut Korsel sebagai
“anjing kampung.”

Sementara itu, adik Kim
Jong-un, Kim Yo-jong menye-
but presiden Korsel Moon
Jae-in “menggantungkan
lehernya di lubang tali yang
dibuat oleh pendukung kega-
galan Amerika Serikat.”

Meskipun Korsel menga-
takan masih bersedia berun-
ding, Korsel telah mengecam
peledakan itu sebagai aksi

Korut yang tidak masuk akal
dan merusak.

Korut juga kembali meng-
ancam untuk menempatkan
tentaranya di zona demilita-
risasi perbatasan. Ia memper-
ingatkan “kehancuran total”
yang akan dihadapi kedua
negara.

Ketegangan antara Korut
dan Korsel meningkat drastis
dalam beberapa minggu ter-

akhir, yang sebagian dise-
babkan oleh penyeberang
asal Korut di Korsel yang
mengirimkan propaganda
lewat perbatasan.

Apa yang Korea Utara
katakan?

Media pemerintah Korea
Utara menuding Korea Sela-
tan “dengan sistemis melang-
gar dan menghancurkan”

kesepakatan yang dicapai
pada 2018, termasuk Dekla-
rasi Panmunjom.

Artikel itu menyanding-
kan Menteri Pertahanan
Korsel dengan “anjing kam-
pung galak” yang “menyom-
bong dan menggertak, mena-
kuti rekan dialognya dan me-
micu atmosfer yang konfron-
tasional.”

Artikel ditutup dengan
sebuah peringatan bahwa
ledakan kantor pada Selasa
(16/06) bisa saja “awal dari
kehancuran total terhadap
hubungan Korut-Korsel.”

Korut ‘ledakkan kantor
penghubung’ dengan Korsel
dekat perbatasan

‘Senjata rahasia’ Korea
Utara itu bernama Kim Yo-
jong, adik Kim Jong-un.

Siapa Kim Yo-jong, adik
Kim Jong-un yang bertang-
gung jawab memoles citra

pemimpin Korut?
Sementara itu, militer Ko-

rea Utara mengatakan akan
mengerahkan tentara ke dua
lokasi yang menjadi simbol
kerjasama Korut-Korsel di
masa lalu: komplek industri
Kaesong yang kini tutup dan
zona turis Gunung Kumgang
di pesisir timur.

“Alasan kenapa kesepaka-
tan utara-selatan yang isinya
sangat bagus, tapi tidak dite-
rapkan sama sekali adalah
karena Menteri Pertahanan
Korsel menggantungkan
lehernya di lubang tali yang
dibuat oleh pendukung
kegagalan Amerika Serikat.

“Bahkan sebelum tinta
kesepakatan utara-selatan
kering, ia menerima ‘kelom-
pok kerja Korea Selatan-AS’ di
bawah paksaan tuannya.”

Bagaimana respon

Korsel?
Kantor Presiden Korsel

Moon Jae-in mengatakan
pada Rabu (17/06) bahwa aksi
Korut tersebut tidak masuk
akal. Ia juga memperingatkan
bahwa Seoul tidak akan lagi
menerima perilaku Korea
Utara yang tidak berdasar.

Meski kantor penghu-
bungnya diledakkan, Korsel
mengatakan masih berharap
kesepakatan yang dicapai
pada 2018 di Pyongyang bisa
dihormati.

“Sikap mendasar kami
adalah kesepakatan militer 19
September harus dipatuhi de-
ngan benar untuk mene-
gakkan perdamaian di Seme-
nanjung Korea dan mence-
gah bentrok yang tidak dise-
ngaja,” kata menteri perta-
hanan Korsel.

Korea Utara Ledakkan Kantor Penghubung Korea Selatan
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RENGGONO menje-
laskan, virus baru bisa
saja bermunculan di
masyarakat selain

COVID-19. Oleh karena itu
Indonesia perlu memiliki
ketahanan pangan agar bisa
bertahan dalam situasi
pandemi virus.

Trenggono mengung-
kapkan itu saat menjadi
pembicara dalam diskusi
virtual digelar Ikatan Alumni

Institut Teknologi Bandung
wilayah Jawa Timur dengan
tema Penguatan Pangan dan
Kesehatan Rakyat Sebagai
Basis Ketahanan Negara
Pascapandemi, Kamis (18/
6).

“Indikator ketahanan
pangan harus ditingkatkan di
masa depan untuk meng-
antisipasi serangan wabah
penyakit,” kata Trenggono.

Lebih lanjut, dia mene-

Wamenhan: Ketahanan Pangan Harus
Ditingkatkan, Antisipasi Wabah Penyakit

T

JAKARTA, BI - Wakil Menteri Per tahanan
(Wamenha) Sakti Wahyu Trenggono berbicara
soal pentingnya ketahanan pangan untuk
mengantisipasi dampak dari wabah virus pada
masa mendatang.

rangkan, sektor ekonomi
sangat rentan terdampak jika
virus mewabah seperti seka-
rang ini. Hal itu perlu dijawab
pemerintah dengan keter-
sediaan pangan.

Sebab, kelompok masya-
rakat yang terdampak dari sisi
ekonomi, akan disuntikkan
bantuan pangan pada masa
virus mewabah.

“Oleh karena itu semua
elemen bangsa perlu beker-
jasama secara serius mela-

wan ancaman pandemi agar
ketahanan nasional terjaga,”
beber dia.

Wamenhan pun mema-
parkan, untuk sektor pangan,
komoditas yang banyak
dikonsumsi masyarakat
adalah beras, gula, terigu, dan
kedelai.

“Beberapa komoditi
seperti beras dan gula itu
perlu perhatian kondisi
cadangannya. Di samping
itu sekarang ada pergeseran

di mana Indonesia menjadi
konsemen mie terbesar
kedua di dunia. Ini membuat
impor gandum tinggi,
begitu juga kedelai,” beber
dia.

Dia menjelaskan, keta-
hanan pangan ialah alat
tempur Indonesia saat
berperang melawan virus
ketika mewabah. Setidak-
nya, stok pangan nasional
harus tersedia dalam jangka
panjang agar tidak meng-

andalkan impor.
“Kami dari Kemenhan

sedang mengajukan satu
model yang bisa mening-
katkan ketahanan pangan
nasional,” ujar dia.

Adapun, kata Trenggono,
model yang dimaksud yakni
membuat lahan khusus
untuk ketahanan pangan
nasional.

Mengutip kajian Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas),
terdapat 16,6 juta hektar
kawasan hutan nonhutan
layak dikonversi menjadi
lahan pertanian produktif.
Sebagian besar lahan itu
berada di Papua, Kalimantan,
dan Sumatra.

“Kami ingin mengop-
timalkan lahan ini agar tidak
menjadi opportunity loss
bagi negara.

Rasionalisasi kawasan
hutan adalah faktor penting
bagi kelestarian pengelolaan
hutan dan enjadi enabler
untuk pembangunan nasio-
nal,” ucap dia.

Dia berharap, jika
rencana pengadaan lahan
pangan ini terealisasi, bisa
menyumbang sekitar 20
persen cadangan pangan
nasional nantinya.

“Kami pastikan ini me-
mang untuk ketahanan pa-
ngan, jadi kawasan yang
dipilih tidak boleh berubah
fungsi dari kawasan tanaman
pangan yang akan kami
kembangkan,” pungkas dia.
(mg10/jpnn)

— adalah aksi paling simbolik yang
pernah dibuat Korut.

Mengapa ini terjadi?
Penjelasan resmi Korut adalah

karena Pyongyang marah adanya
propaganda dari Korsel yang

m e l i n t a s i
perbatasannya.
Namun propa-
ganda ini
bukanlah hal
baru.

K e l o m p o k
aktivis di Korsel
sering mengirim
balon melintasi
p e r b a t a s a n
dengan mem-
bawa benda-
benda seperti

selebaran yang mengecam pelang-
garan hak asasi manusia yang
dilakukan oleh Pyongyang.

Analis mengatakan Korea Utara
mungkin dengan sengaja mencoba
memperkeruh situasi untuk
mendapatkan posisi yang lebih baik

jika perundingan diplomasi
antara kedua negara dilan-
jutkan,

Ini adalah pesan yang
ditujukan untuk Seoul dan
Washington DC, kata Jeongmin
Kim, Koresponden media Korut
NK News di Seoul, kepada BBC.

Peledakkan kantor penghu-
bung itu “tidak ada hubu-
ngannya dengan relasi AS-Ko-
rea Utara,” kata Jeongmin.

Namun “peledakan itu bisa
dijadikan pesan bahwa Korut
siap untuk tidak melakukan
gestur niat baik yang di-
publikasikan dengan luas,
seperti yang dilakukannya di
masa lalu—jika mereka tidak
mendapatkan apa yang mereka
inginkan.” (bbc Indonesia)

Walaupun demikian, ia
memperingatkan bahwa setiap
aksi militer oleh Korut akan
dimonitor dari dekat, dan ia akan
“merespon kuat” setiap provokasi
militer.

Korsel juga menawarkan
mengirim delegasi khusus untuk
mendinginkan tegangan kali ini,
namun Korut dengan segera
menolak ide tersebut.

Apa penyebab ketegangan
kali ini?

Korut meledakkan sebuah
kantor penghubung Korsel-Korut
yang terletak di perbatasan, tapi
masuk wilayahnya, pada Selasa
(16/06)

Kantor tersebut dibuka pada
2018 —tahun yang penuh
dengan diplomasi intems— untuk
membantu komunikasi kedua
belah pihak.

Awal bulan ini, Korut marah
soal propaganda lintas batas dan
memutuskan semua komunikasi
dengan Korsel.

Pyongyang lalu meningkatkan
ketegangan antara dua Korea
dengan mengancam akan
menempatkan kembali tentara di
area zona perbatasan yang telah
ditinggalkannya sejak
kesepakatan denuklirisasi tercapai
pada 2018.

Peledakkan kantor peng-
hubung tersebut —yang kosong
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JPNN.COM, JAKARTA - Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indra-
wati mengatakan, dalam
kondisi yang tidak pasti saat
ini, penetapan asumsi
pertumbuhan ekonomi juga
sulit dipastikan.

Sri Mulyani me-
ngungkap hal itu
m e n a n g g a p i
p a n d a n g a n
Fraksi PDIP,
G o l k a r,

Gerindra, Nasdem, PKB,
Partai Demokrat, PKS,
PAN dan PPP atas
asumsi pertumbuhan
ekonomi 2021

sebesar 4,5 persen
hingga 5,5 persen
yang ditetapkan

pemerintah.
I a

m e n j e -
laskan ber-
bagai lem-

baga internasional telah
melakukan revisi penurunan
proyeksi pertumbuhan ekonomi
secara sangat tajam.

Menggambarkan proses
pemburukan ekonomi dunia 2020
sangat cepat dan dahsyat.

ri menjelaskan lembaga The
Organization for Economic Co-
Operation and Development
(OECD) merevisi pertumbuhan
ekonomi dunia sangat dalam, dari
semua diproyeksikan pada tingkat

2,4 persen menjadi kontraksi atau
-6,6 persen hingga -7,6 persen.

Selain OECD, Bank Dunia juga
melakukan revisi pertumbuhan
ekonomi dunia dari 2,5 persen
menjadi -5,2 persen.

Kemudian, International Mon-
etary Fund (IMF) dari 3,3 persen
menjadi -3 persen.

“Kami yakin akan segera
direvisi pada Juli mendatang,” kata
Mulyani dalam Rapat Paripurna
DPR dengan agenda tanggapan

pemerintah terhadap pandangan
fraksi-fraksi terhadap kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal RAPBN Tahun
Anggaran 2021.

Sri menjelaskan pemerintah
bekerja keras untuk menahan
dampak negatif dari Covid-19
terhadap masyarakat dan
perekonomian.

Berbagai langkah stimulus,

Sri Mulyani Sebut Gambaran Ekonomi 2021 Diliputi Ketidakpastian

MENURUT Leo, RUU
Cipta Kerja bisa me-
nyediakan kemu-
dahan-kemudahan
berinvestasi dan
membuka usaha
yang berimplikasi
pada penyerapan te-
naga kerja.

“Di satu sisi kemudahan
untuk perizinan dan investasi
itu disediakan oleh RUU ini. Di
sisi yang lain RUU ini juga

Dampak Positif RUU Cipta Kerja Beri
Bagi Perekonomian Indonesia

JAKARTA, BI - Leo Agustino, Pengamat
Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng
Tir tayasa, menilai RUU Cipta Kerja akan
memberikan dampak dan implikasi yang positif
bagi perekonomian Indonesia.

menyediakan ke-
sempatan karena
nanti mudah untuk
membuat usaha,
mudah untuk mem-
buat pabrik, mudah
untuk mendirikan
perusahaan maka
tentunya akan ber-

implikasi pada penarikan
lapangan pekerjaan bagi
warga masyarakat. Jadi antara
kemudahan berinvestasi

dengan ketenagakerjaan ini
sebetulnya ada kaitan,” ujar
Leo dalam diskusi virtual
Jaringan Bonus Demografi

bertajuk Solusi Pengang-
guran di Era New Normal,
Kamis (18/6).

Direktur Riset Indonesian

Politics Research and Consult-
ing ini menjelaskan jika
melihat proses pembentukan
RUU ini, maka tujuan dari RUU

ini adalah untuk mendere-
gulasi kebijakan-kebijakan
yang menghambat masuknya
investasi di Indonesia.

Leo menambahkan ma-
syarakat akan merasakan
manfaat dari RUU ini dalam
jangka panjang. Menurutnya
masyarakat harus sabar
karena dalam sebuah kebi-
jakan ada tahapan-tahapan
yang harus dilalui prosesnya.

“Hitungannya juga bukan
satu dua minggu. Hitungan-
nya bulan bahkan mungkin
tahunan. Artinya apa, dalam
jangka pendek RUU ini belum
berdampak apa-apa, tapi
dalam jangka menengah dan
jangka panjang ya saya kira dia
akan memberikan dampak,
efek, dan implikasi yang
positif,” ucap Leo.

“Nah celakanya memang
orang kita itu tidak sabar,
penginnya UU dibuat lang-
sung berimplikasi kepada kes-
ejahteraan mereka ya gak bisa
juga. Karena segala sesuatu
itu butuh proses dan ketika
kita berbicara mengenai pro-
ses, proses itu memakan wak-
tu,” tambah Leo.(chi/jpnn)

Leo Agustino DPR akan kawal RUU Cipta Lapangan Kerja agar tidak merugikan daerah
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Cara Risma Menyemangati Tenaga Medis Surabaya
SURABAYA, BI - Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini menyempatkan diri
berkeliling ke beberapa rumah
sakit untuk memberikan semangat
kepada dokter, perawat hingga
memberikan tali asih dan sembako
kepada petugas kebersihan yang
ikut menangani COVID-19.

“Terima kasih ya pak, ya bu,” kata
Wali Kota Risma kepada para dokter,
perawat dan petugas kebersihan di
Rumah Sakit Darmo, Surabaya,
Jatim, Kamis (18/6).

Awalnya, Risma mendatangi

Rumah Sakit Adi Husada kemudian
ke Rumah Sakit Premier Surabaya,
lalu ke Rumah Sakit Islam (RSI)
dilanjutkan ke Rumah Sakit Katolik
St. Vincentius a Paulo (RKZ) dan
terakhir ke Rumah Sakit Darmo.

Selama keliling ke lima rumah
sakit itu, rombongan Wali Kota
Risma ini berkali-kali berhenti untuk
sekadar mengingatkan warga untuk
selalu memakai masker dan jaga
jarak.

Bahkan, Risma juga berkali-kali
membagi-bagikan masker merah-

putih bantuan dari artis ibu kota, Ari
Lasso.

Saat tiba di rumah sakit itu,

Risma langsung disambut para
petugas kebersihan, manajemen
rumah sakit, dokter dan perawat. Ia
pun langsung memberikan tali asih
dan bantuan sembako kepada para
petugas kebersihan itu.

Sedangkan para manajemen,
dokter dan perawatnya diberi
setangkai bunga tanda ucapan
terima kasih dan mendorong
mereka supaya terus semangat.

Setiap berkunjung ke rumah
sakit-rumah sakit itu, Risma
menyampaikan terima kasih karena

telah membantu warga Kota
Surabaya dalam memerangi COVID-
19 hingga mereka banyak yang
sembuh.

Ia juga mengakui tidak bisa
membalas apa-apa kebaikan tim
medis itu, namun ia berdoa semoga
Tuhan yang akan membalas semua
kebaikan tim medis itu.

Risma juga mengaku ikut
merasakan kecapekan tim medis
yang berada di garda terdepan
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Taiwan Butuh Tambahan PMI di Lima
Sektor Baru di Bidang Pertanian

Taiwan, BI - Ada kabar baik untuk calom
Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Taiwan,
yang mana fihak Kementerian Tenaga Kerja Tai-
wan (MOL) baru-baru ini mengubah undang-
undang tentang job pekerja migran sektor
per tanian guna menentukan penambahan
ruang lingkup yang sekarang hanya berlaku
untuk sektor peternakan sapi perah.

ELANSIR suarabmi,
adapun penam-
bahan ruang ling-
kup yang baru

meliputi lima sektor terdiri
dar tanaman anggrek,
budidaya jamur untuk

M

konsumsi, perkebunan
sayuran, pembiakan ikan atau
sektor perikanan.

Selain itu, memberi
makan ternak seperti domba,
babi, ayam, bebek, angsa juga
termasuk di dalamnya dan
memenuhi syarat untuk bisa
merekrut pekerja migran

Dengan demikian, diha-
rapkan bahwa ada jumlah
peningkatan perekrutan
pekerja migran untuk sektor
pertanian secara keselu-
ruhan bisa mencapai 1.600
orang.

Perubahan undang-unda-
ngang yang ditetapkan ter-
sebut dikarena oleh faktor
mayoritas anak muda Taiwan
yang tidak tertarik dengan
dunia pertanian, sementara
para petani yang sudah ada

saat ini mulai menua
akibat usia.

Karena sebab sum-
ber daya manusia
tersebut disampaikan
oleh Komite pertanian
bahwa dibidangnya saat
ini  kekurangan tenaga
kerja, dan untuk
menebusnya mereka
terus mempromosikan
tenaga kerja untuk
dipekerjakan di sektor
pertanian. (@rs)

JAKARTA, BI – Pemerintah
kembali akan memulangkan
ribuan Pekerja Migran Indo-
nesia (PMI) dari malaysia, hal
ini dilakukan sebagai bentuk
perlindungan pemerintah
terhadap pekerja Indonesia
yang bermasalah di luar
negeri.

Ida Fauziyah, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker)
menyatakan,”pemerintah
dalam waktu dekat akan
memulangkan 6.800 pekerja
migran Indonesia (PMI) ilegal
yang berada di Malaysia.”

Para PMI itu kini tengah
berada dalam tahanan imi-
grasi Malaysia karena dike-
tahui bekerja lewat jalur
nonprosedural dan kepula-
ngan mereka menunggu, saat
ini fihak pemerintah sedang
membahas tentang tenis
pemulangan.

Menurut Menaker, kepu-
langan para tenaga kerja In-
donesia ( TKI) itu akan
dilakukan secara bertahap
karena jumlahnya yang
mencapai ribuan. Sampai
saat itu, Menaker meminta
kepada Mendagri Malaysia
untuk menjaga para TKI
tersebut sampai proses
pemulangan terjadi.

Menaker juga mengingat-

Bekerja Ilegal, 6800 PMI
Malaysia Segera Akan Pulang

kan kepada para PMI yang
berada di luar negeri untuk
memiliki dokumen resmi
agar negara dapat memberi-
kan perlindungan.

Menaker telah melakukan
koordinasi pemulangan
TKI tersebut dengan Menteri
Dalam Negeri Malaysia Datuk
Seri Hamzah Zainuddin via
konferensi video pada
Selasa 16 Juni 2020.(*)

JAKARTA, BI - Diberitakan oleh situs resmi
BP2MI (16/6) bahwa Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan
membentuk Satuan Tugas (Satgas)
pemberantasan sindikasi penempatan
Pekerja Migran  non prosedural.

“Maksud tujuan kedatangan kami ke
Komnas HAM untuk mendapatkan
dukungan terhadap pemberantasan
sindikasi tersebut. Kami akan membentuk
Satgas Pemberantasan Sindikasi dengan
melibatkan Kementerian/Lembaga,
kelompok masyarakat sipil dan Komnas
HAM salah satunya,” jelas Kepala BP2MI
Benny Rhamdani saat audiensi bersama
Komnas HAM di Jakarta, Selasa 16/6/2020.

Menurut Benny, BP2MI berencana untuk
me-launching Satgas Pemberantasan
Sindikasi Pengiriman PMI non prosedural
ini pada hari Kemerdekaan 17 Agustus
2020. Tidak hanya itu,  BP2MI juga akan  me-
launching Peraturan Badan tentang

Pembebasan Biaya Penempatan sebagai
bentuk nyata negara hadir untuk
melindungi PMI.

“Karena banyak sekali biaya-biaya atas
nama biaya penempatan, biaya peninggalan
untuk hidup keluarga, dan lain-lain yang
sekarang ini dikenakan kepada PMI dan
menjerat PMI dengan bunga tinggi,
contohnya KUR untuk PMI dengan bunga 6
persen diambil perusahaan kemudian
diberikan ke PMI dengan bunga sampai 21
persen yang cicilannya dipotong dari gaji
bulanan PMI.

Ini adalah bentuk keseriusan kami. Saya
sudah mengantar secara langsung laporan
pengaduan sebanyak 415 kasus pelang-
garan PMI ABK ke Bareskrim Polri 2 Juni
lalu untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Benny menambahkan, ketika bertemu
dengan Presiden, Selasa, 9 Juni 2020 lalu,

BP2MI  Bentuk Satgas
Pemberantasan Sindikasi

Pengiriman PMI Non Prosedural
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ENGUMUMAN lapa-
ngan pekerjaan baru
tersebut di sampaikan

oleh pemimpin kota Carry
Lam, akibat adanya banyak
pengangguran yang tergo-
long tinggi dalam sejaram
kepemimpinannya akibat

Banyak Orang Muda Menganggur di Hong Kong
Pemerintah Sedang  Siapkan 5000 Lapangan

Pekerjaan untuk warganya

Hong Kong, BI - Jumlah pengangguran di Hong Kong  saat ini terhitung
sangat tinggi, pemerintah sedang berusaha untuk menciptakan 5000
lapangan pekerja bagi kaum muda usia 20 hingga 24 tahun.

pandemi covid-19.
“Lebih dari 5.000 peker-

jaan akan tersedia bagi kaum
muda di Hong Kong, dengan
tingkat pengangguran baru
di antara 20 hingga 24 tahun
mendekati rekor tertinggi.”
kata pemimpin kota itu.

P DIsebutkan Lam, tingkat
pengangguran keseluruhan
dari Maret hingga Mei naik
ke level tertinggi dalam 15
tahun, mencapai 5,9 persen,
meskipun tingkat kenaikan-
nya agak lambat.

Di antara berbagai ke-

lompok umur, Kepala Ekse-
kutif Carrie Lam Cheng Yuet-
ngor mengatakan;  bagi

mereka yang berusia 20-24
telah mencapai tingkat yang
mengkhawatirkan yaitu 13,4

persen, dengan 27.600 or-
ang muda menganggur di
Hong Kong saat ini.

Disampaikan Lam,  kaum
muda, terutama lulusan baru
saat ini menghadapi tan-
tangan yang lebih besar
dalam mencari pekerjaan
akibat banyaknya perusa-
haan yang tutup atau dalam
masa sulit.

Untuk membantu, Lam
mengatakan dia telah
menginstruksikan para
menterinya untuk mencip-
takan pekerjaan, baik peker-
jaan sementara dan per-
manen, terutama bagi kaum
muda.(bi)

HONG KONG, BI - Selama
pemberlakuan larangan
berkumpul lebih dari 4
hingga 8 orang Polisi Hong
Kong telah mendapati
banyak pelanggaran ter-
hadap aturan tersebut,
sehingga Polisi mendenda
lebih dari 700 orang yang
mengabaikan aturan sera
ancaman denda yang
berlaku.

Terhitung sejak akhir

Maret 2020,  pemerintah
Hong Kong sudah mengum-
pulkan uang denda sebesar
HK $ 1,41 juta.

Pertama kali dilaporkan
oleh HKO1, pada hari Senin,
polisi telah mengeluarkan
705 surat  denda  sebesar HK
$ 2.000 kepada orang-orang
yang telah melanggar
batasan.

Menurut data pemerin-
tah yang diberikan kepada

Polisi Kumpulkan Denda HK$ 1,41 Juta dari
Pelanggaran Aturan  Berkumpul

HKFP pada hari Selasa(16/6),
pasukan juga telah membuat
15 tuntutan sehubungan
dengan pelanggaran Cap.
599G.

Pada akhir Maret, peme-
rintah meluncurkan larangan
pertemuan publik lebih dari
empat orang dalam upaya
untuk mengekang penye-
baran Covid-19, yang mana
pada situasi itu Hogn Kong
sedang mengalami lonjakan

infeksi akibat penularan
impor.

Ada beberapa warga
Hongkong yang tinggal di
luar negeri kembali ke
rumah, dan mereka berasal
dari negara-negara darurat
pandemi seperti  Inggris dan
AS.

Pemerintah melong-
garkan larangan itu pada
awal Mei dengan menaikkan
batas dari empat menjadi
delapan orang.

Dan saat ini, sejak selasa
16/6) pemerintah sudah
m e n g u m u m k a n
penambahan kuoto orang
berkumpul hingga 50
orang.(id)

Hongkong Sudah Perbolehkan Berkumpul
Hingga 50 Orang

HONGKONG, BI - Sejak  19
Juni kemarin ootoritas Hong
Kong sudah melakukan
pelonggaran aturan terkait
perkumpulan yang sebe-
lumnya dibatasi hanya 8 or-
ang kini menjadi maksimal
hingga  50 orang.

Situasi Hong Kong kian
membaik, perkembangan
pengendalian covid-19 di
Hongkong  makin hari ma-
kin menunjukan ke era new
normal, banyak fasilitas
yang sudah mulai diope-

rasikan kembali searah
dengan ijin pemerintah
terkait pembukaan kantor
tempo hari.

Pengumuman pelong-
garan jumlah orang dalam
perkumpulan tersebut
disampaikan oleh  Wakil
Sekretaris Makanan dan
Kesehatan, Mrs. Howard
Chan dan  Sekretaris Maka-
nan dan Kesehatan,
Dr.Sophia Chan serta
Wakil Sekretaris Kese-
hatan dari Biro Makanan

dan Kesehatan melalui
konferensi pers media
(16/06/2020).

Peloggaran tersebut
juga berlaku untuk rumah
makan, restoran dan juga
bar. Dengan pelonggaran
ini, tidak ada lagi batasan
jumlah kursi disetiap meja
yang sebelumnya dibatasi
jumlahnya.

Pelonggaran ini diha-
rapkan bisa memulihkan
perekonomian Hongkong.
Adapun masa pelong-
garan adalah 14 hari sejak
tanggal 19 Juni dan jika
tidak ada penambahan
kasus baru maka akan
diperpanjang lagi masa-
nya.(bi/tv)

Carry Lam





SAMPAI posisi Juni
itu lebih dari 28 persen
anggaran yang sudah
disalurkan dan itu
memang manfaat yang

langsung dirasakan oleh
masyarakat,” katanya dalam
rapat kerja dengan Badan
Anggaran DPR RI di Jakarta,
Kamis (18/6).

Sri Mulyani mengatakan
penyerapan anggaran untuk
perlindungan sosial meru-
pakan yang terbesar di-
bandingkan bidang lainnya
seperti kesehatan, insentif
usaha, UMKM, pembiayaan
korporasi, serta sektoral dan
pemda.

Total anggaran pena-
nganan COVID-19 Rp695,2
triliun terdiri dari kesehatan

Rp87,55 triliun, perlindu-
ngan sosial Rp203,9 triliun,
insentif usaha Rp120,61
triliun, UMKM Rp123,46

Sekolah - Sekolah DI Hong Kong
Wajib Kibarkan 2 Bendera

Hong Kong, BI - Pemeritah mewajibkan
sekolah-sekolah Hong Kong untuk
melakukan upacara bendera dihari
kebebasan Hong Kong dari Inggris pada 1
juli mendatang.

triliun, pembiayaan korporasi
Rp53,57 triliun, serta sektoral
K/L dan Pemda Rp106,11
triliun.

“Itu kalau dibandingkan
dengan program lainnya
seperti kesehatan yang
jumlah dari penggunaan
dananya masih sangat
terbatas,” ujarnya.

Berdasarkan data dari
Kementerian Keuangan, pe-
nyerapan anggaran perlin-
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MEREKA harus mengibarkan
dua bendera sekaligus,
bendera Republik Rakyat
China dan Bendera Daerah
Hong Kong sekaligus.

Peraturan di atas merupa-
kan awal dari penyesuaian

pedoman pemerintah yang
baru dikeluarkan.

Arahan pengibaran ben-
dera sudah dilakukan sejak
berminggu-minggu setelah
legislatif mengeluarkan
undang-undang kontroversial
yang mengkriminalkan ejekan
Maret Relawan pada 4 Juni,

meskipun berbulan-bulan
mengalami kebuntuan ketika
anggota parlemen oposisi
berusaha mencekik penge-
sahan RUU tersebut.

Mengubah dan mengejek
lagu kebangsaan China juga
akan berhadapan dengan
hukum,  denda hingga HK $

50.000 atau 3 tahun penjara.
Undang-undang yang di-

tandatangani dan diumum-
kan oleh Kepala Eksekutif Car-
rie Lam pada 11 Juni - telah
mengkhawatirkan kaum
demokrat yang takut berlan-
jutnya erosi kebebasan berek-
spresi di kota. Dalam sebuah
surat edaran yang dibagikan
pada hari Kamis (18/6), Biro
Pendidikan menuliskan;
bahwa guru dan siswa sekolah
dasar dan menengah harus
“berdiri dengan khidmat dan
memposisikan diri mereka
sendiri sebagai warga yang
bermartabat” sepanjang
jalannya upacara. (bi/HKFP)

Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Paling Besar
JAKARTA, BI -- Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati menyebutkan
penyerapan anggaran untuk perlindungan
sosial dalam rangka pemulihan akibat
pandemi COVID-19 mencapai 28 persen.

dungan sosial yang men-
capai 28,63 persen itu
didorong oleh kinerja bansos
yang cukup optimal seperti
sembako, PKH, dan bansos
tunai.

Di sisi lain penyerapan
anggaran perlindungan
sosial masih rendah ter-
utama pada program Kartu
Prakerja dan BLT Dana Desa
sehingga masih perlu diak-
selerasi. (ant/kus)

“

JAKARTA, BI -- Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) mengatakan
sedang melakukan kajian
tentang penyederhanaan
kurikulum.

Namun, Kemendikbud
menegaskan tidak ada
renacana peleburan Mata
Pelajaran Agama dengan

Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKN).

“Bahan diskusi terakhir
yang disampaikan ke saya
adalah susunan kelompok
mata pelajaran tidak
digabung seperti itu, tetapi
tetap berdiri sendiri seperti
yang berlaku saat ini,” kata
Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Perbu-
kuan (Kabalitbangbuk)
Kemendikbud, Totok Supra-
yitno dalam keterangannya,
Kamis (18/06/2020).

Totok mengatakan sem-
pat ramai beredar informasi di
media sosial mengenai materi
diskusi mengenai penyeder-
hanaan kurikulum. Beredar
pula di grup WA sebuah
paparan usulan peleburan
Mata Pelajaran Agama kelas 1-
3 Sekolah Dasar.
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Kemendikbud: Tak Ada Peleburan
Mata Pelajaran Agama dan PPKN



NASI BAKAR yang berbung-
kus daun pisang yang
dibakar akan sangat harum
dan menggoda, semakin
nikmat saat dipadu ayam
kemangi. Mau tau cara
membuatnya, berikut lang-
kah –langkahnya:

Langkah Pertama:
- Campur semua bahan

untuk memasak nasi. Masak
di rice cooker hingga
matang.

- Rebus ayam
dengan selembar
daun salam hingga
matang. Tiriskan lalu
s u w i r - s u w i r .
Sisihkan.

- Tumis
bumbu halus
b e r s a m a
daun salam,
daun jeruk
dan serai
s a m p a i
harum.

- Masukkan
ayam suwir, aduk
rata.

- Tambahkan
sedikit air biarkan
agak mendidih.

- Beri garam dan kaldu
bubuk, aduk rata.

- Masak hingga kuah agak
menyusut. Menjelang ma-
tang masukkan daun
kemangi, aduk sebentar.

- Siapkan daun pisang,
gulung nasi dan padatkan.

- Tata ayam kemangi
diatasnya, lalu bungkus.

- Bakar nasi hingga daun
menjadi kecoklatan /kering.

Resep Nasi Bakar Ayam Kemangi

Es dawet + nutrijel coklat
Bahan-bahan
bahan dawet :
200 gr tepung beras
2 sdm munjung tepung

tapioka
sejumput garam
1 tetes pewarna hijau

pandan
secukupnya air

bahan kuah :
gula merah
1 bungkus santan kara
sedikit garam
secukupnya air
pandan (blh skip) ak g

pakek krna gak ada
pelengkap :
nutrijel rasa coklat (rasa

sesuai selera)
Langkah
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TIPS
1. Bakar daun pisang

sebentar hingga layu.
Tujuannya agar mudah saat
membungkus nasi serta daun
tidak robek.

2. Agar praktis, gunakan
wajan datar anti lengket atau
grilling pan untuk mem-
bakar.

Pilih yang bentuk persegi
agar mudah menata nasi.

tidak bergerindil).
matikan api

Cetak adonan
dawet dan
tampung dgn

Campur bahan dawet
jadi 1, kemudian masak
dengan air sedang sampai
mendidih dan kental
(sambil terus di aduk agar

baskom yg berisi air es (karna
aku g punya cetakan jd ak
pkek piping bag lalu gunting
bagian ujung dan pencet” ke
air es sampai adonan habis)
sisihkan

Untuk kuah :
campur semua bahan dan

masak sampai mendidih.
matikan kompor dan
dinginkan. Untuk nutijelnya
masak sesuai petunjuk

S a j i k a n
dawet dan
nutrijel yang
sudah di potong-
potong dengan
kuah dan tambah
es biar makin
seger.



ALAM narasi, dise-
butkan bahwa keja-
dian tersebut lantaran
taman tidak dikun-

jungi orang selama
masa virus corona
atau Covid-19 sehingga
digunakan oleh hantu.
Dalam narasi tersebut
juga kejadian di India.

Kondisi alat olah raga
yang bergerak sendiri
tersebut menyedott
perhatian publik hingga
ada yang merekam dan

mengunggahnya di medos
hingga membuat resah
warga sekitar.

Menindak lanjuti kondisi

masyarakat pada senin(15/6)
fihak kepolisian dan masya-
rakat sendiri berusaha mene-
lusuri apa gerangan penye-
bab lat tersebut terus-teru-
san bergerak sendiri.

Dikutip dari indiatoday.
in, alat tersebut bisa bergerak
sendiri lantaran pelumas di
engselnya terlalu licin. Hal itu
membuat alat ketika digo-
yangkan akan bergerak sen-
diri terus-menerus.

Selain itu, akun Twitter
@cricketaakash mengung-

gah video yang me-
nampilkan alat olah-
raga tersebut digo-
yangkan lalu alat itu
tidak berhenti.

Uji coba yang sama
pun dilakukan oleh
pihak kepolisian yang
datang ke lokasi. Lan-
taran terlalu banyak
pelumasnya, alat terse-
but tidak berhenti ber-

Video Alat Gym Bergerak
Sendiri di Taman

INDIA, BI – Di Indonesia viral video yang
berasal dari India, dalam video tersebut
menampilkan alat olah raga yang biasanya di
injak bergantian baru bergerak, namun disitu
tampat alat gym tersebut terus-terusan
bergerak sendiri selayaknya sedang dipakai
seseorang.

D
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gerak.

Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka klaim bahwa
hantu berolahraga menggu-

nakan alat olahraga (gym) di
Taman Jhansi, India itu tidak
benar.

Oleh sebab itu, konten

tersebut masuk ke dalam
kategori Misleading Content
atau Konten yang Menyesat-
kan orang. (id)

Bupati Luwu Utara
Indah Putri Naik Motor Trail
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HONG KONG, BI - Viral di me-
dia sosial foto Bupati Luwu
Utara Indah Putri Indriani
menerobos medan ber-
lumpur dengan menaiki
motor trail dengan lincah.

Dengan mengenakan
vest dan kacamata hitam
Indah tampak seperti pem-
balap yang sduah berpe-
ngalaman. Yang menarik
dibelakang punggungnya

tampak ia membawa
sejumlah barang yang diikat
di atas motor.

Terkait fotonya yang viral,



Indah menjelaskan
bahwa saat itu dia sedang
mengantarkan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) ke sejumlah desa
terpencil di Kecamatan Seko.
Hal itu dilakukan untuk
memastikan pembagian
bantuan tepat sasaran.

Indah mengendarai sepe-
da motor dengan menem-
puh waktu hingga sembilan
jam, Indah melewati jalan
berkubang dan sebagian
tertutup bongkahan longso-
ran karena intensitas hujan

yang cukup tinggi.
Indah sesekali harus ber-

jalan kaki di pinggiran tebing
gunung. Ia juga bertemu
dengan sejumlah tukang
ojek dengan membawa
barang yang penuh di atas
kendaraan dan tertarik untuk
bertegur sapa.

“Saya menghampiri tu-
kang ojek itu dan menanyai
apa saja yang ia bawa. Ter-
nyata ia membawa barang
berupa bensin, garam, dan
barang kebutuhan rumah
tangga setiap hari,” kenang

ERIKUT ada 5 negara
yangmaju dan kaya
yang tidak memiliki

bandara dengan alasan
tertentu.

1. Negara Vatikan City
Negara Vatikan atau yang

disebut juga Tahta Suci
merupakan salah satu yang
tak memiliki bandara.
Alasannya, Vatikan dilingkupi
oleh Roma yang merupakan
bagian dari Italia.

Roma sih memiliki dua
bandara internasional yang
berlokasi tak jauh dari
Vatikan. Oleh sebab itu,
bandara tidak dibutuhkan.

2. Negara San Marino
Tak beda dengan Vatikan,

San Marino yang berbatasan

dengan Italia juga tak punya
bandara. Negara yang
merupakan terkecil kelima
di dunia ini pun tak punya
masalah tanpa bandara.
Secara, lokasinya tak jauh dari
Bandara Internasional
Federico Fellini.

Walau negara kecil,
nyatanya San Marino
merupakan salah satu
negara terkaya di dunia
dengan pendapatan kapital
per tahun yang cukup tinggi.
Mungkin karena jumlah
penduduknya hanya sekitar
33 ribu saja.

3. Negara Monako
Monako adalah masuk

pada negara terkecil didunia,
posisi negaranya  dikelilingi

oleh Prancis dan Laut
Mediterania. Lokasi strategis
itulah yang membuat
Monako menjadi negara
yang juga tidak memiliki
bandara.

Namun, kamu bisa men-
capai Monako dengan ter-
lebih dulu terbang ke
Bandara Nice di Prancis dan
dilanjutkan dengan berken-

5 Negara yang Tak Punya Bandara
Hong Kong, Pernahkan Anda berfikir jika di
dunia ada negara yang tak memiliki bandara?

B
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dara ke Monako. Selain itu,
Monako juga populer
dengan gelaran balap Grand
Prix berkelas dunia.

4. Negara Liechtenstein
Negara Lichtenstein, ini

merupakan negara terkecil
di dunia yang terletak ada di
perbatasan Austria dan
Jerman, Lichtenstein juga
tidak memiliki bandara.

Untuk mencapainya, trav-
eler bisa terbang lebih dulu
ke negara tetangganya
seperti Swiss dan Austria.
Hanya saja, bandara terdekat
adalah Bandara St Gallen
Altenrhein di Swiss.

5.Negara  Andorra
Lokasi neagra ini ada

antara Spanyol dan Prancis,
Andorra diberkahi dengan

pegunungan dan alam indah.
Ibu kotanya sendiri disebut
sebagai yang tertinggi di
Eropa.

Hanya untuk mencapai-
nya, traveler harus lebih dulu
terbang ke bandara di negara
tetangga. Diketahui, ada 5
bandara di Spanyol dan
Prancis yang berdekatan
dengan Andorra.(*)

Indah.
Indah kemudian menco-

ba mengendarai kendaraan

ojek yang penuh dengan
barang dan difoto hingga vi-
ral. (id)
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menunjukkan reaksi yang
lebih baik. Mereka juga jadi
lebih kuat.

Pahami jam aktif tubuh
Beberapa orang menda-

patkan energi di pagi hari.
Ada juga yang baru merasa
semangat di akhir hari.

Perbedaan pola energi
individu ini dipengaruhi oleh
struktur otak dan genetik, jadi
sulit untuk diubah. Daripada
berusaha mengubahnya,
sebaiknya pahami ritme jam
kerja tubuh. Lalu, atur jadwal
kegiatan di waktu puncak
energi.

Turunkan berat badan
Menurunkan berat badan

bisa memberikan dorongan
energi yang kuat. Bahkan,
penyusutan kecil di tubuh
memperbaiki mood, sema-

ngat dan kualitas hidup.
Ahli diet menyarankan

kita untuk mengurangi porsi
makan, mengonsumsi maka-
nan seimbang dan mening-
katkan aktivitas fisik.

Makan lebih sering
Beberapa mungkin

mendapat keuntungan dari
makan sedikit tapi sering. Ini
bisa membantu mensta-
bilkan kadar gula darah dan
meningkatkan energi. Jika
ingin makan lebih sering,
perhatikan porsinya untuk
menghindari kenaikan berat
badan.(*)
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4. Pala, melawan radikal
bebas

Rempah khas Indonesia ini
sangat kaya dengan molekul
antioksidan. Antioksidan diper-
lukan tubuh untuk melawan
radikal bebas berlebih, pemicu
kerusakan sel.

Pala kaya dengan molekul
antioksidan untuk melawan
radikal bebas. Radikal bebas
pun telah dikaitkan dengan
berbagai penyakit, seperti
kanker dan penyakit jantung.

5. Jahe, si pereda mual
Populer untuk mengha-

ngatkan badan, jahe pun
memiliki efek terkenal untuk

meredakan mual. Mual yang
dapat dibantu diatasi oleh jahe
termasuk yang disebabkan
oleh morning sickness, kemo-
terapi, dan mabuk laut.

Tak sampai di situ, jahe pun
memiliki efek antiradang serta
berkhasiat untuk meredakan
rasa sakit.

6. Bawang merah,
berpotensi untuk melawan
sel kanker

Bawang merah pun tak
kalah berkhasiat dibanding
temannya, bawang putih.
Salah satu potensi manfaat
bawang merah adalah me-

nurunkan risiko berbagai
kanker, termasuk kanker
kolorektal dan lambung.
Diperkirakan, sifat antikanker
pada rempah ini berasal dari
senyawa sulfur dan antiok-
sidan flavonoidnya.

7. Serai, mampu menen-
tramkan jiwa

Jika Anda penggemar
sambal matah, serai tentu
menjadi rempah-rempah
favorit pada masakan tersebut.
Tak hanya melezatkan maka-
nan, banyak orang yang
melaporkan manfaat air serai
hangat untuk menenangkan
pikiran. Lebih jauh lagi, air serai
memiliki khasiat untuk mere-
dakan rasa cemas.

8. Ketumbar, berpotensi
menjaga kesehatan jantung

Beberapa studi meng-
ungkapkan bahwa biji
ketumbar dapat mengen-
dalikan kadar kolesterol.
Sebuah studi pada hewan
pun menemukan hal yang

senada bahwa biji ketumbar
dapat menurunkan koles-
terol jahat (LDL) dan me-
ningkatkan kolesterol baik.

Ketumbar memiliki poten-
si manfaat untuk jantung

Studi lain pun menemukan
ketumbar dapat mengontrol
tekanan darah, faktor yang
juga berpengaruh terhadap
kesehatan jantung.

9. Cengkeh, mampu
melawan bakteri

Cengkeh telah ditemukan
ahli memiliki efek antimikroba
sehingga mampu menghen-
tikan pertumbuhan mikro-
organisme, termasuk bakteri
E.coli. E.coli dapat menjadi
penyebab beberapa masalah
kesehatan, seperti diare, kele-
lahan, bahkan kematian.(*)
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Liechtenstein andorra



Halalbihalal
H a l a l b i h a l a l ,

tradisi khas Indonesia
yang lahir dari sebuah proses
sejarah. Biasanya dilakukan
pada bulan Syawal atau mo-
mentum Hari Raya Idul Fitri.
Halalbihalal dilakukan de-
ngan silaturahmi, saling ber-
jabat tangan dan bermaaf-
maafan. Meski namanya agak
ke Araban, tapi halalbihalal
hanya ada di Indonesia.

2. Tabot atau Tabuik
Tradisi Tabot atau

Tabuik merupakan upa-
cara tradisional masya-
rakat Bengkulu. Tabot
dilakukan untuk menge-
nang kisah kepahlawanan
dan kematian Hasan dan
Husein bin Ali bin Abi
Thalib.

Kedua cucu Rasulullah
SAW itu gugur dalam
peperangan di Karbala,
Irak pada 10 Muharram 61
Hijriah (681 Masehi).
Perayaan Tabot di Beng-
kulu dilaksanakan perta-
ma kali oleh Syeikh Bur-
hanuddin yang dikenal
sebagai Imam Senggolo
pada 1685. Syeikh Burha-
nudin menikah dengan
wanita asal Bengkulu yang
keturunannya disebut
sebagai keluarga Tabot.

Upacara Tabot biasanya
dilaksanakan dari 1 sampai
10 Muharram setiap tahun.
Tabot kini jadi salah satu fes-
tival tahunan yang sering
digelar di Bengkulu.

3. Sekaten Surakarta

Tradisi Sekaten atau
peringatan yang dinamai
Maulid Nabi ini dilaksanakan
setiap tahun di Keraton
Surakarta, Jawa Tengah dan
Keraton Yogyakarta. Sekaten
masih dilestarikan sebagai
wujud untuk mengenang
jasa para Walisongo yang
telah berhasil menyebarkan
agama Islam di tanah Jawa.

Sekaten berasal dari kata
Syahadatain (dua kalimat
syahadat). Tradisi ini dikenal
sebagai sarana penyebaran

agama Islam yang awalnya
dilakukan oleh Sunan
Bonang.

Upacara Sekaten biasa-
nya menyuguhkan gamelan
pusaka dari peninggalan
dinasti Majapahit yang telah
dibawa ke Demak.

4. Grebeg
Grebeg salah satu tradisi

yang dilakukan di Keraton
Yogyakarta. Grebeg pertama
kali diselenggarakan oleh

Sultan Hamengkubuwono
ke-1. Biasanya, tradisi ini
dilakukan saat Sultan
mempunyai hajat berupa
menikahkan putra mahko-
tanya. Tradisi Grebeg di
Yogyakarta diselenggarakan
setiap 3 tahun sekali.

Grebeg pertama dise-
lenggarakan setiap 1 Syawal
atau Hari Raya Idul Fitri, kedua
Grebeg besar biasanya
diadakan setiap 10 Dzulhijjah
atau Hari Raya Idul Adha.
Sementara Grebeg Maulud
diselenggarakan pada 12
Rabiul Awal untuk memper-
ingati Maulid Nabi Muham-
mad SAW.

5. Grebeg Besar Demak
Tradisi Grebeg Besar salah

satu upacara tradisional yang
selalu diadakan setiap tahun
di Kabupaten Demak, Jawa
Tengah. Grebeg besar dilak-
sanakan pada 10 Dzulhijjah
yang bertepatan dengan Hari
Raya Idul Adha.

6. Kerobok Maulid
di Kutai
Tradisi Krobok Maulid

salah satu upacara yang
berasal dari Kedaton Kutai
Kartanegara, Kalimantan
Timur. Kerobok berasal dari
bahasa Kutai yang berarti
berkerubunan atau berke-
rumun. Kerobok Maulid
biasanya dipusatkan di
halaman Masjid Jami’
Hasanuddin, Tenggarong
dalam rangka Maulid Nabi
Muhammad pada tiap 12
Rabiulawwal.

Tradisi Islam yang Hanya Ada Di

Indonesia

Tradisi ini biasanya
diawali dengan pembacaan
zikir barzanji. Kemudian diisi
dengan persembahan dari
Keraton Sultan Kutai serta
prajurit Kesultanan yang
membawa usung-usungan
berisi kue tradisional, bunga
rampai dan astagona.

7. Rabu Kasan

Rabu Kasan salah satu
tradisi yang sering dilak-
sanakan di Desa Air Anyer,
Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka, Bangka
Belitung. Biasanya dilakukan
tiap Rabu akhir bulan Safar.
Warga menyiapkan ketupat,
air dan makanan untuk
dimakan. Mereka juga

berdoa memohon perlin-
dungan Allah dan dijauhkan
dari bala atau musibah.

8. Dugderan Semarang
Dugderan, salah satu

tradisi masyarakat Semarang,
Jawa Tengah dalam me-
nyambut atau memeriahkan
masuknya bulan Ramadan.
Sudah ada sejak zaman
kolonial Belanda. Festival
dugderan dilakukan dengan
memukul bedug atau
membuat bunyi-bunyian
seperti membakar mercon
menjelang masuknya waktu
salat magrib atau masuknya
1 Ramadan.(sal)

1.
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DiskDigger
Aplikasi ini dapat

diunduh secara gratis
dan diklaim mampu
mengembalikan data yang
hilang dengan mudah.
DiskDigger akan mencari
data Anda yang hilang di
memori internal ataupun
memori eksternal.

Aplikasi ini akan
menyortir data berdasarkan
ukuran atau tanggal. Dengan
begitu, Anda dapat dengan

Cara Kembalikan Data yang Sudah Terhapus

1.

HONG KONG, BI - Berikut ada 5 aplikasi yang
dapat mengembalikan data yang sudah
terhapus di ponsel Anda seperti dikutip laman
TechWiser.

mudah mencari data yang
hilang.

2. Recover Deleted
Photos
Aplikasi ini juga ditujukan

untuk mengembalikan
sebuah foto yang terhapus
dengan cara mudah. Anda
cukup melakukan scanning
terhadap folder di mana di
dalam folder tersebut
terdapat foto yang telah
terhapus. Selain itu, aplikasi

ini juga dapat mendeteksi
foto yang tersembunyi.

3. Dumpster
Aplikasi besutan Baloota

ini tidak perlu menggunakan
perangkat ketiga untuk
memulihkan data yang

hilang. Layaknya Recycle Bin
yang ada di komputer,
aplikasi ini dapat menghapus
data yang pernah terhapus
pada smartphone.

Pengguna dapat
menggunakan aplikasi ini
tanpa root dan tanpa jaringan

internet. Dumpster dapat
mengembalikan data
berformat mp3, mp4, avi, jpg,
png, docx, pdf, txt, dan
sebagainya

4. DigDeep Image
Recovery
Aplikasi ini ditujukkan

untuk mengembalikan data
berupa foto yang sudah
terhapus baik di memori in-
ternal ataupun kartu memori
eksternal.

Caranya sangat mudah,
setelah ter-install Anda
cukup melakukan
pemindaian pada folder.
Selanjutnya aplikasi ini akan
menampilkan beberapa foto
yang sempat terhapus untuk
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dipulihkan.

5. EaseUS MobiSaver
Aplikasi ini dapat

mencadangkan dan
memulihkan data di ponsel
Anda. EaseUS MobiSaver
dapat memulihkan data
berupa gambar, video, log
panggilan, kontak, SMS
ataupun pesan WhatsApp
yang terhapus.

Selain itu, aplikasi ini
dapat memulihkan gambar
berformat PNG, JPEG, GIF,
BMP dan video berformat
MP4, 3GP, AVI, dan MOV.
Tampilan yang sederhana
dapat memulihkan file yang
hilang dengan sederhana
pula. (ahl/bi)
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Hindari menggunakan tangan.
5. Salah mengaplikasikan eyeliner
Mengaplikasikan eyeliner terlalu tebal juga bisa

membuatmu tampak lebih tua. Apalagi jika kamu juga
mengaplikasinnya pada mata bagian bawah dengan
warna hitam. Untuk area bawah mata, pilihlah warna
cokelat atau silver agar tampak lebih segar.

6. Tidak menggunakan blush on
Kesalahan terakhirnya yaitu kamu lupa untuk

menggunakan blush on. Penggunaan blush on yang tepat
akan membuat wajahmu tampak lebih segar. Aplikasikan
sesuai dengan bentuk wajahmu dan pilihlah warna yang
sesuai, jangan terlalu terang atau gelap.(Bella)

menyampaikan bahwa ada
banyak hal yang dihadapi FLP
Hong Kong. Proses pem-
bekuan FLP Hong Kong ini
cukup panjang, sejak bebe-
rapa tahun lalu bergonta-
ganti ketua, sudah ada pikiran
untuk mengembalikan ke
Pusat.

Namun, untuk benar-
benar dilaksanakan, proses-
nya membutuhkan waktu 9
bulan lebih. Mulai dari
berdiskusi dengan ketua-
ketua FLP Hong Kong, lalu
dengan Pusat, dan beberapa
sesepuh lainnya. Sampai
akhirnya keluar surat kepu-
tusan dari FLP Pusat.

Untuk uang kasnya yang
tersisa, Ema pun mem-

beritahukan bahwa atas
kesepakatan bersama uang-
nya telah donasikan kepada
pihak-pihak yang membu-
tuhkan. Yayasan KDNJH, ACT,
dan beberapa komunitas di
Indonesia yang bergerak
dalam penanggulangan pan-
demic Covid-19, serta
banyak pihak lainnya.

Melalui BI, Ema me-
nyampaikan isi hatinya ter-
kait pembekuan FLP Hong
Kong ini, “Sebagai ketua FLP
2019, saya secara pribadi
dan mewakili keluarga
besar FLP Hong Kong sangat
meminta maaf atas polemik
yang berkembang di media
sosial terkait pembekuan
FLP Hong Kong ini. Bukan

maksud kami tidak
menghargai sesepuh
pendiri FLP Hong Kong,
tetapi ijinkan kami untuk
mengambil jeda sesaat dan
mohon sebentar saja untuk
melihat posisi kami saat ini.
Saya sangat berterima kasih
kepada anggota FLP Hong
Kong sekarang, FLP Pusat,

partner kerja FLP Hong
Kong; KJRI HK, sponsor
organisasi PMI di Hong Kong,
dan semua pihak yang luput
saya sebutkan satu-satu
tetapi perannya sangat tak
bisa tergantikan. Ijinkan kami
pamit, dan doakan kami bisa
kembali suatu saat nanti.”
(arg/kus)
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HONG KONG, BI -
Pemerintah Inggris,
kata Nile Gardiner,
mantan pembantu
perdana Menteri Mar-
garet Thatcher dulu,
m e n g a t a k a n
pemerintah Inggris
akan mengumumkan
dalam waktu dekat
rencananya untuk
membatasi kontrak dengan
Huawei.

Kabar tentang keputusan
pemerintah itu sudah bocor

ke media Inggris
dengan mengutip
sumber-sumber
dari kantor perdana
menteri.

P e m e r i n t a h
Inggris sejak ber-
b u l a n - b u l a n
mendapat tekanan
dari pemerintah
Amerika untuk

membatalkan perjanjiannya
dengan Huawei. Namun,

“Yang diramaikan itu adalah bahan diskusi awal inter-
nal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus
berlangsung dan saat ini belum ada keputusan apapun
dari kementerian,” ujar Totok.

Selain itu, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
(PAUD-Dikdasmen) Hamid Muhammad juga mengatakan
tidak ada rencana Kemendikbud melakukan peleburan
Mata Pelajaran Agama. Menurutnya, pembahasan
penyederhanaan kurikulum yang dilakukan guna
membuat pembelajaran berjalan membuat lebih efektif.

“Pusat Kurikulum menyiapkan penyederhanaan
kurikulum yang disertai penyusunan berbagai modul
pendukungnya,” ujar Hamid. (dtk/kus)

Inggris Mantap Tidak Akan Ikutkan
Huawei dalam Proyek 5G

kata Nile Gardiner, juga ada
pertimbangan dalam negeri
untuk membatalkan perjan-
jian itu.

Katanya, sejumlah ang-
gota senior partai konservatif
menentang perjanjian itu,
dan juga adanya keke-
cewaan publik terhadap
China karena perebakan vi-
rus korona.

Bahkan seorang pakar
politik Inggris yang tidak
disebutkan namanya
mengatakan jika tidak ada
keraguan dari fihak Inggris
untuk tidak mengikutkan
Huawei dalam proyek
5G.(bi)

>>  KEMENDIKBUD...SAMBUNGAN DARI HLM 12



ERIKUT ada bebe-
rapa cara mudah
yang bisa dilakukan

untuk menambah semangat:

1.Periksa kesehatan
Kelelahan merupakan

gejala umum dari beberapa
penyakit, termasuk diabetes,
jantung, radang sendi, ane-
mia, tiroid, dan gangguan
tidur. Periksakan ke dokter
jika Anda selalu merasa
kelelahan.

Beberapa pengobatan
juga bisa menyebabkan
kelelahan. Di antaranya, obat
pengatur tekanan darah,
antihistamin, diuretik, dan
yang lainnya. Jika Anda mulai
merasakan lelah setelah

mengonsumsi obat-obatan
tersebut, bilang kepada
dokter.

2. Olahraga
Mungkin Anda merasa

lelah setelah berolahraga.

Yoga dan Olah Raga Bisa Usir Kelelahan
HONG KONG, BI - Kelelahan merupakan kelu-
han umum yang sering disampaikan oleh or-
ang-orang paruh baya. Namun, anak muda pun
ada juga yang merasa kelelahan setiap hari.

Namun, beberapa studi
menunjukkan bahwa aktivi-
tas fisik bisa meningkatkan
level energi.

“Olahraga secara konsis-
ten dikaitkan dengan pe-
ningkatan semangat dan
kualitas hidup,” kata Kerry J.
Stewart, profesor kedokteran
dan direktur fisiologi di John
Hopkins University School of
Medicine.

“Orang-orang yang aktif,
memiliki percaya diri tinggi.
Olahraga juga memperbaiki
fungsi kerja jantung, paru-

paru dan otot Anda. Itu
seperti bahan bakar untuk
kendaraan,” imbuhnya.

3.Yoga
Meskipun olahraga apa

pun baik untuk tubuh,
namun yoga sepertinya yang
paling efektif untuk me-
ningkatkan energi. Setelah
enam kali mengikuti kelas
yoga, para partisipan dalam
studi Inggris dilaporkan
mengalami peningkatan
energi, kejernihan pikiran
dan rasa percaya diri.

Hong Kong, BI - Konsentrasi
sangat penting untuk semua
kegiatan seseorang, tanpa
adanya konsentrasi semua
kegiatan akan menjadi
berantakan karena tidak bisa
fokus. Agar kita terhindar dari
masalah kurang konsentrasi
maka cobalah beberapa cara
berikut ini.

Kurang Minum Air
Kondisi dimana tubuh

kekurangan cairan akan
mengakibatkan tubuh
menjadi lemas dan kurang
konsentrasi.

Lantas bagaimana cara
mengetahui bahwa tubuh
kita sudah cukup cairannya?

“Urine harus berwarna
kuning pucat. Jika urine
berwarna  lebih gelap maka
Anda perlu minum  lebih
banyak air,” terang Judelson.

Tidur lebih cepat
Kurang tidur mening-

katkan risiko kecelakaan dan
menyebabkan kelelahan di
siang hari. Solusinya: tidur
lebih cepat.

Jika Anda tetap mengan-
tuk, cobalah untuk tidur siang.
Tidur siang bisa mengem-
balikan kesadaran dan
meningkatkan kinerja. Tidur
siang selama sepuluh menit
seharusnya cukup untuk
menambah energi. Jangan
tidur lebih dari 30 menit, atau
Anda akan sulit terlelap di

malam harinya.

Makan ikan
Kandungan omega-3 dari

ikan juga bisa meningkatkan
konsentrasi dan fokus.
Menurut studi pada 2009
yang dilakukan oleh para
peneliti dari University of
Siena, partisipan yang
mengonsumsi kapsul mi-
nyak ikan selama 21 hari,

Macam - Macam Penyebab
Kurangnya  Konsentrasi

B
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Tidak ada kata terlambat
untuk mencoba. Para
peneliti di University of Or-
egon melakukan studi
terhadap 135 pria dan wanita
berusia 65 hingga 85 tahun
yang melakukan yoga.
Setelah enam bulan, para
partisipan memiliki
kesejahteraan mental yang
lebih baik dan energinya
meningkat.

4. Minum banyak air
putih

Dehidrasi membunuh
energi dan melemahkan
fisik. “Penelitian kami me-
nunjukkan bahwa dehidrasi
membuat atlet kesulitan
untuk mengangkat beban,”
kata Dan Judelson, PhD,
asisten profesor kinesiology
di California State University.

“Sangat beralasan jika
mengatakan dehidrasi
adalah penyebab kelelahan,
bahkan bagi seseorang yang
hanya melakukan kegiatan
sehari-hari,” tambahnya.

HONG KONG, BI - Berikut ini
beberapa jenis rempah-
rempah yang umum di-
gunakan oleh masyarakat In-
donesia, beserta manfaat-
nya untuk kesehatan:

1. Kayu manis, si
pengendali gula darah

Seperti rasanya, kayu
manis atau cinnamon me-
mang memiliki manfaat yang
juga manis. Rempah-rempah
ini mengandung cinnamal-
dehyde, senyawa yang
berkontribusi terhadap
beragam manfaat kayu
manis untuk kesehatan.

Kayu manis telah dikenal
berkhasiat
u n t u k

mengendalikan gula darah
Salah satu potensi khasiat

kayu manis yang menak-
jubkan adalah mengen-
dalikan gula darah. Manfaat
ini dijalankan kayu manis
dengan beberapa cara,
seperti melambatkan pen-
cernaan karbohidrat serta
meningkatkan sensitivitas
hormon insulin.

2. Kunyit, melawan
peradangan

Siapa yang tak kenal
rempah-rempah ini? Selalu
menjadi andalan dalam
menyedapkan masakan.

Kunyit mengandung
senyawa yang disebut
kurkumin, senyawa
yang memiliki efek

a n t i r a d a n g .
Bahkan, diper-
kirakan khasiat

a n t i r a d a n g
kurkumin tersebut

bisa disandingkan

dengan beberapa obat
antiradang. Sebagai infor-
masi, peradangan dapat
menjadi faktor penyebab
dari berbagai kronis.

3. Bawang putih, si
pereda pilek

Menumis tak lengkap
rasanya tanpa bawang putih.
Tak hanya menyedapkan,
rempah-rempah ini dite-
mukan bermanfaat untuk
meringankan gejala pilek.
Dengan demikian, Anda bisa
mencoba menambah irisan
bawang putih ke masakan
saat mengalami pilek.

Tak hanya untuk pilek,
berbagai studi juga
menemukan khasiat bawang
putih untuk kesehatan
jantung. Pasalnya, rempah-
rempah ini dapat menu-
runkan kadar kolesterol dan
tekanan darah.
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Manfaat Rempah Bumbu
Tradisional Indonesia
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NTUK mendapatkan
hasil riasan yang
tampak lebih muda

dan meanrik maka
hindarilah pemakaian bebe-
rapa item kecantikan berikut
ini.

1. Lipstik merah
Pemilihan warna merah

yang nggak sesuai justru akan
merusak seluruh tampilan
Anda. Beberapa shade warna
ini, bahkan bisa membuat
gigi terlihat kekuningan. Bila
akan mengunjungi acara
kasual, memilih warna
merah muda dengan sedikit
glossy lebih baik daripada
memulas warna merah
terang yang tebal.

Ingin Tampil Segar, Hindari
Penggunaan Item Make Up Berikut

U

Fungsi riasan wajah sebenarnya adalan untuk
menutupi kekurangan dan memberikan rasa
percaya diri bagi yang menggunakannya
dengan tepat.

2. Warna rambut kontras
Warna rambut terlalu

gelap dapat membuat kulit
kamu terlihat pucat.
Sebaliknya, warna yang
terlalu terang juga dapat
membuat kulit terlihat
kusam. Meskipun warna

rambut abu-abu sedang
menjadi tren, namun
pemilihan gradasi yang salah
justru membuat kamu
tampak lebih tua. Kamu bisa
bertanya pada hairstylist di
salon favorit untuk memilih
gradasi warna yang tepat
untuk tampilan kamu.

3. Foundation berteks-
tur berat

Warna makeup kamu
memang akan semakin
menonjol bila memiliki dasar
riasan yang bagus. Founda-
tion bisa menjadi dasar riasan
kamu untuk membuat warna
terlihat merata. Namun, hati-
hati memilih foundation ya
bela. Shade warna yang
nggak tepat justru membuat
kulit kamu terlihat belang.
Selain itu, menggunakan
foundation yang terlalu
banyak dengan tekstur yang
berat hanya membuat wajah
kamu terlihat tua dan

berlebihan.
4. Riasan mata tebal
Smokey eyes dan cat

eyeliner selalu menjadi
riasan favorit khususnya bagi
kamu yang baru mulai
belajar dandan. Namun,
tahukah kamu, riasan mata
gelap yang berlebihan justru
membuat kamu terlihat
lelah? Apalagi bila kamu
memiliki lingkaran gelap di
area bawah mata yang
melebar. Bukan memberikan
efek elegan, kamu justru akan
terlihat menyedihkan
dengan riasan gelap dan
tebal.

5. Kulit tan berlebihan
Kulit cokelat terawat

memang akan membuat
kamu terlihat eksotis. Nggak
heran bila banyak orang
senang berjemur di bawah
sinar matahari. Sayangnya,
sinar UV yang terpancar
justru bisa membuat kulit

kamu rusak. Nggak hanya
menimbulkan bintik hitam,
paparan sinar UV yang terlalu
lama juga bisa memicu
kanker pada kulit. Selain
berbahaya, kamu juga akan
terlihat menua karna kulit
keriput dan kusam. Bila ingin
berjemur, sebaiknya
gunakan perlindungan
ganda untuk menjaga
kesehatan kulit ya.

6. Potongan rambut
yang sama

Hong Kong, BI - Beberapa
kesalahan dalam ber-
makeup justru bisa
membuat seseorang tampak
lebih tua . Nah, agar tak salah
kaprah simak uraian berikut
dan hindari cara-cara
berdandan yang akan
membuat wajahmu tampil
lebih tua.

1. Alismu terlalu tipis
Membuat alis terlalu tipis

hanya akan membuatmu
tampak lebih tua. Sebaiknya
gambarlah alismu sedikit
melengkung, pangkal alis
tebal, dan meruncing ke
ujungnya. Kamu bisa melihat
tutorial alis yang sesuai untuk
wajahmu di berbagai
makeup tutorial.

2. Tidak Mengunakan
Primer

Garis-haris halus, bintik
hitam, dan warna kulit tidak
merata pada wajah bisa
muncul kapan saja. Jika
masalah tersebut sudah

tampak di wajahmu, jangan
lupa untuk menggunakan
primer. Primer akan
berfungsi sebagai korektor
dan membantu tampilan
makeup-mu lebih flawless.

3. Kesalahan gaya atau
warna rambut

Salah memilih warna atau
gaya rambut ternyata juga
bisa membuatmu tampak
lebih tua dari umurmu.
Potongan rambut yang
terlalu panjang atau terlalu
pendek bisa membuatmu
tampak lebih tua. Begitu juga

warna rambut yang terkesan
flat tak bercahaya.

4. Salah memilih founda-
tion

Ada dua tipe kesalahan
dalam memilih foundation,
yaitu salah memilih warna
dan blending yang tidak
merata. Pilihlah foundation
yang senada warna kulit
untuk hasil natural. Selain itu,
baurkan dengan
menggunakan kuas atau
sponge agar hasilnya merata.

6 Kesalahan Makeup yang Bikin
Wajah Tampak Lebih Tua

Rubahlah gaya rambut
yang sudah lama menjadi
favoritmu dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir, kamu
selalu  memilih gaya yang
sama. Selain membosankan,
bisa saja bentuk tubuh kamu
yang berubah nggak lagi
cocok dengan model
lamamu. Keluarlah dari dari
comfort zone dengan
mengubah potongan rambut
yang lebih segar dan
cocok.(bela)
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ATI ini rasanya tak kuasa
melihatnya. Tanpa berpikir panjang,
aku langsung turun dari motor dan
membawanya ke pinggir jalan

agar terhindar dari kendaraan yang lalu
lalang.

Aku memang selalu membawa
persediaan makanan kucing kemanapun
aku pergi, karena di setiap jalan pasti ada
mahkluk mungil yang kelaparan. Aku
segera memberikan makanan kucing itu
padanya, dan dia sangat lahap
memakannya, seperti semalaman tidak
menemukan makanan. Aku menunggunya
makan dan membelai tubuhnya yang
mungil itu, dia meresponnya dengan
bermanja-manja di kakiku.

Tak kuasa air mata ini melihatnya, ada
seekor kucing yang begitu tegar dan ikhlas
disaat dia hanya berjalan dengan tiga kaki
saja. Dalam otakku selalu ada rasa bersalah
sebagai manusia, karena tidak bisa
melestarikan semua mahkluk mungil
sepertinya. Dalam benakku, rasanya ingin
mencari siapa yang tega membuat kakinya
pincang dan tidak bertanggung jawab,

hanya karena dia seekor binatang.
Nada adalah nama yang kupilih

untuknya. Nada memiliki arti berwarna
seperti nada dalam sebuah lagu. Ingin
rasanya aku memelihara nada dan
mengobatinya, tapi apa dayaku yang masih
mencari pekerjaan, tapi kedua orangtuaku
pun tidak akan mengizinkannya untuk
dipelihara.

nada si
kucing tegar

H

Namaku Rani, pagi itu saat aku
sedang di jalan untuk mencari
pekerjaan, tanpa sengaja aku
melihat seekor kucing malang
yang tergopoh-gopoh karena
salah satu kaki kanannya pincang.

Karya: Rani Anggraini

Sampai pada akhirnya aku selalu rutin
memberinya makan dan menemaninya
dengan bermanja-manja bersamanya. Hati
ini rasanya bahagia melihat nada yang ceria,
seperti tidak merasakan sakit sama sekali.
Padahal, akibat kakinya yang pincang, dia
harus menyeret kakinya itu saat berjalan
hingga terluka dan kering.

Dialah penyemangatku saat ini untuk

terus memberikan makanan kepada kucing
lainnya. Aku ikhlaskan rezekiku hanya untuk
mahkluk Tuhan yang mungil ini. Nada
membuatku menjadi manusia yang harus
selalu bersyukur dalam keadaan apapun.
Setiap aku menemui nada, dia seperti nge-
batin bahwa aku datang. Karena, saat aku
turun dari motor dengan membawa
makanan, dia selalu lari kegirangan untuk
menghampiriku.

Dengan wajah yang lugu dan manis, dia
menyambutku dengan bermanja-manja di
kakiku. Sampai sore hari tadi, aku tak kuasa
melihat nada menyeberang dengan
letihnya dan menyeret kakinya itu, tetapi
tak ada yang peduli padanya, mereka hanya
berhenti karena memberi jalan nada dan
sekedar menengok saja.

Lalu, dengan cepat aku gendong nada
dan segera kubawa ke pinggir dan
memberinya makan. Orang-orang di
sekitarku hanya melihatku saja tanpa ada
satupun yang terketuk untuk memelihara
atau sekedar memberi makan.

Nada, kamu memang salah satu kucing
yang tegar dalam menghadapi cobaan di
hidupmu yang tidak sempurna ini. Aku
sebagai manusia sangat malu karena selalu
mengeluh dalam menjalani hidup.

Nada, terima kasih sayang, kamu telah
mengajariku banyak hal walaupun kamu
hanya seekor kucing. Aku selalu berusaha
tegar sepertimu nada, dengan cara berdiri
sendiri tanpa harus berpangku tangan
dengan orang lain. Nada, aku selalu
menyayangimu walaupun aku tak bisa
memiliku, tapi keikhlasan hatimu sudah aku
miliki, dan sebisaku aku akan selalu
menengokmu. Baik-baik ya sayang, sehat
terus dan jangan jauh-jauh jika ingin
bermain. Aku sayang kamu nada dan selalu
merindukanmu.**
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kami di sini (RSI) akan
terus menambah kapa-
sitas untuk pasien COVID-
19,” ujarnya.

Samsul juga menje-
laskan bahwa bantuan
yang diberikan Risma kali
ini adalah bantuan
sembako dan bantuan
uang kepada petugas
kebersihan, satpam dan
tukang parkir.

Ia juga mengakui
bahwa selama ini sudah
berkali-kali menerima

bantuan Alat Pelin-
dung Diri (APD)
dari Pemkot Sura-
baya.

“Kira-kira sudah
empat kali kami
dibantu APD oleh
Pemkot Surabaya,
sekali lagi terima
kasih,” katanya.
(antara/jpnn)

menyembuhkan pasien-
pasien COVID-19 ini.

Tapi, atas dasar kema-
nusiaan, mereka itu tetap
membantu mereka-mere-
ka yang perlu disem-
buhkan.

“Mungkin memang
capek, tapi kita harus yakin
bahwa Tuhan tidak akan
memberikan cobaan di luar
kemampuan kita. Tuhan
menciptakan gelap,
dan Tuhan pasti
menciptakan terang
pula,” ujarnya.

Sementara itu,
Direktur Utama RSI
Surabaya Samsul
Arifin mengucapkan
terima kasih kepada
Wali Kota Risma
yang telah mensup-

port petugas medis yang
berada di garis terdepan
penanganan COVID-19.

Ia berharap, bantuan ini
bisa memotivasi para
petugas medis itu untuk
terus melayani pasien-
pasien yang terkena
COVID-19.

“Saya kira Bu Risma ini
sangat peduli kepada kami-
kami tim medis, makanya
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Ia sampaikan bahwa sindi-
kasi penempatan PMI  non
prosedural  ini merugikan
negara sangat besar dan
melihatkan banyak pihak.
“Oleh karena itu, saya dipe-
rintahkan oleh Presiden
untuk memimpin lang-
sung peperangan mela-
wan sindikat ini, dan
pesan Presiden ini harus
tuntas. Ini menjadi mo-
mentum sejarah yang
penting,” ujarnya.

Menurut Benny, ini
akan menjadi tantangan
untuk memerangi sindi-
kasi penempatan PMI
non prosedural. Memang ada
beberapa oknum yang melin-
dungi mereka, akibatnya
negara dirugikan karena ada
sekitar 5,3 juta Pekerja Migran
berangkat secara non prose-
dural. Sudah bukan eranya lagi

memandang  PMI  warga
negara pinggiran, bahkan
mereka itu adalah warga
negara utama, warga negara
VVIP yang wajib yang harus
muliakan.

Wakil Ketua Ekternal

Komnas HAM  Amiruddin
mengatakan, Komnas HAM
menyambut baik atas ren-
cana pembentukan Satgas
dan ini merupakan langkah
strategis.

Kedepan, Komnas HAM

bisa melakukan penyelidikan
bersama untuk kasus yang
besar. Komnas HAM juga
mendesak beberapa kasus
kasus yang saat ini sedang
mandek. Sehingga ada
penyelesaian kasus yang
kongkrit. BP2MI bersama
Komnas HAM bisa bekerja

sama agar tata kelola
PMI ini menjadi baik,
sehingga tidak ada lagi
kasus kasus yang
mandek.

“Kita bisa bertemu
dengan Presiden agar
tata kelola perbaikan PMI
ini bisa cepat berjalan.
Kami akan terus  mem-
bicarakan persoalan Pe-

kerja Migran supaya ada
langkah-langkah  salah satu-
nya tidak adalagi perbudakan
modern di kapal dan tidak ada
lagi penempatan Pekerja
Migran undocumented,”
katanya.* (Humas/MH/Chi)


