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Jutaan Orang HK Kehilangan Pensiun
Sebesar HK$ 7,752 per Orang

D

Inggris Akui Guaido sebagai
Presiden Venezuela

>> BERSAMBUNG KE HLM 26

LONDON, BI -- Inggris mengakui pemimpin
oposisi Juan Guaido sebagai presiden negara
Venezuela, demikian diputuskan oleh
Pengadilan Tinggi Inggris.

Putusan itu dihasilkan setelah pengadilan
melakukan pembahasan soal Guaido ataukah
Nicolas Maduro yang harus mengendalikan
emas senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp14,2
trilliun), yang tersimpan di London.

Persidangan yang berlangsung pekan lalu
selama empat hari itu merupakan
persengketaan terbaru menyangkut emas.
Persidangan juga memusatkan pembahasan
pada siapa di antara dua sosok saingan itu
yang sekarang dianggap Inggris sebagai
pemimpin sah Venezuela.

Hakim Pengadilan Tinggi Nigel Teare

PEMIMPIN oposisi Venezuela Juan Guaido.
(REUTERS)

IBERITAKAN SCMP (4/7)
Wabah virus yang
terjadi di Hong Kong
telah membuat Mandent

Provident Fund (MPF)Hong
Kong kehilangan dana HK $
23,26 miliar (US $ 3 miliar)
dalam kurun waktu setengat
tahun 2020.

Dana diatas dikalkulasi-
kan dari jumlah HK. $ 7,752
kali 3 juta orang yang menjadi

tanggungan pemerintah Hong
Kong.

Dari HK $ 867 miliar MPF
rata-rata kehilangan  2,68 per-
sen dalam enam bulan per-
tama,  sementara pada perio-
de lalu MPF  bisa tumbuh  8,4,
itu dengan hitungan kurun
waktu yang sama.

Ini merupakan kinerja se-
mester per tama terburuk
sejak 2018, ketika pasar

HONG KONG, BI - Pandemi dan memburuknya
hubungan antara Amerika Serikat dan China
mempengaruhi pasar uang  Hong Kong saat
ini.  Dalam semester pertama Hong Kong
merugi besar.

“Kinerja negatif MPF untuk
semester per tama terutama
didorong oleh hasil investasi

yang buruk di pasar saham,
terutama pasar saham Hong
Kong,” kata Kenny Ng Lai-yin,

ahli strategi sekuritas di
Everbright Sun Hung Kai.

“Pecahnya Covid-19 dan
[ketegangan] antara AS dan
Cina keduanya membawa
banyak fluktuasi ke pasar
saham.”

Dari 414 dana investasi di
bawah MPF, dana ekuitas Eropa
adalah yang berkinerja
terburuk, jatuh 12,6 persen di
babak per tama, diikuti oleh
dana saham Jepang dengan
penurunan 8 persen. Dana
ekuitas Hong Kong kehilangan
7,4 persen pada periode yang
sama, demikian dikutip dari
data  Lipper, yang merupakan
bagian dari penyedia data pasar
keuangan Refinitiv. (id)

saham di Asia mendapat puku-
lan besar dari meningkatnya
konflik perdagangan AS-Cina.
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EBAGAI ideologi negara,
Pancasila memiliki peran
yang sangat dirasakan
rakyat dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara,
antara lain, sebagai pemersatu
bangsa dan sebagai panduan
rakyat Indonesia dalam berpikir,

berperilaku, dan ber tindak,”
kata Syarief dalam keterang-
annya di Jakarta, Sabtu (27/6).

Apabila didalami, lanjut dia,
isi Pancasila merupakan jati diri
dan karakter bangsa Indonesia,
seper ti sila Ketuhanan Yang
Maha Esa yang bermakna,

MPR: Pancasila Sudah Final sebagai
Dasar dan Ideologi Negara

WAKIL Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan.

JAKARTA, BI — Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin
Hasan menegaskan bahwa Pancasila bagi rakyat
Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi
negara, yang memiliki peran yang sangat
dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

setiap diri rakyat Indonesia
adalah sosok yang beragama
dan percaya kepada Tuhan Yang

Maha Esa.
Menurut Syarief, walaupun

agama dan kepercayaan berbe-
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da, saling menghormati dan
bersatu dalam kebinekaan.

Karena Pancasila sudah fi-
nal dan diterima seluruh rakyat
Indonesia, implementasinya
dalam kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa, dan bernegara
yang harus mendapatkan per-
hatian.

“Sudah saatnya fokus mela-
kukan upaya-upaya dalam
pengamalan Pancasila mulai
dari diri masing-masing,” kata-
nya.

Politikus Par tai Demokrat
itu mengatakan bahwa MPR RI
melakukan juga upaya-upaya
pemahaman dan implementasi

Pancasila melalui kegiatan
Sosialisasi Empat Pilar MPR di
berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan berbagai
upaya pemahaman dan
implementasi Pancasila sangat
penting untuk membentengi
bangsa Indonesia dari upaya-
upaya pelemahan Pancasila
dan usaha-usaha untuk
mengganti Pancasila.

Syarief mengajak seluruh
rakyat Indonesia untuk
menjalani kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan panduan
falsafah Pancasila yang sudah
final.

“Pancasila sudah terbukti
selama ini mampu menjaga
bangsa ini dalam menghadapi
berbagai tantangan berat, baik
dari dalam maupun luar. Dengan
Pancasila, insyaallah, seluruh
rakyat Indonesia bisa
membawa bangsa ini lebih
bagus lagi ke depan,” katanya.
(ant/kus)

JAKARTA, BI — Jaksa Agung
Sanitiar (ST) Burhanuddin heran
terpidana kasus pengalihan hak
tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto
Tjandra, yang telah buron
bertahun-tahun bisa datang ke
Indonesia pada 8 Juni 2020.

“Djoko Chandra datang ke
Pengadilan Negeri Jakar ta
Selatan untuk mendaftarkan
Peninjauan Kembali (PK)-nya,”
ujar Jaksa Agung dalam rapat
dengan Komisi III DPR RI di

Kompleks Parlemen RI Sena-
yan, Jakarta, Senin (29/6).

Burhanuddin mengakui
informasi itu baru diketahuinya,
sehingga setelah mendapat
informasi tersebut, ia langsung
mengklarifikasinya kepada
Pengadilan setempat.

“Saya menanyakan kepada
Pengadilan bahwa (PK) itu
didaftarkan di bagian Pelayanan
Terpadu. Jadi tidak secara
identitasnya terkontrol,” kata

Jaksa Agung Heran Djoko Chandra
Datang ke Indonesia 8 Juni 2020

Burhanuddin.
Ia mengakui bahwa kelo-

losan informasi ini adalah
bagian kekurangan kemampuan
deteksi intelijen di bawah
Kejaksaan Agung. Sehingga
kurang sigap mengantisipasi
kedatangan terpidana yang
sudah lama buron tersebut.

Namun ia heran mengapa
terpidana bisa masuk ke Indo-
nesia, padahal menurut aturan
pencekalan, dia tidak bisa

masuk ke Indonesia.
“Bahwa dia bisa masuk,

pikiran kami adalah, dia ini
sudah terpidana. Pencekalan ini
saja tersangka, ada batas
waktunya untuk kepastian
hukum. Tapi kalau ini sudah ter-
pidana, seharusnya pencekalan
ini terus-menerus dan berlaku
sampai tertangkap,” kata Burha-
nuddin.

Ia menilai ada persoalan
dengan Direktorat Jenderal

Imigrasi Kementerian Hukum
dan HAM, tetapi dirinya tidak
ingin menyalahkan lembaga di
bawah Kemenkumham tersebut.

“Mohon izin, kami juga tidak
menyalahkan siapa. Tetapi ini

pemikiran yuridis kami bahwa
pencekalan kalau untuk
terpidana, ar tinya tidak ada
batas waktunya sampai dia
tertangkap,” kata Burhanuddin.
(ant/kus)

JAKARTA, BI — Sindikat
produsen dan pengedar cairan
rokok elektrik vape yang
mengandung narkotika jenis

tembakau gorila, meraup
keuntungan transaksi hingga
miliaran rupiah melalui
penjualan secara daring.

Kapolda Metro Jaya, Irjen
Pol Nana Sudjana di Jakarta,
Senin (29/6), mengatakan
berdasarkan pengakuan para
tersangka yang berhasil
diamankan, sindikat ini baru 6
bulan memproduksi dan
memasarkan cairan vape isi

narkoba, namun berhasil
meraup keuntungan hingga
miliaran rupiah.

“Dari hasil keterangan para
tersangka, industri rumahan ini
baru mulai Januari 2020.
Omzetnya cukup besar, sudah
miliaran rupiah,  tergantung
bagaimana mereka edarkan
secara daring,” kata Irjen Nana.

Nana mengatakan ada tujuh
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kedua kiri) perlihatkan
barang bukti yang disita dari sindikat produsen dan pengedar liquid
vape yang mengandung narkotika jenis tembakau gorila. (ANTARA)

Sindikat Cairan “Vape”
Narkoba Raup Miliaran Rupiah

JAKSA Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin
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SALAH satu prinsip utama yang dipegang Nahdlatul Ulama
(NU) adalah kaidah al muhafadzatu alal qadimis shalih wal
akhdzu bil jadidil ashlah. Yakni, menjaga tradisi lama yang
baik dan mengaplikasikan inovasi baru yang lebih baik. Ada
dua kata kunci prinsip yang terkandung dalam kaidah tersebut.
Pertama adalah tradisi dan kedua inovasi.

Tradisi atau adat istiadat merupakan
sebuah kebaikan yang diulang-ulang
secara intensif. Jika sesuatu diulang
dengan intensitas yang tinggi, sekaligus
mampu bertahan beriringan dengan
gerak zaman, hal itu disebut adat istiadat
(sesuatu yang diulang dan berulang) yang
dalam bahasa kita dikenal sebagai tradisi.

Tradisi itu memiliki posisi yang sangat penting. Tatkala
membincang persoalan tradisi, banyak sarjana muslim merujuk
pada metafora yang digunakan dalam Alquran surah Ibrahim:
24 yang mengatakan, “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana
Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti
pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang)
ke langit.”

Kebaikan yang berulang atau tradisi dalam konteks ini tak
ubahnya pohon yang akarnya kokoh menghunjam bumi,
sementara cabangnya rimbun dan menjulang ke langit. Itu
merupakan sebuah perumpamaan bahwa tradisi merupakan
sebuah entitas yang memiliki akar yang kuat sehingga ia kokoh
berdiri mengikuti gerak dan perubahan zaman.

Inovasi
Dalam konteks merespons gerak zaman, ada aspek lain

yang tidak kalah penting, yakni aspek inovasi. Dalam bahasa
Imam Syafi’i disebut sebagai “wal akhdzu bil jadidil ashlah”
yang berarti mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dalam
bahasa yang lebih ringkas, hal ini bisa disebut sebagai upaya-
upaya inovatif yang membawa kemaslahatan hidup.

Dengan bingkai kaidah di atas, sesungguhnya kalangan
beragama sangat memahami apa yang menjadi kelaziman yang
harus ditempuh menghadapi gerak dan perubahan zaman. Dua
kelaziman itu adalah berpegang pada tradisi sekaligus mencari
cara untuk bertahan sebagai bagian dari upaya berinovasi.
Dalam konteks menghadapi wabah korona ini, saya rasa
paradigma berpikir semacam ini relevan untuk digunakan.

Kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang
telah dituangkan pemerintah bisa kita maknai sebagai bagian
dari inovasi yang dipilih sebagai strategi menghadapi wabah
ini. Kewajiban untuk menjaga jarak dan larangan untuk

Bijaksana di Era
Normal Baru

EDITORIAL

PANDEMI Covid-19 berdampak
ke segala sektor. Pemerintah
mengeluarkan berbagai
kebijakan physical distancing
untuk mengurangi dampak
pandemi, mulai PSBB hingga
penerapan new normal.
Implikasinya, ada pengurangan
interaksi langsung di pusat
keramaian, seper ti rumah
ibadah, sekolah, pusat
perbelanjaan, tempat hiburan,
restoran, hingga transportasi
publik. Berbagai sektor pun
terkena imbasnya, mulai pelaku
industri besar hingga usaha
mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).

Transformasi tidak terelak-
kan pada dunia bisnis. Tak
terkecuali pada sektor UMKM.
Tidak sedikit UMKM yang ter-
imbas pandemi. Mulai penu-
runan omzet hingga masalah
terkait kerja sama mitra.

Berdasar data Kemenkop
UKM, jumlah usaha mikro
62.106.900, usaha kecil
757.090, usaha menengah
58.627, dan usaha besar 5.460
unit. Sebanyak 98 persen dari
total jumlah UMKM itu terdam-
pak pandemi.

Dalam kondisi normal,
UMKM berkontribusi sangat
besar terhadap perekonomian
nasional. Ekonomi Indonesia 80
persennya ditopang oleh
konsumsi dalam negeri. Dalam
hal penyerapan tenaga kerja,
UMKM mampu menyerap lebih
dari 96 persen dari total 170 juta
tenaga kerja. Asosiasi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah In-
donesia (Akumindo) pada 2019
mencatat kontribusi UMKM
terhadap produk domestik bruto
(PDB) Indonesia mencapai 65
persen atau sekitar Rp 2.394,5
triliun.

Berbagai perubahan terjadi
saat pandemi. Mode komu-
nikasi, pola kerja, hingga dina-
mika tim internal berubah.
Begitu juga pola perilaku

konsumen bisnis, banyak yang
menjadi baru dan bergeser.
Kondisi itu menuntut pelaku
UMKM untuk cepat tanggap
dalam merespons perubahan.

Namun, di tengah peruba-
han itu, bisa dibilang tetap ada
hikmah dan pelajaran berharga
yang bisa kita ambil terkait
mempertahankan operasional
bisnis dalam situasi sulit.
Apabila kita memperhatikan
dampak pandemi pada bisnis,
sebenarnya ada bisnis yang
justru naik melesat. Atau
sebaliknya, jadi jauh menurun
dan terpaksa tiarap. Tapi, satu
yang pasti, kita bisa belajar
untuk bersiap. Sekalipun pada
hal-hal yang mungkin tidak
pernah kita sangka sebelumnya.

Tidak ada yang bisa melihat
krisis ini datang dan kita tidak
selalu dapat memprediksi
bencana. Namun, kita bisa men-
coba bersiap untuk skenario
terburuk sebagai bagian dari
membangun ketahanan. Pelaja-
ran lain adalah mendorong
strategi digitalisasi yang bisa
membantu bisnis beradaptasi
dengan kecepatan yang

diperlukan. Ini adalah pendorong
utama ketahanan di era baru
yang disebut new normal.

Sebab, kita bisa sama-
sama melihat, pada saat banyak
sektor UMKM konvensional
yang terpuruk dan lesu roda
bisnisnya kala pandemi ini,
tidak sedikit bisnis yang justru
melejit, terutama mereka yang
bergerak di dunia digital alias
online.

Saat ini, sudah ada pergese-
ran pemasaran produk UMKM
dari offline ke online, tapi jum-
lahnya baru mencapai 8 juta
UMKM atau 13 persen dari selu-
ruh UMKM. Untuk mendukung
pemanfaatan teknologi di sektor
UMKM, Kementerian Koperasi
dan UKM menargetkan tamba-
han 2 juta pelaku UMKM bisa
go digital hingga akhir 2020.

Pemerintah mulai menerap-
kan kondisi new normal. Per-
timbangannya, ekonomi tetap
berputar. Banyak sektor diha-
rapkan bisa tetap atau kembali
berjalan dengan mengikuti an-
juran protokol kesehatan yang
sudah ditetapkan.

Untuk sektor UMKM,
pemerintah melalui Kemenkom-
info telah meminta kepada para
pelaku UMKM untuk mulai
beralih menjajakan produk
mereka ke platform digital.
Contoh UMKM yang mem-

Adaptasi UMKM saat New Normal

perkuat kanal digital meng-
hadapi pandemi ini adalah Klinik
Kopi (Jogja), yang awalnya
offline, kini lebih dari 90 persen
penjualannya dialihkan dan
berasal dari online. Ada juga
Holycow (Jakar ta), yang
awalnya sepenuhnya menjual
steak di restoran offline kini
membuka kanal penjualan
online.

Untuk bertahan di era new
normal, UMKM perlu memper-
siapkan sejumlah hal. Pertama,
inovasi menjadi kunci beradap-
tasi. Dengan kreativitas dan
gesit berinovasi, sebetulnya
pebisnis bisa menciptakan
peluang bisnis baru yang
menguntungkan. Misalnya,
inovasi dari sisi kanal penjualan,
dari offline bersinergi dengan
online, adopsi digital menjadi
sangat vital. Atau juga, ber-
inovasi dari sisi produk.

Kemampuan menyesuai-
kan atau bahkan mengubah
model bisnis dengan sangat
cepat, adaptasi mengatasi hal-
hal tidak terduga, serta memiliki
rencana fleksibel terbukti telah
membuat sebuah usaha bisa
ber tahan dan lebih tangguh
daripada yang lain. Contoh
UMKM yang berinovasi dari sisi
produk, kafe yang menjual kopi

Chief Operating Officer
Tokopedia

Melissa Siska Juminto

>> BERSAMBUNG KE HLM 20

A. HELMY FAISHAL ZAINI
Sekjen PBNU
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AL ini untuk memper-
mudah penanganan pe-
merintah terkait apapun
termasuk kesehatan dan

transportasi yang akan ditangani
oleh fihak BP2MI di daerah
tujuan masing-masing PMI.

Isi dan inti dari pengumu-
man yang di upload di facebook
KJRI adalah:

1.Mulai tanggal 1 Jul i
2020, PMI yang akan kembali
ke Indonesia tidak perlu lagi
membawa Surat Keterangan
Perjalanan dari KJRI Hong

Lagi, KJRI Hong Kong Umumkan
Perubahan Aturan Kepulangan

Hong Kong, BI – Konsulat Jederal Republik
Indonesia kembali mengumumkan adanya
perubahan peraturan terkait kepulangan dengan
prosedur pendataan pribadi Pekerja Migran (PMI).

Kong.
2.Namun demikian, para

PMI yang akan pulang tetap
perlu menyampaikan informasi
kepulangan kepada KJRI Hong
Kong secara online di alamat :
bit.ly/DATAPULANG

3.Data kepulangan PMI
tersebut telah terkoneksi dengan
BP2MI di Indonesia untuk
keperluan pemberian bantuan
jika dibutuhkan.

4.Para PMI disarankan
untuk tes PCR Covid-19 tiga hari
sebelum tanggal kepulangan.
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Apabila tidak sempat, tes Covid-
19 akan dilakukan saat ketibaan

di Indonesia oleh Gugus Tugas
Covid-19 (gratis).

HONG KONG, BI - Di Media Sosial Pekerja Migran Hong
Kong ramai membicarakan seorang teman yang diberi
sebutan “Gembul” dan punya nama aslinya Rista Triana
usia 23 tahun berasal dari Sidodadi, kecamatan
Pekalongan, Lampung Timur.

PMI tersebut dikabarkan meninggal dengan kronologi
tak sadarkan diri dipenginapan kawasan Chungking Man-
sions, Tsin Shui Tsui, Kowloon dan dilarikan ke rumah
sakit Queen Elizabeth.

Mengutip MigranPos, keluarganya 2 kali mendapatkan
panggilan telepon dari sahabatnya yang ada di Hong Kong,
pertama mengabarkan jika Risma dilarikan kerumah sakit
dan kedua mengabarkan jika adik saya tersebut sudah
meninggal (30/6).

Kasus kematian Gembul yang diketahui sudah over-
stay selama 2 bulan tersebut diketahui publik melalui akun
sosmed berinial AP yang bercerita terkait perjumpaan
terakhir kalinya dengan almarhumah sekaligus memohon

PMI Overstay
Meninggal, Sahabat

Seret Nama Fajar
sebagai Germo
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IDAK tanggung-tanggung,
Indra Suardi (63), warga
Serma Ishak, Mayang

Mangurai, Alam Barajo, Kota
Jambi, ini sudah enam tahun
dipercaya untuk pekerjaan itu.

Mengenakan baju kaos
hitam ketat dan celana pendek,
dia begitu menikmati usaha
dagang hewan kurban yang
digelutinya lebih dari 10 tahun.

Diakuinya, dirinya sempat
tidak percaya bisa menyalurkan
hewan kurban milik orang
nomor satu di Indonesia
tersebut.

Menengok Kandang Sapi Langganan
Presiden Jokowi saat Hari Raya Idul Adha

INDRA saat memegang sapi milik Presiden Jokowi (Okezone)

T

JAMBI, BI — Siapa sangka bila pedagang hewan
kurban di Jambi ini dipercaya pihak sekretariat
negara untuk merawat hewan kurban milik
Presiden RI Joko Widodo.

“Kami bersyukur bisa
dipercaya dari panitia kurban
pihak sekretariat negara.
Mungkin panitia merasa puas
dengan kinerja, dan pelayanan
hewan kurban selama ini.
Makanya setiap tahun
dipercaya,” kata Indra, Selasa
(30/6/2020).

Kandang Sapi
Indra mengatakan, setiap

tahun Presiden Jokowi
berkurban seekor sapi di
tempatnya. Pihak sekretariat
presiden yang berkomunikasi

dengannya.
Selanjutnya, melalui foto

sapi yang dikirim, transaksi
jual-beli berlangsung. Akhirnya,
melalui pihak sekretariat negara
dipilihlah seekor sapi untuk

dijadikan hewan kurban di Hari
Raya Idul Adha.

“Nama sapinya si Mental,
umurnya 4 tahun lebih. Kalau
beratnya 840 kg. Sapi jantan ini
rencananya akan dikurbankan ke

masyarakat di kawasan Kabu-
paten Muarojambi,” imbuh Indra.

Sebelumnya, sapi kurban
milik Jokowi selalu dikurbankan
di Kota Jambi tapi tahun keenam
ini pihak istana memilih di

Kabupaten Muarojambi. Selan-
jutnya, atas kerjasama dan
kepercayaan dalam memelihara
sapi dan menyalurkan daging
kurban tersebut, dia menda-
patkan penghargaan dari istana.

“Saya juga sudah mendapat
piagam penghargaan dari
sekretariat presiden atas
kerjasamanya mempersiapkan
hewan sapi bantuan kema-
syarakatan dari Presiden dalam
rangka Hari Raya Idul Adha 1440
H tahun 2019 lalu,” tutur Indra.

Untuk merawat sapi milik
kepala negara tersebut, tidaklah
terlalu sulit seper ti yang
dibayangkan orang. Namun,
tidak hanya rumput saja yang
dimakannya, tapi ada tambahan
racikan lain agar sapi tetap sehat
dan gemuk. (Okezone/kus)

PATI, BI -- Sebanyak 2.202 siswa
berprestasi dari keluarga
kurang mampu di Kabupaten
Pati Provinsi Jawa Tengah
mendapatkan bantuan beasis-
wa dari pemerintah setempat
dengan nilai bantuan bervariasi.

“Dari jumlah siswa seba-
nyak itu, meliputi siswa SD/MI
sebanyak 1.382 siswa dan
siswa SMP/MTs sebanyak 820
siswa,” kata Kepala Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan Kabu-
paten Pati Winarto di sela-sela
penyerahan beasiswa secara
simbolis di Ruang Penjawi
Setda Pati, Senin (29/6).

Adapun nilai bantuan untuk
siswa SD/MI sebesar Rp1 juta,
sedangkan siswa SMP/MTs
sebesar Rp1,5 juta sehingga to-
tal beasiswa yang diberikan
sebanyak Rp2,61 miliar.

Bantuan tersebut, lanjut
Winar to, sebagai bentuk
apresiasi dan motivasi bagi
murid berprestasi yang kurang
mampu.

Selain itu, bantuan tersebut

juga sebagai upaya
mengantisipasi agar tidak
terjadi putus sekolah di jenjang
SD, MI, SMP dan MTS di
Kabupaten Pati.

Sumber dana bantuan

Ribuan Siswa Berprestasi di
Pati Peroleh Beasiswa

BUPATI Pati Haryanto menyerahkan bantuan beasiswa kepada
siswa secara simbolis di Ruang Penjawi Setda Pati, Senin (29/6/
2020) ANTARA/HO-Humas Pemkab Pati

beasiswa tersebut berasal dari
APBD Pati yang tertuang dalam
DPA Hibah BPKAD tahun 2020.

“Mudah-mudahan, bantuan
tersebut dapat dimanfaatkan
dengan sebaik–baiknya,”
ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pati
Haryanto dalam arahannya
mengatakan bahwa bantuan
yang telah disalurkan langsung
ke rekening penerima agar
dapat digunakan dengan sebaik-
baiknya untuk hal yang berman-
faat.

“Jangan digunakan untuk hal
yang tidak perlu. Terlebih bahwa
kegiatan belajar mengajar
masih secara virtual. Selain itu,
sesuai dengan surat edaran dari
Kemendikbud kegiatan belajar
mengajar secara vir tual
berlangsung hingga awal tahun
2021,” ujarnya.

Sementara sekolah yang
diizinkan pelaksanaan belajar
mengajar secara tatap muka
baru 85 kabupaten/kota yang
berada di zona hijau. (ant/kus) >> BERSAMBUNG KE HLM 19

PALANGKARAYA, BI — Lima pelajar terdiri dari 4 laki-laki dan
1 perempuan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
(Kalteng), berurusan dengan polisi karena menyebarkan video
asusila di media sosial.
“Lima oknum pelajar SMP dan SMA di Palangka Raya
menyebarkan video asusila melalui status whatsapp miliknya,”
demikian postingan akun FB @Humas Polda Kalteng, Selasa
(23/6/2020), dengan dilampirkam video 5 pelajar itu sembari
meminta maaf kepada publik.

Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan
mengatakan, warga tidak boleh menyebarkan konten berupa
video, foto, tulisan, stiker, dan meme yang mengandung unsur
asusila di media sosial, baik itu facebook, instagram, twitter,
youtube, tiktok, grup whatsapp, status whatsapp dan lain-lain.

Bagi yang nekat melakukannya, dapat dikategorikan
melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE),” ujar Hendra. Di samping itu, lanjut dia, menyebarkan
foto atau video asusila juga melanggar norma agama dan norma
kesusilaan, apalagi pelakunya masih pelajar atau mahasiswa.

Unggah Video
Asusila di Medsos,
5 Pelajar Ditangkap
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“Tiga orang tersangka
yang tergabung dalam
Sindikat Tulung Selapan

Tipsani (Tipu Sana Sini) berhasil
diamankan,” kata Dirreskrim-
sus Polda Kepri Kombes Pol
Hanny Hidayat melalui Wadir
Reskrimsus Polda Kepri AKBP
Nugroho Agus Setiawan,
Selasa.

Dari tiga tersangka, NA
berperan sebagai pengambil
alih kepemilikan nomor telepon
korban, kemudian AN berperan
sebagai orang yang men-
dapatkan data nasabah korban
dan MA berperan sebagai yang
menyalurkan kembali data
nasabah korban kepada tim lain
untuk mengakses dan
mengambil alih Internet Bank-
ing.

Tampang Sindikat Pembobol Rekening

T

POLDA Kepulauan Riau membongkar sindikat pembobolan rekening. (Antara)

BATAM, BI - Sindikat pembobolan rekening modus
akses ilegal sim swap fraud dengan kerugian
Rp415.596.464 dibongkar Direktorat Reskrimsus
Polda Kepulauan Riau.

“Saat ini kami berhasil
mengungkap baru satu korban,
dan akan terus kita
kembangkan untuk korban-
korban lainna. Data yang
didapatkan oleh tersangka
berdasarkan data acak atau
random, dan setelah berhasil
dibuka oleh tersangka nomor
‘handphone’ tersebut

“Ketiga tersangka diaman-
kan di Tulung Selapan, Ogan
Komering Ilir Sumatera Sela-
tan,” kata dia.

Tersangka menggunakan
modus penipuan untuk dapat
menguasai akses penuh ter-
hadap nomor telepon selular
korban.

Setelah itu, tersangka meng-
operasionalkan internet banking
milik korban J, dengan mentran-
sfer uang yang ada di rekening
pemilik kepada beberapa reke-
ning milik tersangka.

“Kerugian yang dialami
korban adalah sebesar
Rp415.596.464,” kata dia.
Aparat menyita barang bukti
yaitu Sim Card, rekening koran,
beberapa buku tabungan dan
beberapa kartu ATM.

Dalam kesempatan itu, ia
juga meminta warga Batam
untuk segera melapor ke polisi,
apabila mengalami kejadian
serupa.

“Para pelaku kejahatan saat
ini dalam menjalankan aksinya
tidak hanya dilakukan secara
Konvensional namun dilakukan
juga secara IT, merupakan
sasaran empuk bagi pelaku
kejahatan salah satu nya
menggunakan sarana alat
komunikasi,” kata dia.

Ia mengimbau masyarakat
agar lebih berhati-hati meng-
gunakan telepon selular, ter-
utama saat menggunakan apli-
kasi internet banking.

“Pastikan apabila ada pihak
lain yang menghubungi terkait
dengan rekening dan informasi
nasabah janganlah langsung
dipercaya, pergunakan PIN atau
password sedemikian rupa
yang susah diretas atau diakses
oleh pihak yang tidak ber-
tanggung jawab,” kata dia.
(antara/jpnn)

YOGYAKARTA, BI — Seorang penjual
bubur rames di Jalan Haji Agus Salim,
Kota Yogyakarta menarik perhatian
masyarakat. Dia berdagang dengan
cara unik dengan memakai topeng
saat meladeni pembeli.

Topeng yang dipakai adalah
karakter Guy Fawkes dalam film V for
Vendetta yang diidentikkan dengan
karakter pemberontak terhadap
pemerintahan yang korup dan diktator.

Penjual bubur rames bertopeng
itu adalah Nani Sugiarti (60). Setiap
hari, Nani menggelar dagangannya
sejak pukul 05.30 WIB. Nani baru
menutup dagangannya usai habis
bubur rames dibeli oleh pembeli.

Nani menceritakan, dirinya baru
berjualan bubur rames di masa
pandemi virus Corona. Sebelumnya,

Nani membuka lesehan dengan menu
ayam dan burung dara goreng. Hanya
saja karena sepi pembeli, Nani
memilih ganti berjualan bubur rames.

Nani menerangkan jika berawal
dari iseng, dirinya sempat berjualan

dengan memakai topeng pinjaman
dari sang keponakan. Kebetulan saat
iseng itu, ada seorang pembeli yang
memotretnya dan mengunggahnya di
media sosial. Tak menyangka, aksi
iseng Nani ini justru viral di media

sosial.
“Pakai topeng karena keponakan

saya mainan topeng. Terus saya pakai,
saya pinjam buat jualan. Terus saya
difoto sama pembeli. Terus
dimasukkan grup WA dan jadi viral.
Alasan pakai topeng ya karena iseng
saja, ya pas (pandemi) Covid-19 ini.
Maksud saya guyon sama pembeli
difoto,” ujar Nani, Jumat (26/6).

Karena viral itu, banyak yang
menanyakan kepada Nani di mana
topeng yang dipakai dalam foto.
Akhirnya karena banyak yang
bertanya, Nani pun kembali memakai
topeng saat berjualan bubur rames.
“Banyak yang tanya kok gak pakai
topeng lagi. Akhirnya ya saya pakai
topeng lagi buat jualan. Biar pembeli
pada gak penasaran,” terang Nani.

Nani menyebut dirinya tak tahu
banyak tentang sejarah karakter
topeng yang dipakainya saat jualan.
Nani mengaku jika kebetulan topeng
itu milik keponakannya dan dipin-
jamnya untuk berjualan bubur rames.

“Saya tidak tahu jenisnya topeng
apa. Cuma pakai saja, itu tempat
keponakan saya. Dulunya punya satu
dicuci remuk terus beli lagi,” jelas
Nani.

Nani menyebut saat ini, warung
bubur rames miliknya justru lebih
dikenal dengan nama Bubur Topeng.
Karena nama itu pulalah, lanjut Nani,
banyak pembeli yang penasaran dan
datang membeli bubur rames yang
dijualnya seharga Rp5.000
perporsinya ini.

“Sekarang terkenalnya jadi Bubur
Topeng. Pembelinya jadi melonjak
setelah viral di medsos. Sekarang
saya kalau jualan maksimal cuma
sampai jam 10 pagi saja. Sudah habis
dagangannya dibeli,” ungkap Nani.
(merdeka)

menggunakan akses internet
bangking,” kata dia.

Menurut dia, tersangka
merupakan pemain lama yang
tergabung di dalam sindikat
Tulung Selapan Tipsani (Tipu
Sana Sini).

PS Kasubdit V Ditreskrim-
sus Polda Kepri, Kompol I Putu
Bayu Pati mengatakan pihaknya

akan terus berupaya memak-
simalkan dalam teknis penyi-
dikan.

Ia menyatakan hingga kini
pihaknya masih mengejar
tersangka lainnya, karena jari-
ngan itu merupakan komplotan
yang sudah biasa melakukan
penipuan dengan modus yang
sama.

Gaya Unik Penjual Bubur Rames di Yogyakarta,
Pakai Topeng Karakter Guy Fawkes

TUKANG bubur bertopeng. (Merdeka)
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PRAYA, BI — Satreskrim Polres
Lombok Tengah menolak
memproses laporan salah
seorang anak yang ingin
penjarakan ibu kandungnya
sendiri.

Persoalan itu dipicu gara-
gara sepeda motor dikuasi oleh
ibu kandungnya yang dibeli dari
harta warisan.

“Laporan anak yang ingin
penjarakan Ibu kandungan itu
kami tolak, karena Ibu sendiri
soalnya dan sudah tua,” ujar
AKP Priyo kepada wartawan,

Sabtu (27/6).
Sebelumnya diberitakan,

seorang anak seorang warga
Lombok Tengah ingin mela-
porkan ibu kandungnya sendiri
ke Polres Lombok Tengah.

Namun, keinginan anak itu
ditolak oleh pihak Satreskrim
Polres Lombok Tengah dan
sempat terjadi adu mulut. Polisi
sendiri tetap menolak laporan
anak tersebut dengan alasan
kemanusiaan dan hati nurani.

Sehingga dirinya menya-
rankan kepada anak itu untuk

Polisi di Lombok Tolak Laporan Anak
yang Ingin Penjarakan Ibu Kandungnya

berpikir lebih jernih dan
menyelesaikan dengan baik,
karena apa yang dilakukan itu
adalah perbuatan sangat ter-
hina.

“Kami bukan anak durhaka,
saya melepas jabatan sebagai
polisi. Saya sebagai muslim
membela ibu ini,” ujar AKP
Priyo.

“Kami mengecam Anda,
anak durhaka, karma tetap
berlaku bos. Kami tidak akan
menindaklanjuti kasus ini,”
tegasnya.

Dijelaskan, persoalan anta-
ra anak dan ibu kandungnya itu,
karena masalah harta warisan.
Diamana pada saat Bapaknya
meninggal dan meninggalkan
warisan tanah yang dijual de-
ngan harga Rp 200 juta. Kemu-
dian dari warisan Rp 200 juta
itu, ibu kandungnya diberikan
warisan Rp 15 juta.

“Ibunya itu dapat uang
warisan Rp 15 Juta,” ujarnya.

Selanjutnya, Ibu kandung-
nya itu menggunakan uang
Rp15 Juta untuk membeli

sepeda motor dan sepeda mo-
tor itu digunakan oleh sauda-
ranya. Sehingga dia keberatan
dan melaporkan ibu kandung-
nya dan saudaranya atas

penggelepan sepeda motor
tersebut ke Polres Lombok
Tengah.

“Laporannya kami tolak,”
katanya. (ant/kus)

KSI ini dilakukan seorang
yang mengaku sebagai
keturunan sah dari Sultan
XI.

Dalam video yang beredar
di media sosial itu, pria yang
mengaku sebagai keturunan
Sultan Sepuh XI Radja Jama-
ludin Aluda Tajul Arifin menga-
takan bahwa mulai Sabtu (27/
6), pihaknya telah mengambil
alih Keraton Kasepuhan Cirebon.

Dia mengklaim sebagai
keturunan asli dari Sultan Sepuh
XI dan berhak atas apa yang ada
di Keraton Kasepuhan Cirebon.

“Hari ini Sabtu tanggal 27
Juni 2020. Kami keturunan asli
dari Sultan Sepuh XI Jamaludin
Aluda Tajul Arifin. Dengan ini
kami menyatakan mengambil
alih Keraton Kasepuhan dari

tangan saudara Arief. Demikian
statemen kami buat untuk
disebarluaskan ke Pemerintah
Kota Cirebon, Jawa Barat dan
masyarakat Kota Cirebon,” kata
pria tersebut.

Sultan Sepuh XIV Keraton
Kasepuhan Cirebon, Jawa
Barat, PRA Arief Natadiningrat
tidak tinggal diam. Sultan Arief
akan mengambil jalur hukum
atas insiden beredarnya video
pengambilalihan tahta. Menu-
rutnya, ini sudah melanggar
hukum.

“Kejadian ini (video peng-
ambilalihan Keraton Kasepu-
han) layak dilaporkan secara
hukum ke Kepolisian,” kata Sul-
tan Arief dalam keterangan
tertulis yang diterima di Cirebon,
seperti dilansir Antara, Minggu

Sultan Kasepuhan Cirebon Akan
Laporkan Pria yang Mengaku Ambil

Alih Tahta dan Keraton
CIREBON, BI — Beredar video yang disebut-sebut
pengambilalihan dan juga penyegelan Dalem
Arum Keraton Kasepuhan, serta penurunan foto
Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat.

(28/6).
Arief mengatakan perbuatan

orang yang mengaku sebagai
keturunan Sultan XI Radja
Jamaludin Aluda Tajul Arifin
telah melanggar hukum yang
berlaku.

Menurut Arief, pria tersebut
telah mencemarkan nama baik
Keraton Kasepuhan Cirebon.
Selain itu, dia juga masuk ke
dalam keraton tanpa izin.

KASATRESKRIM Polres Lombok Tengah, AKP Priyo

A
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“Mereka juga melakukan
ancaman pembunuhan dan
telah menyiarkan berita
kebohongan, oleh karenanya
telah melanggar UU ITE dan
KUHP yang masuk ranah
pidana,” ujarnya.

Untuk itu dalam rangka
menjaga marwah Keraton
Kasepuhan Cirebon, kata Sultan
Arief, perlu adanya tindakan
hukum, agar mereka tidak lagi

bisa menjatuhkan nama baik.
Karena Keraton Kasepuhan

Cirebon merupakan bagian dari
sejarah dan jatidiri bangsa In-
donesia yang perlu tetap lestari.

“Untuk itu kami mohon doa
dan dukungan dari para wargi
Kesultanan, Pemerintah, aparat
keamanan, agar masalah yang
memalukan ini dapat disele-
saikan sebaik-baiknya,” kata
Sultan. (merdeka)

CIBINONG, BI — Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, menggelar
seleksi ujian masuk Pendidikan
Kader Ulama (PKU) angkatan XIV
dalam rangka mendukung Pro-
gram Pancakarsa Kabupaten
Bogor, khususnya “Karsa Bogor
Berkeadaban”.

“Alhamdulillah kami kon-
sisten menyelenggarakan PKU
hingga angkatan ke-14. Hal
inilah yang membedakan MUI
Kabupaten Bogor dengan MUI
lain di Indonesia, bahkan kami
mendapatkan apresiasi dari MUI
pusat, Kementerian Agama,
bahkan Presiden Joko Widodo,”
kata Ketua MUI Kabupaten Bogor,
KH Ahmad Mukri Aji di Cibinong,
Kabupaten Bogor, Senin (29/6).

Menurut dia pada seleksi
yang dilaksanakan selama dua
hari, yakni Sabtu (27/6) dan
Minggu (28/6), terkumpul 148
peser ta yang berasal dari
utusan MUI tingkat kecamatan,
pondok pesantren, ormas Islam,
dan instansi pemerintahan.

Seleksi
Pendidikan

Kader Ulama
di Kab. Bogor
Digelar MUI

>> BERSAMBUNG KE HLM 22
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ISAH inspiratif yang satu
ini datang dari orang buta
asal india yang bernama

Srikanth. Dia sudah buta sejak
dilahirkan dan kebutaannya
membawa anggapan buruk bagi
orang-orang disekitarnya.
Bahkan, beberapa teman dan
kerabatnya menyarankan pada
orang tua untuk meninggalkan
si buta ini. Apalagi jika
mengingat bahwa mereka pun

Belajar Sukses dari
Keterbatasan Seseorang

Kita diajarkan oleh kehidupan agar selalu baik pada
setiap orang (sesuai takaran), mengingat kita tidak
tahu apa yang akan terjadi pada kita besok dan
siapa yang akan menjadi dewa penolongnya.

adalah orang tua yang mene-
ngah kebawah atau miskin.

Namun, pada akhirnya
pasangan ini memutuskan tetap
membesarkan anaknya dengan
pendidikan yang baik. Alhasil,
mereka pun mendapatkan
bayaran yang begitu
memuaskan dengan masa
depan anaknya yang begitu
cerah. Kini sang anak berhasil
menjadi seorang miliarder

dengan penghasilan begitu
besar dan kedaan ekonomi
keluarga pun berubah menjadi
semakin baik dibanding dulu.

Yang menarik lagi, kesuk-
sesan sang anak ini bisa dira-
ihnya ketika masih berusia 23
tahun. Bisa dikatakan bahwa dia
adalah seorang pembisnis
muda yang sukses dibidang-
nya. Selain sukses di bidang
tersebut, perusahaan ini ini juga
merupakan perusahaan yang
mampu memberikan manfaat
besar bagi orang lain, khusus-
nya mereka dengan keter-
batasan fisik layaknya Srikanth.

Kini Srikanth pun pada
akhirnya merasa bahwa dia

adalah orang paling beruntung
di dunia ini. Namun, hal ini bukan
berkaitan dengan kesuksesan
usaha dan bisnis yang telah di
bangunnya. Yang membuatnya
begitu bersyukur adalah karena
orang tuanya telah memutuskan
untuk tetap membesarkan dan
sayang padanya hingga
mencapai keberhasilan seperti
sekarang.

Karena itulah dia begitu
menyayangi orang tuanya. Kisah
ini tentu saja memberikan
kekuatan besar bagi Anda yang
mungkin memiliki buah hati
dengan kondisi keterbatasan,
khususnya pada penglihatan.
Kisah ini menjadi harapan besar

K

banyak orang bahwa seseorang
dengan penglihatan yang tidak
ber fungsi pun masih bisa
sukses di usia muda dengan
semangat dan usaha keras.(*)

Bangkit dari Depresi dan Jadilah Orang
yang Lebih Baik

BRIAN adalah seorang ayah, dia
mengalami stress dan syock berat
hingga mau bunuh diri karena putranya
meninggalkan dia dijemput maut.

Sebenarnya Brian masih memiliki
seorang putri yang akan terpukul juga
seandainya dia mati karena bunuh diri.

Bersyukur kejadian pilu itu tidak
membesar dengan kejadian-kejadian
sedih lainnya, Brian tidak sampai hilang
kendali dan benar-benar menyusul
putranya saat itu. Bahkan, saat ini depresi
yang di alami oleh Brian pun telah pulih
seper ti sedia kala. Dia tidak lagi
mengalami hal-hal yang di luar batas
wajar sebagaimana beberapa tahun lalu
sejak meninggalnya sang putra.

Kondisi Brian akhirnya membaik
dengan perjuangan keras dan berbagai
tahap pemulihan yang dia jalani. Bahkan,
saat ini dia begitu sehatnya hingga ikut
andil dalam berbagai penyembuhan
untuk penderita depresi.

Hal itu di lakukan sebagai rasa
syukur atas kesembuhannya hingga
sekarang. Dan dia pun bekerja di recov-

ery support worker.
Brian hadir menjadi seorang

pendampin dan konsultan bagi orang-or-
ang yang depresi dengan caranya sendiri
sesuai dengan pengalaman dan rasa
pribadinya dikala depresi akibat putranya
meninggal.

Hal itui karen segala sesuatu pasti
kembali ke asalnya dan hanya menunggu
giliran masing-masing saja. Selain itu,
bagi Anda yang sedang memiliki keluarga

dalam kondisi serupa, tidak perlu
khawatir terlalu berlebih karena dengan
ikhtiar yang kuat, niat serta doa dari
keluarga, orang yang Anda sayang dan
sedang mengidap depresi bisa sembuh
sebagaimana kondisi semula.

Bahkan, bisa jadi dia akan menjadi
pribadi yang jauh lebih baik. Dan hal ini
telah di buktikan oleh Brian dan keluarga
dalam melewati masa - masa tersulit
kala itu. Tetap semangat!(*)

doa dan maaf untuk Rista jikamana ada sahabat-sahabat
facebooknya pernah merasa tersakiti dihari kematianya (30/6).

Diceritakan oleh AP juga jika dia tau sahabatnya meninggal
dari fihak penginapan, dan kasus ini sudah ditangan polisi. Rista
Triana alias Gembul meninggalkan seorang putra berusia  4 tahun
di Lampung.

Kronologi atas kematian Rista menyeret nama Fajar yang
disinyalir sebagai germo ilegal yang tinggal di Hong Kong secara
ilegal pula.

Foto Fajar sengajadi sebar oleh AP dan sahabat-sahabat
Gembul untuk peringatan sekaligus sebagai pengumuman agar
berhati-hati jika bertemu dengan orang yang ada difoto itu.

Harapan AP yang di tulis dalam postingan-postinganya adalah,
agar semua bisa memaafkan almarhumah dan Fajar segera
ditangkap polisi untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dituduhkan oleh AP, Fajar telah menjual sahabatnya itu kepada
orang asing yang yang berkulit hitam, bahkan diceritakan pria
hidung belang tersebut tidak sekedar membeli dan selesai, namun
juga di cekoki dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan
lain sebagainya. Fajar juga menghilang tidak bisa dikontak setelah
tragedi meninggalnya Rista Terkuak di publik.(id)

>> PMI OVERSTAY MENINGGAL...SAMBUNGAN DARI HLM 05
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AL ini disebabkan kare-
na situasi yang tidak sela-
lu ada air di sekitar kita.

Meski demikian, menurut
Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Amerika
Serikat (CDC) menyatakan cuci
tangan dengan air bersih dan
sabun antiseptik adalah cara
yang paling efektif membunuh
kuman.

Sementara, menurut CDC,
hand sanitizer yang berbasis
alkohol hanya bisa mencegah
pertumbuhan beberapa kuman,
jadi betul-betul mampu

Produk Hand Sanitizer
Pengganti Cuci Tangan

Hong Kong, BI - Pandemi membuat orang semakin hidup
bersih, dan Hand Sanitizer di plot sebagai pengganti cuci
tangan.

mematikan kuman tertentu.
Oleh karena itu, disarankan

bagi masyarakat yang hendak
membeli produk hand sanitizer
bisa meneliti kandungan bahan
kimia yang ada didalamnya
dengan membaca label yang
ter tera, minimal harus 60
persen alkohol.

Bahan kimia lainnya adalah
adalah phthalates, yang
memiliki efek samping sebagai
pengganggu endokrin dan bisa
mengakibatkan penurunan
jumlah sperma—untuk
penggunaan jangka waktu yang

lama.
Adapun triclosan, adalah

bahan lain yang efeknya masih
dalam penyelidikan FDA.
Bahan-bahan ini adalah
pengganggu hormon dan
berkaitan dengan resistensi

H

antibiotik.
Itu sebab efek penggunaan

hand sanitizer bisa dicegah
dengan meneliti komposisi
sebelum membeli dan cuci
tangan adalah tetap yang terbaik.
(bi)

HONG KONG, BI – Pandemi seakan me-refresh kehidupan,
oleh karena itu semua berubah dan memang hanya orang-
orang yang mau berubah tersebut yang bisa tetap survive dan
eksis di kehidupan baru ini.

Berkaitan dengan kesehatan, saat ini sudah banyak yang
sadar akan pentingnya cuci tangan dan jaga badan dari
menyentuh barang-barang yang kita tidak tahu akan
kebersihannya, hingga bersamaan dengan itu semua orang
butuh cairan disinfektan atau alkohol sebagai pembunuh bakteri
dan kuman.

Didunia mode, banyak designer yang menghentikan
produksi baju-baju kerennya dengan poyek membuat Alat
Pelindung Diri (APD) kesehatan. Mereka berlomba membuat
masker dan baju hazmat karena kepentingan dan kebutuhan
para medis dan masyarakat.

Belakangan muncul baju hazmat dengan gaya modern, hal
tersebut tentu saja ditujukan kepada masyarakat yang ingin
tampil modis namun tetap terlindungi.

Creative Director dan Designer GADIZA Rosie Rahmadi
mengungkapkan, melihat hal tersebut, muncullah ide cemerlang

>> BERSAMBUNG KE HLM 19

Metamorfosis
Mode di Era

Pandemi Modern



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

HHHHHONG ONG ONG ONG ONG KONKONKONKONKONGGGGG EDISI 227 - JULI 2020 12

IKUTIP dari facebook
KJRI, acara berkebun
organik tersebut disebuah
perkebunan kawasan Fan

Ling,  dengan kondisi yang

sudah musim panas membuat
para peserta tampak semakin
sengat dan ceria.

Degan alat transportasi bus
yang disediakan KJRI ada

sebanyak 43 peserta PMI yang
bergabung dan tekun
mendengarkan penjelasan
tentang bagaimana berkebun
organik yang benar dan
langsung praktik ber tanam
diladang.

“Program berkebun ini
merupakan kegiatan yang

perama dan atas dasar
permintaan teman-teman PMI.”
demikian di katakan Yuni Suryati
Konsul Pensosbud KJRI Hong
Kong.

Kegiatan berkebun ini juga
salah satu cara membuka
wawasan bagi PMI.

“Kegiatan berkebun ini
merupakan salah satu kegiatan
pemberdayaan PMI di Hong
Kong, agar kelak jika mudik,
para peserta dapat memprak-
tikkannya, setidaknya untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.
“ lanjut Yuni Suryati.

Salah satu peser ta juga
menyampaikan pengalaman-
nya dalam wisata berkebun
organik tersebut: Alkhamdulillah
acara berkebun ini meski
kepanasan banyak manfaatnya,
karena dia baru tahuu jika
menanam ubi jalar itu tidak
seperti apa yang ia pikirkan,
yakni dengan menanam umbi
langsung ke tanah, melainkan
melalui cabang pohon yang
dipotong dan harus dipangkas
pucuknya.

Acara makan siang pun tak
kalah serunya, karena mereka
memetik langsung dari kebun
yang semua sehat dan organik.
(bi)

Berkebun Organik di Fan Ling
Bekal Mudik Kampung

D

HONG KONG, BI - Konsulat pada hari minggu (28/
06/2020) melakukan keseruan bersama teman-
teman PMI (pekerja Migran Indonesia) dengan
melakukan kunjungan sekaligus menggali ilmu
bertani menanam sayuran dan buah secara organik.

HONG KONG, BI - Kepolisian
Hong Kong menangkap kurang
lebih 300 demonstran anti UU
Keamanan Nasional pada Rabu
kemarin, 1 Juli 2020. Hal itu dila-
kukan sehari setelah Parlemen
Cina meloloskan rancangan
undang-undang yang kontro-
versial tersebut.

Sebelum penangkapan
terjadi, Kepolisian sudah men-
coba memukul mundur de-
monstran dengan meriam air,
gas air mata, dan juga
peluru karet. Namun,
demonstran yang se-
makin agresif meneri-
akkan protes, bahkan
mendorong kemer-
dekaan Hong Kong,
memaksa Kepolisian

untuk menangkap mereka
“Saya takut dipenjara, tetapi,

untuk keadilan, saya harus turun
ke jalan,” ujar seorang demons-
tran yang mengaku bernama
Seth, dikutip dari Channel News
Asia, Kamis, 2 Juli 2020.

Kepolisian tidak hanya
menembakkan water canon dan
gas air mata ke demonstran pada
saat demonstrasi berlangsung.
Untuk pertama kalinya, sejak UU
Keamanan Nasional Hong Kong

diloloskan, mereka membaca-
kannya kepada demonstran.

Kepolisian Hong Kong
memperingatkan demonstran
bahwa membawa bendera atau
meneriakkan hal-hal dengan
niatan subversi dan pemisahan
diri bisa dianggap melanggar UU
Keamanan Nasional Hong Kong.
Hal itu tak ayal menjadi gam-
baran bagaimana UU Keamanan
Nasional Hong Kong akan
digunakan ke depannya.

Sebagai catatan, UU
Keamanan Nasional
Hong Kong mengatur
sejumlah hal yang
dianggap bisa mengan-
cam keamanan nasi-
onal salah satu pusat
bisnis di Asia tersebut.

Beberapa di antaranya adalah
subversi, pengkhianatan, pemi-
sahan diri, intervensi asing, dan
terorisme.

Ketika UU Keamanan Nasi-
onal Hong Kong belum dires-
mikan, sejumlah aktivis pro
demokrasi khawatir aturan itu
akan disalahgunakan. Sebab,
kritik terhadap pemerintah lewat
unjuk rasa sangat berpotensi
dianggap ancaman menurut
undang-undang itu. Oleh
karenanya, mereka berupaya
mencegah undang-undang
tersebut diloloskan yang
sayangnya gagal.

Pihak berwenang di Beijing
dan Hong Kong kembali
menegaskan bahwa UU Ke-
amanan Nasional hanya ditu-
jukan untuk beberapa “pembuat
onar”. Selain itu, tidak akan
mempengaruhi hak dan
kebebasan berpendapat.
Namun, hal itu disangsikan
banyak pihak. ( id-tempo)

Tertibkan Demo, Polisi HK
Kutip UU Keamanan Nasional

HONG KONG, BI - Melansir CNBC, China telah resmi
memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk
Hong Kong pada Selasa (30/6/2020). UU yang telah banyak
ditentang tersebut akan memungkinkan China untuk
menjatuhkan , dan kolusi dengan pasukan asing.

Tidak tanggung-tanggung, salah satu hukumannya bisa
berupa dipenjara hingga seumur hidup. UU Keamanan Nasional
Hong Kong itu sendiri ditentang sebagian masyarakat di bekas
otonomi Inggris itu, karena akan memungkinkan China untuk
memperkuat pengaruhnya atas wilayah yang otonom tersebut.

Meski demikian, Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam,
meminta semua pihak menghormati keputusan China, terutama
negara-negara yang menentang UU ini seperti Amerika Serikat
(AS) dan Inggris. Ia menjamin UU tidak akan merusak kebebasan
ataupun pengadilan independen Hong Kong.

“Masyarakat internasional agar menghormati hak negara
kami untuk menjaga keamanan nasional,” katanya dalam sebuah
pesan video kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa di Jenewa, sebagaimana dilaporkan Reuters.
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China Sahkan UU
Keamanan Nasional
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KAN vampir tersebut dika-
barkan menyerbu Danau
Champlain, Vermont, Amerika
Serikat, dekat dengan perba-

tasan Kanada.
Badan perikanan setempat,

Vermont Fish and Wildlife
mengatakan ini adalah spesies
yang mengganggu karena
menghisap darah ikan lain.

Dilansir dari Daily Mail,
Selasa (30/6/2020) nama lain
ikan vampir adalah sea lamprey
(Petromyzon marinus). Dari
namanya, memang habitat

aslinya di Samudera Atlantik,
ratusan kilometer
jauhnya dari Danau
Champlain.

Spesies lain
dari sea lamprey
ditemukan juga di
Sungai Connecticut
dan anak sungai-
nya. Namun sea
lamprey yang ada
di sungai ini dianggap tidak
berbahaya, seperti diberitakan
Miami Herald.

Dinas terkait pun sudah

mengamankan serbuan ikan
vampir yang ada di Danau
Champlain. Sedangkan, ikan
vampir di Sungai Connecticut

dibiarkan saja, karena mem-
bawa manfaat biologis dengan
menjadi sumber makanan
untuk predator lain.

“Sea lamprey ini hewan
lokal di Sungai Connecticut dan
punya peran penting dalam
ekosistem. Jangan takut kalau
lihat sea lamprey atau bang-
kainya,” kata Lael Will dari Ver-

Ikan Vampir, Menempel ke Tubuh Mangsa
dan Mengisap Darahnya

AMERIKA, BI - Spesies penghisap darah bukan
cuma kelelawar vampir, di Amerika telah
ditemukan  jenis ikan yang menghisap darah
mangsanya, dan ikan itu disebut-sebut sebagai
ikan vampir.

mont Fish and Wildlife.
Yang perlu dikhawatirkan

adalah serbuan ikan vampir ini
di Danau Champlain, karena
memang bukan habitat aslinya
dan sifatnya yang invasif
dikhawatirkan akan meng-
ganggu ekosistem di Danau
Champlain, seperti apa yang
pernah terjadi di Great Lakes
dulu.

Ikan vampir ini saat dewasa
tinggal di Samudera Atlantik,
namun mereka ber telur di
sungai air tawar. Bayi ikan
vampir ini tinggal di sungai, saat
dewasa mereka berenang
kembali ke lautan.

Ikan vampir ini punya tubuh
seperti belut. Satu ekor ikan
vampir ini mampu membunuh
18 kg ikan per tahun. Mereka
menempel pada tubuh ikan lain

dengan mulut bulat seper ti
penghisap dan gigi yang sangat
tajam. Mereka menghisap
darah dan cairan tubuh ikan lain
yang ditempelinya.

Ikan vampir ini pernah
menyerbu dan menghancurkan
industri perikanan trout di Great
Lakes, Amerika tahun 1940-an.
Produksi 6,8 ton jadi tinggal 136
kg saja di tahun 1960-an.

Sejak saat itu dilakukan
upaya pengendalian populasi
ikan vampir dan berhasil.

Caranya dengan me-
masang penghalang di sungai
dan obat lamprisida yang
membunuh larva ikan vampir
ini, tanpa membahayakan
spesies lain.

Burung pemakan ikan dan
bebek adalah predator ikan
vampir ini. Selain itu, ikan
vampir ini dikonsumsi juga di
Amerika dan Eropa. Bisa
dibakar langsung, atau dimasak
menjadi makanan lezat.

Keberadaan ikan vampir ini
menambah panjang daftar
hewan penghisap darah di dunia
setelah kelelawar vampir. (*)

I
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ENTERI Koordinator
(Menko) Kemaritiman
dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan mem-

berikan dukungan penuh kepa-
da BP2MI atas keptusan
pembentukan satuan tugas
tersebut diatas.

Persetujuan tersebut berda-
sarkan tujuan BN2MI yang mulia
untuk memberantas sindikasi
penempatan Pekerja Migran In-
donesia (PMI), peryataan Luhut
Binsar Pandjaitan langsung

disampaikan kepada Benny
Rhamdani pada saat berkunjung
ke Kantor Kementerian Koor-
dinator Kemaritiman dan Inves-
tasi, Jakarta Pusat (26/60  lalu.

Kepala BP2MI juga mem-
berikan pernyataan melalui si-
tus resmi BP2MI:

“Dalam waktu dekat, pada
Hari Kemerdekaan RI, 17
Agustus 2020, BP2MI akan
membentuk Satgas Pemberan-
tasan Sindikasi Penempatan
PMI nonprosedural sebagai

bentuk memerdekakan PMI dari
praktik oknum sindikasi
tersebut,” ungkap Benny.

BP2MI Segera Bentuk Satgas
Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI
Jakarta,BI - BP2MI akan segera membentuk
Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas sebagai
pemberantas sindikat para pengirim TKI ilegal ke
negara tujuan kerja.

Selaras dengan itu, disam-
paikan oleh Luhut,  bahwa PMI
memiliki potensi menyumbang

remitansi yang besar,  sehingga
Ia mendukung dibentuknya
Satgas tersebut.

HONG KONG, BI – Beredar
potongan video kepala BP2MI
yang melarang penggunaan
“sponsor” kepada Perusahaan
Pengerah Tenaga Kerja Indone-
sia (PPTKI), karena dalam
rekaman video tersebut Benny
sempat mengatakan jika Spon-
sor itu bajingan yang meng-
gunakan banyak macam cara
untuk meraup keuntungan besar.

Selain itu, masih menurut
Benny istilah sponsor untuk
mereka itu terlalu terhormat
karena prakteknya mereka
adalah calo.

Menanggapi pernyataan
tersebut para sponsor yang
tersebar di Indonesia mem-
bentuk forum petugas Rekrut
PMI dan melawan pernyataan
Benny yang telah “mengatai
mereka” bajingan.

Sebab menurut mereka
tidak semua sponsor itu nakal,

dan seandainya  ada yang tidak
benar paa kami hendaklah
dilakukan pembinaan supaya
kami tidak melanggar prosedur
yang ada.

Fihak sponsor yang ber-
kumpul di Blitar, Jawa Timur
(29/6) juga mengancam akan
menindak lanjuti uangkapan
Benny terkait “sponsor baji-
ngan”  ke ranah hukum jika tidak

segera minta maaf di media so-
sial kepada para pekerja lapa-
ngan yang telah diakui secara
resmi oleh PPTKI sebagai staf
PL, terhitung 3x24 jam sejak 29
juni 2020.

Sebagai pekerja PPTKI yang
bersentuhan langsung dengan
calon tenaga kerja Indonesia
Forum PRCPMI ( Petugas
Rekrut Calon Pekerja Migran)

Cirebon juga membuat pernya-
taan bahwa:

Tidak setuju dengan pernya-
taan Benny Ramdhani selaku
kepala BP2MI yang dinilai telah
menimbulkan kegaduhan de-
ngan tuduhan negatif yang tidak
jelas pada siapa yang dimak-
sudkan olehnya.

Sebagai kepala badan milik
pemerintah seharusnya sebe-
lum membuat pernyataan hen-
daklah meminta masukan dari
berbagai fihak yang berkaitan
dengan dengan rekrutmen
CPMI.

Diharapkan Benny lebih
proaktif untuk memberikan
pengarahan dan bimbingan
kepada kami  yang bekerja
langsung dilapangan berhubu-
ngan dengan CPMI agar bisa
melakukan pekerjaan secara
prosedural dan tidak melanggar
hukum. (bi)

M

“Satgas silakan dibentuk
karena itu bentuk kerja serius
dalam memberantas semua
oknum sindikasi penempatan
PMI nonprosedural. Potensi
remintansi PMI bagi negara ini
bagus, sehingga tidak perlu
mencari tambahan melalui
investasi,” tambah Luhut.

Untuk segera mewujudkan
hal tersebut, Luhut langsung
memerintahkan Menteri Pere-
konomian, Airlangga Hartarto,
untuk mengkoordinasikan de-
ngan Kementerian Ketenaga-
kerjaan dan BP2MI guna
mengoptimalkan data PMI
sehingga dapat meningkatkan
remintansi PMI, demikian
dikutip dari laman resmi
tersebut. (bi)

Benny Ramdhani di Demo Pekerja
Lapangan Perekrut PMI
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JAKARTA, BI - Ketua UmumAsosiasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud, menanggapi
perseteruan antara Forum Pekerja Rekrut Calon Pekerja Migran
Idonesia(PRCPMI) terkait dengan
ungkapan Kepala BP2MI mengatakan
praktek sposor itu sebenarnya adalah
calo.

Fihak Aspataki melarang anggotanya
mengedit, menyimpan dan atau
menyebarkan pernyataan Kepala BP2MI
yang tidak keseluruhan dalam konteks
“memerangi Calo” dengan maksud
menyimpang dari keinginan Kepala BP2MI
dan atau sebaliknya anggota Aspataki
dilarang menyimpan, mengedit,
memviralkan sebagian atau keseluruhan statemen, Video, Foto
kelompok lain yang saat ini berseberangan dan menyebarkanya
agar dimaksudkan publik mengetahuinya. Gunakan waktu,
tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan ke Pemerintah
daerah dan pusat agar penempatan PMI di masa New Normal
segera dibuka, kata Saiful.

ASPATAKI  Tanggapi
Perseteruan antara BP2MI

dan Pekerja Lapangan

Saiful Mashud
Ketum Aspataki
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KETUA Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UMM Hendra Kusuma di Malang,
Senin (29/6), mengatakan bahwa
kondisi pandemi tidak boleh
menjadikan para peternak

Pertamina Gandeng UMM Jadikan 32
UMKM di Malang Naik Kelas

“

MALANG, BI — PT Pertamina (Persero) melalui
Marketing Operation Region (MOR) V
Jatimbalinus menggandeng Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM) sukses
menjadikan 32 usaha mikro kecil menengah di
Kabupaten Malang, Jawa Timur, naik kelas.

berhenti dan menyerah.
“UMM bersama Pertamina

berupaya membuat peternak
mitra binaan tahan krisis dan
menjadi UMKM yang unggul. Hal
ini yang menjadi target kami
dengan penyuluhan oleh praktisi

dari UMM agar para peternak
dapat mengimplementasikan
inovasi-inovasi baru dalam
bidang peternakan,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan
konsep yang dibangun peternak
binaan di Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten
Malang, adalah penggemukan
kambing domba dengan konsep
komunal dan terintegrasi dengan
sistem pemasaran. Selain
pendampingan, UMM juga
memfasilitasi pemasarannya
dengan menghubungkan
peternak ke pengusaha karkas
(daging siap jual).

Menurut Hendra, peran
bidang industri UMKM sangat
membantu dalam hal pencip-
taan lapangan kerja baru dan
bergeraknya ekonomi daerah.

Sementara itu, sinergi yang
dibangun Per tamina kepada
para peternak dengan
memberikan bantuan modal
usaha Program Kemitraan bagi
UMKM untuk mendukung usaha
mikro tersebut bisa naik kelas.

Bantuan modal yang
disalurkan PT Per tamina
sebesar Rp 850 juta kepada 32
mitra UMKM di Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten
Malang, dengan tujuan
meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi
tangguh dan mandiri sekaligus
memberikan “multiplier effect”
bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar wilayah
operasi Pertamina. (ant/kus)

Lumbung Pangan Jatim
Perluas Layanan hingga

Malang Raya, Ongkir Gratis
SURABAYA, BI — Program
Lumbung Pangan Jawa Timur
memperluas jangkauan pela-
yanan hingga Malang Raya
sebagai upaya membantu
masyarakat mendapatkan
kebutuhan pokok dengan harga
murah.

“Mulai pekan ini layanan

belanja daring sembako murah
dan gratis ongkos kirim bisa
dinikmati warga Kabupaten
Malang, Kota Malang dan Kota
Batu,” ujar Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa di Sura-
baya, Senin (29/6).

Warga Malang Raya bisa
memanfaatkan layanan belanja

JJJJJAAAAATITITITITIMMMMM

daring via laman https://lumbung
panganjatim.com, kemudian
pembayarannya melalui bank.

Selain itu, konsumen bisa
pesan dengan sistem bayar di
tempat atau COD (cash on deliv-
ery) melalui WhatsApp di nomor
0811-334-0033.

Alasan memilih Malang
Raya, kata Khofifah, setelah
disurvei tentang permintaan
masyarakat setempat yang
kemudian dilakukan uji coba.

Dengan demikian, saat ini
layanan Lumbung Pangan Jatim
telah merambah 11 daerah, yaitu
Kota Surabaya, Kabupaten
Sidoarjo, Gresik, Bangkalan,
Kabupaten/Kota Mojoker to,
Kabupaten/Kota Pasuruan, dan
Kabupaten/Kota Malang, dan
Kota Batu.

Menurut Khofifah, perluasan
layanan ini sekaligus sebagai
edukasi masyarakat untuk
beradaptasi di era normal baru,
yakni belanja bahan pokok dari

rumah tanpa harus ber tatap
muka dengan pembeli, sekaligus
memanfaatkan teknologi

PETERNAKAN domba di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten
Malang, mitra binaan PT Pertamina MOR V. Melalui Program
Kemitraan 32 peternak di kecamatan itu mendapatkan bantuan
modal sebesar Rp850 juta (ANTARA)

>> BERSAMBUNG KE HLM 22

PETUGAS saat akan mengirimkan sembako murah menggunakan
jasa PT Pos Indonesia dari lokasi Lumbung Pangan Jatim di JX
International Surabaya ke rumah warga di kawasan Malang Raya.
(ANTARA)

komunikasi.
Orang nomor satu di

Pemprov Jatim itu berharap

semangat Lumbung Pangan
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Hindari Wabah Ganda, Anak Harus Tetap
Diimunisasi di Masa Pandemi

JAKARTA, BI — Situasi pandemi
Covid-19 mempengaruhi pelayanan
kesehatan, termasuk imunisasi.
Meski demikian, anak-anak tetap
perlu mendapatkan kekebalan melalui
imunisasi.

“Imunisasi kepada anak dite-
kankan tetap penting diberikan meski
di tengah pandemi dengan catatan
protokol kesehatan tetap diutamakan,”
ujar Tim Komunikasi Publik Gugus
Tugas Nasional, Reisa Broto Asmoro
dalam konferensi pers secara virtual,
Selasa (30/6).

Ia menekankan perlu dilakukan
langkah-langkah penting untuk
memastikan setiap sasaran imu-
nisasi, yaitu anak yang merupakan
kelompok rentan menderita PD3I atau

penyakit yang dapat
dicegah dengan imu-
nisasi. Melalui imuni-
sasi, anak-anak ter-
lindungi dari penya-
kit-penyakit ber-
bahaya.

Reisa mengung-
kapkan prinsip-prin-
sip yang menjadi
acuan dalam melak-
sanakan program imunisasi pada
masa pandemi Covid-19. Pertama,
imunisasi dasar dan lanjutan tetap
diupayakan lengkap dan dilaksanakan
sesuai jadwal untuk melindungi anak
dari PD3I.

Kedua, secara operasional, pela-
yanan imunisasi baik di posyandu,

puskesmas, puskesmas keliling
maupun fasilitas kesehatan lain yang
memberikan layanan imunisasi
mengikuti kebijakan pemerintah
daerah setempat. Ketiga, kegiatan
surveilans PD3I harus dioptimalkan
termasuk pelaporannya.

“Keempat, menerapkan prinsip

PPI (pencegahan dan
pengendalian infeksi) dan
menjaga jarak aman 1-2
meter,” lanjutnya.

Wanita yang biasa disapa
Dokter Reisa ini menuturkan,
pelayanan imunisasi di
puskesmas atau fasilitas
kesehatan lain memiliki
ketentuan ruang atau tempat
pelayanan imunisasi. Seperti

menggunakan ruang atau tempat
pelayanan yang cukup luas dengan
sirkulasi udara yang baik, kemudian
berdekatan atau terpisah dari poli
pelayanan anak atau dewasa sakit.

“Ruang atau tempat pelayanan
imunisasi hanya untuk melayani bayi
dan anak sehat,” ucapnya.

Ketentuan kedua yakni memas-
tikan ruang atau tempat rutin diber-
sihkan dengan cairan disinfektan dan
tersedia fasilitas mencuci tangan
pakai sabun dan air mengalir atau
hand sanitizer.

“Selanjutnya atur meja pelayanan
antar petugas dan orang tua agar jarak
aman satu hingga dua meter,”
imbuhnya.

Kemudian, jalur keluar dan ma-
suk diatur berbeda. Sediakan tempat
duduk bagi sasaran imunisasi, orang
tua dan pengantar untuk menunggu
di ruang terbuka. Jadwal hari dan jam
pelayanan imunisasi harus diten-
tukan terlebih dahulu. Ini bertujuan
untuk memberikan layanan secara
efektif dan informasi jumlah sasaran
yang akan dilayani.

Hal lain yang tak kalah penting
yaitu prosedur petugas media dengan
dilengkapi alat pelindung diri, seperti
masker dan sarung tangan. (lip6/
mdk/kus)

REISA Broto Asmoro. (Liputan6/Merdeka)

berkerumun guna memutus
transmisi virus korona menjadi
salah satu alasan mendasar
kebijakan ini diterapkan. Illat
(raison d’etre) yang menjadi
alasan kebijakan PSBB adalah
adanya kerumunan. Tidak peduli
kerumunan itu terjadi di mana dan
dilakukan oleh siapa. Jelas,
perkara yang dilarang adalah
berkerumun. Entah di pasar, mal,
rumah makan, tempat ibadah,
atau tempat wisata. Kita tidak
sedang berbicara lokus. Fokus
kita adalah soal fenomena/
peristiwa kerumunan. Artinya,
kita tidak sedang bicara di mana
dan oleh siapa, namun lebih
kepada soal apa.

Dalam konteks ini, saya
melihat ada beberapa pelang-
garan yang terjadi sehingga
tampak sebagaimana diberitakan
banyak media, terdapat
kerumunan di sebuah restoran
yang sempat membuat heboh dan
memantik perdebatan dan protes
dari kalangan umat beragama.
Protes disampaikan karena
menganggap bahwa mengapa
peraturan dijalankan dengan cara
yang diskriminatif. Mengapa
rumah ibadah ditekankan untuk

ditutup, sementara terhadap
kerumunan yang terjadi di sebuah
restoran tidak ada upaya
pelarangan? Logika ini sah dan
wajar. Namun, dalam konteks ini,
saya hendak mengajak umat
beragama agar menyerahkan
implementasi kebijakan pelara-
ngan kerumunan itu kepada peme-
rintah. Sikap terbaik kita, dalam
hemat saya, adalah memberikan
teladan dan contoh untuk tetap
berdisiplin dan mematuhi protokol
yang telah ditetapkan.

Normal Baru
Wacana tentang normal baru

(new normal) yang gencar
menjadi topik pembicaraan
belakangan sebetulnya tidak
begitu mengagetkan jika ditinjau
dari kerangka wal akhdzu bil jadidil
ashlah di atas. Upaya untuk
melakukan inovasi, yakni
mengambil kebijakan yang dinilai
lebih baik, adalah cara terbaik
untuk bertahan menyesuaikan
gerak zaman. Namun, perlu
dicatat bahwa kebijakan tersebut
bisa masuk ke kategori inovasi
sepanjang ia memiliki nilai dan
manfaat yang lebih baik.

Dalam kerangka ini, saya

rasa hal penting yang harus
dilakukan adalah kajian serta
analisis yang mendasar, menye-
luruh, dan mendalam akan potensi
dampak baik dan buruk dari
kebijakan normal baru ini.
Seluruh spektrum warna harus
menjadi pertimbangan. Tidak bisa
kebijakan diambil dalam rangka
hanya memenuhi tuntutan dari
sektor ter tentu. Inilah yang
disebut sebagai watak kepe-
mimpinan yang melayani.

Pada konteks yang lebih jauh,
dalam hemat saya, normal baru
bukan semata soal inovasi dan
implementasi kelaziman baru.

Namun, juga harus ada
pendekatan baru yang dilakukan
pemerintah dalam menghadapi
pandemi korona. Pendekatan baru
yang saya maksud, misalnya,
bisa dimulai dengan melakukan
perbaikan sistem komunikasi
yang lebih tertata dengan baik. Ini
penting dilakukan dalam rangka
menghindari kesalahpahaman
dan kegaduhan pada masyarakat.

Prinsip dasar komunikasi
publik adalah kejelasan infor-
masi. Tanpa kejelasan informasi,
yang terjadi adalah publik kian
bingung melihat fenomena
tumpang-tindih komentar yang
bermunculan dari para pajabat

negara. Fenomena “saur manuk”
(saling kicau) ini bukan malah
semakin membuat publik tenang,
tapi justru memantik persoalan
baru, memunculkan perdebatan
baru, sehingga wacana menjadi
terbelah dan akhirnya energi kita
habis untuk berdebat. Inilah yang
harus kita hindari bersama.

Ala kulli hal, dalam konteks
menghadapi pandemi ini, saya
ingin menukil sebuah syair yang
dikutip oleh Hadratusyaikh KH
Hasyim Asyari dalam muka-
dimah qanun asasy Nahdlatul
Ulama:

“kunu jami’an ya bunayya idza
’ara, khatbun wala tafarraqu
ahada. Ta’bal qidahu idzaj tama’na
takassura, wa idzaf taraqna
takassarat afrada”

yang artinya, berhimpunlah
anak-anakku ketika kegentingan
datang melanda, jangan bercerai
berai sendiri-sendiri. Cawan-
cawan enggan pecah bila
bersama, ketika bercerai satu per
satu pecah berderai.

Mari kita jaga solidaritas
dan gotong royong bersama
menghadapi pandemi korona ini.
Inilah sebaik dan sebijaksana
sikap yang bisa kita lakukan.
Wallahu a’lam bis-sawab.
(Sumber: Jawa Pos)

>> BIJAKSANA DI ERA...SAMBUNGAN DARI HLM 04

“Seorang pelajar atau mahasiswa harus fokus belajar dan
belajar. Jangan berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri
sendiri dan keluarga karena kasihan orangtua kita,” ucap Hendra.

“Orangtua sudah capek-capek mencari nafkah untuk kita,
biar kita bisa makan dan sekolah. Jangan dibalas dengan
perbuatan yang membuat orangtua kita malu dan menangis,”
tambahnya.

Untuk itu Hendra berharap agar semua pihak berhenti
melakukan aksi-aksi asusila. “Stop Kenakalan Remaja !!! dan
Stop Pergaulan Bebas !!!. Ayo belajar yang rajin, Raih cita-cita
untuk membanggakan orang tua,” lanjutnya.

Kelima oknum pelajar tersebut akhirnya meminta maaf di
depan publik melalui video yang direkam di Mapolda Kalteng.
Kelimanya juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak
mengulangi lagi perbuatannya. (okezone)

>> UNGGAH VIDEO ASUSILA...SAMBUNGAN DARI HLM 07

untuk menciptakan APD modis. salah satunya adalah masker
yang pasti dibutuhkan banyak kalangan.

“Pandemi ini menyadarkan kita semua, bahwa di luar sana
tidak aman, dan kita perlu perlindungan ekstra untuk saat keluar
rumah,” ujar Rosie lewat keterangan resminya.

Desainnya simpel dan menggunakan bahan yang ringan
serta water repellent.

Selain designer Gadiza, ada juga designer Astuti Arindra
asal Jogjakarta yang menciptakan masker  dan pakaian adat
jawa dengan tajuk Kendit Genit dan Love Indonesia and You.

“Kalau koleksi Kendit Genit, masker ini terbuat dari bahan
yang biasa dikenakan wanita Jawa sebagai kemben atau
pengikat kain jarik di pinggang. Tidak hanya satu tekstil yang
digunakan, tapi ada katun lembut di bagian dalam yang membuat
pemakainya nyaman,” terangnya Astuti Arindra. (bi)

>> METAMORFOSIS MODE DI...SAMBUNGAN DARI HLM 11
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ENYAKIT pernapasan
yang disebabkan oleh vi-
rus corona baru itu telah
sangat berbahaya bagi or-

ang lanjut usia, meskipun orang
dewasa dan anak-anak lain juga
tercatat di antara 501.000
kematian dan 10,1 juta kasus
yang dilaporkan secara global.

Sementara tingkat kematian
secara keseluruhan merata
dalam beberapa pekan terakhir,
para ahli kesehatan telah
menyatakan keprihatinan
tentang rekor jumlah kasus baru
di negara-negara seper ti
Amerika Serikat, India dan Bra-
zil, serta wabah baru di beberapa
bagian Asia.

Lebih dari 4.700 orang
meninggal setiap 24 jam karena
penyakit terkait COVID-19,
menurut perhitungan Reuters
berdasarkan angka rata-rata dari
1 hingga 27 Juni. Angka itu
setara dengan 196 orang per
jam, atau satu orang setiap 18
detik.

Sejauh ini, sekitar
seperempat dari total kematian
tercatat di Amerika Serikat,
berdasarkan data Reuters.
Lonjakan kasus baru-baru ini
paling banyak terjadi di
beberapa negara bagian Selatan
dan Barat, yang dibuka kembali
lebih awal dan lebih agresif.

Pejabat AS pada Minggu

Di sisi lain dunia, pejabat
Australia sedang memper-
timbangkan untuk menerapkan
kembali langkah-langkah
pembatasan sosial di beberapa
daerah pada Senin setelah
melaporkan kenaikan jumlah
kasus harian terbesar dalam
lebih dari dua bulan.

Kematian per tama yang
dicatat akibat virus baru itu
terjadi pada 9 Januari, yaitu
menyangkut seorang lelaki
berusia 61 tahun dari Kota
Wuhan di China. Pria tersebut
merupakan pelanggan di pasar
basah di Wuhan, yang telah
diidentifikasi sebagai sumber
wabah.

Hanya dalam lima bulan,
angka kematian akibat COVID-
19 telah melampaui jumlah or-
ang yang meninggal setiap
tahun akibat malaria, salah satu
penyakit menular yang paling
mematikan.

Tingkat kematian rata-rata
COVID-19 mencapai 78.000 per
bulan, dibandingkan dengan
64.000 kematian terkait AIDS
dan 36.000 kematian akibat
malaria, menurut angka tahun
2018 dari Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO). (Reuters/ant/
kus)

Angka Kematian Global akibat
Corona Lampaui Setengah Juta

MARIA Velez dari Orlando, Florida, memeluk nisan putranya Stephen di Ohio Western Reserve
National Cemetery pada Memorial Day, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Seville,
Ohio, Amerika Serikat, Senin (25/5/2020). (REUTERS)

SYDNEY, BI — Jumlah korban meninggal dunia
akibat COVID-19 telah melampaui setengah juta
jiwa pada Minggu (28/6), menurut penghitungan
Reuters.

P

melaporkan sekitar 44.700
kasus baru dan 508 kematian
tambahan.

Jumlah kasus juga mening-

kat dengan cepat di Amerika
Latin, pada Minggu, melampaui
jumlah yang didiagnosis di
Eropa. Peningkatan tersebut

menjadikan Amerika Latin
kawasan kedua yang paling
parah terkena dampak pandemi,
setelah Amerika Utara.

dan solusi karena berhadapan dengan pandemi Covid-19.
Yandri menilai pembatalan tersebut seolah menyiratkan

pemerintah lepas tanggung jawab. Dia mengatakan, Menag
Fachrul tak paham tata aturan negara.

“Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang
badan, memang tidak siap. Ya kemenag baca undang-undang
lah. Jangan grasak-grusuk,” ucap Yandri.

Keputusan Pembatalan Haji
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan

memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji
Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2020 ini. Keputusan ini
diambil lantaran Saudi masih belum membuka akses dan
waktu sangat mepet. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 yang
mewabah hampir di seluruh dunia.

“Keputusan ini diambil dikarenakan Arab Saudi tak kunjung
membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun
akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu
untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan
perlindungan Jemaat,” kata Menag Fachrul Razi dalam jumpa
persnya, Selasa (2/6).

“Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah
memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada
tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah,” tegas Menag Fachrul.
(mdk/kus)

>> SINDIKAT CAIRAN VAPE...SAMBUNGAN DARI HLM 02

terbukti telah membuat sebuah
usaha bisa bertahan dan lebih
tangguh daripada yang lain.
Contoh UMKM yang berinovasi
dari sisi produk, kafe yang
menjual kopi literan untuk
teman work from home (WFH).
Salah satunya Dua Coffee. Atau
usaha-usaha yang banting setir
fokus bisnisnya dengan mem-
produksi kebutuhan yang ba-
nyak dicari selama pandemi.
Misalnya, yang tadinya menjual
produk kecantikan kini menge-
rahkan mayoritas tim pro-
duksinya untuk membuat hand
sanitizer, seperti Herborist. Tadi-
nya produsen fesyen kini juga
menjual masker mulut, seperti
Batik Kultur. Tadinya menjual
kartu ucapan kini juga menjual
masker mulut, seperti DW skel-
lington. Tadinya party planner
kini memproduksi face shield,
seperti Littlethoughtsplanner.

Pergeseran strategi
untuk mengoptimalkan
layanan delivery order,
drive-thru, atau meng-
gencarkan promo ber-
langganan juga bisa
dilakukan.

Selain itu, kita bisa me-
ngampanyekan nilai-nilai lebih
layanan bisnis. Mulai promo
khusus untuk yang belajar atau
bekerja di rumah hingga
mengampanyekan komitmen
bisnis yang mendukung sanitasi
dengan meyakinkan konsumen
bahwa produk yang dijual benar-
benar steril. Dengan demikian,
konsumen merasa tenang dan
aman saat menggunakan
produk.

Kolaborasi antarpihak juga
sangat penting pada masa

sekarang, dalam hal ini antara
pemerintah, swasta, dan
penggiat usaha lokal. Demi
memberikan panggung seluas-
luasnya kepada UMKM lokal di
tengah new normal. Misalnya
melalui gerakan #SatuDalam
Kopi, yakni kampanye untuk
mengembangkan industri kopi
saat pandemi, hasil kolaborasi
Kemenperin, Kemenparekraf,
dan Tokopedia.

Atau juga gerakan nasional
#BanggaBuatanIndonesia,
inisiasi dari pemerintah bersa-
ma para pelaku platform digital
yang berada di naungan asosiasi
e-commerce, untuk mendorong
pengembangan UMKM, yang
bukan semata karena dampak
pandemi, tapi memang sudah
waktunya UMKM lebih maju dan
merambah jalur digital guna
mengembangkan usahanya.

Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) menyatakan bahwa
Covid-19 akan tetap ada dalam

jangka lama. Tidak ada yang
bisa memperkirakan kapan
pandemi akan berakhir.

Yang bisa kita lakukan
adalah mengontrol apa yang
bisa kita kontrol. Setidaknya kita
bisa terus disiplin menerapkan
hidup sehat dan menaati pro-
tokol kesehatan yang dianjurkan
Kementerian Kesehatan dalam
menghadapi kenormalan baru.

Di sisi lain, sesungguhnya
new normal ini kita harapkan
bisa menjadi momentum untuk
peluang baik bagi para penggiat
usaha lokal untuk bangkit dan
maju. Sudah waktunya UMKM
Indonesia menjadi raja di negeri
sendiri.

Terima dan hadapilah
kenyataan dengan fokus pada
hal yang mungkin dilakukan.
Tingkatkan diri dan bisnis
karena kesiapan akan peruba-
han adalah keniscayaan. Su-
dahkah Anda mempersiapkan
diri? (Sumber: Jawa Pos)

>> ADAPTASI UMKM SAAT NEW...SAMBUNGAN DARI HLM 04
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WHO Menyatakan MSG
Aman Dikonsumsi

D

HONG KONG, BI - MSG atau Monosodium Glutamate biasa kita kenal
sebagai micin, dah penyedap masakan ini suah digunakan secara
turun temurun sebelum adanya kaldu bubuk instan.

>> BERSAMBUNG KE HLM 23

Namun, penggunaan yang disarankan
adalah sebatas 10 gram untuk setiap kilogram
makanan, dengan catatan bahwa harus
digunakan bersamaan dengan proses pengo-
lahan makanan yang baik.

Di Indonesia sendiri, pengaturan peng-
gunaan MSG dilakukan oleh Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur dalam
peraturan Kepala BPOM RI N0. 23 Tahun 2013
mengenai batas maksimum penggunaan bahan
tambahan pangan penguat rasa.

Pada keseluruhan peraturan tersebut
dinyatakan bahwa tidak ada ADI yang spesifik
atas penggunaan asam glutamat, Mononatrium
L-Glutamat maupun Monokalium L-Glutamat.

4. Penelitian Pada tahun 1971, 1974 dan 1987,

Joint Expert Com-
mittee on Food Addi-

tives (JECFA) dari United Na-
tions Food and Agriculture Or-

ganization (FAO) dan World Health
Organization (WHO) menyatakan

bahwa tidak diperlukan adanya ADI
atas MSG secara khusus.

Begitupun berdasarkan evaluasi
yang dilakukan European Commission’s

Scientific Committee for Food pada tahun
1991 menyatakan secara resmi bahwa MSG

aman untuk digunakan sehingga tidak diperlukan
adanya ADI atas MSG.

WHO telah menyatakan bahwa konsumsi
glutamat tidak membahayakan kesehatan, yang
telah secara resmi dipublikasikan melalui
berbagai jurnal.

Pada tahun 1995, Federation of American
Societies for Experimental Biology (FASEB)
dalam laporannya kepada Food and Drug Ad-
ministration (FDA) menginformasikan bahwa
tidak ditemukan perbedaan antara zat glutamat
yang terkandung dalam jamur, keju dan tomat
dengan glutamat yang ditemukan dalam produk
olahan seperti dalam MSG, hydrolyzed protein
dan saos kedelai.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa
MSG aman untuk dikonsumsi. Dengan
demikian, MSG dinyatakan sebagai bagian dari
bumbu makanan biasa seperti halnya garam,
baking powder dan lada sejak tahun 1995. (id)

I Indonesia micin terbuat dari sari tebu
pilihan yang seharusnya aman untuk
dikonsumsi.

Penguat rasa dalam masakan ini sering
dihindari karena adanya mitos bisa menye-
babkan gangguan kesehatan. Bahkan, banyak
yang percaya micin akan berpengaruh pada
kepintaran atau kinerja otak seseorang.

Padahal, tidak ada penelitian yang mem-
buktikan bahaya micin jika digunakan dalam
batas yang disarankan.

Sebenarnya apa sih MSG dan a saja kan-
dungan di dalamnya, simak uraian berikut:

1. Apa kandungannya Monosodium Gluta-
mate merupakan penyedap rasa yang berbahan
alami seperti rumput laut, tapioca, ataupun tetes
gula (molasses) dari gula tebu yang diolah
melalui proses fermentasi.

Secara kimia, MSG berbentuk seperti bubuk
crystalline berwarna putih yang mengandung
78 persen asam glutamat dan 22 persen

gabungan dari sodium dan air.
Sebenarnya, asam glutamat sendiri sudah

ada dalam tubuh manusia. Beberapa makanan
yang kita konsumsi juga sudah mengandung
asam glutamat, seperti, keju, tomat dan ekstrak
kacang kedelai.

Dalam tubuh manusia, glutamat sendiri
berfungsi sebagai penghubung otak ke seluruh
jaringan syaraf dan pengendali fungsi tubuh.

2. Rasa yang ditawarkan Seperti kita tahu,
rasa yang dikenal oleh lidah sendiri ada empat
yakni rasa asam, manis, asin dan pahit.
Sementara MSG menawarkan rasa kelima
yakni gurih atau dalam bahasa Jepang dikenal
sebagai umami. Rasa gurih dari MSG sendiri
mampu membangkitkan nafsu makan.

3. Takaran Untuk takaran aman, setiap negara
memiliki takaran MSG berbeda untuk makanan
yang aman dikonsumsi. Untuk negara-negara
di Uni Eropa, tidak ada aturan batas aman (Ac-
ceptable Daily Intake/ADI) .

HONG KONG, BI – Siapa yang
tak tau cincau hitam, di dunia
modern ini cincau juga dikemas
dalam botol atau kaleng yang
menawarkan kesegaran
sekaligus pereda radang
tenggorokan.

Selain itu, cincau memiliki

banyak manfaat kesehatan,
simak kandungan nutrisi dan
manfaatnya sbb:

1. Sumber antioksidan
Beberapa penelitian

menemukan fakta menarik
bahwa manfaat cincau hitam

yang utama adalah sebagai
sumber antioksidan. Hal ini
penting terutama bagi orang-or-
ang yang aktivitas sehari-
harinya terpapar polusi.

2. Menghindari diabetes
Manfaat cincau hitam

berikutnya adalah dapat
melindungi sel-sel beta di
pankreas yang memproduksi
insulin. Dengan demikian, gula
darah bisa terjaga sekaligus
menekan risiko terkena
penyakit diabetes tipe 2.

3. Melawan bakteri
Tidak berlebihan jika cincau

hitam disebut dapat melawan

Cincau Hitam Bagus untuk
Penderita Diabetes

bakteri yang bisa menyebabkan
infeksi penyakit. Lagi-lagi hal ini
bisa terwujud berkat kandungan
antioksidan dan fitonutrien di
dalamnya.

4. Meningkatkan kekebalan
tubuh

Cincau hitam juga kerap
dijadikan suplemen tambahan
untuk meningkatkan kekebalan
tubuh berkat kandungan
antioksidan di dalamnya.
Ar tinya, orang yang sedang
kurang enak badan bisa
mengonsumsi cincau hitam
untuk menambah imunitas.

5. Baik untuk sistem
pencernaan

Kandungan flavonoids
dalam cincau hitam juga
membantu menjaga kesehatan
sistem pencernaan manusia. (*)

HONG KONG, BI - Kemangi, tumbuhan beraroma segar yang
sedap buat lalapan itu ternyata memiliki kandungan berbagai
vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, termasuk adanya
kandungan vitamin C,E , zat besi dan kalsium yang bagus
sekali buat tulang.

Berikut uraian tentang manfaat daun kemangi untuk tubuh
kita:

1. Daun kemangi mengandung vitamin A yang penting
untuk perkembangan dan menjaga sistem imun di tubuh. Selain
itu, tanaman ini juga mengandung vitamin K yang penting dalam
proses penggumpalan darah.

Daun kemangi juga mengandung kalium yang berperan
dalam mengatur tekanan darah, mangan untuk mengatur fungsi

Daun Kemangi
yang Segar dan
Kaya Manfaat
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NTUK menghindari hal-hal
yang tidak di inginkan
maka coba cek siklus
baterai laptop secara

berkala.
Apa itu siklus baterai. Pada

dasarnya, siklus baterai adalah

jumlah berapa kali kamu men-
charge daya baterai laptop saat
membelinya.

Setiap pengisian baterai
penuh (dari 0 persen hingga 100
persen) dihitung sebagai satu
siklus penuh.

Semakin tinggi jumlah
siklus baterai yang dimiliki,
semakin ‘tua’ baterai kamu dan
akan semakin cepat mencapai
batas sebelum akhirnya ber-
fungsi normal.

Cek juga kesehatan baterai
dengan beberapa langkah
berikut:

Walau tidak mudah, laporan
yang ditampilkan cukup terinci
termasuk riwayat penggunaan
hingga sudah berapa banyak

Periksa dan Cek Kondisi
Kesehatan Baterai Laptop
HONG KONG, BI - Setiap baterai memiliki masa
pakai yang dari waktu ke waktu akan berkurang
dan akhirnya berhenti berfungsi secara efisien
daripada sebelumnya.

siklus baterai laptop.

1. Klik tombol Start dan ketik
perintah “cmd” dan tekan tombol
Ctrl+Shift+Enter secara bersa-

maan untuk menjalankan pro-
gram dalam administrator mode.

2. Ketikan kalimat powercfg
/batteryreport dan tekan Enter.

U

Dari 148 orang peser ta,
akan dipilih sebanyak 50 orang
peser ta terbaik berdasarkan
penilaian. Nantinya PKU ang-
katan XIV ini akan dilaksanakan
di Wisma Dharmais, Keca-
matan Sukaraja Kabupaten
Bogor selama empat bulan pada
waktu yang belum ditentukan.

Adapun ujian seleksinya
meliputi kajian Al Quran dan
hadits, bahasa Arab, Qiroatul
Kutub (membaca Kitab Kuning),
wawasan kebangsaan, keisla-
man, Kebogoran, dan wawan-
cara khusus.

Untuk ujian, kata Ahmad

Mukri Aja, dilaksanakan dengan
menerapkan protokol kesehatan
sesuai yang diperintahkan oleh
Gugus Tugas Percepatan Pena-
nganan COVID-19 Kabupaten
Bogor.

Sementara itu, Ketua Alum-
ni PKU, Saepudin Muhtar alias
Gus Udin memberikan motivasi
kepada para peser ta PKU
angkatan XIV, mengenai hidup
yang merupakan proses
pembelajaran.

“Belajar yang saya maksud
bukan dalam ar ti pendidikan
formal, melainkan belajar di
universitas kehidupan yang

sesungguhnya. Karena setiap
waktu kita terus belajar dan
akan terus begitu sepanjang
hayat kita, pendidikan seumur
hidup),” katanya.

Ia menga-
jarkan mengenai
empat fase yang
dilalui manusia
pada umumnya,
yakni fase awal,
fase pengenalan,
fase pengakuan,
dan fase penghor-
matan.

“Dalam hidup
ini sejatinya
manusia melalui
empat fase yaitu

daurah musta’malah, daurah
mu’tarafah, daurah mu’tabarah,
dan daurah muhtaromah,”
demikian Saepudin Muhtar. (ant/
kus)

>> SELEKSI PENDIDIKAN KADER...SAMBUNGAN DARI HLM 09

PROSES pendaftaran Pendidikan Kader Ulama
(PKU) angkatan XIV di Kantor MUI, Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6/
2020). (ANTARA)

Sebagai tanggapan atas
ancaman otoritas kota untuk
mengerahkan petugas keama-
nan, aktivis terkemuka Joshua
Wong dari kelompok pro-
demokrasi Demosisto dan
kelompok pro-demokrasi lain-
nya, mengatakan mereka akan
bubar dari barisan protes.

Sementara itu, saat penge-
sahan dilakukan China, demon-
strasi kembali terjadi di Hong
Kong. Bahkan Rabu (1/7/2020),
pihak berwenang disebut media
lokal menyiagakan 4.000
petugas untuk menangani
demo.

Hong Kong merupakan
wilayah administrasi khusus
China yang memiliki hukum dan
pemerintahan sendiri. Hal ini
tercantum dalam aturan “satu
negara, dua sistem” yang
disepakati China dan Inggris
menjelang dikembalikannya
Hong Kong 1 Juli 1997.

Sementara itu, AS menya-
yangkan langkah China. Melalui
Menteri Luar Negeri Mike
Pompeo, AS berujar ini adalah
hari yang menyedihkan bagi
Hong Kong.

“Hari ini menandai hari
yang menyedihkan bagi Hong
Kong, dan bagi orang-orang
yang mencintai kebebasan di
seluruh China,” katanya ketika
Cina memberlakukan undang-
undang keamanan nasional di
Hong Kong..

AS sendiri sudah menegas-
kan akan menghapus hak
istimewa Hong Kong karena
aturan ini. Sebelumnya sejum-
lah perlakuan khusus diberikan
pada wilayah itu.

Per Senin, AS menyetop
ekspor produk per tahanan.
Dan, membatasi akses pusat
keuangan Asia itu ke produk-
produk teknologi t inggi.
(CNBC/id)

>> CHINA SAHKAN UU KEAMANAN...SAMBUNGAN DARI HLM 12

Ketiga, Aspataki sangat
berharap rekan rekan yang
merasa menjadi bagian dari
dunia penempatan PMI resmi
dari manapun agar tetap tenang
dan menjaga dunia penempatan
yang segera dibuka tetap
kondusif, ujar Saiful.

Saiful berharap kepada para
anggota di manapun berada agar
ikut meredam kelompok yang
merasa menjadi bagian dari
dunia penenpatan.

Juga berharap agar rekan
rekan tidak mengotori usaha
pemerintah yang sedang proses
pembukaan kembali penempa-
tan ke beberapa negara, ujarnya.

Mari kita behenti saling
mengancam, jangan habiskan
tenaga dan pikiran dengan saling
lempar statemen.

Aspataki sebagai mitra
Pemerintah siap memfasilitasi
pihak pihak yang merasa tidak
sependapat atau salah paham
dengan pernyataan Kepala
BP2MI dengan harapan segera
mengakhiri permasalahan yang
ada sehingga upaya pemerintah
dalam mempersiapkan
pembukaan Penempatan PMI di
masa New Normal yang
mungkin akan dibuka pada akhir
Juli ini akan terlaksana. ungkap
Saiful. (id)

>> ASPATAKI TANGGAPI...SAMBUNGAN DARI HLM 16

Tunggu hingga proses selesai.
3. Setelah itu, buka

Users\Your Username folder
atau di C:\WINDOWS\system32
di laman File Explorer dan cari
battery-report.html. Klik dua kali
di file itu untuk membukanya.

4. Scroll ke bawah hingga
bagian Battery Information untuk
melihat data Design Capacity,
Full Charge Capacity, dan Cycle
Count.

5. Terus ke bawah untuk
menemukan Battery Life Esti-
mates untuk mengetahui
berapa lama laptop kamu
mampu bertahan dalam sekali
charge, dengan kondisi baterai
saat ini.(*)

Orang nomor satu di Pem-
prov Jatim itu berharap semangat
Lumbung Pangan Jatim bisa
ditiru oleh pelaku usaha lainnya
sehingga memudahkan masya-
rakat di masa pandemi saat ini.

Sementara itu, di Malang
Raya memang belum ada tempat
penjualan di tempat sehingga
pemesanan dikirim dari JX In-
ternational Surabaya meng-
gunakan jasa pengiriman PT Pos
Indonesia.

“Ke depan, jika pemesanan
meningkat dan masyarakat
Malang Raya sudah teradaptasi
dengan belanja sembako daring
maka Lumbung Pangan Jatim

siap hadir di sana,” ucapnya.
Pemesanan sembako mu-

rah, lanjut dia, bisa dilakukan
minimal pembelian Rp60 ribu
dan maksimal berat pembelan-
jaan adalah 20 kilogram.

Di sisi lain, dari data sejak
dibuka 21 April 2020 hingga 27
Juni 2020, transaksi penjualan di
Lumbung Pangan Jatim untuk 15
item bahan pangan sudah
mencapai Rp7 miliar.

Program tersebut dijad-
walkan akan berakhir pada 21
Juli 2020, namun tidak menutup
kemungkinan diperpanjang
dengan alasan-alasan tertentu.
(ant/kus)

>> LUMBUNG PANGAN JATIM...SAMBUNGAN DARI HLM 18
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IALOG budaya dengan
pihak Marapu dalam hal
ini para rato sebagai
sesepuh masyarakat

setempat terkait dengan praktik
“kawin tangkap”.

Perlu diketahui, baru-baru
ini beredar sebuah video praktik
“kawin tangkap” yang dilakukan
oleh sejumlah pemuda dengan
menculik anak gadis orang dan
membawanya ke rumah pria
untuk dinikahkan.

Bagi masyarakat di peda-
laman Pulau Sumba, seperti di
wilayah Kodi dan juga Wawe-
wa menganggap hal tersebut
ada budaya turun temurun yang
tak bisa dihilangkan walaupun
hal tersebut merendahkan
martabat kaum perempuan di
daerah itu.

“Untuk masalah ini hemat
saya gereja Katolik dan Protes-
tan harus duduk bersama

dengan para rato atau sesepuh
adat di daerah itu untuk berdialog
bersama terkait hal kawin
tangkap itu,” kata Pater Grego-
rius Neonbasu.

Sebab menurut dia strategi
yang paling manusiawi dan
berbudaya adalah membangun
sebuah cara pandang pelayanan
terpadu antar berbagai institusi,
baik itu gereja, pemerintah, dan
masyarakat secara bersama-
sama.

Menjaring cara pandang
itu ujar rohaniwan Katolik itu,
diawali dengan menyamakan
persepsi ser ta menghindari
sikap serta perasaan superio-
r i tas, dan peri laku mau
menang sendiri ser ta saling
mendengar dengan sikap
tulus ikhlas.

Ia menceritakan pernah
berdiskusi dengan para rato dari
Sumba Timur, Sumba Tengah,

Sumba Barat dan Sumba Barat
Daya, kemudian juga dengan
Pastor Robert Ramone CSsR
yang juga budayawan dan pakar
di Sumba, yang kini menghuni
dan merawat rumah budaya
Sumba di Tambolaka.

“Pada tahun 2015-2016 itu
saya mendapatkan banyak

keluhan yang sangat signifikan
dari para rato bahwa tradisi,
adat dan budaya tata krama
kehidupan manusia dan masya-
rakat Sumba kini seper tinya
terobrak-abrik,” ujar dia.

Hal ini berakibat pada selalu
muncul seribu satu persoalan
hidup bersama, antara lain

Gereja Perlu Dialog Bersama Para Rato di
Sumba soal Kawin Tangkap

D

KUPANG, BI — Antropolog dari Universitas Widya
Mandiri (Unwira) Pater Gregorius Neonbasu, SVD
mengimbau pihak gereja di Sumba, baik gereja
Katolik dan Protestan untuk membuka dialog.

munculnya kawin tangkap yang
mana di setiap kabupaten di
Sumba itu mempunyai sebutan
yang berbeda-beda.

Oleh karena itu Gregorius
yang juga seorang akademisi itu
menilai bahwa baik pemerintah,
maupun gereja yang mewakili
institusi agama, dan juga
agama dan kepercayaan lain,
hendaknya dengan rendah hati
menjaring kerja sama dengan
para rato.

Jejaring sosial dan kerja
sama yang dialogis ini diha-
rapkan dapat menemukan akar
persoalan sampai terjadinya
kawin tangkap yang masih
terjadi di beberapa wilayah di
pulau Sumba itu, katanya.

“Selama ini menurut saya,
belum ada usaha yang serius
untuk mencari akar persoalan,
dan terlebih seberapa jauh
sesepuh masyarakat Sumba
mencari jalan yang konsisten
untuk mengatasi persoalan
tersebut,” tutur dia.

Walau demikian, ia meyaki-
ni dan percaya, kini manusia
dan masyarakat Sumba sedang
berupaya untuk mencari cara

otak dan saraf, serta mag-
nesium yang ber fungsi
mengatur fungsi otot,
jantung, dan saraf.

2. Daun kemangi, juga
dipercaya berpotensi
melawan kanker karena
kandungan fitokimia yang
ada di dalamnya begitu
beragam. Daun ini dinilai
dapat membantu pencega-
han beberapa jenis kanker
di antaranya kulit, hati,
mulut, dan paru-paru.

3. Mengurangi efek

dan pola yang baik guna
sesegera mungkin menangani
sampai tuntas praktik kawin
tangkap itu.

Dinamika pembangunan
Sumba harus melibatkan para
rato, tokoh-tokoh agama dan
sesepuh masyarakat lainnya,
dalam rangka menanggapi
berbagai persoalan yang ada di
seluruh kawasan Pulau Sumba,
tambahnya.

Menurut dia skema kerja
sama yang harus diterapkan
adalah menjaring sebuah
pendekatan kultural yang dimak-
sudkan adalah pihak gereja
harus memulai “dialog yang
dialogis” serta membuka pintu
budaya untuk menjaring relasi
dengan para rato.

“Ada istilah dalam Bahasa
Latin sebagai berikut: UBI SO-
CIETAS, IBI IUS yang berarti di
mana ada masyarakat, di sana
ada aturan.

Masyarakat Sumba memi-
liki sedemikian banyak aturan
sebagai panduan dan pedoman
bagi manusia dan masyarakat
yang mendiami Pulau tersebut,”
tutur dia.

Ia pun mengharapkan agar
dialog soal praktik kawin
tangkap itu hendaknya meng-
gunakan berbagai aturan yang
bernuansa “kultur Sumba” untuk
mengkaji ser ta menangkal
merembesnya praktek kawin
tangkap itu sendiri. (ant/kus)

yang dinilai dapat menghambat
dampak buruk radikal bebas,
juga berpotensi mencegah
penuaan dini.

5. Mengonsumsi daun
kemangi bagus bagi yang
sedang mengalami PMS atau
pre-menstrual syndrome.

Sebab, tanaman ini mengan-
dung zat besi yang ada di
dalamnya, bisa membantu
menggantikan zat besi yang
hilang selama Anda mens-
truasi.

6. Ekstrak daun kemangi
juga dinilai efektif untuk mem-
bantu mengurangi peradangan
dan pembengkakan di tubuh.
Manfaat daun kemangi ini
diketahui dari sebuah
penelitian, yang menyebutkan
bahwa mengoleskan ekstrak
daun kemangi, bisa membantu
mengurangi pembengkakan
hingga 73%, pada 24 jam
setelah penggunaan. Hal ini
dikarenakan kandungan beta-

TRADISI Peminangan Sumba Barat Warga berkumpul di tengah
perkampungan saat membicarakan penyerahan sejumlah hewan
ternak sebagai bagian dari mahar perkawinan, di Kampung Adat
Waitabar, Sumba Barat, NTT, Senin (10/7/2017). Mengantar hewan
ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Sumba saat
menggelar upacara peminangan dari pihak pria kepada pihak
wanita. (ANTARA)

yang timbul akibat stres
oksidatif.

Stres oksidatif adalah keru-
sakan sel yang terjadi akibat
paparan radikal bebas. Saat jari-
ngan mengalami stres oksidatif,
maka berbagai penyakit bisa
muncul.

Pada penelitan yang dilaku-
kan pada hewan uji, konsumsi
daun kemangi segar secara
teratur selama 30 hari mem-
berikan hasil yang positif.
Sebab, setelah 30 hari, hewan
uji tersebut mengalami penu-

runan kadar gula darah dan
peningkatan aktivitas antiok-
sidan, yang bisa mencegah
stres oksidatif.

4. Mencegah penuaan dini
akibat paparan radikal bebas
berlebih, oleh karena itu
mengonsumsi daun kemangi

>> DAUN KEMANGI YANG...SAMBUNGAN DARI HLM 21 caryophyllene dalam daun
kemangi sebagai agen antiin-
flamasi.

7. Daun kemangi memiliki
kandungan antibakteri dan
dapat menghambat pertum-
buhan beberapa jenis bakteri,
di antaranya Listeria mono-
cytogenes, Staphylococcus
aureus, Escherecia Coli, dan
Pseudomonas aeruginosa.(*)
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PENJAMINAN Pemerintah
dilaksanakan sebagai pe-
laksanaan amanat pasal

19 ayat 2 Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 23 Tahun 2020,”
demikian kutipan keterangan
resmi Kemenkeu yang diterima
di Jakarta, Senin (29/6).

PP tersebut untuk melin-
dungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan
ekonomi para pelaku usaha
sektor riil dan sektor keuangan

Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi COVID-19

Menkeu Tetapkan Aturan
Penjaminan untuk UMKM

“

JAKARTA, BI - Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati memberikan dukungan untuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk
penetapan aturan penjaminan pemerintah dalam
rangka melaksanakan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19.

dalam menjalankan usahanya.
Ketentuan Penjaminan Pe-

merintah dituangkan dalam
PMK Nomor 71/PMK.08/2020
tentang Tata Cara Penjaminan
Pemerintah Melalui Badan
Usaha Penjaminan yang Di-
tunjuk dalam Rangka Pelak-
sanaan Program PEN.

Dalam peraturan ini ,
pemerintah menugaskan PT
Jamkrindo dan PT Askrindo
untuk melaksanakan penjami-

nan program PEN dengan
tetap memper timbangkan

kemampuan keuangan negara
dan kesinambungan fiskal.

Pokok-pokok materi yang
diatur dalam PMK tersebut

JAKARTA, BI — Bank Indo-
nesia (BI) akhirnya
membebaskan biaya
transaksi atau merchant dis-
count rate (MDR) dengan
teknologi kode Quick Re-
sponse (QR Code/QRIS) bagi
pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya, BI menetapkan
biaya transaksi QRIS ini
sebesar 0,75%. Aturan
terkait biaya transaksi itu
ter tuang dalam Peraturan
Anggota Dewan Gubernur
(PADG) Nomor 21/18/PADG/
2019 tentang implementasi
QRIS.

“Untuk lebih mendorong

Kabar Gembira, Sekarang UMKM Tak
Perlu Bayar Biaya Transaksi QRIS

penggunaan payment QRIS ini
kami membebaskan biaya
transaksi yang tadinya 0,75%
jadi 0% bagi para merchant (pela-
ku usaha UMKM),” kata Asisten
Direktur di Departemen Kebija-
kan dan Pengawasan Sistem

Pembayaran Bank Indonesia
Ronggo Gundala Yudha dalam
Fintech Talk, Selasa (30/6/2020).

Pembebasan biaya trans-
aksi QRIS bagi UMKM ini
tujuannya adalah untuk meng-
ajak lebih banyak pelaku usaha

tertarik mengimplementasikan
sistem pembayaran tersebut.
Pasalnya, menurut Ronggo
masih banyak pelaku usaha
terutama pelaku usaha kecil
yang belum terjamah dengan
sistem pembayaran ini. “Nah ini
tentu semakin mendorong peda-
gang tersebut untuk mengguna-
kan non tunai,” sambungnya.

Berdasarkan data BI, hingga
Senin (29/6) kemarin, baru ada
673.000 pelaku usaha kecil yang
sudah menggunakan QRIS dari
total 3,7 juta pengguna. Sehing-
ga dibutuhkan upaya lebih
terutama dari sisi kebijakan
seperti membebaskan biaya
transaksi QRIS tadi dan upaya-

PERAJIN menyelesaikan pembuatan gitar di sentra produksi gitar rumahan Arya Guitar Custom di
kawasan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA)

adalah dukungan fasil itas
pembayaran imbal jasa pen-
jaminan (IJP) yang dibayarkan
pemerintah kepada pelaku
usaha UMKM serta proses dan
tata cara permohonan penja-
minan.

Kemudian pengajuan dan
pembayaran klaim penjaminan,
kriteria penerima jaminan dan
terjamin, penugasan PT
Jamkrindo dan PT Askrindo
untuk melaksanakan penjami-
nan pemerintah, serta dukungan
pemerintah dalam rangka
penugasan PT Jamkrindo dan/
atau PT Askrindo.

Juga diatur mengenai
ketentuan pembayaran IJP,
penganggaran dalam pelak-
sanaan Penjaminan Pemerintah,
serta pengawasan, pemantauan
dan evaluasi atas penugasan
kepada PT Jamkrindo dan/atau
PT Askrindo.

Sementara itu, kriteria
untuk perbankan selaku pene-
rima jaminan meliputi bank
umum yang bereputasi baik
dengan kategori sehat yaitu
peringkat komposit 1 atau
peringkat komposit 2 berda-
sarkan penilaian tingkat kese-
hatan bank oleh OJK. (ant/
kus)

Foto Detik

upaya lainnya.
Misalnya, selama dihan-

tam pandemi COVID-19 ini, BI
melakukan perluasan fitur
QRIS menjadi QRIS Tanpa
Tatap Muka (TTM). Sehingga
pembayaran menggunakan
QRIS kini dapat dilakukan
tanpa kontak fisik dan pelaku
usaha bisa tetap meraup
keuntungan selama pandemi
meski tidak ber tatap muka
langsung dengan pelanggan-
nya. Lewat fitur ini pengguna
cukup memindai QR Code
yang ada menggunakan
ponselnya dan kasir cukup
memantau status transaksi
dari aplikasi mereka.

“Untuk QRIS itu ada
inovasi baru yang namanya
QRIS tanpa tatap muka, jadi QR
nya itu bisa dikirim oleh
pedagang nanti dari QR itu
tidak perlu di scan lagi tinggal

disimpan gambarnya dari
aplikasinya itu bisa transaksi,”
paparnya.

Selain itu, BI bekerja sama
dengan berbagai platform mar-
ketplace dan dompet digital
untuk memberi kemudahan
kepada para pelaku usaha yang
sudah menggunakan QRIS
masuk ke marketplace terse-
but. Agar usahanya bisa dipa-
sarkan lebih luas lagi.

“Kami juga bekerja sama
dengan sistem pembayaran,
ayok coba dibuka fitur pendaf-
taran onlinenya, sehingga
pedagang-pedagang yang
tadinya punya QRIS itu
sekarang sudah bisa daftar
secara online. Termasuk
bimbingan melalui video call,
chatbots supaya mereka lebih
mudah menggunakan QR Code
tersebut,” pungkasnya. (dtk/
kus)
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ILANG mengaku, sepeda
yang dijajakannya laris
manis hingga omzetnya di
akhir pekan tembus Rp 40

juta/hari.
Gilang mengungkapkan,

kondisi ini sangat tak disangka
oleh dirinya. Pasalnya, di awal
virus Corona baru mewabah di
Indonesia tepatnya periode
Maret-April, penjualan sepe-
danya sempat turun drastis.

“Weekday sebelum ada Co-
rona lancar-lancar saja,
omzetnya Rp 10 juta/hari, week-

end bisa Rp 15-20 juta/hari. Tapi
setelah ada Corona awal-awal,
sebelum bulan puasa itu week-
day paling Rp 5 juta,” kata
Gilang ketika dihubungi detik-
com, Sabtu (20/6/2020).

Ia membeberkan, kala itu
sangat sulit menjual sepeda
yang mengakibatkan dirinya
juga kesulitan untuk membayar
upah harian pekerja.

“Waktu itu susah kadang
jual sepeda, apalagi masih
harus menutupi bayar karya-
wan, kan mereka upahnya

harian. Bahkan pernah saya itu
sehari jualan 2-3 juta saja
dapatnya,” ungkap Gilang.

Namun, memasuki bulan

Cerita Pedagang Sepeda, Kebanjiran
Order Omzet Tembus Rp 40 Juta/Hari

BEKASI, BI — Seperti ketiban durian runtuh,
seorang pedagang toko sepeda di Kota Bekasi yang
bernama Gilang Permana kebanjiran pesanan di
tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Ramadhan 1441 Hijriah, penju-
alannya melonjak drastis, bah-
kan hingga dua kali lipat.

“Waktu bulan puasa,

mungkin ketika penyebaran Co-
rona sudah berkurang, terus THR
(tunjangan hari raya) pekerja
sudah pada turun, itu ramai

sekali sampai sekarang ini,”
jelasnya.

Karena laku keras, tokonya
itu harus menolak layanan
servis sepeda yang biasanya
disediakan.

“Sekarang weekday jualan
bisa Rp 10-15 juta, weekend
bisa Rp 20-40 juta. Sampai-
sampai biasanya saya terima
service sepeda, sekarang
ditolak dulu. Biar karyawan
stock rakit sepeda dulu. Karya-
wan saya di toko ada 5 orang,”
papar Gilang.

Ia mengatakan, sepeda lipat
jadi salah satu jenis yang laku
keras. Ia pun beberapa kali ke-
sulitan mendapatkan pasokan
sepeda lipat dari supplier.

“Karena Corona orang jadi
rajin olahraga. Nah yang paling
laku itu sepeda lipat. Ini juga
kayaknya karena banyak artis
yang update lagi gowes dengan
sepeda lipat.

Penjualan saya jadi naik
banget. Sering juga dari supplier
susah dapat stok sepeda lipat,
demand-nya lagi tinggi,” tandas
Gilang. (dtk/kus)

BANJARBARU, BI — Endri Han-
doko warga Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan (Kalsel),
mampu menyulap ban bekas
menjadi barang bernilai tinggi
dan cukup diminati oleh warga
di Kalsel. Ban-ban bekas
diperoleh dengan harga relatif
murah di kisaran Rp10.000
untuk ban bekas dump truck dan
Rp25.000 untuk ban bekas truck
tronton.

Setelah diolah menggunakan
alat sederhana ban bekas pun
berubah menjadi berbagai jenis
kerajinan dan dijual dengan harga
yang jauh lebih mahal. Tempat
sampah di bandrol dengan harga
Rp100.000 – Rp200.000, kursi
Rp750.000 – Rp1 juta per set, tali
per ikat Rp13.000.

“Kalau bahan baku sangat
berlimpah, pasarnya juga cukup
luas, hanya saja pengrajinnya

masih sedikit,” kata Endri seper-
ti dikutip dari Antara, Selasa (30/
6).

Endri mengisahkan, ide
untuk mengolah ban bekas
menjadi berbagai barang
kerajinan berawal saat dia
melihat bahan baku berupa ban
bekas yang cukup melimpah di
berbagai daerah di Kalsel.

Itu membuat Endri yang
awalnya menggeluti pekerjaan
sebagai tukang vulkanisir, men-
coba peruntungan menjadi

perajin ban bekas.
Pekerjaan yang telah dirin-

tis sejak lima tahun lalu itu, kini
berkembang cukup pesat dan
produksinya banyak diman-
faatkan berbagai kalangan dari
berbagai daerah di Kalsel.

Berbagai produk kerajinan
berupa kursi, bak sampah dan
tali ban semakin dikenal dan
banyak permintaan. “Permin-
taan terbesar berasal dari
sekolah dan instansi peme-
rintah,” katanya.

Ban Bekas Harga Rp 10.000
Disulap Menjadi Uang Jutaan

G

Menurut dia, saat menekuni
pekerjaan vulkanisir ban,
perekonomian keluarganya
kurang lancar, karena biasanya
orang pembeli tidak kontan,
sehingga memerlukan modal
yang banyak.

“Makanya saya beralih ke
kerajinan ban ini, selain bahan
bakunya melimpah, perputaran
uangnya juga cepat, karena or-
ang beli langsung dengan uang
kontan,” katanya.

Apalagi bila yang pesan
sekolah maupun pemerintahan,
biasanya pembayaran cukup
lancar.

Dibantu enam karyawan-
nya, tumpukan ratusan ban tidak
laik pakai, yang berasal dari
angkutan tambang dan angku-
tan umum dari beberapa
bengkel kendaraan siap disulap
menjadi berbagai kerajinan.

Menurut dia, produk olahan
kerajinan ban bekas ini, masih
sangat potensial untuk di-
kembangkan dan menjadi
peluang bisnis yang menjan-
jikan. (mdk/kus)

>> AIR BERAS UNTUK KESE...SAMBUNGAN DARI HLM 27

menstimulasi aliran darah, dan membantu menjaga kulit Anda
tetap halus dan cerah.

3. Perawatan jerawat
Tak hanya mencerahkan kulit, air beras juga membantu

menyembuhkan jerawat dan mendinginkan kulit. Air beras berfungsi
sebagai astringent pada kulit, mengencangkan pori-pori. Air beras
mengandung allantoin, sehingga dapat mengurangi produksi
minyak berlebih yang menjadi salah satu penyebab jerawat.

4. Mengobati eksim
Komponen pati dalam air beras juga efektif dalam

mengurangi efek eksim pada kulit Anda. Celupkan lap bersih ke
dalam air dan tepuk seluruh kulit yang terkena. Lakukan selama
beberapa menit dan pastikan Anda mengeringkannya.

5. Untuk kulit yang teriritasi
Oleskan air beras pada ruam atau peradangan kulit lainnya

untuk menenangkannya secara alami. Sebuah studi
dermatologis pada pasien dengan dermatitis atopik menyatakan,
bahwa mandi dengan air beras dua kali sehari selama 15 menit
dapat memperbaiki kondisi secara signifikan.

6. Meredakan radang pada kulit
Air beras juga digunakan untuk meredakan radang dan kulit

yang terbakar. Ini akan membantu kulit pulih dengan cepat dan
mencegah kerusakan lebih lanjut. Air beras yang dingin lebih
disukai untuk kulit. (id)
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ALAM Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI),
akulturasi adalah percam-

puran dua kebudayaan atau
lebih yang saling bertemu dan
saling mempengaruhi.

Berikut pengaruh Hindu-
Buddha di masyarakat Indone-
sia:

Seni bangunan (arsitektur)
Salah satu bentuk peninggalan
kebudayaan Hindu-Buddha di
Indonesia adalah seni bangu-
nan.

Dalam buku Kehidupan
Masyarakat Pada Masa
Praaksara, Masa Hindu Buddha,
dan Masa Islam (2019) karya
Tri Worosetyaningsih, perkem-
bangan Hindu Buddha di Indo-
nesia telah membawa pengaruh
besar dalam berbagai karya
seni dan kerajinan maupun
bangunan. Salah satu hasil kar-
ya adalah candi

Bagi Hindu dan
Buddha candi

memiliki fungsi yang berbeda.
Bagi candi bercorak Hindu
ber fungsi sebagai makam,
sementara candi bercorak Bud-
dha memiliki fungsi sebagai
tempat pemujaan atau periba-
datan.

Contoh candi bercorak
Hindu adalah candi Prambanan
dan candi bercorak Buddha
adalah candi Borobudur. Seni
berkembang cukup maju karena
profesi ini juga dibutuhkan di
masyarakat.

Pengaruh Hindu Buddha
kemudian diimbangi dengan
berbagai peninggalan yang
bercorak kebudayaan tersebut.
Peninggalan yang berupa
artefak maupun tekstual baik
yang utuh maupun tidak telah
menyakinkan bahwa pengaruh
Hindu
Bud-
dha

pernah menancap sangat kuat
di Indonesia.

Aksara dan Sastra
Pengaruh aksara dan

sastra, orang-orang Indonesia
mengenal bahasa Sansekerta
dan huruf pallawa. Tidak hanya
mengenal tapi juga bisa
membaca dan menulis. Itu
membuat membawa perkem-
bangan dalam seni sastra.
Bahkan masa aksara meru-
pakan masa yang menunjukkan

d i m u l a i n y a
masyarakat In-

donesia mengenal tulisan.
Pada masa Hindu Buddha,

seni sastra berkembang, seperti
cerita Mahabarata dan Rama-
yana. Bahkan ada beberapa kata
dalam bahasa Indonesia yang
diserap dari bahasa Sansekerta.
Seperti sansekerta dari silam-
bara, harta dari artha, atau gem-
bala dari gopala.

Meskipun tulisan pada
mulanya adalah tulisan dengan
huruf Palawa dan bahasa
Sanskerta yang berasal dari In-
dia. Melalui tulisan segala sesu-
atu yang berkenaan dengan

peraturan yang
dike luarkan
oleh kerajaan

dapat diketahui oleh
masyarakat terutama para
pimpinan di daerah sehingga
informasi menjadi lebih
dipercaya dan tidak mudah
dilupakan.

Sistem pemerintahan Se-
belum masuknya Hindu Bud-
dha, masyarakat Indonesia be-
lum mengenal sistem peme-
rintah. Semula pemimpinnya
adalah kepala suku, setelah
Hindu Buddha pemimpinnya
adalah raja.

Masuknya Hindu Buddha
membawa pengaruh terhadap
terbentuknya kerajaan-kera-
jaan bercorak Hindu Buddha.
Dilansir situs Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(kemendikbud), dalam sistem
pemerintahan
terjadi pergese-
ran konsep keku-
asaan dan po-
litik.

Dari awal
model kesukuan
dan hidup ber-
kelompok kemu-
dian berkem-
bang menjadi
konsep kemaharajaan dengan
segala aturan dan keyakinan
yang melekat padanya.

Berbagai nama gelar dan
jabatan yang berbau India
digunakan dan dikembangkan
oleh masyarakat Hindu Bud-
dha.

Dengan konsep dewaraja
yang dianut lebih efektif untuk

membangun sebuah kemaha-
rajaan yang mendasarkan keku-
asaan mutlak pada diri raja.

Perdagangan Dalam dunia
perdagangan pada masa Hindu
Buddha sudah menggunakan
mata uang yang diciptakan di
negara sendiri. Sehingga trans-
aksi jual beli menjadi lebih
praktis baik untuk perdagangan
dalam negeri maupun luar
negeri. Sebelumnya masyarakt
menggunakan sistim barter.

Adapaun kelemahan sistem
barter ada pada tidak semua
barang yang ditukar belum tentu
diperlukan oleh orang lain dan
tidak memiliki standar baku.

Sistem kalender (penang-
galan) Dalam perkembangan
Hindu Buddha di Indonesia

memiliki per-
hitungan ka-
lender yang di-
sebut kalender
saka.

Perhitungan
pada kalender
saka, satu ta-
hun saka terdiri
atas 365 hari.
Pada sistem

kalender dalam masyarakat
berkaitan dengan kegiatan-kegi-
atan, seperti upacara keaga-
maan.

Sebelum ajaran Hindu Bud-
dha datang, masyarakat Indone-
sia menganut kepercayaan
animisme (memuja roh nenek
moyang) dan dinamisme (keku-
atan gaib benda-benda).

Setelah Hindu Buddha
datang masyarakat Indonesia
banyak yang belajar ajaran
Hindu Buddha yang menga-
jarkan nilai-nilai moran kema-
nusiaan.(*)

Pengaruh Kebudayaan
Hindu-Buddha di Indonesia

D

Banyak pengaruh Hindu-Buddha yang juga
dipelajari oleh masyarakat. Masuknya
kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga
menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan
lokal.

candi Borobudurcandi Borobudur

Maduro, menga-
takan bank akan
m e n g a j u k a n
banding atas pu-
tusan tersebut.

Kasus itu
merupakan bagi-
an dari perseli-
sihan yang se-
dang berlang-
sung antara bank
sentral Venezuela (BCV) dan
Bank Inggris (BOE) tentang

akses pada emas, yang
disimpan di brankas bawah

menjatuhkan putusan bahwa
Inggris telah secara resmi
mengakui Guaido sebagai
presiden sementara konsti-
tusional Venezuela. Ia juga
mengatakan bahwa, karena
doktrin “Satu Suara” dan
“Undang-undang Negara”,
pengadilan tidak menyelidiki
keabsahan tindakan-tindakan
Guaido.

“(Pengadilan Tinggi) me-
ngeluarkan putusan itu atas
dasar bahwa pengakuan
seper ti itu sesuai dengan
undang-undang dasar Repu-
blik Venezuela dan telah
menjalankan sikap itu sejak 4
Februari 2019.”

Sarosh Zaiwalla, penga-
cara yang mewakili bank
sentral Venezuela dukungan

tanah BOE.
M a d u r o

mengatakan
ingin menjual
e m a s - e m a s
tersebut untuk
mendanai upa-
ya negaranya
dalam mena-
ngani wabah
C O V I D - 1 9 ,

kendati sanksi yang
diterapkan oleh negara-negara

Barat akan membuat ke-
inginan Maduro itu sulit ter-
wujud.

Jika banding BCV dika-
bulkan, bank itu bisa maju ke
Pengadilan Banding London
dalam beberapa minggu
mendatang.

Dan jika banding BCV di
pengadilan London dika-
bulkan, pembahasan kasus
itu akan dibawa ke Mah-
kamah Agung. (antara)

>> JUTAAN ORANG HK...SAMBUNGAN DARI HLM 01

candi Prambanancandi Prambanancandi Prambanan
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ALAM Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI),
akulturasi adalah percam-

puran dua kebudayaan atau
lebih yang saling bertemu dan
saling mempengaruhi.

Berikut pengaruh Hindu-
Buddha di masyarakat Indone-
sia:

Seni bangunan (arsitektur)
Salah satu bentuk peninggalan
kebudayaan Hindu-Buddha di
Indonesia adalah seni bangu-
nan.

Dalam buku Kehidupan
Masyarakat Pada Masa
Praaksara, Masa Hindu Buddha,
dan Masa Islam (2019) karya
Tri Worosetyaningsih, perkem-
bangan Hindu Buddha di Indo-
nesia telah membawa pengaruh
besar dalam berbagai karya
seni dan kerajinan
m a u p u n

bangunan. Salah satu hasil kar-
ya adalah candi

Bagi Hindu dan Buddha
candi memiliki fungsi yang
berbeda. Bagi candi bercorak
Hindu berfungsi sebagai ma-
kam, sementara candi bercorak
Buddha memiliki fungsi sebagai
tempat pemujaan atau periba-
datan.

Contoh candi bercorak
Hindu adalah candi Prambanan
dan candi bercorak Buddha
adalah candi Borobudur. Seni
berkembang cukup maju karena
profesi ini juga dibutuhkan di
masyarakat.

Pengaruh Hindu Buddha
kemudian diimbangi dengan

berbagai peninggalan yang
bercorak kebudayaan tersebut.
Peninggalan yang berupa
artefak maupun tekstual baik
yang utuh maupun tidak telah
menyakinkan bahwa pengaruh
Hindu Buddha pernah
menancap sangat kuat di Indo-
nesia.

Aksara dan Sastra
Pengaruh aksara dan

sastra, orang-orang In-
donesia mengenal

bahasa Sansekerta dan huruf
pallawa. Tidak hanya mengenal
tapi juga bisa membaca dan
menulis. Itu membuat membawa
perkembangan dalam seni
sastra. Bahkan masa aksara
merupakan masa yang menun-
jukkan dimulainya masayarakat
Indonesia mengenal tulisan.

Pada masa Hindu Buddha,
seni sastra berkembang, seperti
cerita Mahabarata dan Rama-
yana. Bahkan ada beberapa kata

dalam bahasa Indonesia yang
diserap dari bahasa
Sanseker ta. Seper ti
sansekerta dari silam-

bara, harta dari ar tha, atau
gembala dari gopala.

Meskipun tulisan pada
mulanya adalah tulisan dengan
huruf Palawa dan bahasa
Sanskrta yang berasal dari In-
dia. Melalui tulisan segala
sesuatu yang berkenaan de-
ngan peraturan yang dikelu-
arkan oleh kerajaan dapat
diketahui oleh masyarakat
terutama para pimpinan di
daerah sehingga informasi
menjadi lebih dipercaya dan
tidak mudah dilupakan.

Sistem pemerintahan Se-
belum masuknya Hindu Bud-
dha, masyarakat Indonesia be-
lum mengenal sistem peme-
rintah. Semula pemimpinnya
adalah kepala suku, setelah
Hindu Buddha pemimpinnya
adalah raja.

Masuknya Hindu Buddha
membawa pengaruh terhadap
terbentuknya kerajaan-kera-
jaan bercorak Hindu Buddha.
Dilansir situs Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(kemendikbud), dalam sistem
pemerintahan terjadi pergese-
ran konsep kekuasaan dan
politik.

Dari awal model kesukuan
dan hidup berkelompok kemu-
dian berkembang menjadi
konsep kemaharajaan dengan
segala aturan dan keyakinan
yang melekat padanya.

Berbagai nama gelar dan
jabatan yang berbau

India digunakan
dan dikem-

bangkan oleh
masyarakat

Hindu Buddha. Dengan konsep
dewaraja yang dianut lebih
efektif untuk membangun
sebuah kemaharajaan yang
mendasarkan kekuasaan mut-
lak pada diri raja.

Perdagangan Dalam dunia
perdagangan pada masa Hindu
Buddha sudah menggunakan
mata uang yang diciptakan di
negara sendiri. Sehingga trans-
aksi jual beli menjadi lebih
praktis baik untuk perdagangan
dalam negeri maupun luar
negeri. Sebelumnya masyarakt
menggunakan sistim barter.

Adapaun kelemahan sistem
barter ada pada tidak semua
barang yang ditukar belum tentu
diperlukan oleh orang lain dan
tidak memiliki standar baku.

Sistem kalender (penang-
galan) Dalam perkembangan
Hindu Buddha di Indonesia
memiliki perhitungan kalender
yang disebut kalender saka.

Perhitungan pada kalender
saka, satu tahun saka terdiri
atas 365 hari. Pada sistem
kalender dalam masyarakat
berkaitan dengan kegiatan-kegi-
atan, seperti upacara keaga-
maan.

Sebelum ajaran Hindu Bud-
dha datang, masyarakat Indone-
sia menganut kepercayaan
animisme (memuja roh nenek
moyang) dan dinamisme (keku-
atan gaib benda-benda).

Setelah Hindu Buddha
datang masyarakat Indonesia
banyak yang belajar ajaran
Hindu Buddha yang menga-
jarkan nilai-nilai moran kema-
nusiaan.(*)

Pengaruh Kebudayaan
Hindu-Buddha di Indonesia

D

Banyak pengaruh Hindu-Buddha yang juga
dipelajari oleh masyarakat. Masuknya
kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga
menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan
lokal.

KERAJAAN Mataram Kuno berdiri
pada abad ke-8 hingga abad ke-
11 M dan dikenal dengan sebutan
Bhumi Mataram. Kerajaan ini juga
dikenal memiliki Prasasti Cang-
gal yang menjadi salah satu bukti
sejarahnya.

Dikutip dalam buku ‘Sejarah
SMA/MA Kls XI IPS’ oleh Ignaz
Kingkin Teja Angkasa, J. Sumar-
dianta, A. Ferry T. Indratno dan H.

Purwanta, prasasti Canggal ditulis
dengan menggunakan huruf
Pallawa dan bahasa Sansekerta.
Prasasti ini juga menyebutkan
tentang pendirian sebuah lingga
di Bukit Sthirangga oleh Raja
Sanjaya pada tahun 654 M.

Lingga adalah lambang dari
pendirian kerajaan secara resmi
melalui upacara kebesaran yang
dipimpin oleh Brahmana. Dalam

prasasti Canggal disebutkan
Jawadwipa yang kaya mulanya
diperintah oleh Raja Sanna yang
kemudian digantikan dengan Raja
Sanjaya yang berhasil mewu-
judkan kesejahteraan bagi
rakyatnya.

Selain Prasasti Canggal, ada
juga beberapa prasasti lain seperti
Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak.
Selain itu, candi di pegunungan

Dieng hingga Candi Gedong Songo
di Jawa Tengah juga menjadi salah
satu peninggalan Kerajaan
Mataram Kuno.

Sebagai informasi, Kerajaan
Mataram Kuno yang bercorak
Hindu-Budha ini diperintah oleh dua
dinasti yang berbeda yakni Dinasti
Sanjaya dan Dinasti Syailendra.

Sejarah kerajaan mataram
kuno bisa dilihat melalui aspek

sosial. Meskipun mendapat
pengaruh dari India, tentunya
pengaruh India dalam sistem
stratifikasi sosial
tidak diterapkan
sepenuhnya.

Lapisan ma-
syarakat di zaman
Mataram Kuno
sangat tumpang
tindih. Misalnya
saja, seorang ber-
kasta Brahmana
akan menduduki
jabatan di birokrasi pemerintah
pusah dan desa sekaligus.

Menurut buku ‘Sejarah

untuk Kelas XI’ oleh Nana
Supriatna, Mataram Kuno
terpengaruh oleh kebudayaan In-

dia. Akan tetapi
para sastrawan
dari Mataram
Kuno berhasil
m e n g u b a h
karya India
m e n j a d i
k e s u s t r a a n
Jawa seper ti
Mahabharata
dan Ramayana

yang telah diubah kedalam
bahasa Sansekerta atau Jawa
Kuno. (dtk/id)

Sejarah Kerajaan Mataram Kuno yang
Dipengaruhi Kebudayaan India

candi Borobudur

candi Prambanancandi Prambanan

candi Borobudur
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IKA Anda memiliki masa-
lah dengan rambut dan
sudah mencoba beberapa
cara untuk mengatasinya

namun tiada hasil cobalah
menggunakan air beras yang
disinyalir  memiliki manfaat
yang luar biasa.

Sebuah penelitian yang
diterbitkan oleh Journal of Cos-
metic Chemists menemukan
bahwa memakai air beras pada
rambut, dapat mengurangi
gesekan antara helai rambut dan
juga meningkatkan elastisitas
rambut.

Selain itu, air beras me-

Air Beras untuk Kesehatan
Rambut  dan Wajah

HONG KONG, BI – Banyak faktor yang bisa
menghampat pertumbuhan rambut, lingkungan
yang berpolusi, stres dan makanan yang tak sehat
itu semua bisa memicu adanya masalah rambut.

ngandung inositol, karbohidrat,
yang membantu memperbaiki
rambut yang rusak. Bukan hanya
itu, zat inositol akan tetap di
dalam rambut bahkan setelah
dibilas, dapat memberikan
perlindungan ke rambut.

Membilas atau mencuci
rambut dengan air beras akan
mengurangi kerusakan dan
membuat rambut lebih mudah
diatur dan lebih sehat.

Selain itu, asam amino
dalam air beras memperkuat
rambut pada akarnya untuk
meningkatkan per tumbuhan
baru yang lebih kuat dan lebih

tebal.
Tidak terbatas pada rambut,

air beras juga memiliki manfaat
untuk aplikasi kulit kepala.
Karena efek mendinginkan dan
menyejukkan pada kulit, air
beras sering digunakan untuk
kulit yang meradang.

Cara mengaplikasikannya
bisa langsung ke rambut dan
nimati sensasinya dinginnya.
Gunakan secara rutin hingga
mendapatkan hasil maksimal
sesuai dengan keinginan Anda.

Air Beras untuk Wajah
Air beras juga mengandung

vitamin, mineral dan asam
amino yang sangat penting untuk
kulit yang cantik, termasuk
asam ferulat, yang merupakan
antioksidan hebat, dan allantoin,
yang dikenal karena sifat anti-
peradangannya.

perawatan kulit Anda.

2. Toner wajah
Anda juga bisa menggu-

nakan air beras sebagai toner.
Rendam bola kapas atau pad
dan gunakan untuk wajah
setelah pembersihan untuk

meminimalkan muncul-
nya pori-pori dan

mengencangkan
kulit. Toner kulit
alami ini mening-
katkan pertum-
buhan sel,

J

memijatnya ke dalam kulit
selama beberapa menit. Biarkan
wajah kering untuk memas-
tikannya benar-benar menye-
rap. Lakukan secara rutin akan
menghasilkan kulit terasa
lembut, kencang, dan

bercahaya. Gunakan setiap hari
sebagai bagian dari rutinitas

1. Pembersih wajah
Menggunakan air

beras untuk member-
sihkan wajah seseder-
hana mencelupkan bola
kapas atau pad ke dalam
cairan dan dengan lembut >> BERSAMBUNG KE HLM 25

Tiap Hari Memakai Masker
bisa Membuat Kulit Dehidrasi

Masker Wajah
Pemakaian masker wajah

setiap hari dapat memberikan
efek negatif pada kulit, terutama
jika menggunakan jenis
masker dengan fungsi yang
sama setiap hari.

Misalkan saja, pengg-
unaan exfoliating mask setiap
hari yang bisa memberikan
efek over drying atau kuit Anda
akan menjadi kering atau
bahkan menjadi kasar.

Kulit menjadi dehidrasi
karena kandungan tersebut
malah akan menyerap cairan
intrasel yang ada di dalam kulit.
Oleh karena itu, jika Anda ingin
menggunakan masker wajah
setiap hari gunakanlah masker
yang memiliki fungsi berbeda

secara bergantian.
Pore Strip
Pore strip atau plester

komedo, yang memiliki fungsi
untuk membantu mengangkat
komedo di area hidung.

Walaupun pore strip bisa
membantu mengangkat kome-
do di hidung, tetapi pore strip

bisa membuat kulit terkelupas,
dan menjadi iritasi. Selain itu,
jika digunakan terlalu sering,
pore strip bisa membuat pori-
pori membesar.

Gunakan pore strip sebu-
lan sekali. Jika ingin menghi-
langkan komedo, gunakan
toner yang bisa membantu

mengeksfoliasi kulit.
Face Wipes
Face wipes atau tisu basah

yang dikhususkan untuk
wajah, memiliki fungsi untuk
membersihkan riasan di
wajah, secara praktis dan bisa
digunakan saat dimana saja.

Tapi ternyata face
wipes tidak boleh
d i g u n a k a n
setiap hari.
Karena face
wipes me-
n g a n d u n g
alkohol, dan
tidak bisa 100%
m e n g a n g k a t
makeup dengan
bersih.

Kandungan alkohol yang
ada di dalam face wipes, bisa
membuat kulit wajah iritasi,
dan bisa memicu timbulnya
jerawat.

Scrub yang Terlalu Kasar

Scrub ber fungsi untuk
mengeksfoliasi kulit, tapi
menggunakan scrub dengan
butiran yang kasar bisa meru-
sak kulit.

Scrub harus digunakan 1
minggu sekali, agar tidak
membuat kulit iritasi, kemera-

han hingga menyebab-
kan penuaan dini.

S e t e l a h
m e n g -
g u n a k a n
s c r u b ,

jangan lupa menggunakan
pelembap, agar kelembapan
kulit tetap terjaga.

Kertas Minyak
Oil control berupa kertas

minyak memiliki fungsi untuk
mengangkat minyak berlebih di
wajah.

Terlalu sering menggu-
nakan ker tas minyak, bisa
membuat kulit wajah menjadi
kering, karena kehilangan
minyak alami yang ada di
wajah.(*)
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