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API kurban Presiden
Jokowi dari Kota Batam
yang diberi nama

“gundul”. Sapi untuk kurban

Sapi Kurban Presiden Jokowi
Namanya Gundul

BATAM, BI - Presiden
Jokowi sudah menyi-
apkan sapi kurban un-
tuk perayaan Idul Adha
1441 Hijriah di Kabu-
paten Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau.

HONG KONG, BI  –  Dunia
perdagangan ekpor impor
wilayah bagian China, Hong
Kong harus bersiap untuk
mendapati dampak “hak
istimewa” yang dilepas oleh
Amerika Serikat akibat terbawa
arus konflik  yang sudah ada
sejak sebelum Undang -
Undang Keamanan Nasional di
sahkan pada 30 juni 2020 lalu.

Kondisi sulit Hong Kong
membuat Dewan Pengem-
bangan Perdagangan Hong
Kong untuk mengatur strategi
serta mendorong eksportir
untuk mencari pasar alternatif
untuk mengurangi risiko
mereka.

Para eksportir dan ekonom
pada hari Kamis (16/7) semua
sependapat jika langkah AS  itu
akan menambah kesulitan
ditengah pandemi Covid-19

yang penuh dengan keter-
batasan bergerak  dan perang
perdagangan AS-Cina yang
sedang berlangsung.

Beberapa dari anggota
dewan mengatakan mereka
sepenuhnya berharap jika Hong
Kong tak akan terseret lebih
dalam ke dalam ketegangan
yang meningkat antara Wash-
ington dan pemerintah pusat,
karena Beijing telah berjanji

untuk membalas.
“Prospek perdagangan

akan bergantung pada apa
langkah hukuman berikutnya,”
kata Joe Chau Kwok-ming,
presiden Kamar Umum Usaha
Kecil dan Menengah Hong
Kong.

“Sudah saatnya pergi
menjelajahi pasar besar lainnya
seperti China sebagai pilihan.”
Imbuhnya.

Felix Chung Kwok-pan,
seorang anggota parlemen
untuk sektor garmen dan
tekstil, mengatakan para
eksportir yang merelokasi
beberapa fasilitas mereka
melintasi perbatasan ke Hong
Kong secara khusus untuk
menghindari tarif dan kerugian
yang serius.

 “Perlakuan khusus hilang
berarti  relokasi secara total,
“katanya.

Hong Kong Khawatir Se-
kutu Amerika Serikat akan Ikut
Memblokir akses Perda-
gangannya

AS adalah salah satu mitra
dagang utama Hong Kong.
Bahkan ketika surplus perda-
gangannya dengan kota turun
sekitar 16 persen menjadi US
$ 26 miliar pada tahun 2019,
itu tetap merupakan surplus

terbesar yang dinikmati
AS dengan mitra dagang-
nya.

Willy Lin Sun-mo,
ketua Dewan Pengirim
Hong Kong, mengatakan
kondisi perdagangan
dengan AS semakin sulit,
dengan risiko yang me-
ningkat pembeli Amerika >> BERSAMBUNG KE HLM  12
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Exportir Hong Kong Khawatirkan Dampak Pelepasan Hak Istimewa dari AS
mungkin default pada
pesanan.

“AS masih merupakan
pasar yang besar dan
terlalu besar untuk diabai-
kan. Untuk perlindungan,
eksportir harus memas-
tikan ada perlindungan
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HONG KONG, BI -
Nongkrong Bareng Fans
(NBF) memang tidak
begitu disebut - sebut oleh
pekerja Migran Indonesia
(PMI), kondisi itu dikarena
kegiatan NBF yang berdiri
pada tahun 2012 itu
termasuk minim kegiatan
seiring dengan penyusutan
anggota dikarenakan sudah

pulang.
Meski demikian kegiatan
sosial tetap mereka
lakukan, sejak tahun
2013 hngga kini, terakhir
pada 4 Juli kemarin salah
satu anggota
membagikan foto

MENGENANG SOSOK OMAS WATI
SENIMAN ASAL BETAWI

tersebut saat ini masih
dalam pemeliharaan di
kandang Sei Temiang
Kecamatan Sekupang.

“Ada tim dari pusat yang
mengatur. Dari dinas hanya
pendamping saja, diminta
dinas provinsi mendam-
pingi,” kata Kepala Bidang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota
Batam, Sri Yunelli di sela-sela
peninjauan ke kandang
hewan kurban, Kamis (16/
7).

Si Gundul, merupakan
sapi jenis campuran limou-
sin dan simental itu dipilih
menjadi hewan kurban
Presiden Joko Widodo,
karena memenuhi syarat
yang sudah ditetapkan,
antara lain beratnya sesuai
dan kondisi sehat. Sri Yunelli
menyatakan Si gundul yang

berusia sekitar lima tahun
itu berasal dari Lampung.
Namun sudah lama dibe-
sarkan di Kandang Sei Temi-
ang Batam.

Di tempat yang sama,
Kasi Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota
Batam, Drh Samuel
Tampubolan menyatakan
syarat utama dari sapi untuk
kurban Presiden adalah
berat proporsional dan
layak potong. Ia menga-
takan relatif tidak ada
perawatan khusus untuk
sapi kurban Presiden,
semuanya biasa seperti sapi
lainnya.

“Menjaga kesehatannya
saja, agar siap saat wak-
tunya,” kata dia tanpa
memberitahu harga sapi-
nya. (JPNN)
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Pandemi Belum Usai,
 Bencana Alam Mengunjungi Indonesia

hambanya akan kembali kehari-
baanNya. Seseorang akan berdoa
memohon perlindungan agar
terhindar dari bencana sekaligus
bersyukur jika lepas dari bencana.

Pandemi belum usai, dibelahan dunia masih banyak
jerit tangis keluarga yang meninggalkan dan
ditinggalkan oleh keluarga dan kerabatnya karena
covid-19.

I Hong Kong pemerintah
kembali perketat aturan
sosial distancing dengan
melarang perkumpulan

lebih dari 4 orang, menyarankan
tidak makan di restoran, menutup
bar dan gym sekaligus mewajib-
kan semua warga Hong Kong

dilaporkan hilang.
Tuhan masih terus menguji kita

dengan berbagai kesedihan,
karena hanya dengan cara
memberikan kelemahan itu

menggunakan masker.
Di Indonesia Asosiasi Peru-

sahaan Pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia ke luar negeri terus
mendesak pemerintah untuk
mencabut larangan pemberang-
katan pekerja migran ke negara
tujuan masing-masing.

Disisi lain, bencana banjiir
melanda wilayah Luwu Utara,
Sulawesi Selatan. Banjir ini  me-
maksa 156 keluarga yang terdiri
atas 655 orang mengungsi, sedi-
kitnya 19 orang sudah ditemukan
tewas dan lebih dari 23 orang

D EDITORIAL

CER MIN

ALKISAH, suatu hari seseorang
yang tabiatnya bakhil alias pelit
sedang berada di dalam rumah. Di
rumahnya itu si bakhil ini sudah siap
menyantap makanan yang ada di
hadapannya. Belum
sempat makanan itu
dilahapnya, terdengar
ada tamu yang
mengetuk pintu
rumahnya.

Kaget mendengar
ketukan pintu itu,
secara spontan si kikir
ini lantas mengucap
takbir “Allahu Akbar”
dengan suara lantang
dan keras. Dia berharap
orang yang ada di
depan pintu rumahnya mengira ia
sedang shalat, dan mengurungkan
niat untuk bertamu.

Pada kisah yang lain nasib si
kikir lebih tragis, si kikir bersama
istrinya duduk berdua menikmati
hidangan yang ada di meja makan.
Laki-laki bakhil itu siap menyantap

Nasib Orang Yang Kikir
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ayam yang tersaji di depannya. Tiba-
tiba terdengar suara ketukan pintu
dari luar rumah. Ternyata ketukan
itu berasal dari peminta-minta
yang menginginkan sedekah dari

penghuni rumah.
Sang istri lalu berujar kepada

suaminya yang kikir itu, “Tidakkah
sebaiknya kita berbagi makanan
dengan peminta-minta itu?” tanya
sang istri.

“Tidak usah, sebaiknya kamu
temui peminta-minta itu dan suruh

dia pergi,” perintah si kikir.
Sang istri tak dapat menolak

permintaan suaminya.
Hari demi hari berlalu. Roda

kehidupan berputar begitu cepat.
Laki-laki kikir itu kini
hidup dalam serba
kekurangan. Istrinya pun
lalu diceraikannya.

Singkat cerita,
mantan istrinya itu lalu
menikah dengan laki-laki
lainyang bisa membuat
hidupannya lebih
bahagia dan harmonis.

Suatu ketika si
mantan istri dan suami
barunya duduk berdua
menikmati hidangan

yang ada di meja makan. Suami
barunya itu siap untuk menyantap
ayam yang tersaji di depannya. Tiba-
tiba terdengar suaru ketukan pintu
dari luar rumah. Ternyata ketukan
itu berasal dari peminta-minta
yang menginginkan sedekah dari
penghuni rumah.

Si suami baru tadi lantas meme-
rintahkan sang istri untuk berbagi
makanan dengan pengemis yang
ada di depan rumahnya. Diantar-
kanlah makanan untuk si penge-
mis tadi. Namun setelah itu
perempuan itu menangis.

Suaminya pun bertanya,
“Wahai istriku, mengapa kau
menangis? Apakah kau menyesali
sedekah tadi?” tanya sang suami
baru.

“Tidak, aku sama sekali tak
menyesali itu. Aku menangisi
kejadian luar biasa yang baru saja
kutemui, pengemis yang
mengetuk pintu itu tadi adalah
mantan suamiku yang dulu kikir.”

Mendengar penjelasan istrinya
yang demikian, sang suami sedikit
terkejut, tetapi segera balik
bertanya, “Lalu, tahukah kau siapa
aku yang sekarang menjadi
suamimu kini? Aku adalah
pengemis yang pernah diusir dari
rumah suami pertamamu.”

Perempuan itu menangis dan
bersyukur atasapa yang sudah
dikaruniakan pada dirinya dan
suaminya saat ini.

Buat pembaca Berita Indone-
sia, tetap semangat dan jaga
kesehatan dengan cara mematuhi
aturan pemerintah.

Terikasih, Redaksi
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AL ini terkait
dengan langkah
p e r l i n d u n g a n
terhadap Warga

Nergara Indonesia (WNI)
yang tinggal di Hong Kong.

Dengan melaporkan ke-
beradaan diri di Hong Kong
secara otomatis akan mem-
bantu fihak pemerintah
untuk mencatat data diri
Anda hingga mudah bagi
KJRI untuk membantu jika
kelak terjadi permasalahan
yang menimpa.

Adanya datadiri juga akan
mempercepat tindakan
bantuan karena tanpa perlu
waktu lebih untuk melaku-

kan pendataan terlebih da-
hulu sebelum bertindak.

Portal ini diharapkan akan
mempermudah bagi semua
WNI yang berada di Hong
Kong untuk melaporkan diri
secara mandiri dengan cara
lebih mudah dan aman dan
bebas nganti.

“Saya harap fasilitas Portal
Peduli WNI dapat diman-
faatkan oleh seluruh WNI di
Hong Kong. Teman-teman
WNI cukup memulai dengan
hal termudah, yaitu mela-
porkan keberadaan dirinya di
Hong Kong. Jika terjadi se-
suatu kepada WNI yang ber-
sangkutan, KJRI sudah memi-

Mudahkan WNI di HK Lapor Diri

KJRI Bagikan Portal peduliwni. kemlu.go.id

H

Hong Kong, BI - Guna memotivasi kesadaran
lapor diri Konsulat Jenderal Republik Indone-
sia (KJRI) membagikan por tal peduliwni.
kemlu.go.id sebagai sarana untuk melaporkan
keberadaanya di ranah Hong Kong,

liki data awal yang sangat
bermanfaat untuk tindakan
pelindungan.” Harap Konjen
Ricky Suhendar.

Tentang  tata cara mela-
por sendiri WNI membu-
tuhkan beberapa identitas,
yaitu:
1. E-KTP Indonesia / KTP Lama
2.Paspor
3.Dokomen tinggal di Hoong
Kong yang terdiri dari ID Card,
Kontrak Kerja dan Visa
4. Masuk ke portal peduli
wni.kemlu.go.id

Dalam sosialisasi portal
kementrian luar negeri
tersebut, KJRI Hong Kong
juga menyertakan nomor
hotline KJRI Hong Kong jika
ada pertanyaan terkait
informasi diatas: 6894 2799
atau 6773 0466. (id)

Rayakan HUTRI KJRI Adakan
Lomba Vlog dan Fotografi
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3 covid-19 dirasa semakin
ganas, menyikapai hal itu
dalam rangka merayakan
HUT ke-75 Republik Indone-
sia , KJRI Hong Kong menga-
dakan lomba kreativitas Foto
dan Vlog dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

Biro Edukasi (EDB) akan terus menerapkan pengaturan pendaftaran untuk kelas bermain (K1) di taman kanak-kanak (KGs) untuk tahun ajaran 2021/22
(Pengaturan Pendaftaran K1 2021/22). Silahkan kunjungi situs web EDB (https://www.edb.gov.hk/k1-admission_e) untuk mengakses informasi
termasuk PowerPoint terkait dengan narasi, informasi teks dan pertanyaan yang sering diajukan, dll. Untuk orang tua anak yang tidak berbahasa Cina
(NCS), Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang dukungan terkait untuk anak NCS pada situs web di atas (Jalur: Admission Arrange-
ments for Nursery (K1) Classes in Kindergartens > 11. Related Support for Non-Chinese Speaking Children).

Orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas K1 di KG yang bergabung dengan KG skema Pendidikan (KG Skema) pada tahun ajaran 2021/22 perlu
mengikuti prosedur yang ditentukan di bawah ini. Prosedur ini berlaku untuk semua KGs swadaya yang bergabung dalam Skema.

EDB akan menerbitkan dokumen pendaftaran bagi setiap siswa yang dapat memperoleh Pendidikan di Hong Kong dan semua KGs Skema hanya boleh
menerima siswa yang memiliki dokumen pendaftaran resmi.
Orang tua harus menyerahkan kepada EDB dokumen pendaftaran masuk KGs dari bulan September hingga November 2020. Rincian pendaftaran akan
diunggah ke situs web EDB pada awal September.
Orang tua harus memahami mekanisme pendaftaran berbasis sekolah di KGs, termasuk prosedur, kriteria, pengaturan wawancara, biaya pendaftaran, dll.
Mereka harus memperoleh formulir pendaftaran dan menyerahkan pendaftaran masuk sesuai persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing KGs.
KGs akan menginformasikan hasil pendaftaran kepada orang tua sebelum 18 Desember 2020.
Setelah menerima notifikasi penerimaan, orang tua harus, setelah mempertimbangkan baik-baik, memilih satu KG untuk registrasi. Orang tua harus
menyerahkan dokumen registrasi yang valid dan membayar biaya registrasi di KG untuk menyelesaikan prosedur registrasi selama Tanggal Registrasi
Terpusat (yaitu 7 hingga 9 Januari 2021).
EDB akan mengumumkan informasi tempat lowong di K1 mulai akhir Januari 2021 hingga seterusnya.

Untuk bertanya, silahkan hubungi EDB (Hotline pertanyaan: 3540 6808 / 3540 6811; hotline untuk orang tua anak NCS: 28926676) atau sistem pertanyaan
telepon otomatis 24 jam di 2891 0088. Orang tua juga dapat menelepon Kantor Edukasi Regional EDB atau Kantor Gabungan Taman Kanak-Kanak dan Pusat
Perawatan Anak.

EDUCATION BUREAU
Pengaturan Pendaftaran Kelas Bermain (K1) di Taman Kanak-kanak

untuk Tahun Ajaran 2021/22

(Bahasa Indonesia)

HONG KONG, BI - Memeriah-
kan acara ulang tahun
Republik Indonesia
memang tidak mudah

dimasa pandemi ini,
mengingat perlombaan
agustusan indetik dengan
lapangan dan keramaian

yang penuh dnegan cuitan
dan tepuk tangan.

Hong Kong sedang
sedih karena gelombang ke
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SECARA umum, ekono-
mi nasional mengatasi
dampak buruk dari
epidemi di babak per-

tama secara bertahap dan
menunjukkan momentum
pertumbuhan restoratif dan
pemulihan bertahap, lebih
lanjut mewujudkan ketaha-
nan pembangunan dan
vitalitasnya,” mengutip kete-
rangan Biro Statistik Nasional
China, seperti melansir CNBC,
Kamis (16/7/2020).

Pemerintah China me-
ngeluarkan berbagai langkah

Ekonomi China Tumbuh 3,2 Persen pada
Kuartal II di Tengah Pandemi

CHINA, BI - China melaporkan pertumbuhan
ekonomi negaranya tumbuh 3,2 persen (yoy)
pada kuar tal II tahun ini. Pada kuar tal
sebelumnya, Produk Domestik Bruto (PDB)
China mengalami kontraksi 6,8 persen (yoy)
akibat pandemi Covid-19.

untuk meningkatkan pereko-
nomian, termasuk pengelu-
aran fiskal dan pemotongan
suku bunga kredit dan per-
syaratan cadangan bank -
jumlah uang tunai yang harus
disimpan oleh pemberi pin-
jaman sebagai cadangan.

Angka perdagangan pada
bulan Juni menunjukkan bah-
wa ekspor dan impor China
naik. Aktivitas manufaktur di
bulan Juni juga meluas
dibandingkan dengan Mei.

“Ekspor China mendapat-
kan “ pangsa pasar besar-

besaran,” saat bagian dunia
lainnya dikunci,” kata Kepala
Ekonom China di TS Lombard,
Bo Zhuang.

Seperti diketahui, China
mulai melonggarkan tin-
dakan penguncian relatif

lebih awal dari negara lain.
Zhuang berharap pemulihan
PDB China akan berke-
lanjutan dalam setidaknya
dua kuartal berikutnya.

Hal ini karena ekonomi
domestik tampak baik-baik

saja dengan pertumbuhan
infrastruktur dan perjalanan
lintas provinsi yang kembali
dibuka.

Zhuang bahkan memper-
kirakan pertumbuhan dalam
dua kuartal ke depan men-

BEIJING, BI - China telah
bersumpah untuk meng-
ambil tindakan balasan
setelah Amerika Serikat
(AS) mengakhiri status
perlakuan khusus Hong
Kong dan menjatuhkan
sanksi pada beberapa pe-
jabat atas pemberlakuan
undang-undang (UU) kea-
manan nasional di bekas
koloni Inggris itu.

Beijing mengutuk kepu-
tusan Trump, mengatakan
akan melakukan pembala-
san dengan menjatuhkan
sanksi pada orang dan
entitas yang relevan di AS.

Dalam pernyataan
tegas, Kementerian Luar
Negeri China menggam-
barkan keputusan itu
sebagai “campur tangan
kotor” dalam urusan dalam
negerinya dan mengatakan
negara itu akan menja-

tuhkan sanksi pembalasan
untuk “melindungi kepenti-
ngan sah China”.

“Upaya AS untuk meng-
halangi implementasi hukum
keamanan nasional untuk
Hong Kong tidak akan pernah
berhasil,” kata pernyataan itu
sebagaimana dilansir BBC.

“Kami mendesak pihak AS
untuk memperbaiki kesala-
hannya, menahan diri dari

menerapkan tindakan itu dan
berhenti mencampuri urusan
dalam negeri China dengan
cara apa pun. China akan
dengan tegas menanggapi jika
AS terus maju.”

Terlepas dari tindakan
Beijing di Hong Kong, Trump
telah mengkritik China atas
penanganan pandemi virus
corona serta peningkatan
militernya di Laut China Selatan,

perlakuannya terhadap
minoritas Muslim dan sur-
plus perdagangan besar-
besaran.

Keputusan Trump berarti
berakhirnya status perda-
gangan khusus Hong Kong
dengan AS, yang disepakati
pada 1984 ketika wilayah itu
masih merupakan koloni
Inggris. Hong Kong kini akan
diperlakukan sama dengan
China daratan, yang berarti
barang-barangnya dapat
dikenai tarif tambahan.

UU keamanan yang
kontroversial, yang secara
efektif melarang kritik
terhadap pemerintah China,
adalah perubahan paling
besar terhadap lanskap
politik Hong Kong sejak
Inggris mengembalikan
kedaulatan kota itu ke Beijing
pada 1997, demikian dilansir
dari okezone.(dka)

China Akan Membalas AS karena
Hapuskan Status Khusus Hong Kong
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capai sekitar 5 persen. Meski
begitu, Biro statistik China
mengakui bahwa masih ada
berbagai risiko yang mem-
bayangi. Hal ini seiring de-
ngan pandemi yang belum
sepenuhnya selesai di bebe-
rapa negara lain. Bahkan juga
ada yang masih menun-
jukkan peningkatan kasus
baru.

“Mengingat penyebaran
epidemi yang berkelanjutan
secara global, dampak besar
epidemi yang berkembang
pada ekonomi global dan
meningkatnya risiko dan
tantangan eksternal, pemuli-
han ekonomi nasional masih
di bawah tekanan,” jelas dia.

Ekonomi dunia diperki-
rakan akan jatuh ke dalam
resesi tahun ini. Sebab, banyak
pemerintah di dunia telah
menerapkan penguncian/
pembatasan sosial dan
aktivitas bisnis.

Melambatnya pertumbu-
han permintaan global diper-
kirakan akan merugikan
ekspor China. Tahun ini, Cina
membuat keputusan untuk
tidak menetapkan target PDB
karena ketidakpastian dari
dampak pandemi. (merdeka)

“

CIANJUR, BI – Melansir iNews
- Sejumlah 2 orang tenaga
kerja Indonesia (TKI) asal
Cianjur, Jawa Barat, HM dan US
meninggal dunia di Arab
Saudi pada Juni 2020.
Keduanya dilaporkan
meninggal dunia akibat
terpapar Covid-19.

“Keluarga mendapat
kabar langsung dari KBRI yang
melayangkan surat resmi dan
menghubungi melalui tele-
pon, memberitahukan TKI asal
Cianjur atas nama HM warga
Kecamatan Sukaluyu dan US
warga Kecamatan Cibeber,
meninggal karena corona,”
kata Ketua Asosiasi Tenaga
Kerja Indonesia Raya
(Astakira) Pembaharuan
Cianjur, Ali Hildan di Cianjur
Rabu (15/7/2020).

Menurut Ali, saat ini kelu-
arga belum menerima hak

almarhum dari majikan atau
pihak perusahaan, sehingga
meminta bantuan Astakira
Pembaharuan Cianjur.

Ali mengaku langsung
menindaklanjuti laporan ter-
sebut dengan menghubungi
KBRI di Arab Saudi. Petugas di
KBRI menyebutkan keduanya
dimakamkan sesuai dengan
protokol Covid-19.

“Kami juga meminta
bantuan KBRI agar hak dari
almarhum segera dipenuhi
serta ada jaminan bagi TKI
yang bekerja di luar negeri
ketika meninggal akibat
terpapar corona segera men-
dapatkan haknya karena
pihak keluarga sangat mem-
butuhkan,” katanya.

Dia juga menambahkan,
saat ini terus berkoordinasi

2 TKI Asal Cianjur
Meninggal di Arab Saudi

Karena Covid-19



TEROPONG 06  EDISI 205/JULI/2020

Polisi Bubarkan Resepsi Pernikahan

ANCASILA sudah final
dan siap menghadapi
organisasi yang ingin
mendirikan khilafah di

Indonesia.
Semua elemen bangsa

harus berkolaborasi memper-
kuat Pancasila. Hal ini ter-
ungkap dalam pertemuan
Ketua Umum GP Ansor Yaqut
Cholil Qoumas bersama
jajarannya dengan pimpinan
DIO dan MHDN di Markas GP

GP Ansor dan Orang Dayak Kolaborasi
untuk Perkuat Pancasila

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor menyam-
but baik ajakan kerja sama Masyarakat Adat
Dayak yang tergabung dalam Dayak Interna-
tional Organization (DIO) dan Majelis Hakim
Adat Dayak Nasional (MHDN).

Ansor di Kawasan Kramat,
Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Yaqut mengatakan pelak-
sanaan Pancasila harus se-
makin diperkuat, sehingga
benar-benar dapat dirasakan
dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

“Kami sangat senang
karena masyarakat Dayak
mau berkolaborasi dengan GP
Ansor untuk bersama-sama
mengawal pelaksanaan

Pancasila. Ada banyak tanta-
ngan berat pelaksanaan
Pancasila ke depan, sehingga
kita butuhkan kolaborasi yang

lebih luas dari berbagai
elemen bangsa,” kata Yaqut
dalam siaran pers diterima
Kamis (16/7).

Menurut Yaqut, tantangan
terbesar misalnya, masih
adanya kelompok masyarakat
yang nyata-nyata ingin

mendirikan khilafah Islamiyah.
Dia menegaskan, pihak-

nya siap melawan siapapun
yang mengganggu negara
Pancasila. Untuk itu, katanya,
GP Ansor sangat menga-
presiasi sikap yang ditun-
jukkan masyarakat Dayak.

“Mereka ingin mendirikan
khilafah Islamiyah, kami juga
Muslim, tetapi bagi kami
negara Indonesia sudah final
dan Pancasila merupakan
dasar negara. Kita lawan
kelompok seperti itu. Tetapi,
kita tidak bisa sendiri-sendiri.
Kita harus terus menjalin kerja
sama dengan kelompok lain
untuk memperkuat pelak-
sanaan Pancasila,” kata Yaqut.

Yaqut menegaskan,
perbedaan dan keberagaman
Indonesia merupakan kodrat
Bangsa Indonesia, sehingga
negara ini harus memastikan
semua warga negara memi-
liki hak yang sama sebagai
warga negara.

“Misalnya, kita hanya
memiliki enam agama yang
diakui negara, tetapi jangan

>>BERSAMBUNG KE HLM 07

Pemkot Solo Tutup BTC & 2 Hotel Karena Covid-19 Merebak
SOLO, BI – Dua heri berturut-
turut Solo mencatat tam-
bahan puluhan kasus Covid-
19.
Setelah Rabu (15/7) ada tam-
bahan 29 kasus baru, pada
Kamis (16/7) bertambah lagi
23 kasus postif Covid-19.
Pemkot pun menutup
sementara pusat perda-
gangan sandang dan batik
Beteng Trade Center (BTC)
karena ada satu pedagang ter-
konfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan
(Dinkes) Kota Surakarta Siti
Wahyuningsih menyebut,
angka positif bertambah 23
orang per Kamis. Kasus baru
itu terdiri dari laporan RS UNS
sebanyak sembilan orang,
tenaga kesehatan RSUD dr
Moewardi enam orang,
puskesmas tiga orang.
Kemudian, hasil tracking
wilayah lain yang beraktivitas
di Solo tiga orang, hasil track-
ing klaster pedagang tahu

kupat satu orang, dan satu
pasien dalam pengawasan
(PDP) yang naik jadi pasien
positif

“Kami sangat prihatin
karena banyak tenaga
kesehatan. Semua nakes ini
tanpa gejala. Anak-anakku
(nakes dinkes, Red) juga
tanpa gejala semua,” kata
Ning, Kamis.

Sementara itu, Ketua
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kota

Surakarta Ahyani menyatakan
penutupan sementara BTC.
Dua hotel di Solo juga ditutup.
Menyusul adanya tamu hotel
dari pejabat kementerian di
Jakarta yang ternyata positif
Covid-19.

Dikatakan Ahyani perla-
kuan penutupan BTC sama
seperti Pasar Harjodaksino,
Gemblegan. Di mana mulai
Selasa (14/7) lalu, Pasar
Harjodaksino juga ditutup
karena ada seorang pedagang

yang positif Covid. Bahkan,
juga sudah terjadi satu kasus

>>BERSAMBUNG KE HLM 23

transaksi lokal dari pedagang
pasar tersebut. (irw/ria)

BEKASI,BI - Polisi membubarkan
resepsi pernikahan warga untuk
menghindari munculnya klaster baru
penyebaran COVID-19 di Kabupaten
Bekasi.

Polisi melakukan sikap tegas
karena Pemkab Bekasi masih melarang
digelarnya acara resepsi pernikahan.

“Keluarga sudah kami ingatkan
sebelumnya, namun mereka tetap
nekat melangsungkan resepsi,” kata
Kepala Kepolisian Sektor Cibarusah AKP
Sukarman, Kamis (16/7).

Resepsi pernikahan itu dilakukan
warga yang tinggal di Perumahan
Mutiara Bekasi Jaya, Desa Sindang
Mulya, Kecamatan Cibarusah pada
Minggu (12/7) lalu.

“Sekitar pukul 11.00 WIB terpaksa
kami bubarkan. Sebelumnya kami
sudah mewanti-wanti pihak keluarga
untuk tidak memaksakan pesta
pernikahan,” ucapnya.

Pesta pernikahan itu mengundang
250 tamu, mendirikan tenda utama,
serta menyiapkan hidangan bagi

seluruh tamu undangan yang hadir.
“Makanan yang telah siap santap

di lokasi akhirnya dibagikan kepada
para tetangga mempelai serta
pesantren yang berlokasi di dekat
lokasi resepsi,” kata dia.

Dia menegaskan Kabupaten Bekasi
hingga kini masih berstatus zona
kuning COVID-19 sehingga belum
diperbolehkan mengadakan kegiatan
yang mengundang kerumunan warga
di satu lokasi.

“Sementara untuk resepsi belum
dapat digelar karena ada risiko

P
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JAKARTA, BI - Netizen
seluruh dunia khususnya di
Twitter dibuat terkejut saat
seperti Bill Gates, Barrack
Obama, Jeff Bezos dan Elon
Musk melalui akun Twitter
mereka melakukan twit yang
kurang lebih sama.
Semuanya mentwit untuk
mengirimkan sejumlah
nominal bitcoin dan berjanji
akan mengirimkan balik dua
kali lipat.

Praktisi keamanan siber
Pratama Persadha mengata-
kan kejadian ini ternyata
banyak dialami oleh akun-
akun ternama dengan profil
Twitter sudah verified atau
memiliki centang warna
biru.

Tidak hanya akun-akun
ternama, berbagai akun mata
uang crypto juga mengalami
hal serupa. Twitter langsung
melakukan langkah cepat
dengan menonaktifkan
fungsi twit atau menuliskan
postingan pada akun veri-
fied.

Pratama menjelaskan
peristiwa ini sangat berba-
haya dan mungkin bisa
disebut sebagai zero day ex-
ploit bagi Twitter. Karena
celah keamanan yang di-
manfaatkan peretas ber-
dampak cukup masif dan
sangat berbahaya.

“Dilihat dari twitnya,
peretasnya satu pihak
kemungkinan besar ada

Akun Twitter Tokoh Dunia Diretas,
Publik Tanah Air Harus Waspada

(16/7).
Chairman Lembaga Riset

Siber Indonesia CISSReC
(Communication & Informa-
tion System Security Re-
search Center) ini menam-
bahkan bagi akun ternama
yang khawatir mengalami
hal serupa, bisa mengak-
tifkan two authentication
lewat SMS di bagian peng-
aturan atau setting.

Meski belum tentu bisa
mengatasi eksploitasi celah
keamanan pada sistem Twit-
ter, namun ini adalah langkah
pengamanan yang bisa
dilakukan.

“Asumsi terburuknya
adalah ada kemungkinan
hacker sudah memiliki
semua database akun Twit-
ter, oleh karena itu sebaiknya
segera ganti password Twit-
ter saat ini juga,” imbuhnya.

Menurut Pratama, banyak
yang percaya dengan twit
meminta dikirim bitcoin.

Beberapa akun sudah meng-
umumkan bahwa twit terse-
but adalah penipuan.

“Namun, nampaknya
sudah banyak yang mela-
kukan transfer,” terang pria
asal Cepu, Jawa Tengah, ini.

Pratama menambahkan,
publik tanah air tidak perlu
khawatir  berlebihan,
namun juga harus waspada.
Intinya ini adalah proses
edukasi keamanan siber
bagi semua.

“Pemilik bitcoin ini
seharusnya lebih melek soal
keamanan siber apalagi
keamanan siber. Namun
ternyata masih banyak yang
terkecoh. Inilah pentingnya
edukasi keamanan siber
sejak dini.

Sepertinya sepele,
namun soal keamanan siber
memang harusnya menjadi
budaya dan norma dalam
kehidupan di era digital seka-
rang ini,” jelasnya.(boy/jpnn)

celah keamanan yang
dieksploitasi oleh peretas.
Bisa dari aplikasi pihak ketiga
atau lainnya. Artinya bila
celah keamanan ini

disebarluaskan, korbannya
nanti bisa bertambah dan di
Indonesia juga bisa terkena
dampaknya,” kata Pratama
dalam keterangannya, Kamis

Seragam Korpri Model Gamis Tuai
Teguran dari Sekjen Korpri

JAKARTA,BI - Foto seorang pria yang mema-
kai baju Korps Pegawai Republik Indonesia
(Korpri) model mirip baju Gamis langsung
mendapat respons pemerintah pusat.

ENURUT Sekjen
Korpri Bima Haria
Wibisana, tinda-
kan Aparatur Sipil

Negara (ASN) atau PNS
tersebut sudah melanggar
aturan.

“Seragam ada aturan-
nya, baik penggunaan dan
desain. Anggota Korpri
wajib patuh pada aturan itu
dan tidak melakukan ino-
vasi sendiri,” kata Bima kepa-
da JPNN.com, Kamis (16/5).

Bima yang juga kepala
Badan Kepegawaian Negara
(BKN) ini menyayangkan
tindakan ASN terutama PNS
yang memainkan aturan
seragam Korpri. Apalagi

seragam Korpri menjadi
salah satu identitas anggo-
tanya.

“Aturan untuk seragam
Korpri ini sudah sangat jelas,
pria maupun wanita. Yang
wanita berjilbab, hamil, dan
lainnya juga diatur seragam
Korprinya. Tujuannya agar
masing-masing anggota
Korpri tidak mendesain
seragam sesuka hati,”
tegasnya.

Terkait kasus PNS yang
berseragam Korpri model
gamis ini, Bima meminta
agar diberikan pembinaan.
Berikan pengertian akan
aturannya. Untuk saat ini
belum ada pemberian

sanksi.
“Soal ada sanksi atau

tidak, belum sampai ke sana.
Akan dibina terlebih dahulu
oleh atasannya. Intinya PNS
jangan seenaknya desain
seragam Korpri yang
dipakainya,” tandasnya.(esy/
jpnn)

AKTIFKAN TWO AUTHENTICATION. Praktisi keamanan siber Pratama Persadha

>> POLISI BUBARKAN...
SAMBUNGAN DARI HLM  06

berpotensi menjadi titik
penyebaran baru virus corona.
Warga yang hendak menu-
naikan kewajiban menikah
hanya diperbolehkan mengge-
lar akad saja,” katanya.

Sukarman berharap masya-
rakat dapat memahami kondisi
terkini serta menaati imbauan
dan kebijakan yang ditetapkan
pemerintah daerah melalui
Gugus Tugas COVID-19.

“Jika memang melanggar,
kami dengan sangat terpaksa
akan membubarkan secara
paksa,” ungkapnya.

Wakil Ketua Gugus Tugas
COVID-19 Kabupaten Bekasi
Kombes Pol Hendra Gunawan
mengatakan hingga saat ini
resepsi baik pernikahan mau-
pun khitanan atau kegiatan
serupa masih belum diper-
bolehkan.

“Kabupaten Bekasi masih
zona kuning, jadi belum
diperbolehkan menggelar
acara apa pun yang meng-
undang kerumunan warga,”
kata Kapolresta Bekasi itu.

Hendra ingin memastikan
terlebih dahulu protokol
kesehatan COVID-19 dapat
diterapkan dengan kesadaran
penuh oleh masyarakat
sebelum memberikan izin
yang dimaksud. (antara/jpnn)

M

ADA ATURANNYA. Sekjen Korpri Bima Haria Wibisana
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ENGUTIP dari situs KJRI
Jeddah, calon penum-
pang wajib mengikuti
ketentuan-ketentuan
yang sudah ditetapkan

Lion Air dan KJRI Jeddah. Bila
dilanggar maka WNI calon
penumpang dapat dikeluarkan dari
daftar pulang.

“Penerbangan diharapkan
dapat mengumpulkan sebanyak
421 calon penumpang dengan
harga tiket Rp 9.600.000 net
(untuk dewasa) dan Rp 1.500.000
net (untuk infant/di bawah usia 2

tahun). Seluruh biaya tiket akan
diserahkan kepada maskapai dan
tidak ada biaya lain yang dikenakan
selain biaya tersebut,” kata KJRI
Jeddah.

Selain membayar tiket, calon
penumpang harus memiliki
dokumen perjalanan seperti
paspor atau SPLP, final exit, dan exit
re-entry yang masih berlaku
sebelum mendaftar dan
pembayaran.

“Apabila terjadi pembatalan
penerbangan dari pihak Lion Air,
biaya tiket akan dikembalikan

kepada calon penumpang sesuai
dengan kebijakan refund Lion Air.
Namun apabila terjadi pembatalan
dari calon penumpang, biaya tiket
tidak dapat dikembalikan,” jelas
KJRI Jeddah.

KJRI Jeddah juga menyebut
Lion Air menjadi maskapai nasional
pertama yang mengangkut WNI
dari Arab Saudi dengan
penerbangan khusus (charter)
selama pandami COVID-19.

Dalam penerbangan pada 9
Juli, Lion Air membawa sebanyak
425 penumpang yang terdiri dari
para pekerja migran Indonesia
(PMI), mahasiswa dan PMI yang
mengalami masalah dan ditam-
pung sementara di shelter KBRI
Riyadh dan KJRI Jeddah.

Sejak penghentian sementara
penerbangan jemaah umrah 27
Februari untuk meredam
penyebaran COVID-19, Konsulat

KJRI Jeddah Charter Lion
Air untuk Pulangkan WNI

M

Jeddah, BI - Pemerintah sedang mengatur
kepulangan Warga Negara Indonesia dari Arab
Saudi yang  rencananya akan dilakukan pada
24 Juli 2020, dengan rute Jeddah-Jakarta.

Jenderal RI (KJRI) Jeddah telah
bekerja sama dengan maskapai
Saudia untuk membantu
kepulangan secara mandiri
sebanyak 2.663 WNI/PMI melalui
9 kali penerbangan.

“Kami menjajaki kemungkinan
kerja sama dengan semua maskapai
yang bersedia mengangkut WNI
dengan harga yang terjangkau. Kali
ini maskapai Lion Air bersedia
mengangkut dengan tarif 2.400

riyal, karena ini sifatnya pener-
bangan charter. Berangkat kosong
pulang bawa penumpang,” terang
Konjen Eko Hartono.

Konjen Eko menyapaikan jika
para WNI yang bekerja sebagai
pekerja migran tersebut, terpaksa
harus pulang karena masa kontrak
kerja mereka telah berakhir.
Sebagian lagi harus pulang lantaran
perusahaan tempat mereka
bekerja ditutup, menyusul

kebijakan pemerintah setempat
yang melarang perusahaan-
perusahaan dengan kategori
tertentu beroperasi selama
pandemi COVID-19.

KJRI Jeddah, jelas Konjen Eko,
sifatnya membantu WNI yang
terpaksa harus pulang. KJRI
melakukan negosiasi dengan
pihak maskapai agar harga bisa
ditekan serendah mungkin. (bi/
kumparan)

JAKARTA, BI - Melansir laman
BP2MI, setelah melakukan
inspeksi mendadak di tempat
menampung sementara
calon Pekerja Migran Indone-
sia (PMI) Nonprosedural di
Bogor, Jawa Barat,  Senin (13/
7/2020) sore, Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani langsung
menyerahkan berkas kasus
tersebut ke Bareskrim Polri,
Jakarta, pada Rabu (15/7/
2020) sebagai bentuk kese-
riusan BP2MI dalam perang
lawan sindikasi penempatan
PMI Nonprosedural. Benny
dan jajaran BP2MI diterima
langsung oleh Direktur Tindak
Pidana Umum Bareskrim Polri,
Ferdy Sambo.

Sebelumnya, Kepala
BP2MI melakukan penggere-
bekan di rumah yang dijadikan
lokasi penampungan yang
berada di Perumahan
Permata Cibubur Cluster
Phoenix  Blok G.2 No 8 yang
merupakan rumah tinggal,
bukan Balai Latihan Kerja Luar
Negeri (BLKLN). Tim BP2MI
mendapati dua orang calon

PMI yang akan diberang-
katkan, yaitu sepasang suami-
istri atas nama Dewi Purnama
Sari asal Garut dengan negara
tujuan penempatan Singapura,
dan Yanto yang akan ditem-
patkan ke Malaysia. Selain dua
orang suami istri, terdapat lima
PMI lainnya sedang dalam
proses penelusuran. Mereka
akan bekerja sebagai Penata
Laksana Rumah Tangga (PLRT).
Selanjutnya kedua PMI
tersebut dibawa ke Kantor
BP2MI untuk proses Berita
Acara Pemeriksaan (BAP).

“Perlu saya sampaikan
bahwa BP2MI telah menin-
daklanjuti Kepmenaker 151/
2020 tentang Penghentian
Sementara Penempatan PMI
dan BP2MI sendiri sudah
mengeluarkan Surat Edaran
menindaklanjuti Kemenaker
tersebut. Jadi tidak ada alasan
bagi P3MI yang masih
membandel dan tetap mela-
kukan pelanggaran, dan BP2MI
serius untuk melakukan
penindakan,” jelas Benny
dalam Konferensi Pers
dengan awak media nasional

di Media Center BP2MI,
Jakarta,  Rabu (14/7/2020).

Adapun nama Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang diduga
berjanji memberangkatkan
mereka adalah PT Sentosa
Karya Aditama dan PT Al Zaidi
Ikhwan. Kedua perusahaan ini
didapati tertera pada doku-
men-dokumen yang ada di
rumah tersebut.

Kepala BP2MI membawa
seluruh dokumen yang
didapati di rumah penam-
pungan tersebut beserta hasil
BAP korban sebagai barang
bukti kepada Bareskrim Polri.

“Nama Dewi dan Yanto
tidak ada dalam data SISKOT-
KLN milik BP2MI, jadi dapat
dipastikan mereka akan
diberangkatkan secara non-
prosedural. Mereka juga me-
ngaku bahwa pendaftarannya
tidak melalui Disnaker dan
tidak mengikuti pelatihan apa-
pun,” ungkap Benny kepada
Direktur Tindak Pidana Umum
Bareskrim Polri, Ferdy Sambo.

Total dokumen yang

diserahkan kepada Bareskrim
sebanyak 232 nama calon PMI
yang akan diberangkatkan dan
terdapat satu nama yang
terdeteksi  HIV dan sudah
diberangkatkan.

Benny menegaskan pe-
nyerahan dokumen ke
Bareskrim Polri dilakukan
untuk membuat jera para
sindikat penempatan PMI
nonprosedural sekaligus
menegaskan komitmen
BP2MI dalam memerangi
sindikat penempatan PMI
nonprosedural sebagai upaya
memerdekakan PMI.

“Saya pastikan kembali
bahwa BP2MI bakal selalu
menjadi mimpi buruk bagi
P3MI yang nakal, yang
mencoba bermain-main
dengan kemanusian, dan tidak
menghormati bahkan meng-
injak-injak hukum di Republik
ini dan mengabaikan kewi-
bawaan negara, dengan
merendahkan Merah Putih di
bawah bendera perusahaan.
Ini adalah bukti bahwa negara
akan selalu hadir dan hukum
bekerja, tajam baik ke atas mau
ke bawah.” Ujar Benny

BP2MI sudah melakukan
pengecekan di SISKOP2MI,
bahwa PT Sentosa Karya
Aditama memiliki SIP3MI/izin
penempatan dengan Nomor
SIP3MI No. 158 Tahun 2017
dengan masa berlaku hingga

12 Januari 2022, sedangkan PT
Al Jaidi Ikhwan, telah dicabut
izin SIP3MInya dengan SK
Pencabutan Nomor 22 Tahun
2020 tanggal 14 Februari 2020,
atau dapat dikatakan ilegal.

Terhadap PT Sentosa Karya
Aditama, BP2MI akan mereko-
mendasikan untuk mencabut
SIP3MI PT tersebut. Sedang-
kan PT Al Jaidi Ikhwan akan
dilaporkan atas dugaan kuat
melakukan pelanggaran UU
No. 21/2007 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana

“Kedatangan kami secara
resmi untuk menyerahkan
hasil temuan kami di lapangan
dengan harapan institusi
kepolisian bisa bekerjasama
memberantas mafia sindikasi
penempatan PMI nonprose-
dural. Karena kami tidak punya
kekuatan yang cukup untuk
menangani hal ini sendiri,”
jelas Benny.

Direktur Tindak Pidana
Umum Bareskrim Polri, Ferdy
Sambo, sepakat dengan
Kepala BP2MI.

“Selama ini kita hanya
menyelesaikan masalah pena-
nganan kasus pekerja migran
di hilir, bukan di hulu. Karena
itu perlu kerja sama seluruh
Kementerian/Lembaga yang
menangani masalah pekerja
migran ini untuk membuk-
tikan negara hadir. ,” tutup
Ferdy. ** (Humas BP2MI)

BP2 MI Serius Perangi Sindikat
Pekerja Migran Non Prosedural

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (kanan, berompi) langsung menyerahkan berkas
kasus tersebut ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu (15/7/2020)
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HONG KONG, BI - Nongkrong
Bareng Fans (NBF) memang
tidak begitu disebut - sebut
oleh pekerja Migran Indone-
sia (PMI), kondisi itu dikarena
kegiatan NBF yang berdiri
pada tahun 2012 itu ter-
masuk minim kegiatan
seiring dengan penyusutan

Tetap Semangat Lakukan Kegiatan

NBF Bagi-bagi Sembako
Kepada Janda Lansia di Solo

anggota dikarenakan sudah
pulang.

Meski demikian kegiatan
sosial tetap mereka lakukan,
sejak tahun 2013 hngga kini,
terakhir pada 4 Juli kemarin
salah satu anggota memba-
gikan foto pembagian
sembako pada nenek-nenek

janda di
daerah Solo,
Jawa Tengah.

“ K a m i
menggunakan
uang kas NBF,
bukan sumba-
ngan, dan
kontinyu kami
lakukan ke
d a e r a h -
daerah yang
kami lihat
m e m b u -
tuhkan.’ jelas
Ida, salah satu

anggota NBF.
Untuk mengatasi keku-

rangan anggota NBF juga
pernah bergabung dengan
kelompok lain, namun
berakhir tidak seperti hara-
pan jadinya semua dikem-
balikan pada anggota, dibe-
baskan jika mau ikut aktif,
begitu juga sebaliknya. (bi)

AHUN 2019 meru-
pakan rekor akan
adanya gelombang
panas di belahan

bumi utara, sementara Aus-
tralia mengalami musibah
kebakaran hutan terburuk
dalam beberapa dekade
yang menewaskan sedikit-
nya 28 orang dan meng-
hancurkan lebih dari 2.000
rumah di negara bagian
New South Wales, bahkan
diperkirakan jutaan hewan
juga ikut musnah bersama
bencana kebakaran terse-
but.

Perubahan iklim menjadi
sebab adanya kebakaran
Australia dan bencana alam
seperti topan yang meng-
hantam Hong Kong setiap
tahun. Topan Mangkhut pada
tahun 2018 adalah badai pal-
ing kuat dalam sejarah kota.

Zoe Low melihat bagai-
mana krisis iklim akan
berdampak pada Hong Kong
dan apa yang dapat
dilakukan oleh pemerintah
dan individu-individu terha-
dapnya.

Mengapa Hong Kong

semakin panas?
Suhu permukaan rata-rata

bumi telah meningkat sekitar
0,9 derajat Celcius sejak
akhir abad ke-19, didorong
oleh emisi gas rumah kaca -
termasuk karbon dioksida,

Hong Kong Memasuki Musim Panas
dan Akan Semakin Panas

T

Hong Kong, BI  -  Observatorium Hong Kong
dan Organisasi Meteorologi Dunia
mengingatkan akan cuaca panas pada tahun
2019 yang mungkin akan terulang ditahun
2020 ini.

dinitrogen oksida, dan ozon
dari pembakaran bahan
bakar fosil - yang me-
merangkap panas di
atmosfer.

“Sangat mungkin” tren
pemanasan disebabkan oleh

emisi dari aktivitas manusia,
menurut laporan tahun 2015
oleh Panel Antarpemerintah
tentang Perubahan Iklim
(IPCC), badan PBB yang
menilai ilmu yang berkaitan
dengan perubahan iklim.

Sham Fu-cheung, chief
eksperimental officer di
Hong Kong Observatory,
mengatakan: “Ada tren
kenaikan suhu Hong Kong
yang jelas karena dampak
perubahan iklim.”

Lebih sedikit udara dingin
di sepanjang pantai selatan
Cina dan angin musim timur
laut yang lemah juga
menyebabkan suhu per-
mukaan laut yang lebih
hangat, yang pada gilirannya
berkontribusi terhadap
cuaca hangat.

Tahun lalu, suhu rata-rata
Hong Kong adalah 1,2
derajat Celcius lebih tinggi
dari suhu rata-rata “normal”
23,3 derajat Celcius
berdasarkan patokan 30
tahun dari 1981 hingga
2010, demikian  jelas
Observatorium Hong Kong.
(bi/scmp)





UMLAH ini adalah yang
tertinggi sejak Januari,
ketika pandemi muncul
di kota. Rekor sebelum-
nya adalah pada 27 Maret

ketika kota mencatat 65
kasus baru dlam sehari, itu
pun sebagian besar hasil
penularan impor bukan lokal.

“Saya tidak bisa menga-
takan ini puncak karena bia-
sanya kita hanya bisa me-
ngatakan itu puncak kalau su-
dah terjadi ,” kata Dr Chuang
Shuk-kwan, kepala cabang
penyakit menular di Pusat
Perlindungan Kesehatan.

“Masih ada kemungkinan
lebih banyak kasus datang.”
imbuhnya.

Otoritas kesehatan telah
melaporkan lusinan kasus
Covid-19 lokal setiap hari se-
lama empat hari terakhir, de-
ngan 2 pasien lansia yang ter-
tular virus corona hingga koma.

Terkait dengan lonjakan
kejutan kasus penularan itu
pemerintah segera memper-
ketat aturan sosial distancing
lagi, yakni melarang makan di
restauran dan berlakukan jam
dalam pelayanannya.

“Staf di beberapa perusa-
haan mengalami kesulitan
untuk keluar untuk makan,
seperti mereka yang bekerja
24 jam, atau dalam kasus di
mana kantor-kantor terpencil,
dan dengan demikian mere-

ka perlu makan di kantin staf,”
kata Chui, menambahkan
bahwa kantin pabrik tidak
termasuk dalam hitungan
restauran namun dilarang
menerima pelanggan dari
luar pabrik.

Chui menambahkan
bahwa karyawan sebuah
restoran akan diizinkan untuk
makan di tempat kerja
setelah pukul 18:00, tetapi
hanya di area yang jelas jauh
dari meja lainnya. Dia juga
mengklarifikasi bahwa orang
bisa menunggu untuk dibawa
pulang di restoran selama
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Gelombang Ke 3 Covid-19, Hong Kong
Hadapi Penularan yang Tak Jelas Asalnya
Hong Kong, BI - Otoritas kesehatan Hong
Kong  mencatat rekor tertinggi 67 infeksi
Covid-19 baru pada hari Kamis(16/7),
dengan lebih dari setengahnya tidak dapat
dilacak darimana penularan itu berasal.

J

mereka mengenakan masker
dan tidak makan didalam.

Larangan makan malam
adalah bagian dari aturan sosial
yang semakin ketat yang
diberlakukan sejak hari Rabu
(15/7), yang termasuk mem-
batasi empat pengunjung ke
meja dan menutup bar, gim-
nasium dan tempat berkum-
pul populer lainnya, semen-
tara pertemuan publik juga di-
batasi untuk empat orang. Or-
ang-orang juga wajib me-
ngenakan masker saat meng-
gunakan transportasi umum.

Profesor David Hui Shu-
cheong, penasihat peme-

rintah dan pakar kedokteran
pernapasan, mengatakan
banyak perusahaan swasta
tidak mengizinkan staf untuk
bekerja dari rumah karena
pemerintah belum memper-
kenalkan pengaturan sema-
cam itu untuk stafnya sendiri.

Hui mengatakan peme-
rintah ingin mempertahan-
kan layanan publik dan telah
menerapkan jam kerja  fleksi-
bel untuk mengurangi risiko
Covid-19, tetapi kerumunan
luar dan mengambil trans-
portasi umum  itu memiliki
resiko  penularan tinggi pada
masyarakat umum. (id/scmp)

dan Statistik mengung-
kapkan pada hari Kamis
bahwa ekspor Hong Kong
ke AS telah turun 1,4 persen
dalam harga satuan dan
22,3 persen volume selama
lima bulan pertama tahun
ini, dibandingkan dengan
periode yang sama tahun
lalu.

Penurunan volume
adalah yang terberat di
antara semua pasar ekspor
kota.

Ketua eksekutif Asosiasi

Produsen China Raymond
Young Lap-moon menga-
takan perusahaan lokal
sekarang mengawasi untuk

melihat apakah negara-
negara lain akan memimpin
AS.

“Kami khawatir tentang

HONG KONG, BI -  Sekitar
2.000 orang di Hong Kong
dievakuasi setelah sebuah
bom yang tidak meledak sisa
dari perang dunia kedua
tidak sengaja tergali pada
hari Kamis (16/7), bom
ditemukan dalam keadaan
tidak stabil.

Layanan penumpang di
stasiun Kai Tak MTR juga
dihentikan  sekitar jam 5 sore,
sesaat setelah ditemukannya
bahan peledak di lokasi
kisaran terowongan pejalan
kaki di Concorde Road, dekat

Muk Yuen Street.
Pekerja kontruksi

berinisiatif  memanggil polisi

dan mengadukan
penemuan bom sepanjang 1
meter bekas perang dunia ke

dua tersebuut sekitar pukul
14:40 pada hari kamis (16/7)
itu.

Polisi mendatangkan tim
penjinak bom dan meme-
rintahkan pada mereka un-
tuk melakukan evakuasi
terhadap para pekerja yang
masih ada dilokasi pene-
muan bom tersebut.

Seorang juru bicara polisi
menyampaikan penutupan
stasiun MTR  karena posisi
perangkat peledak ada di
dekat rel.

MTR Corporation menga-

takan layanan di jalur Tuen
Ma (fase 1) tidak akan ber-
henti di stasiun.

Situs ini terletak di area
bekas Bandara Internasional
Kai Tak, yang melayani kota
dari tahun 1925 hingga 1998.

Sebelumnya, lebih dari
1.200 pekerja konstruksi
dievakuasi dari zona terse-
but.

Pada jam 8 malam, 2.000
orang, termasuk pekerja
konstruksi, penumpang MTR
dan penduduk dari kawasan
perumahan One KaI Tak di

Bom Bekas Perang Dunia II Ditemukan di Dekat Rel MTR

asuransi kredit untuk pro-
duk mereka, “katanya, sera-
ya menambahkan ia tidak
melihat” ketegangan AS-
Cina membaik “dalam 10
tahun ke depan.

Tetapi Alice Tsang Sze-
wan, asisten kepala ekonom
untuk Dewan Pengemba-
ngan Perdagangan Hong
Kong, meramalkan bahwa
tatanan eksekutif akan ber-
dampak minimal pada

ekspor kota tersebut, di
mana 98 persennya dieks-
por kembali, terutama dari
China dan Asia Tenggara.

“Eksportir Hong Kong
telah mencerna berita
untuk beberapa waktu,”
katanya.

Namun, dewan mem-
perkirakan ekspor kota itu
akan menyusut 10 persen
tahun ini.

Departemen Sensus
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dekatnya telah dibersihkan
dari daerah tersebut.

Polisi mengatakan evaku-
asi yang diperluas itu karena
keadaan bom yang tidak
stabil. Mereka juga men-
desak masyarakat agar tidak
bepergian ke daerah itu.

Alat peledak yang dimak-
sud dilaporkan berdiameter
30cm dan terkubur di dalam
tanah hingga kedalaman 10
meter.

Bom peninggalan masa
perang di Hong Kong sudah
ditemukan beberapa kali,
dan hampir kesemuanya
ditemukan dikawasan kons-
truksi. (bi/scmp)

kemungkinan mening-
katnya sanksi terhadap
Hong Kong jika sekutu AS
mengikutinya,” katanya.
“Ini akan merusak impor
komponen teknologi
tinggi kota, misalnya.

Pemerintah Hong
Kong mengatakan tidak
akan mengesampingkan
mengambil tindakan di
bawah aturan Organisasi
Perdagangan Dunia
untuk melindungi kepen-
tingan kota. (bi/scmp)



ES pleret mengingatkan kita
pada cuaca panas Indonesia,
terbayang warna – warni
pleret yang ada di kota kaca
gerobak Mas dan Abang
penjual es pleret pinggir jalan.

Jika pulang kampungmu
masih jauh tak ada ruginya
mencoba resep lengkap cara
membuat pleret ala kampung
halaman. Simak yah cara
bikinnya, jika kurang jelas
boleh deh lihat youtube cara
buatnya.

Bahan-bahan
150 g tepung beras
50 g tapioka
1 sdm gula pasir
1/2 sdt garam
150 ml air mendidih
Secukupnya pewarna

Bahan kuah santan:
600 ml santan(sy kara 65ml
+air)
1/2 sdt garam
150 g gula pasir
100 ml kental manis
2 lembar daun
pandan

Langkah
Campur tepung

beras, tapioka, gula dan garam,
aduk rata. Campurkan air
menggunakan sendok kayu
dan uleni sampai kalis(tidak
lengket ditangan).

Setelah itu, bagi adonan
menjadi 3 dan beri warna
sesuai selera, uleni sampai
tercampur rata.

Ambil sedikit adonan,
bentuk bulat, sedikit dipipih-
kan dan tengahnya ditekan
dengan jari. Lakukan sampai
habis.

Didihkan air, masukkan
pleret dan masak sampai
mengapung, dan tiriskan.

Membuat kuah santan
Campur semua bahan,

masak sampai mendidih.
Dinginkan.

Penyajian: siapkan gelas,
beri es batu, pleret dan
kuah. Sajikan.(*)

Rindu Es Pleret Jajan pasar: Cenil
CENIL merpakan jajanan
jadul khas pasar tradional
Indonesia, terutama Jawa.
Bagi yang jauh dari
kampung pastilah jajanan
cenil ini susah sekali
ditemukan, sebagai
pengobat rindu tidak ada
salahnya jika kita mencoba
membuat sendiri makanan
warisan leluhur ini. Berikut
bahan – bahan yang
dibutuhkan lengkap
dengan cara membuatnya,
jika kurang berhasil cobalah
membuka tutorial cara
membuat cenil di youtube.

Bahan-bahan
1/2 butir kelapa parut
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suji&pandan)
Garam secukupnya
3 sendok Gula pasir
Gula aren dan vanili

secukupnya

Cara dan langkah
membuatnya:

Campurkan 2
sendok teh garam pada
kelapa parut, Kukus
campuran kelapa dan
garam hingga matang.
Dan campuran ini aku

menjadi taburan pada cenil.
Adonan cenil
Siapkan wadah,

masukkan tepung terigu, lalu
tuangkan air panas yang

100 gram tepung terigu
120 gram tepung sagu
1 gelas Air panas
Pewarna makanan/

alami (sari daun

sudah terlebih dahulu
dicampur pewarna, gula dan
garam. Adun hingga kalis lalu
tambahkn tepug sagu, lalu
uleni adonan hingga bisa
dibentuk

Siapkan air rebusan.
Bentuk canil lalu masukan di
air mendidih. Angkat dan
sisihkan apabila telah matang.
Guling-guling cenil yang telah
matang di kelapa parut
kukus.

Kinco / Cairan Gula Aren
Panaskan air masukan

gula aren kemudian masak
gula hingga meleleh.
Larutkan 1 sendok sagu
dengan air kemudian tuang
di larutan gula. Aduk – aduk
hingga mengental.

Sajikan cenil bersama gula
merah yang tada dibuat. (*)

MAKANAN jadul yang satu ini bisa loh
ditemukan di Hong Kong, cuman
topingnya beda, biasanya jajan jagung
grontol ini dijual di pinggir jalan
bersamaan dengan jajanan – jajanan
lain, kalau di Hogn Kong biasanya di

toping keju, susu dan lain sebagainya.
Grontol jagung juga termasuk

jajanan pasar dan teman-teman
segerombolan dengan cenil, jika sudah
tahu rasanya pasti nagih dan mau lagi.
Simak cara membuatnya.

Bahan-bahan
Jagung Kering/ Jagung Beras
Air secukupnya
1/2 Buah Kelapa Muda Parut
1 Sdk Gula Pasir / Secukupnya
2 Helai Daun Pandan biar wangi

aja
1/2 Sendok Teh Garam
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JAJANAN JADUL WARISAN  NENEK MOYANG

GRONTOL JAGUNG



A pun mengungkapkan
jika kulit wajahnya itu
tampak seperti gosong
akibat terkena paparan

sinar matahari secara lang-
sung.

Melalui akun twitternya,
@alwaniismail_, wanita 26
tahun itu membagikan cerita
dan mengunggah foto peru-
bahan kulitnya dengan tuli-
san ‘Transformasi Pulau Per-
hentian’ menjadi viral di Twit-
ter.

Cerita itu bermula saat
Alwani bersama rekan-
rekannya telah mengha-
biskan waktu selama tiga hari
untuk berlibur di Pulau
Perhentian, Trenggganu, Ma-
laysia.

Alwani yang keasyikan
bermain di laut sampai tak
menyadari jika kulit wajah-
nya terbakar setelah berak-

tivitas di pulau Perhentian
baru-baru ini.

Terkena sinar matahari
secara langsung dan dengan
durasi yang lama, hal itulah
yang menjadi satu penyebab
kulit wajah Alwina tampak
terbakar.

Ia pun merasa sangat
terkejut ketika melihat peru-
bahan warna kulit yang terli-
hat seperti gosong di kulit
wajahnya.

Perubahan wajah Alwani
setelah terkena paparan
sinar matahari saat berlibur
di pantai selama 3 hari.

Perubahan wajah Alwani
setelah terkena paparan
sinar matahari saat berlibur
di pantai selama 3 hari. (Twit-
ter @alwaniismail_)

“Saya secara alami terke-
jut melihat perubahan signi-
fikan pada kulit saya. Tetapi

saya senang bisa menikmati
semua aktivitas di pantai,”
ujar Awani.

Postingan yang diung-
gah Alwani lewat akun twit-
ternya, (9/7/2020) seketika
mendadak viral di media
sosial.

Hingga kini, postingan
Alwani di twitter telah
disukai 24,1 ribu kali, telah di-
retweet 13,7 ribu kali dan
dibanjiri komentar netizen
yang terkejut dengan peru-
bahahan wajahnya.

Melansir dari Mstar,
Alwina dan teman-temannya
menghabiskan banyak wak-
tu menikmati kegiatan di luar
ruangan selama tiga hari saat

Viral Wajah Putih Jadi Hitam Karena Liburan
Hong Kong, BI - Kisah wajah putih berubah
jadi hitam ini dibagikan oleh seorang wanita
asal negeri Jiran, Malaysia yang mengalami
nya sendiri.

I
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liburan di pulau itu. Mereka
melakukan perjalanan dalam
paket wisata dari sebuah
agen perjalanan.

Salah satu aktifitas yang
sering dilakukan Alwani saat
berada di pantai yaitu snor-
keling, bahkan ia sering me-
nyelam di saat jam 3 sore
dan bermain kayak dengan
cuaca pinggir laut yang sa-
ngat panas.

“Hari pertama kami tiba,
kami melakukan kegiatan
bebas. Pada saat kami tiba di
sana, cuaca cukup panas.
Pada hari kedua, saya berpar-
tisipasi dalam kegiatan dari
pagi hingga sore.”

Awalnya ia mengaku

tidak merasakan panas saat
bermain air laut, tetapi sete-
lah itu baru terlihat efek pada
kulitnya.

“Pada awalnya snorkeling
dan pada sore hari, saya me-
lanjutkan aktivitas bermain
kayak. Ketika sampai di air,
rasanya tidak begitu panas.
Tetapi setelah itu, hanya
terasa kulitku berubah
gelap,”ujar Alwina dikutip
dari Mstar.

Menurut Alwina, dia telah
memakai tabir surya sebe-
lum melakukan kegiatan ini.

Tetapi karena cuaca di
pulai itu sangat panas dan
ditambah dengan kadar air
yang sangat asin, hal itulah
yang membuat kulit wajah-
nya terbakar dan tampak
kusam.

Alwina tidak memper-
dulikan cuaca panas yang
dapat merusak kulitnya, ia
justru sangat menikmati hari
liburnya itu.

“Banyak teman-teman
yang menegur saya agar
jangan bermain panas-
panasan, Hanya saja, saya

tidak mau mendengarnya.
“Saya sangat menikmati

kegiatan di luar ruangan dan
mendaki gunung  berlari, dan
berkayak. Bagi saya, kulit
gelap dapat pulih, jadi
mengapa tidak menikmati
aktivitas sepuas-puasnya?.

“Inilah saatnya kita dapat
menghargai waktu dengan
melakukan hal-hal yang
dapat menghilangkan stres.
Saya tidak ingin hanya duduk
ketika pergi ke pulau. Satu-
satunya saran saya, bagi
mereka yang memiliki
masalah kulit, berhati-hatilah
dan pilih krim yang tepat,”
ungkap Alwina.

Setelah kulitnya meng-
alami kegosongan yang cu-
kup parah, Alwina tidak ingin
menggunakan produk sem-
barangan hanya untuk
mengembalikan kulit ke
penampilan semula.

Mengakui rasa malu dan
merasa kurang percaya diri
setelah banyak mengkritik
perubahan wajahnya, Alwina
mengatakan dia tidak ingin
terlalu memikirkannya.(*)



ALAH satunya adalah
tentang strategi peni-
puan harga dengan
mengecoh kualitas da-

gangan.
Dikisahkan, waktu itu Abu

Nawas hendak menjual
keledai miliknya, setelah
sarapan dan pamit pada
istrinya ia pun pergi berang-
kat ke pasar hewan.

Niat Abu Nawas yang
hendak menjual hewan
kesayangannya tersebut
rupanya diketahui oleh
sekelompok pedagang licik
yang selalu menggunakan
tipudaya untuk menda-
patkan keuntungan yang
banyak.

Didalam perjalanan
menuju pasar Abu Nawas
beristirahat di bawah pohon,
salah seorang dari kom-
plotan pedagang licik itu
mendekatinya  dan berkata,
“Apakah engkau akan men-
jual kambingmu?”

Abu Nawas terperanjat
mendengar pertanyaan
yang begitu tiba-tiba.

“Ini bukan kambing.” kata
Abu Nawas.

“Kalau bukan kambing,
lalu apa?” tanya pencuri itu
selanjutnya.

“Keledai.” kata Abu
Nawas.

“Kalau engkau yakin itu

Nama Abu Nawas tentu saja tidak asing
bagi pecinta dongeng rakyat, banyak kisah
menarik dari seorang tokoh hikayat yang
bernama Abu Nawas ini.

keledai, jual saja ke pasar dan
dan tanyakan pada mereka.”
kata komplotan pencuri itu
sambil berlalu. Abu Nawas
tidak terpengaruh dan
meneruskan perjalanannya.

Dalam perjalanan beri-
kutnya, seseorang meng-
hampiri dan berkata,
.”Mengapa kau menung-
gang kambing.”

“Ini bukan kambing tapi
keledai.”

“Kalau itu keledai aku
tidak bertanya seperti itu,
dasar orang aneh. Kambing
kok dikatakan keledai.”

“Kalau ini kambing’ aku
tidak akan menunggangi-
nya.” jawab Abu Nawas tan-
pa ragu.

“Kalau engkau tidak
percaya, pergilah ke pasar
dan tanyakan pada orang-or-
ang di sana.” kata pencuri
kedua sambil berlalu.

Abu Nawas meneruskan
perjalanan ke pasar hewan
dengan santai, sementara
seseorang itu pergi menjauh
begitu saja.

Tak lama berselang
datanglah seorang lain dari
komlpotan pedagang licik
itu, dan berkta,”Hai Abu
Nawas akan kau bawa ke
mana kambing itu?”

Abu Nawas menengok
orang itu dan terdiam, ia
mulai ragu dengan keyakin-
annya sendiri tentang hewan
yang sudah dia pelihara
selama ini.

Melihat gelagat Abu
Nawas yang mulai terpe-
ngaruh, orang itu tidak
menyia-nyiakan waktunya
dengan dengan terus mere-
coki otaknya Abu Nawas,.

“Sudahlah, biarpun kau
bersikeras hewan itu adalah
keledai nyatanya itu adalah
kambing, kambing  dan akan
tetap kambiiing !”

Abu Nawas berhenti
sejenak untuk beristirahat di
bawah pohon, datanglah
anggota komlpotan peda-
gang licik selanjutya, dengan
santai la duduk di samping
Abu Nawas dan mengajak
tokoh cerdik ini untuk ber-
bincang-bincang.

“Ahaa, bagus sekali
kambingmu ini…!” puji
kmplotan itu membuka
percakapan.

“Kau juga yakin ini
kambing?” tanya Abu Nawas.

“Tentu saja, ini kan
memang kambing, dan kalau
boleh aku ingin membe-
linya.”

“Berapa kau mau mem-
bayarnya?”

“Tiga dirham!”
“Baiklan.” Abu Nawas

setuju.

Setelah transaksi jual beli
itu usai Abu  Nawas langsung
pulang, sampai dirumah
terjadilah percakapan dan
percekcokan antara dia dan
istrinya, pokok masalahnya
ada pada Abu Nawas telah
menjual keledainya terlalu
murah dan istrinya marah.

“Jadi keledai itu hanya
engkau jual tiga dirham
lantaran mereka mengata-
kan bahwa keledai itu
kambing?” ucap istrinya.

Abu Nawas tidak bisa
menjawab, ia hanya mende-
ngarkan semua logika
istrinya yang mengatakan
tentang adanya sabotase
harga keledainya hingga ia
sadar telah diperdaya oleh
komplotan pedagang dan
pembeli licik.

Abu Nawas Rencanakan
Pembalasan

Abu Nawas merencana-
kan sesuatu. la pergi ke hutan
mencari sebatang kayu
untuk dijadikan sebuah

Komplotan Pedagang Licik Mengecoh
Pikiran Abu Nawas

S
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tongkat yang nantinya bisa
menghasilkan uang.

Abu Nawas beraksi dan
aksinya berjalan sesuai
rencana, yang mana hampir
semua orang membicarakan
keajaiban tongkat itu.

Berita ini juga terdengar
oleh para anggota komplo-
tan pedagang dan pemebeli
licik yang dulu pernah
menipu Abu Nawas. Mereka
langsung tertarik.

Bahkan mereka melihat
sendiri ketika Abu Nawas
membeli barang atau makan
tanpa membayar tetapi
hanya dengan
mengacungkan tongkatnya.
Mereka berpikir kalau
tongkat itu bisa dibeli maka
tentu mereka akan kaya
karena hanya dengan meng-
acungkan tongkat itu.

Akhirnya mereka men-
dekati Abu Nawas dan ber-
kata, “Apakah tongkatmu
akan dijual?”

“Tidak.” jawab Abu
Nawas dengan cuek.

“Tetapi kami bersedia
membeli dengan harga yang
amat tinggi.” kata mereka.

“Berapa?” kata Abu
Nawas.

“Seratus dinar uang
emas.” kata mereka tanpa
ragu-ragu.

“Tetapi tongkat ini adalah
tongkat wasiat satu-satunya
yang aku miliki.” kata Abu
Nawas mangarang cerita.

“Dengan uang seratus
dinar engkau sudah bisa
hidup enak.” Kata mereka
meyakinkan Abu Nawas.

Abu Nawas diam bebe-
rapa saat, berpura merasa
keberatan, kemudian bilang:
Baiklah kalau begitu.

Transaksi jual pun terjadi,
Abu Nawas menerima uang
seratus uang dinar uang
emas dan memberikan tong-
kat kayu yang dulunya dia
tebang dari ranting kayu di
hutan itu.

Mereka berpisah dengan
tujuan masing-masing, Abu
Nawas pulang dengan uang
eman dan pencuri pergi
mencari warung terdekat
untuk membuktikan keaja-
iban tongkat yang baru
dibelinya tersebut.

Mereka memesan makan
yang enak-enak dan menik-
matinya denga tertawa,
mereka yakin jika semua
yang mereka makan itu gratis
karena tongkat saktinya.
Seusai makan mereka berdiri
dan mengacungkan tongkat
itu kepada pemilik warung,
seketika  orang itu bertanya
sambil marah “Apa maksud-
mu mengacungkan tongkat
itu padaku?”

“Bukankah Abu Nawas
juga mengacungkan tongkat
ini dan engkau membebas-
kannya?” tanya para pencuri

“Benar. Tetapi engkau
harus tahu bahwa Abu
Nawas menitipkan sejumlah
uang kepadaku sebelum
makan di sini!”

Komplotan itu bengong
higga tak sadar terduduk
dengan keras, dia tahu kalau
sedang tertipu oleh orang
yang pernah ditipunya.

Pelajaran dari kisah ini
adalah, jangan mudah
terkecoh dengan apa kata
orang jika kau tahu dan yakin
betul akan kebenarannya,
ingatlah diluar sana banyak
sekali orang yang jahat, sirik
iri dan dengki terhadap
hidup orang lain.(**)



INGGA suatu hari
dia nekad meng-
ikuti acarapesta
covid-19 untuk

membuktikan bahwa sera-
ngan virus itu benar-bear ada.

Betul, akhirnya pria
tersebut dinyatakan me-
ninggal dunia setelah

terinfeksi Covid-19 klaster
pesta tersebut.

Menurut laporan Mirror,
dr Jane Appleby, seorang
Chief Medical Officer di
Methodist Hospital dan
Methodist Children’s Hospi-
tal di San Antonio, Texas,
menuturkan, pasien sempat

memberi informasi bahwa
dirinya hadir di sebuah pesta
sebelum akhirnya jatuh sakit.

Hong Kong, BI – Disaat dunia sudah gempar
dan panik dengan adanya pandemi yang
besaral dari virus corona baru, seorang pria
berusia 30 tahun malah tidak percaya dengan
adanya wabah itu.

H
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“Orang-orang secara
bersama-sama ingin mem-
buktikan kalau virus corona

adalah nyata dan infeksi yang
terjadi pun benar adanya,”
terang dr Jane menirukan
apa yang diutarakan si pria
malang tersebut.

Si pria itu pun sebelum
meninggal dunia sempat
menyatakan kalimat terakhir.
Berikut ucapannya, “Saya pikir
saya telah membuat kesala-
han. Saya pikir virus corona
itu hoax dan tak nyata, tapi
ternyata tidak.”

Si Pria itu juga menitip
pesan bahwa virus corona itu
memang ada dan bisa
menginfeksi siapapun, dia
juga menyebut kan tentang

pasien rumah sakit tidak
hanya terdiri dari orang yang
tua namun juga  banyak
sekali pasien berusia anatar
20 hingga 30 yang di rawat.

Pernyataan tersebut juga
dibenarkan oleh dr Jane, dan
dia juga memberi gambaran
nyata mengenai kondisi
ketika seseorang terinfeksi
Covid-19.  Pada awal
kejadian, tubuh pasien tak
menunjukan gejala serius,
tapi kadar oksigen tubuhnya
semakin hari semakin buruk
dan tes laboratorium
memperlihatkan hasil yang
buruk. (id)

Lumba Lumba Adalah
Malaikat Samudera

Ilmuwan sudah lama
mempercayai bahwa lumba-
lumba adalah salah satu
mamalia air yang sangat
cerdas.

Bahkan dengan kecer-
dasan itu mereka seringkali
dianggap malaikat samudera
karena menolong banyak
sekali orang dari serangan
predator buas lautan.

Lumba-lumba
adalah kerebat
p a u s  d a n  p e s u t .
Terdapat antara 30-
40 jenis lumba-
lumba, 5 diantaranya
merupakan lumba-
lumba yang hidup di
air tawar. Walaupun
mereka hidup di
dalam air, lumba-
lumba adalah mama-

lia yang bernafas mela-
lui blowhole, yang terletak di
bagian atas kepala mereka.
Beberapa jenis lumba-lumba
harus naik ke permukaan
untuk bernafas setiap 20-30
detik.

Beberapa kisah di anta-
ranya adalah di tahun 2004
ketika 4 penjaga pantai di
Selandia Baru berenang
dengan lumba-lumba yang
mengelilingi mereka di

Juru Selamat
Manusia Di lautan

bawah air. Rupanya lumba-
lumba itu menjaga ke-
selamatan mereka dari
serangan hiu putih dengan
menghalangi. Belum juga
seorang peselancar, Todd
Endris di tahun 2007 yang
juga hampir menjadi korban
serangan hiu jika lumba-
lumba itu tidak menyela-
matkan nyawanya.

Paus Selamatkan Penyelam
Yang Tenggelam

Aquarium Polarland,
Harbin-China menyeleng-
garakan event kontes me-
nyelam gratis di kedalaman
20 kaki dengan suhu kutub
dalam wadah ikan paus.
Tujuh penyelam yang ikut
serta dilarang memakai alat
bantu pernafasan, terdengar
konyol?

Dan akhirnya, pria ber-
nama Yang Yun berusia 26
tahun menjadi salah satu dari
7 penyelam beruntung yang
ikut serta. Sial bagi Yun, saat
mencapai dasar kolam,
kakinya mengalami kram. Yun
langsung panik, tanpa alat
bantu nafas, kamu bisa

membayangkan?
Dengan cepat, see-
kor paus beluga ber-
nama Mila langsung
menyambar kaki
Yun dengan mulut
dan mendorongnya
ke permukaan. Yun
sampai saat ini masih
begitu takjub d-
engan apa yang dila-
kukan Mila.(*)

HONG KONG, BI - Seperti
dikutip dari laman
Brightside.me, berikut
sejumlah panggilan
sayang yang memiliki arti
aneh jika diartikan dalam
bahasa Inggris. simak.

1. China: (Ben dan)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris Dumb Egg. Ung-
kapan bermakna bodoh
dan idiot dalam bahasa
Mandarin ini sering
digunakan sejoli untuk
panggilan sayang.

2. Prancis: (Mon chou)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris My Cabbage (Kubis
ku), tapi di bahasa Prancis
bermakna tersayang.

3. Swedia:  (Sötnos)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris Sweet nose (hi-
dung manis), tapi dalam
bahasa Swedia bermakna
si manis.

4. Iran: (Moosh bokho-
radet)

Artinya: Dalam bahasa
Inggris A Mouse Should
Eat You (tikus akan
memakanmu), tapi di
bahasa Persia bermakna
cute atau ganteng/cantik.

5. Yunani: (Matakia

Sebelum akhirnya Terinfek si dan Meninggal

Seorang Pria Menganggap Covid-19 itu Hoax

mou)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris My little eyes (Mata
keciku) dan dalam bahasa
Yunani juga bermakna
sama, yaitu si mata kecil.

6. Polandia:  (Brzydalu)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris Ugly one, di bahasa
Polandia panggilan ber-
makna si jelek ini lumrah
digunakan pasangan
kekasih.

7. Belanda: (Mijn
poepie)

Artinya: Dalam bahasa
Inggris My little poop
(kotoran kecilku, di bahasa
Belanda juga berarti sama.
Namun, kerap digunakan
sebagai ungkapan sayang

bagi pasangan.
8. Taiwan:  (Xiao mì

tang)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris Little honey, tapi
dalam bahasa Mandarin
berarti si mungil.

9. Portugal:
(Chuchuzinho)
Artinya: Dalam bahasa

Inggris Pumpkin, tetapi
dalam bahasa Portugis
bermakna cantik atau
seseorang yang menarik.

10. Bangladesh: (Amar
shona)

Artinya: Dalam bahasa
Inggris My gold (emas ku),
tapi dalam bahasa
Bangladesh bermakna
seseorang yang disayangi.

Panggilan Sayang yang
Memiliki Arti Aneh



ALAH satu maskot Indo-
nesia di dunia inter-
nasional dikenal seba-
gai Komodo Dragon ini

memiliki habitat alami di
pulau Komodo, Flores, Rinca,
Gili Motang, dan Gili Dasami
di Nusa Tenggara. Pulau-
pulau tersebut termasuk
dalam wilayah Taman
Nasional Pulau Komodo.

2. Jalak Bali
Jalak Bali adalah burung

Indonesia yang hanya bisa
ditemukan di Pulau Bali
bagian Barat. Sayangnya,
burung pengicau berukuran
sedang ini amat langka dan

terancam punah. Di alam liar,
populasinya diperkirakan
hanya mencapai belasan
ekor saja.

Burung Jalak Bali atau
Curik Bali ini memiliki bulu
putih bersih di seluruh tubuh,
kecuali pada ujung ekor dan
sayap yang berwarna hitam.
Pipinya yang tidak ditumbuhi
bulu berwarna biru cerah,
dengan kaki kelabu. Jika
kamu mengunjungi rumah-
rumah seniman di Desa
Batuan, kamu akan
menemukan burung Jalak
Bali yang kerap dijadikan
obyek lukisan khas Bali di
sana.

3. Kucing Merah
 Kalimantan
Kucing Merah atau

dikenal juga dengan nama
Borneo Bay Cat ini
merupakan spesies kucing di
Pulau Kalimantan. Kucing
langka ini memiliki bulu ber-
warna cokelat kemerahan,
dengan bagian perutnya
lebih pucat dari punggung-
nya.

Ciri khas kucing Kaliman-
tan ini berwarna hitam atau
cokelat tua, sedangkan
ekornya dihiasi garis putih
dengan bintik hitam di
ujungnya. Tubuh Kucing
Merah cukup ramping de-

Binatang Eksotik yang Hanya
Ada Di Kepulauan Indonesia
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1. Komodo
Komodo merupakan satwa Indonesia yang hanya bisa ditemukan
di pulau-pulau sekitar Nusa Tenggara, termasuk di Taman Nasional
Pulau Komodo. Jenis kadal terbesar di dunia ini mempunyai
panjang tubuh mencapai 3 meter dan berat 70 kilogram. Komodo
jantan berukuran lebih besar daripada komodo betina.

ngan panjang 55 cm dan
ekornya 35 cm. Beratnya
berkisar antara 2,3 – 4,5 kilo-
gram.

4. Kura-kura Leher Ular
Rote

Jenis kura-kura berleher
panjang memang dapat
ditemukan di beberapa
negara selain Indonesia.
Namun Kura-kura Leher Ular
hanya bisa ditemukan di
Pulau Rote, Nusa Tenggara
Timur. Binatang ini sangat
langka sehingga oleh IUCN
(International Union for Con-
servation of Nature and
Natural Resources) dite-
tapkan dalam kategori he-
wan terancam punah.

5. Burung Cendrawasih
 Botak
Burung Cendrawasih

Botak merupakan hewan
yang ada di Pulau Waigeo,
Raja Ampat, Papua. Burung
langka nan cantik ini memiliki
bulu berwarna merah dan
hitam, dengan tengkuk
kuning dan mulut hijau
terang. Hewan endemik In-
donesia yang masuk kategori
terancam punah ini hanya

dapat kamu temukan di
hutan dataran rendah pada
pulau Waigeo dan Batanta di
kabupaten Raja Ampat,
provinsi Papua Barat.

6. Elang Flores
Burung elang asli Flores

ini merupakan raptor atau
burung pemangsa yang pal-
ing terancam punah, karena

populasinya tidak sampai
250 ekor.

Elang flores dapat
ditemukan di Pulau
Flores, Sumbawa, Lom-
bok, Satonda, Paloe,
Komodo dan Rinca.
Burung ini biasa meng-
huni hutan-hutan
dataran rendah dan
hutan submon-
tana hingga ke-

tinggian 1600 m
dpl.

7. Beruk
 Mentawai
Beruk Mentawai

adalah primata
Kepulauan Men-
tawai di Suma-
tera.

Hewan yang oleh
penduduk setempat disebut
bokoi ini populasinya makin
sedikit, sehingga dikate-
gorikan terancam punah.
Oleh dunia Barat, monyet
langka yang sering menjadi
obyek penelitian ilmiah ini
dikenal dengan nama Pagai
Macaque.

Beruk Mentawai meng-
huni habitat hutan bakau,
pesisir, hutan primer, hutan
sekunder hingga hutan di
dekat pemukiman. Perse-
barannya hanya ada di Pulau
Pagai Selatan, Pagai Utara,

dan Sipora di Kepu-
lauan Mentawai,

Sumatera.(*)
S



Hati-Hati dengan
Aplikasi Pihak Ketiga

Saat Anda meng-
gunakan aplikasi pihak
ketiga (seperti penjadwal
pos media sosial), Anda
harus berhati-hati. Pasalnya
aplikasi akan memerlukan
akses ke akun Anda. Pastikan

Menjaga Akun Media Sosial
Aman dari Cyber Crime

1.

Hong Kong, BI - Berikut beberapa hal yang
harus kita perhatikan agar akun media sosial
Anda aman dari pelaku kejahatan cyber atau
peretasan, seperti dilansir dari laman Entre-
preneur.

Anda menggunakan aplikasi
yang sah untuk menda-
patkan akses. Pastikan untuk
membaca detail dari apa
sebenarnya apa saja yang
diinginkan aplikasi tertentu
untuk mendapatkan akses.

Beberapa aplikasi hanya
akan memerlukan izin mini-

mum, seperti kemampuan
membaca dan memposting
konten, jadi selalu baca
peringatan sebelum mem-

berikan akses.

2. Gunakan Password
yang Kuat

Dalam memilih kata
sandi sebaiknya memilih
yang rumit dan susah diingat.
Meskipun itu sedikit mere-
potkan, namun dapat me-
mastikan akun Anda aman.
Pasalnya password dengan
kata-kata atau urutan angka
yang mudah diingat rentan
terserang hacker.

Selain itu tool seperti How
Secure Is My Password akan
membantu Anda menilai
kekuatan kata sandi Anda.
Sebagai contoh, ia me-
ngatakan akan membu-
tuhkan komputer 552 kuadri-
liun tahun untuk meme-
cahkan kata sandi “Secure-
100Password3!”. Kata sandi
tersebut terdiri dari huruf
besar kecil, angka, dan sim-
bol.

3. Instal Perangkat Anti
Virus

Banyak penyedia layanan
internet (ISP) akan menye-
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diakan beberapa bentuk
perlindungan keamanan.
Anda dapat membandingkan
ISP lokal untuk melihat apa-
kah ada opsi yang lebih baik
tersedia di daerah Anda, atau
Anda dapat menginstal pro-
gram antivirus, yang mena-
warkan versi gratis. Memang
disarankan untuk membeli
versi Pro. Akan tetapi jika Anda
memiliki biaya untuk mem-
belinya versi gratis pasti lebih
baik daripada tidak ada
perlindungan sama sekali.

4. Aktifkan Otentikasi
Dua Faktor

Otentikasi dua faktor
mengonfirmasi identitas
pengguna dengan meman-
faatkan kombinasi dua
komponen berbeda, biasa-
nya kata sandi akun dan
kode konfirmasi, yang diki-
rimkan kepada pengguna
melalui pesan teks atau
email.(ahl)
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antara lain:
1. Angkat kaki bisa

membuat perasaan rilek
Gerakan mengangkat

kaki dengan tangan terlen-
tang ke samping mampu
membuat kita merasa
nyaman, apalagi jika dikom-
binasikan  dengan  mengatur
pernapasan hingga jantung
bisa berdetak lebih lambat
dan memicu rasa rileks.

Perasaan rileks ini bisa
meredakan cemas, stres,
dan insomnia.

2. Meningkatkan
sirkulasi darah

Mengangkat kedua kaki
ke atas yang lebih tinggi dari
posisi tubuh dapat men-
cegah penumpukan cairan
berlebih di tubuh bagian
bawah.

Selain itu, gravitasi juga
membantu melancarkan
peredaran darah dari tubuh

bagian bawah sampai ke
jantung.

3. Meredakan capek
punggung

Rutinitas pekerjaan seha-
ri-hari bisa membuat pung-
gung terasa capek hingga
rasa pegal di punggung,
dengan melakukan yoga
ringan angkat kaki sebelum
tidur itu  sakit punggung bisa
teratasi.

4. Merengangkan paha
belakang dan punggung
bawah

Tulang belakang lumbar
yang melengkung bisa
dikurangi hanya dengan ru-
tin mengangkat kaki 90
derajat.

Semakin dekat pinggul
merapat ke dinding, semakin
banyak peregangan bagian
paha belakang dan pung-
gung bagian bawah.

5. Mengatasi kaki
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Langkah:

Cuci jagung sampai bersih, rendam semalaman agar
proses rebusnya lebih cepat atau pakai cara
kekinian,misalnya dengan merebus di  panci presto atau
rice cooker hingga dapat hasil memuaskan.

Dalam proses membuat grontol yang mekar kita
butuh kesabaran dan waktu yang lama, sekitar 1-3 jam.

Setelah kira” sudah matang sesuai selera. Angkat
tiriskan dan tabur sedikit garam.

Kelapa muda yang telah diparut beri sedikit garam
lalu kukus kurang kebih 20menit dan angkat.

Campur jagung dan kelapa sesuai selera jika mau
manis tinggal tambah gula dan siap di santap bersama
teman dan keluarga.(*)

bengkak atau kram
Kram kaki sering terjadi

saat tidur, dan rasanya luar
biasa sakitnya. cobalah yoga
ringan ini untuk meng-
atasinya.

6. Relaksasi otot panggul
Untuk  nyeri panggul,

ganjal bagian bawah pang-
gul dengan bantal dalam
posisi mengangkat kaki
sebelum tidur dan rasakan
rileknya.

7. Mengurangi sakit

kepala saat datang bulan
Gerakan bisa mengurangi

rasa sakit ketika datang bulan,
diantaranya adalah kram
perut, sakit kepala dan disebut
juga bisa perkuat organ
reproduksi.

8. Melancarkan
 pencernaan
Berbaring sambil meng-

angkat kaki ke dinding juga
bisa membuat pencernaan
lebih lancar hingga bebas
sembelit.(*)

TikTok Sedang Bangun Kantor Pusat,

Menjauh dari China
Hong Kong, BI - TikTok
dikabarkan tengah dalam
tahap awal untuk men-
dirikan kantor pusatnya.
Markas TikTok kabarnya akan
didirikan di salah satu

tempat yang sudah ada
kantor perwakilan perusa-
haan.

Laporan Phone Arena
menyebut, ide untuk mem-
buat kantor pusat TikTok itu

dimaksudkan untuk mene-
kankan pesan bahwa TikTok
bukanlah milik Tiongkok,
melainkan sebuah perusa-
haan global.

TikTok diketahui
memiliki lima kantor
besar yang masing-
masing ada di Los Angeles,
New York, London, Dublin,
dan Mumbai.

Dari laporan Reuters (12/
7/) menyebut, TikTok
tampaknya menjauhkan diri

dari Tiongkok setelah
diselidiki oleh panel
keamanan Amerika
Serikat, terkait dengan
caranya menangani
keamanan data pribadi.

Belum lama ini, TikTok
juga diblokir di India, usai

terjadinya bentrokan antara
pihak Tiongkok dan India di
perbatasan kedua negara.

Padahal, India merupakan
salah satu pasar terbesar
TikTok.

TikTok juga beberapa
waktu lalu telah meng-
hentikan operasionalnya di
Hong Kong, bahkan tik tok
juga mendapat  ancaman
blokir dai berbagai negara
termasuk  Amerika Serikat.
(bi)



ELANSIR alodokter,
Penyakit tipes dan
penyakit tipus

sama-sama disebabkan oleh
infeksi bakteri. Namun, cara
penularan dan bakteri yang
menjadi penyebab kedua
penyakit ini berbeda. Penya-
kit tipes disebabkan oleh
infeksi bakteri Salmonella
typhi, sedangkan penyakit
tipus disebabkan oleh infeksi
bakteri Rickettsia.

Penyakit Tipes
Penyakit tipes atau

demam tifoid (ty-
phoid fever) dise-
babkan oleh infek-
si bakteri Salmo-
nella typhi.
Penyakit

ini umumnya menular
melalui makanan dan
minuman yang telah
terkontaminasi tinja yang
mengandung bakteri Salmo-
nella.

Penyakit tipes banyak
ditemui di wilayah dengan
sanitasi yang buruk dan
keterbatasan air bersih.
Gejala yang bisa terjadi pada
penyakit tipes adalah:

Demam yang meningkat
secara bertahap dan bisa

mencapai 40,5 0C
Sakit kepala, Sakit

perut, Diare atau sem-
belit, Ruam merah
pada perut dan dada,
Kehilangan nafsu

makan dan berat
badan menurun, Kele-

Perbedaan Penyakit Tipes dan Penyakit Tipus
Hong Kong, BI - Banyak orang yang
beranggapan bahwa penyakit tipes dan
penyakit tipus sama, namun ternyata itu beda.

lahan, Nyeri otot.
Jika Anda mengalami

gejala di atas, segera konsul-
tasikan dengan dokter. Meski
kadang gejala yang muncul
ringan, penyakit ini dapat
menyebabkan robekan
(perforasi) dan perdarahan
pada usus.

Karena penularannya
terjadi lewat kontaminasi

tinja, kebersihan adalah
hal paling utama
untuk mencegah
terjadinya penyakit
tipes. Biasakan untuk
mencuci tangan
terutama sebelum

makan dan setelah selesai
dari toilet. Selain itu, selalu
pastikan makanan yang
Anda konsumsi terjamin
kebersihannya dan sebisa
mungkin hindari konsumsi
makanan mentah.

Penyakit Tipus
Penyakit tipus atau ty-

phus disebabkan oleh infeksi
bakteri Rickettsia. Penyakit ini
ditularkan melalui gigitan
tungau dan kutu hewan yang
membawa bakteri Rickettsia.
Sama halnya dengan penya-
kit tipes, penyakit tipus
umumnya ditemui di

M
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wilayah dengan sanitasi
yang buruk dan penduduk
padat.

Gejala utama dari penya-
kit tipus mirip dengan pe-
nyakit tipes. Gejala tersebut
adalah demam tinggi, ruam
kemerahan, dan sakit kepala.
Namun, ruam kemerahan
pada penyakit tipus bisa
menyebar hingga ke seluruh
tubuh, sedangkan ruam pe-
nyakit tipes terbatas hanya
pada area perut dan dada.

Selain itu, gejala lain yang
dapat menandakan penyakit
tipus adalah:

Nyeri otot yang parah,

Mual, Muntah, Diare, Kele-
lahan, Batuk

Gejala dari penyakit tipus
bisa berbeda-beda, bergan-
tung pada jenis tipus yang
diderita. Selain itu, gejala
biasanya baru muncul sete-
lah 2 minggu terinfeksi
bakteri penyebabnya.

Pengobatan penyakit
tipus akan lebih efektif jika
dilakukan secara dini. Jadi,
Anda disarankan untuk sege-
ra berkonsultasi kepada
dokter bila mengalami geja-
la-gejala di atas. Jika terlam-
bat diobati, penyakit tipus bisa
menyebabkan komplikasi
serius berupa perdarahan
pada usus atau hepatitis.

Agar Anda terhindar dari
penyakit ini, disarankan untuk
menjaga kebersihan diri dan
kebersihan lingkungan
dengan baik. Jika memiliki
hewan peliharaan, Anda
dianjurkan untuk rutin
membawanya ke dokter
hewan, apalagi jika ditemui
kutu pada bulunya.

Penyakit tipes dan
penyakit tipus memang
cukup sulit dibedakan. Oleh
karena itu, jika mengalami
gejala yang mirip dengan
gejala kedua penyakit
tersebut, periksakan diri ke
dokter dan berikan dokter
informasi yang lengkap
terkait keluhan Anda. (bi)

Sembelit yang Kronis Akan Jadi Kanker Usus pelancar BAB, sebaiknya
konsultasikan keluhan
tersebut ke dokter agar
dapat dilakukan pemerik-
Ssaan dan tindakan medis.
(bi)

HONG KONG, BI - Perma-
salahan Buang Air Besar
(BAB) biasa terjadi pada
Lansia, Wania hamil, Kurang
serat dan dehidrasi.

Menurut keterangan
alodokter.com, biasanya or-
ang yang mengalami sem-
belit akan merasakan gejala
seperti tinja atau kotoran
menjadi kering atau keras,
BAB kurang dari 3 kali dalam
seminggu, dan sakit perut
yang terkadang menye-
babkan mual.

Selain  gejala di atas,
penderita bisa mengalami

kotoran bercampur darah
setelah buang air besar,
merasa tidak puas setelah
BAB atau merasa ada yang
tersumbat, serta perut terasa
kencang, keras, penuh atau
padat.

Sembelit juga bisa
terjadi akibat efek samping
obat-ibatan yang kita mi-
num, seperti obat antinyeri,
antidepresan, dan antihis-
tamin

Sembelit yang terjadi
dalam jangka waktu lama
atau secara berulang dan
terus menerus dan tidak

segera ditangani bisa ber-
kembang menjadi kronis,
bahkan bisa berkembang
menjadi kanker usus.

Jika Anda mengalami
sembelit atau susah buang
air besar, Anda dapat meng-
onsumsi obat pencahar
(pelancar BAB) yang dijual
bebas di apotek. Obat
pencahar memiliki 2 fungsi,
yaitu melunakkan feses dan
meningkatkan gerakan
usus.

Obat pelancar BAB terse-
dia dalam berbagai bentuk,
mulai dari tablet, pil, kapsul,

dan sirop yang diminum
langsung, hingga obat
suppositoria dan enema
yang dimasukkan melalui
dubur.

Obat pelancar BAB ini
memiliki kandungan yang
berbeda-beda dan bekerja
dengan cara yang berbeda
pula dalam mengatasi susah
BAB. Tiap jenis obat pelancar
BAB juga memiliki manfaat
dan efek sampingnya ma-
sing-masing.

Jika Anda masih juga
sulit buang air besar meski
sudah menggunakan obat



ENGUTIP alodok-
ter, berikut ini
adalah cara alami
m e n g e c i l k a n

pori-pori wajah yang dapat
dengan mudah Anda lakukan
sendiri di rumah.

1. Membersihkan wajah
secara rutin

Salah satu cara alami
mengecilkan pori-pori wajah
adalah membersihkan wajah
secara rutin sebanyak 2 kali
sehari, yaitu di pagi dan
malam hari sebelum tidur.
Saat membersihkan wajah,
pastikan sabun pembersih
wajah yang digunakan sesuai
dengan jenis kulit dan
bersifat non-comedogenic.

2. Menggunakan
 pelembap
Untuk membantu meng-

atasi masalah pori-pori besar

Cara Alami Kecilkan Pori-Pori Wajah

M

Hong Kong, BI - Pori - pori wajah membesar
bisa dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya
adalah produksi minyak berlebih pada wajah,
elastisitas kulit yang menurun dan kebiasaan
seharai-hari.

pada wajah, pastikan kulit
wajah Anda tetap lembap.
Oleh karena itu, gunakan
selalu pelembap wajah
setiap usai membersihkan
wajah.

Pelembap wajah yang
digunakan juga sebaiknya
disesuaikan dengan jenis
kulit. Misalnya Anda memiliki
kulit berminyak, maka
sebaiknya pilih pelembap
yang ringan dan berbahan
dasar air.

3. Menggunakan
tabir surya
Gunakan tabir surya SPF

30 atau lebih agar kulit
terlindung dari paparan sinar
matahari langsung.

Jika kulit terlalu banyak
terpapar sinar matahari,
elastisitas kulit bisa ber-
kurang dan membuat pori-
pori semakin membesar.

4. Melakukan eksfoliasi
Eksfoliasi wajah adalah

salah satu cara alami menge-
cilkan pori-pori wajah yang
sering ditinggalkan. Padahal,
cara ini efektif untuk meng-
hilangkan sumbatan pada
pori-pori yang membuatnya
terlihat lebih besar.

Lakukanlah eksofoliasi
wajah secara rutin setidaknya
1–2 kali dalam seminggu.
Anda bisa melakukan eksfo-
liasi di rumah dengan bahan
alami yang Anda buat sendiri.
Namun perlu diingat, eks-
foliasi bisa membuat kulit
menjadi kering, sehingga
Anda harus segera meng-
oleskan pelembap setelah-
nya agar kulit tetap ter-
hidrasi.

5. Menggunakan
 masker tanah liat
Masker tanah liat dapat

membantu mengangkat
minyak berlebih, kotoran,
dan sel kulit mati sehingga
dapat membantu mengecil-
kan pori-pori wajah. Anda
disarankan untuk menggu-
nakan masker tanah liat 1–2
kali dalam seminggu.

Namun, jangan barengi

penggunaan masker tanah
liat dengan eksfoliasi wajah,
karena kombinasi keduanya
mungkin menyebabkan
iritasi kulit, terutama jika kulit
Anda sensitif.

6. Mengonsumsi
makanan sehat
Cara alami mengecilkan

pori-pori wajah tidak
cukup dengan pe-
rawatan dari luar saja.
Anda juga perlu meng-
imbanginya dengan
perawatan dari
dalam, yaitu dengan
mengonsumsi maka-
nan sehat.

Makanan yang tinggi
lemak dan minyak tidak
sehat sebaiknya dibatasi
karena bisa membuat pori-
pori tersumbat, yang
kemudian akan memicu po-
ri-pori besar pada wajah.
Selain itu, Anda juga bisa
mengonsumsi makanan

y a n g

mengandung kolagen
supaya elastisitas kulit bisa
membaik dan pori-pori
tampak mengecil.

7. Mengonsumsi
air putih yang cukup
Pastikan pula Anda

mengonsumsi air putih yang
cukup, setidaknya 2 liter per
hari. Konsumsi air putih yang
cukup tidak hanya dapat
membuat kulit menjadi
lembap dari dalam, tapi juga
dapat menghilangkan racun
dan kotoran di dalam pori-
pori, sehingga membuatnya
tampak lebih kecil.

Cara alami mengecilkan
pori-pori wajah bisa dibilang
cukup mudah. Namun, wajah
tanpa pori-pori besar tidak
bisa didapat hanya dengan
perawatan yang sesekali.
Dibutuhkan setidaknya 3
bulan untuk bisa melihat

hasilnya. (bi)
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HONG KONG, BI - Mungkin
diwaktu kecil orang tua kita
pernah mengajari kita
mengangkat kedua kaki
keatas dengan sandaran
tembok dengan alasan
agar tidak
ngompol.

Dan, apa

kamu tahu dimasa sekarang
gerakan angkat kaki ke
tembok tersebut dinamai
gerakan yoga ringan atau
viparita karani yang memiliki
berbagai manfaat.

Gerakan ini mudah sekali
dilakukan, hanya dengan kita
mengangkat kedua kaki
lurus ke atas dan menyan-
darkannya ke tembok de-
ngan pinggul yang menem-

pel di dinding.
Dirangkum dari

berbagai sumber,
beberapa manfaat
dari gerakan angkat

k a k i
ketembok

tersebut

Angkat Kaki Sebelum Tidur
Bisa Atasi Berbagai Keluhan



EPERTI malam ini, aku sudah begitu lama
ada didepan komputer dan sudah ingin
sekali memulai menulis namun macet
dan tak jalan ceritanya, tak ada yang

berjalan dari semua ide cerita yang sudah aku
idam-idamkan.

Dulu, menulis cerita serasa begitu mudah
karena otakku berisi banyak sekali cerita-
cerita yang dengan ringan bisa aku bagikan
dengan cerita pendekku tanpa harus
mengada-ngada atau mengarang-ngarang
inti ceritanya.

Jika hari minggu, aku biasa membaur
dengan teman-teman dan membahas
apasaja yang berkaitan dengan aktivitas
menulis dan kreativitas, tak lupa kami juga
pamer hasil karya terbaru masing-masing,
senang sekali jika mengingat masa-masa
itu.

Penilaian dan pujian teman-teman adalah
sebuah semangat untuk terus belajar dan
berbenah agar kelak bisa menjadi penulis
yang diperhitungkan pembaca. itu dulu, dan
sudah hampir 7 tahun aku sama sekali tak
pernah berimajinasi dalam sebuah cerita
pendek.

**
Saat ini, untuk menulis sebuah cerita

pendek yang pendek sekalipun aku harus
menguras pikiranku untuk memulai menulis.
Entahlah, kenapa menulis cerpen jadi begitu
sulit sekali

Dulu, berbaring di lapangan rumput
viktoria park saja bisa jadi bahan untuk
menulis cerita, berjalan di pantai repulse bay
dan melihat orang pacaran saja bisa jadi cerita
pendek yang romantis.

“ Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan roda
imaginasiku, benarkah sudah berkarat hingga
mogok.”  keluhku lirih sambil mengusap-
usap mukaku.

Aku berdiri hendak membasuh mukaku
dengan air dingin, semoga dengan segarnya
mukaku segar pula pikiranku.

Malam semakin larut, ku hentikan
perjuanganku untuk menulis cerita

pendekku, dan beralih ke
google untuk mencari tips
menulis cerpen yang mudah
dan paling enak untuk
dipraktikan. klik sana dan klik
sini tetap saja tak ada yang bisa
membuat roda imgainasiku
bergerak maju atau mundur,
macet!

Ku tutup komputerku,
kumatikan juga lampu yang ada dikamar,
aku bergerak mendekati jendela sambil
berangan bisa melihat bintang dan bulan.
Mataku berselancar kelangit sebatas pintu
jendela, dan sayanganya aku tak bisa
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Beberapa hari terakhir ini aku ingin
sekali menulis cerita pendek
kembali, ada yang pergi saat aku
tak menulis cerpen lagi, yaitu
insting dan kepekaanku dalam
menuturkan cerita yang aku
tangkap dari masyarakat.

Oleh: Ars. Ahmad Sama’in

Aku kembali berpikir tentang menulis
cerita lagi, namun jam sudah mendekati
angka 12 malam, akhirnya aku memutuskan
untuk segera beristirahat agar besok bisa
bangun bagi dan bekerja tanpa gangguan
rasa kantuk karena begadang yang tak jelas
ini.

***
Pagi, siang dan waktu kembali ke Malam,

aku tetap dalam niatku ingin menulis cerita
pendek lagi, kubuka file cerpen lama saya,
saya baca judulnya satu persatu, di antara 20
cerpen masalalu itu ada satu judul  kisah yang
sangat menarik dan langsung meng-
ingatkanku pada kejadian banjir di Surabaya
yang seingatku itu adalah banjir yang cukup
besar.

Kubaca cerpenku hingga usai, anganku
langsung membayangkan kondisi banjir saat
itu, sisi kemanusiaanku langsung membahas
tentang korban-korban banjir itu, oh begitu
jlentrehnya aku dulu bisa bercerita dengan
tulisan.

Kuusap mukaku dengan tangan hingga
terasa hangat seraya berdoan akan ada
keajaiban, sistem yang ada diotaku akan re-

load dan kembali segar.
Lama diam sambil membolak-balikan

file cerpenku membuat hatiku semakin
kosong dan sepi, entahlah mengapa bisa
seperti itu.

Semua cerpenku dulu bersifat ringan,
semua berdasarkan pengalaman pribadi
dan teman,  meskipun aku selalu bilang
jika kisah cerpenku itu hanya rekayasa
namun tetap saja berdasarkan kisah sejati
yang aku permak menjadi cerita pendek
yang mudah diserap inti permasa-
lahannya.

File-fi le ceritaku aku tutup,
komputer dan lampu juga aku matikan,
sejenak aku menengok bintang dari

balik jendela sambil berucap selamat
malam sebelum akhirnya aku terlelap
untuk melupakan sejenak tentang
keinginanku untuk bisa menulis cerpen
kembali. **
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melihat bulan karena posisinya  ada di
tepat diatas gedung apartemen, jadi
malam ini cukuplah bintang yang kelap-
kelip bertebaran di ujung langit itu yang
menghiburku.

Kategori Lomba Fotografi
Mengirimkan satu foto, boleh

menggunakan handphone yang berisi atau
bermaksana Indonesia di Hong Kong dan
Macau.

Contoh: Foto momen berorganisasi,
kegiatan seni dan lain-lain

Kirim karya teman-teman pekerja
migran ke panhutri@cgrihk.com dengan
judul Berita Lomba Fotografi dengan
menyertakan identitas pribadi seperti nama
fotografer dan nomor telepon yang bisa
dihubungi dan tema foto.

Kategori Lomba nge-Vlog
Video berdurasi paling lama 60 detik

mengenai atas kecintaan Indonesia selama
bekerja di Hong Kong dan Macau.

Contoh video vlog: Musikalisasi puisi
tentag Indonesia, senitari bernarasi tentang
Indonesia, kehidupan WNI di Hong Kong dan
lain-lain.

Video di unggah di akun youtube
dengan tagar #vlogkjrihk serta email
panhutri@cgrihk.com dengan memberikan
informasi nama peserta,  judul vlog dan
nomor telepon di badan email.

Dalam lomba - lomba diatas KJRI
bekerjasama dengan BRI, materi lomba
diterima panitia paling lambat pada  tanggal
9 agustus 2020.(*)

>>  RAYAKAN HUT RI, KJRI ADAKAN LOMBA VLOG...SAMBUNGAN DARI HLM 04
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lupa ada banyak agama lokal
yang tidak boleh diabaikan
negara,” katanya.

Tantangan lain, kata Yaqut,
masih adanya beberapa
produk perundangan yang
dalam implementasinya
justru melemahkan Pancasila.

Untuk itu, perlu upaya
untuk mengembalikan se-
mua produk perundangan
kembali kepada semangat
nilai Pancasila.

 “Contoh saja, UU Miner-
ba. Itu membuka peluang
seluasnya untuk korporasi
besar mengambil keuntu-
ngan sebesar-besarnya dari
kekayaan alam. Keadilan
sosial, masa hanya untuk
konglomerasi. Hal-hal seperti
ini harus kita perbaiki,”
tegasnya.

Dalam praktik politik, kata
Yaqut, sistem pemilihan
umum langsung, juga harus
diperbaiki lagi, karena kalau
sesuai Pancasila sebenarnya
musyawarah mufakat.

 “Praktik politik uang
dalam pemilihan umum.
Berpolitik dengan mengede-
pankan politik identitas
agama dan sebagainya, tentu
merupakan tantangan bagi

pelaksanaan Pancasila yang
tidak ringan,” tutur Yaqut yang
juga Anggota DPR RI ini.

Kriminalisasi Peladang
Dayak Sementara itu, dalalm
pertemuan itu Yulius Yohanes,
Sekretaris Jenderal Dayak In-
ternational Organization,
meminta pemerintah konsis-
ten melaksanakan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebuda-
yaan sehingga program
pembangunan di Kalimantan
harus berbasiskan Kebuda-
yaan Suku Dayak yang diatur
dalam Protokol Tumbang
Anoi 2019.

Yulius Yohanes menyam-
paikan agar tidak lagi mela-
kukan kriminalisasi terhadap
petani peladang Dayak yang
buka ladang dengan cara
bakar, karena bagian tidak
terpisahkan dari aspek
religinya.

Selagi teknologi inovasi
tepat-guna berbiaya murah
belum ditemukan dalam
buka ladang tidak dengan cara
dibakar, supaya memperhi-
tungkan dampak sosial yang
lebih luas, jika masih dilaku-
kan kriminalisasi terhadap
petani Dayak, karena berla-

dang dengan cara bakar, bagi
orang Dayak bagian dari
aplikasi peribadatannya.

Menurut Yulius Yohanes,
alasan di balik kriminalisasi
terhadap peladang Dayak
buka ladang dengan cara
bakar, lantaran menimbulkan
kabut asap, sangat tidak tepat,
ini bukti aparat Pemerintah
Indonesia tidak memahami
anthropologi budaya Suku
Dayak.

 Karena aktivitas ini, ujar
Yulius Yohanes, sudah dilaku-
kan sejak ribuan tahun silam,
sementara penyebab kabut
asap setiap kali musim kema-
rau, adalah kebakaran lahan
milik perusahaan perkebunan
berskala besar, serta peman-
faatan lahan gambut menjadi
kegiatan ekonomi non-kon-
servasi yang mengabaikan
aspek keseimbangan eko-
sistem.

Memperhatikan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2017, tentang Pema-
juan Kebudayaan, lanjut Yulius
Yohanes, supaya pemajuan
kebudayaan tidak memicu
pertikaian dan penindasan
yang mengancam keragaman
masyarakat, yang merupakan
identitas bangsa Indonesia.

“Maka masyarakat Suku
Dayak, jangan dipaksakan

bertani menanam padi sawah
baru di Pulau Kalimantan,
karena bukan bagian dari
Kebudayaan Dayak. Masya-
rakat Suku Dayak membu-
tuhkan sistem pengairan atau
tata kelola air yang cocok
dengan Kebudayaan Suku
Dayakdi dalam bercocok
tanam padi,” tambah Yulius
Yohanes.

Koordinator Penghubung
DIO Provinsi Kalimantan
Tengah, Dagut H Djunas,
menegaskan agar kawasan
situs pemukiman dan situs
pemujaan yang sudah ter-
lanjur beralih fungsi menjadi
kegiatan ekonomi non-
koservasi sebagaimana
digariskan di dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan,
maka setelah habis izin
usahanya atau habis satu
siklus tanam, supaya segera
dikembalikan kepada masya-
rakat Suku Dayak setempat.

“Ini sebagai implementasi
dari pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebuda-
yaan, serta sebagai upaya
mendukung Program Heart
of Borneo (HoB) Indonesia
Malaysia, Brunei Darussalam
sejak 12 Februari 2007.(fri/
jpnn)
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diabetes bukan corona. hal ini
ditegaskan oleh Dorce
Gamalama, sahabat keluarga
Omaswati, Mandradan Matur.

Aktor senior Roy Marten
juga berduka atas mening-
galnya Omas, ia pun mendoa-
kan omas agar mNarji
memberikan ucapan bela

sungkawa.
Narji, rekan melawak

didunia peran juga sangat
sedih dan kehilangan akan
sosok Omas, secara khusu dia
mengunggah video ucapan
belasungkawa melalui akun
Instagram pribadinya,
@narji77 .

Mengenang Sosok Omas Wati Seniman Asal Betawi
JAKARTA, BI - Kamis(17/7) dunia hiburan
dikejutkan oleh meninggalnya Hajah Omas
Wati, seorang komedian nasional yang
mengawali kariernya dari sebuah seni
tradisional Betawi yang bernama lenong.

MAS WATI merupa-
kan salah satu artis
keturunan Betawi
yang tidak akan

tergantikan oleh siapapun,
kini kepergiannya di tangisi
oleh rekan-rekan artis dan
keluarganya.

Dikisahkan Omas sendiri
pada sebuah tayangan
televisi, dia sejak umur tujuh
tahun udah belajar lenong
bersama keluarga, adik,
abang, bapak dan ibu juga.

Omas juga pernah ber-
cerita tentang bagaimana
ayahnya jadi salah satu
pionir kesenian Betawi di
Indonesia hingga dia

merasa bangga sekali.
Bapak Omas disebut -

sebutnya salahseorang
pelestari budaya betawi
karena kesadarannya
sendiri sebagai generasi
penerus budaya betawi
yang diturunkan dari nenek
moyagnya.

Selain Omas, sebenar-
nya banyak sekali artis yang
juga sukses membangun
karir dari lenong, di
antaranya Oki Lukman,
Ruben Onsu, almarhum
Olga terus dan Okky
Lukman.

Omaswati dikabarkan
meninggal karena derita

Pada video tersebut Narji
tampak mengenakan
kemeja berwarna biru tua.
Mata Narji merah, seolah-
olah memperlihatkan duka
yang mendalam karena
kepergian Omas. Tak lupa
Narji juga mengucapkan
bela sungkawa yang
sedalam-dalamnya atas
kepergian Omas.

Narji juga berharap
semoga keluarga yang
ditinggalkan Omas diberi
kesabaran dan ketabahan.

Dan masih banyak
sekali artis muda yang
mengucapkan belasung-
kawa dan mendoakan
almarhumah Omaswati
yang sudah menuntaskan
perjalananan hidupnya
dimuka bumi ini. Selamat
jalan Omaswati seniman
sejati yang konsisten
dengan tradii Betawi,
semoga ditempat barumu

kelak kau akan temukan
tempat yang indah dan luas
seluas hatimu yang selalu
memaafkan semua orang
yang menghinamu, meren-
dahkanmu dan mencacimu.
Amin.(*)

O

Biografi Singkat

Nama : Omaswati,  Lahir di Jakarta
pada 3 mei 1966  dan meninggal
pada 17 juli 2020
Anak  : Muhammad Rizky
Dioambiah, Dinda Olivia, dan
Dimas Aji Septian
Saudara : Mandra dan Mastur yang
berkarier di dunia hiburan
Indonesia juga

dengan berbagai pihak
termasuk dengan KBRI di
Arab Saudi dan pemerintah
pusat.

Tujuannya agar dapat
membantu keluarga men-
dapatkan hak anggotanya
yang belum dibayarkan
majikan atau perusahaan.

Sementara keluarga dari
HM, Riki Raharja mengatakan
mendapat informasi paman-
nya meninggal melalui surat
dari KBRI Arab Saudi yang
menyebutkan akibat ter-
papar virus corona. Riki
mengaku awalnya tidak
sempat percaya atas kabar
tersebut, namun keluarga
sudah pasrah.

Sebelumnya almarhum

sempat mengabarkan akan
pulang ke Cianjur, namun
masih menunggu surat izin
dari perusahaan tempatnya
bekerja dan menunggu tiket
pesawat. Setelah dikabarkan
meninggal, uang tiket yang
sudah dibayarkan 4000 real
tidak jelas kemana.

“Karena sudah lelah
mencari informasi ke
perusahaan jasa yang
memberangkatkan paman
kami itu. Kami akhirnya
meminta bantuan Astakira
agar hak almarhum yang
belum dibayarkan segera
diterima pihak keluarga. HM
dimakamkan di Arab Saudi
sesuai dengan izin
keluarga,” katanya.(iNews)
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