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Dr Ho Pak-leung Meminta Otoritas
Kesehatan Berkaca dari Kasus Penularan
Virus Klaster Asrama Migran Singapura
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HONG KONG, BI – Munculnya klaster “agency
building house” membuat otoritas Hong Kong
mendesak fihak terkait mengusut tuntas
semua yang terlibat dengan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) yang positif covid-19 kamarin
rabu (5/8).

Dr. Chuang Shuk-kwan, kepala cabang
penyakit menular Perlindungan Kesehatan,
mengatakan pihak berwenang masih terus
melacak sumber  infeksi.

Sementara itu ahli mikrobiologi Universi-
tas Hong Kong, Dr Ho Pak-leung yang juga
ahli pandemi di Hong Kong mengatakan
tanggapannya; Ho menyarankan untuk
menguji semua pekerja rumah tangga yang
tinggal di rumah akomodasi agen tersebut.

“Virus tidak akan menunggu Anda, dan

Beranda PMI Geger dengan 1
Penemuan WNI Positif Covid-19

PASIEN dengan no 3664
ini memiliki sejarah
tinggal bersama rekan-
rekan sesama PRT

yang hendak mencari majikan
di 2 tempat, yang per tama
tinggal bersama 28 orang dan
yang ke 2 tinggal bersama 4
orang.

Dijelaskan oleh fihak

terkait track singkat perjalanan
PMI sebelum diumumkan
sebagai pasien bahwa ia
pernah tinggal di Building
House “Perfect Maid Centre”
yang beralamat di Causesway
Bay Commercial Building
dalam periode 30-31 Juli 2020
bersama PMI lainnya yang
sedang proses majikan baru.

HONG KONG, BI – Dalam beberapa hari setelah
pemerintah mengumumkan adanya 1 Warga
Negara Indonesia (WNI) yang sedang proses
mencari majkan baru positif terpapar Covid-19
berada para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
langsung ramai dengan pemberitaan terkait.

dengan boarding house
miliknya.

Pada selasa (4/8) kami,
fihak agency menerima lapo-
ran bahwa Pekerja Migran In-
donesia (PMI) telah terkon-
firmasi positif  COVID-19 dan
saat ini sedang dirawat di
rumah sakit untuk perawatan
di Hong Kong.

PMI ini mengunjungi kantor
kami di Causeway Bay dan
boarding house kami yang ada
di Wan Chai selama 12 hari
sebelum terkonfirmasi positif.

Sesuai standar prosedur
kesehatan, kami selalu mengu-
kur suhu tubuhnya setiap kali

AHLI mikrobiologi Universitas Hong Kong, Dr
Ho Pak-leung
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masa tinggal 20 juli – 5 agustus
2020.

Klarifikasi Fihak KL Home
Care Indonesia Section

Mengutip pernyataan fihak

KL Home Care Ltd. - Indo. Sec-
tion melalui facebook peru-
sahaan, mereka membenar-
kan adanya hubungan antara
seorang Pekerja Migran Indo-
nesia (PMI) yang terinfeksi

Sebelum tinggal di Cause-
way Bay, dikisahkan jika PMI
tersebut juga tinggal di agen
“K.L Home Limited,” 375
Lockhart Road, Wan Chai, untuk
mencari majikan Baru dengan
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EPALA BPS Suhariyanto
mengatakan, angka inflasi
saat itu juga rendah yakni

di angka 1,2 persen meski ada
per tanyaan apakah itu wajar
atau tidak.

Sebab, inflasi biasanya
cukup tinggi pada satu bulan

setelah Lebaran Idul Fitri atau
Juli tahun ini, namun justru
mengalami deflasi 0,1 persen.

“Apakah wajar atau tidak?
Jawabannya adalah karena
memang tahun 2020 ini
situasinya adalah tidak wajar.
Pergerakan inflasi pada tahun

Daya Beli Merosot, Indonesia
Alami Inflasi Terendah Sejak Tahun 2000

KEPALA Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto

JAKARTA, BI - Badan Pusat Statistik (BPS)
menyatakan, inflasi tahun kalender Januari hingga
Juli 2020 sebesar 1,98 persen jadi yang terendah
sejak Mei tahun 2000.

ini beda jauh dengan
pergerakan inflasi tahun-tahun
sebelumnya karena adanya

pandemi Covid-19,” ujarnya
saat teleconference, Senin (3/
8/2020).

K

Sementara, kata Suhari-
yanto, tahun-tahun sebelumnya
pada waktu periode normal saat
Ramadan dan Lebaran itu
selalu menjadi puncak inflasi.
Menurutnya, tingginya inflasi
karena permintaan meningkat
dan uang beredar juga
demikian pada periode-perio-
de tersebut, sedangkan tahun
ini mengalami penurunan.

“Tetapi, tak terjadi pada
tahun ini. Jadi, memang wajar
karena situasinya memang tak
normal,” pungkasnya. (Tribun)

JAKARTA, BI - Pemerintah lewat
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah mengeluarkan
sejumlah kebijakan baru untuk
fase new normal. Menteri
KetenagakerjaanIda Fauziyah
mengatakan, kebijakan dan pro-
gram dimaksudkan untuk
melindungi keselamatan dan
hak-hak dasar pekerja sekaligus
menjaga kelangsungan bisnis
atau usaha.

“Ini sebagai upaya mewu-
judkan tatanan kenormalan baru
ketenagakerjaan,” kata Menaker
Ida saat memberikan Keynote
Speech pada Webinar Tatanan
Kenormalan Baru Ketenaga-
kerjaan dan Upaya Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja di
Youtube, Rabu (5/8/2020).

Satu di antaranya, pihaknya
telah mengeluarkan Surat Eda-
ran (SE) Menteri Ketenagaker-
jaan RI Nomor M/3/HK.04/III/
2020 tentang Pelindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsu-
ngan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggula-
ngan COVID-19.

Ida menjelaskan, dalam SE
tersebut menekankan pada dua
hal, yakni pencegahan penye-
baran dan penanganan kasus
terkait Covid-19 di lingkungan
kerja dan pelindungan pengupa-
han bagi pekerja/buruh terkait
Covid-19.

“Keberlangsungan usaha-
nya dijaga, perlindungan kese-
hatan dan perlindungan peng-
upahannya terpenuhi,” katanya.

Kemnaker juga mengeluar-
kan SE Menteri Ketenaga-
kerjaan RI Nomor M/7/
AS.02.02/V/2020 tentang
Rencana Keberlangsungan
Usaha Dalam Menghadapi
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan Protokol
Pencegahan Penularan Covid-
19 di Perusahaan.

Dalam SE tersebut, dijelas-
kan bahwa antisipasi terhadap
dampak pandemi dilakukan
dengan meminta perusahaan
supaya menyusun perencanaan
keberlangsungan usaha, seperti
membuat mitigasi risiko dan
identifikasi respons dampak

Menaker Rilis Kebijakan Baru
di Sektor Ketenagakerjaan

pandemic.
“Perusahaam juga diminta

menerapkam protokol pence-
gahan penularan Covid-19 di
perusahaan, seperti kampanye
perilaku hidup sehat, menggu-
nakan masker, dan mengecek
suhu badan,” ucapnya.

Kemnaker juga mener-
bitkan SE Menteri Ketenaga-
kerjaan RI Nomor M/8/HK.04/
V/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh Dalam Program

WEBINAR Tatanan Kenormalan Baru Ketenagakerjaan dan Upaya
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Youtube, Rabu (5/8/2020).

Warga Pasang 75 Bendera
Merah Putih

WARGA melintas di dekat bendera merah putih terpasang di kediaman
Asim di Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2020). Asim melanjutkan
tradisi turun temurun yang telah dilakukan sejak tahun 1995 oleh
keluarganya dengan memasang bendera merah putih sebanyak usia
negara Indonesia di rumahnya untuk memperingati HUT Kemerdekaan
Republik Indonesia dan tahun ini ia memasang sebanyak 75 bendera
merah putih sebagai edukasi kepada generasi muda agar tetap mencintai
NKRI. (Antara)

JAKARTA, BI -- Sekretaris Jen-
deral Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama Helmy Faishal Zaini
mengatakan dunia berduka atas
insiden ledakan di Beirut, Leba-
non.
“Dunia sedang berduka dengan
apa yang sedang terjadi di Bei-
rut,” kata Helmy kepada warta-
wan di Jakarta, Rabu (5/8).

Dia mengajak setiap ma-
syarakat untuk mengulurkan
tangan membantu saudara-
saudara di Lebanon agar bangkit
kembali  setelah terjadinya le-
dakan.

Helmy mengatakan PBNU
berbela sungkawa atas ledakan
yang menyebabkan kematian
dan jatuhnya korban luka-luka.

“Semoga keluarga para
korban diberi ketabahan oleh
Allah SWT,” kata dia.

Sekjen PBNU mendorong
pemerintah Indonesia untuk
berperan aktif melalukan
langkah diplomatis sekaligus
memberikan bantuan untuk
kepada Lebanon.

“Selain itu, kami mengap-
resiasi langkah cepat peme-
rintah yang melakukan upaya
perlindungan bagi WNI Indone-
sia di Lebanon,” katanya.

Dia juga mendorong komu-
nitas internasional, khususnya
PBB untuk melakukan upaya
investigatif dalam persoalan ini.

“Semoga dengan kerja
sama dan bantuan dari pelbagai
pihak saudara-saudara kita di
Lebanon segera bisa ‘recovery’
dari peristiwa yang sangat
menyedihkan ini,” kata dia.
(antara)

PBNU: Dunia
Berduka atas

Ledakan Beirut
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Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Pada Kasus Penyakit
Akibat Kerja Karena Corona Vi-
rus Disease 2019 (Covid-19).

SE tersebut menekankan

pemberian hak kepada pekerja
yang berisiko dan terpapar
Covid-19 untuk mendapatkan
perlindungan program JKK
sesuai undang-undang. (tribun/
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SURABAYA (ANTARA) - Coba ubah pemaknaan dalam pikiran kita,
bahwa naiknya jumlah kasus positif COVID-19 setiap hari yang
kita lihat di berbagai media itu merupakan angka uang yang masuk
ke rekening kita. Naik terus dari puluhan, ratusan, hingga jutaan
rupiah setiap harinya. Tentu, saya pastikan menimbulkan dampak
psikologi dan efek lain bagi tubuh kita.

Itulah yang dinamakan psikologi angka, yakni angka-angka
yang berdampak pada psikologi tubuh ketika melihat adanya
penambahan atau pengurangan, kemudian langsung direspon otak
ser ta mengeluarkan sikap seper ti ketakutan, kesedihan,
kegembiraan atau pun semangat.

Seperti rumus sosial di masyarakat, bahwa ketika memasuki
tanggal muda akan ada penyebutan kata
positif seperti semangat, tersenyum atau
gembira. 

Karena setiap permulaan bulan
diar tikan adanya gaji atau angka
rekening yang masuk pada seorang
karyawan. Meski pemaknaan itu tidak
sama dirasakan semua masyarakat.

Namun, hal itu menjadi contoh kecil
bahwa angka-angka bisa menjadi kontrol
sebagian manusia dan menimbulkan
efek psikologi dalam bersikap.

Penambahan data pasien positif
COVID-19 yang disampaikan melalui
layar televisi nasional oleh Satgas COVID-19 setiap harinya
memang menimbulkan berbagai sikap di masyarakat umum. 

Setiap individu atau organisasi juga selalu mengamati
perkembangan angka-angka itu, tujuannya untuk mengambil
langkah selanjutnya dalam bisnis, ekonomi, organisasi atau pribadi.

Angka-angka itu, meski tidak secara nyata kita dapatkan
secara by name by address, namun seolah sudah menjadi pengatur
bagi setiap kehidupan individu, khususnya di perkotaan.

Rasa takut itu membuat manusia menjadi makhluk individualis
dan mengubah rumus yang awalnya sebagai makhluk sosial
(makhluk yang bergantung dengan lainya).

Oleh karena itu, sikapi penambahan angka-angka COVID-19
secara bijak, karena munculnya angka-angka itu bukan untuk
menakut-nakuti orang yang melihatnya, melainkan sebagai upaya
kewaspadaan dalam setiap melangkah. Teringat salah satu isi
ceramah KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau lebih dikenal dengan
Gus Baha yang menyebutkan, sesuatu itu selalu tergantung
pemaknaan dari dalam diri kita sendiri. Jika sesuatu kita sakralkan,
akan timbul kesakralan dari sesuatu tersebut.

Begitu juga saya contohkan untuk angka-angka COVID-19 yang
selalu muncul setiap hari. Jika pemaknaan angka itu sebagai
ancaman, bisa menjadi sumber ketakutan. Namun, jika kita bijak
memaknai angka itu sebagai sebuah kewaspadaan, bisa menjadi
pelajaran dalam setiap melangkah. (antara/A Malik Ibrahim)

Hanya Angka-
angka COVID-19

EDITORIAL

SARS-Cov-2 adalah virus
penyebab Covid-19 yang begitu
menger ti siapa kita. Kenapa
begitu? Karakter manusia Indo-
nesia adalah berkumpul. Mulai
dari sekadar berkumpul untuk
bertegur sapa hingga berkum-
pul untuk berbagi pengalaman.
Berkumpul telah menjadi
kebutuhan. Bahkan, kebutuhan
berkumpul ini lebih utama dari
kebutuhan pokok itu sendiri.

Namun, sejak awal musim
pandemi ini, manusia lebih
banyak bertahan di rumah. Ada
yang karena “dipaksa” bekerja
dari rumah, sebagian karena
cemas tertular virus. Sebagian
yang lain karena menjadi
memang takut keluar rumah
karena tidak boleh berkumpul.
Pendapatan menurun, mal tutup,
tempat hiburan tidak buka, dan
mudik Lebaran dilarang karena
berpotensi terjadi penularan.

Akibatnya, kita begitu terte-
kan dengan segala protokol
yang diberlakukan. Kita diha-
ruskan menjaga jarak dan
meniadakan kegiatan ber-
kumpul. Dalam kondisi psikis
yang tertekan itu kita didorong
untuk menjalani semua kegi-
atan di media digital. Mau tidak
mau kita bersosialisasi melalui
aplikasi virtual. Hampir semua
kegiatan komunikasi tatap
muka dilakukan secara virtual.
Mulai dari rapat kerjaan, lebaran
virtual, wisata vir tual, hingga
mengikuti kelas-kelas vir tual.
Otomatis dari situlah kebutuhan

sosial kita terpenuhi.
Per tama-tama memang

tidak biasa. Sebelum virus co-
rona menyerang, media virtual
bukanlah yang utama. Perjum-
paan fisik masih menjadi yang
utama. Ruang digital yang sebe-
lumnya jarang digunakan kemu-
dian digunakan secara masif
saat pandemi. Sebut saja apli-
kasi Zoom, Google Meet, IGTV,
dan Skype kini dipakai beramai-
ramai oleh segala umat dan
semua kelas sosial.

Teman-teman saya yang
sebelumnya pendiam dan
jarang bergaul secara vir tual
tiba-tiba aktif menjadi host d i
forum-forum vir tual. Saya
melihat beberapa kawan yang
biasanya jarang mengunggah
siaran langsung tiba-tiba dengan
percaya diri menampilkan
kreasi masakannya dari rumah.
Otomatis banyak bermunculan
orang-orang baru dalam layar
medsos. Banyak di antara

mereka yang mendadak men-
jad i  host, narasumber, dan
moderator, dalam forum diskusi,
pelatihan, dan seminar.

Walau kualifikasi akademik
mereka dipertanyakan, namun
kehadiran mereka ikut meng-
geser orang-orang mapan yang
selama ini bekerja dalam bidang
itu.

Pandemi ini telah mengubah
kita menjadi manusia abnormal.
Pandemi telah merebut ruang
nyata menjadi ruang maya.
Tatap muka diganti menjadi tatap
layar. Dan interaksi langsung
berubah menjadi media sosial.
Bahkan, selama lima bulan
terakhir, penggunaan aplikasi
konferensi video naik berkali
lipat. Pengguna baru dari
aplikasi tersebut pun ikut
bertambah banyak. Kita pun
makin terbiasa dengan dunia
tatap layar.

Di situlah kini kita meng-
habiskan waktu. Kita menukar
hampir separuh waktu kita untuk
bergaul di ruang digital yang
maya. Di ruang digital, ada yang
kita kenal sejak lama dan ada
yang baru kita kenal. Namun,
ada juga yang tidak kenal sama

Pandemi yang Membunuh Dua Kali

sekali, tapi kita ikuti dan
sesekali kita beri like dan
komentar. Media digital ber-
kembang sebagaimana ia dina-
makan. Hampir seluruh kegi-
atan konvensional bisa digan-
tikan media digital.

Manusia modern akan
susah lepas dari gadget dan
segala hal di dalamnya. Ter-
lebih saat masa pandemi se-
perti ini. Kebutuhan pokok ma-
nusia hari ini ikut beralih, yaitu
telepon pintar, laptop, pulsa,
kuota, sinyal, aplikasi media
sosial, dan aplikasi konferensi
video.

Kita sudah lima bulan me-
lawan virus corona. Hasilnya,
kita belum pernah benar-benar
menang. Ber tahan pun tidak
berhasil. Justru korban se-
makin berjatuhan setiap hari-
nya.

Namun, sejujurnya hati kecil
kita mulai bosan, was-was, dan
terus bertanya tentang kapan
semua ini akan berakhir. Kita
mulai jumud.

Tapi kita harus bertahan.
Kita harus ber tahan sampai
vaksin Covid-19 ditemukan. 
(Sumber: Detik.Com)

Anggota Kaukus Penulis
Aliansi Kebangsaan

Jonathan Alfrendi

SEKELOMPOK anak di NTT belajar secara vir tual (Foto: Jonathan Alfrendi)
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PANDEMI ini benar-
benar membunuh kita
dua kali. Pertama, ia
membunuh mangsanya
yang abai. Kedua, ia
membunuh sendi-sendi
karakter sosial kita.
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IKA tidak segera diatasi,
perilaku ini bisa menjadi
hal yang dilakukan seca-
ra refleks pada berbagai

kejadian, bahkan ketika orang
tersebut tidak sepenuhnya ter-
libat dalam masalah yang
muncul.

Selain itu, terus-menerus
menyalahkan diri sendiri dapat
menimbulkan rasa insecure
yang dapat menghambat ber-
kembangnya potensi diri. Dalam
kasus yang lebih parah, kebia-
saan ini juga bisa mengaki-
batkan masalah kesehatan
mental.

Berikut beberapa alasan di

Mengapa Seseorang Suka Menyalahkan Diri Sendiri
karena Kesalahan atau Kegagalan

Hong Kong, BI – Perilaku menyalahkan diri sendiri
atau self-blame merupakan suatu siksaan
emosional yang dilakukan seseorang terhadap
dirinya sendiri.

balik mengapa seseorang se-
ring menyalahkan dirinya
sendiri:

1. Memiliki kepribadian
obsesif

Orang dengan kepribadian
obsesif menetapkan standar
yang terlalu tinggi dan berusaha
untuk melakukan segala hal
dengan sempurna dan tertata.
Mereka tidak bisa menoleransi
suatu kesalahan, bahkan
kesalahan yang kecil sekalipun.
Orang dengan kepribadian se-
perti ini cenderung akan me-
nyalahkan diri sendiri jika ada
suatu masalah.

J
2. Kebiasaan mengkritik

diri sendiri
Mengkritik diri sendiri sebe-

narnya sah-sah saja. Ini justru
penting untuk introspeksi dan
pengembangan diri. Namun,
terlalu sering mengkritik diri
sendiri bisa berujung pada men-
jelek-menjelekkan, menya-
lahkan, atau membesar-besar-
kan kesalahan diri sendiri.

3. Trauma masa lalu

Perilaku menyalahkan diri
sendiri rentan terjadi pada or-
ang yang pernah mengalami
trauma di masa kecil, misalnya
akibat pelecehan seksual.

Anak-anak belum mengerti
motif perlakuan orang lain ter-
hadapnya, sehingga ia bisa me-
rasa bahwa kejadian traumatis
tersebut disebabkan oleh kesa-
lahannya. Nah, pola pikir ini
bisa terus berlanjut hingga de-
wasa, dan berkembang menjadi

kebiasaan menyalahkan diri
sendiri setiap ada masalah.

Selain itu, korban bully fisik
maupun verbal oleh orang tua
atau teman juga bisa tumbuh
menjadi orang yang kerap
menyalahkan diri sendiri setiap
dihadapkan pada masalah.

4. Depresi
Alasan lain mengapa orang

sering menyalahkan diri sendiri
adalah karena mengalami
depresi. Kondisi ini akan
membuat penderitanya merasa
tidak percaya diri dan merasa
bahwa semua masalah yang
terjadi disebabkan oleh dirinya.

CARA MENGATASI SIKAP
MENYALAHKAN DIRI SENDIRI

Cobalah ubah kebiasaan
menyiksa diri seperti ini. Yuk,
terapkan cara-cara berikut ini

untuk mengatasi kebiasaan
menyalahkan diri sendiri:

1. Akui kesalahan, bukan
menyalahkan diri sendiri

Mengakui kesalahan dan
menyalahkan diri sendiri bukan-
lah hal yang sama, lho. Ketika
mengakui kesalahan, kamu
akan menemukan hal-hal apa
saja yang perlu kamu perbaiki
dan fokus untuk memperbaiki-
nya, bukan meratapinya. De-
ngan sikap ini, kamu akan men-
jadi pribadi yang bertanggung
jawab.

Jika kamu masih berpikir,
“Aku selalu membuat kesalahan
dan tidak bisa melakukan apa-
apa dengan baik,” ubahlah
pemikiran tersebut menjadi
pemikiran yang positif, seperti,
“Hari ini aku berbuat salah, tapi
aku akan belajar untuk tidak
mengulanginya lagi.”

2. Semangati diri dengan
berpikir positif
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KORBAN ternyata sengaja
dibakar oleh pelaku RD
(18). RD mengaku panik

usai memperkosa korban
hingga tak sadarkan diri.

Kasat Reskrim Polres
Dompu AKP Ivan Roland C,
Selasa, mengatakan kasus ini
terungkap setelah pihaknya
memeriksa RD sebagai saksi
dalam kebakaran. Di situ,
keterangan RD berbelit-belit dan
berubah-ubah.

Bocah 7 Tahun Diperkosa lalu
Dibakar oleh Seorang Remaja di Dompu

Lokasi peristiwa

K

DOMPU, BI - Polisi mengungkap kasus kebakaran
rumah yang menewaskan seorang bocah
perempuan berumur 7 tahun di Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB)
pada Minggu (19/7). 

“Awalnya, pelaku kita
periksa sebagai saksi. Karena
saat kejadian dia tidur di
emperan rumah warga dekat
lokasi kebakaran,” kata Roland
di Dompu, Selasa (4/8).

Kata Ivan, RD kemudian
mengakui memperkosa korban
hingga tak sadarkan diri. RD tak
bisa mengelak ketika polisi
menemukan sisa bercak cairan
putih di celana dan juga sekitar
kemaluan RD setelah diperiksa.

Sebelum memperkosa
korban, RD mengaku
meminum alkohol bersama
dua orang rekannya. Hanya
saja, usai pesta miras yang
dilakukan tak jauh dari rumah

korban, kedua rekannya pulang
ke rumah masing-masing.
Namun RD justru memiliki niat
jahat kepada korban.

Sekitar pukul 03.00 WITA,
RD kemudian masuk ke dalam

rumah korban yang sedang tidur
sendirian. Sementara kedua
orangtua korban tidur di kios
kecil tempat mereka jualan yang
tak jauh dari rumah.

Karena panik, RD memba-
kar karpet dan gorden yang

GARUT, BI -- Pemerintah
Kabupaten Garut, Jawa
Barat merencanakan pene-
rapan kegiatan belajar me-
ngajar menggunakan media
radio untuk memudahkan
siswa menyimak setiap
pelajaran yang disampaikan
guru tanpa harus meng-
gunakan kuota internet.

“Ada alternatif lain yang
terus kita godok yaitu belajar
melalui radio, sebenarnya
sudah berjalan walaupun
baru sebagian daerah,” kata
Wakil Bupati Garut Helmi
Budiman kepada wartawan
di Garut, Rabu (5/8).

Ia menuturkan sejak
pandemi COVID-19 kegiatan
belajar mengajar di sekolah
dihentikan karena khawatir
terjadi penularan virus yang

akhirnya merugikan semua
pihak.

Selama pandemi, kata dia,
kegiatan belajar mengajar
diberlakukan secara daring atau
jarak jauh dengan menggunakan
teknologi telepon seluler android
yang terkoneksi dengan internet.

“Namun belajar jarak jauh
itu tidak semuanya siswa punya
HP, banyak masyarakat yang
tidak mampu,” kata Helmi.

Solusi mengatasi siswa
yang tidak memiliki peralatan
belajar daring itu, kata Helmi,
maka akan diberlakukan belajar

Garut Berencana Terapkan
Kegiatan Belajar melalui Radio

WAKIL BUPATI Garut Helmi Budiman. (ANTARA/Feri Purnama)

dengan menggunakan me-
dia radio atau televisi lokal
di Garut.

“Melalui TV, mudah-
mudahan ada TV lokal bisa
membantu proses mengajar
daring, karena kalau TV
saya yakin sudah pada
punya di rumah,” katanya.

Ia menambahkan upaya
lain pemerintah dalam
menunjang proses belajar
daring yaitu memberikan
kuota internet gratis kepada
siswa.

Namun, pemberian kuo-
ta internet itu, sebagai per-
cuma apabila siswanya
tidak mempunyai telepon
seluler android yang menun-
jang dalam kegiatan belajar
mengajar daring.

“HP yang bisa pakai
daring ini sudah kami bica-
rakan dengan bupati, bagai-
mana lakukan subsidi HP,
tapi belum tuntas pemba-
hasannya,” katanya.
(Antara)

>> BERSAMBUNG KE HLM 22

SLEMAN, BI -- Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sri Purnomo meresmikan peluncuran “Warung Kalasan” yang
merupakan warung berbasis daring atau online sebagai wadah
pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
di wilayah setempat, Rabu (5/8).

Peresmian peluncuran “Warung Kalasan” yang berlangsung
di Pendopo Kecamatan Kalasan tersebut ditandai dengan
pemukulan gong oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Kecamatan
Kalasan Marsono Budi Raharjo mengatakan peluncuran
“Warung Kalasan” yang merupakan sarana promosi berbasis
daring yakni melalui web www.warungkalasan.com merupakan
salah satu upaya dalam memberikan solusi bagi kondisi UMKM
di tengah pandemi COVID-19.

“Adanya pandemi sejak Maret, seluruh aspek ekonomi
terutama UMKM banyak yang terpuruk. Maka dari itu kami dari
Forkom mencoba membantu memberikan solusi agar UMKM
tetap berjalan dengan baik dan kami mencoba meluncurkan
“Warung Kalasan” secara online,” katanya.

Menurut dia, “Warung Kalasan” ini juga dapat menjadi
sarana dalam memperkenalkan dan memasarkan produk

Bupati Sleman Resmikan
“Warung Kalasan” untuk
Pemasaran Daring UMKM

menyebabkan rumah terbakar
dan menewaskan korban. 

Tindakan RD ini, lanjut Ivan,
untuk menghilangkan jejak dan
kejadian yang menimpa korban
adalah murni kebakaran.

“Pelaku sudah mengakui
perbuatannya. Kasus ini sudah
diskenariokan oleh RD,
seolah-olah korban meninggal
karena kebakaran rumah,”
ungkapnya.

RD kini sudah ditahan di
Mapolres Dompu dan tengah
menjalani proses pemeriksaan
lebih lanjut. (Antara)

BUPATI Sleman Sri Purnomo melakukan pemukulan gong
menandai peluncuran “Warung Kalasan” untuk pemasaran dar-
ing produk UMKM setempat. (Foto Antara)
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URU Bicara Satgas
COVID-19 Sultra dr La Ode
Rabiul Awal di Kendari

mengatakan terjadi penamba-
han 15 kasus sembuh di Sultra
dari Kabupaten Buton Tengah,
Kolaka Utara, Muna Barat dan
Kota Kendari.

“Hari ini kita ada penam-
bahan kasus sembuh 15 orang.
Rincian kasus sembuh Buton
Tengah satu orang, Kolaka Utara
enam orang, Kendari lima orang
dan Muna Barat tiga orang
sehingga kasus sembuh hingga
hari ini sebanyak 616 orang,”
kata Rabiul.

616 Warga Sultra Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

J

SEJUMLAH warga mengantre untuk melakukan rapid test gratis di posko gugus tugas COVID-19 di
RS Bahteramas Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/6/2020). Pihak gugus tugas Sulawesi
Tenggara menargetkan rapid test gratis kepada 1 (ANTARA)

KENDARI, BI — Tim Satuan Tugas Percepatan
Penangan COVID-19 Sulawesi Tenggara
menyampaikan pasien sembuh dari virus corona
di daerah itu bertambah menjadi 616 orang dari
total 894 kasus per Rabu (5/8).

Muna,” ujar Rabiul.
Dokter yang akrab disapa

Dokter Wayong ini juga me-

Meski demikian, Ketua
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Sulawesi Tenggara ini juga
mengungkapkan bahwa hari ini
Sultra masih ada penambahan
kasus baru cukup banyak yaitu
35 orang, sehingga total kasus
konfirmasi positif COVID-19
secara keseluruhan menjadi
894 orang.

“Rincian kasus baru
(COVID-19) yaitu 22 dari Kota
Kendari, dua dari Kolaka Utara,
dua Konawe, tiga Baubau, tiga
Buton Selatan dan masing-ma-
sing satu orang dari Kabupaten
Konawe Selatan, Kolaka dan

MEDAN, BI — Sistem belajar daring
atau online memunculkan sejumlah
persoalan, di antaranya ketiadaan
smartphone pada keluarga kurang
mampu. Mengatasi masalah ini, guru
SMP Negeri 29 Medan proaktif men-
datangi rumah beberapa siswanya.

Kepala SMP Negeri 29 Medan,
Masraya, mengatakan terdapat
sejumlah pelajar di sekolah itu yang
tidak bisa mengikuti pelajaran jarak
jauh atau daring. Salah satu penye-
babnya mereka tidak memiliki smart-
phone sebagai sarana pendukung
belajar online.

“Guru kita berinisiatif mendatangi
rumah pelajar itu. Memang enggak ter-
lalu jauh, karena masih di lingkungan
sekolah kita. Atau guru dan siswa
rumahnya dekat-dekatan. Ada yang di
Perumnas Mandala, ada di Bandar
Setia,” sebut Masyara yang dihubungi
Rabu (29/7). Saat dikunjungi guru,
terkadang siswa di sekitar yang juga
tidak memiliki smartphone berkum-

pul di salah satu rumah untuk belajar
bersama. “Bukan hanya satu orang,
kadang-kadang tiga orang. Di sana
guru menerangkan pelajaran dan
memberi tugas,” sebut Masraya.

Perempuan ini mengatakan, lang-
kah mendatangi para siswa ini di-
lakukan setelah pihaknya mengetahui
kondisi ekonomi para orang tua sis-
wanya. Sebagian siswa di sekolah
yang ada di Jalan Benteng Hulu, Medan
Tembung itu memang berasal dari

ekonomi lemah.
“Ada yang orangtuanya jam 4 pagi

sudah pergi kerja, jadi kita datangi biar
si anak nggak main-main,” ujarnya
sembari mengatakan, siswa yang
didatangi umumnya pelajar kelas VII.

Sementara hingga saat ini
Pemkot Medan belum menemukan
formula untuk sistem belajar tatap
muka pada adaptasi kebiasaan baru.
Belajar-mengajar masih harus
dilakukan secara online. (merdeka)

nyampaikan kasus meninggal
di daerah Sulawesi Tenggara
juga terjadi penambahan dua

kasus berasal dari Kota Baubau.
Kemudian pasien yang tengah
menjalani perawatan isolasi

Guru di Medan Keliling Datangi Rumah
Pelajar Tak Punya Smartphone

maupun karantina sebanyak
262 orang.

“Perlu kami ingatkan kem-
bali kepada seluruh masya-
rakat dan kita semua bahwa
status pandemi masih belum
berakhir kita hanya beradaptasi
dengan kebiasaan baru agar
kita semua dan seluruh ma-
syarakat bisa terhindar, bisa
produktif pelayananpublik, bisa
berlangsung dunia usaha, bisa
bergerak dan aktivitas sosial
maupun keagamaan bisa
berjalan dengan tetap mene-
rapkan protokol kesehatan,”
pungkas Wayong.

Adapun sebaran ke-16 data
kasus meninggal COVID-19 di
Sultra, yakni Kabupaten Buton
tiga orang, Kolaka satu orang,
Kolaka Utara dua orang, Kota
Kendari enam orang dan Kota
Baubau empat orang. (ant/rep)

BANDUNG, BI —  
Dinas Pendidikan Pro-
vinsi Jawa Barat (Disdik
Jabar) memiliki pro-
gram kuota internet gra-
tis untuk menunjang
pembelajaran jarak
jauh (PJJ) siswa tingkat
SMA negeri sederajat.
Kuota internet pun akan
diberikan dalam bentuk kartu SIM,
yang dibagikan ke masing-masing
alamat peserta didik.

Sekretaris Disdik Jabar Wahyu
Mijaya mengatakan petunjuk teknis
dan pelaksanaan pembagian kuota
gratis telah diberikan ke masing-
masing sekolah. Pemberian kuota
internet dan besarannya pun tergan-
tung pihak sekolah.

“Karena berbeda-beda kebutu-
han kuota di setiap sekolah, itu
sudah kami serahkan ke sekolah
(teknis pembagiannya),” ujar

Wahyu, Rabu (5/8).
Menurut Wahyu, pihaknya

menekankan azas keadilan dalam
pembagian kuota ini sehingga, tidak
semua siswa bisa mendapatkan
kuota. Sekolah pun diminta untuk
mendata kebutuhan siswa terkait
kuota tersebut. 

Tak hanya itu, sekolah juga dibe-
rikan kebebasan untuk menentukan
provider yang akan dipakai. Karena,
sinyal provider di daerah bisa ber-

Mekanisme Pembagian
Kuota Internet

Diserahkan ke Sekolah
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BALI, BI -Seorang Wanita Pria
(Waria) bernama I Wayan Su-
wistra alias Ari Dewi (32) di-
tangkap oleh kepolisian Polsek
Ubud, Gianyar, Bali. Dia dia-
mankan karena mencuri uang
majikannya yang merupakan
Warga Negara Asing (WNA) asal
Jepang bernama Fusoko Ishii
(56).

“Iya, bule (Jepang) itu bos-
nya. Yang bersangkutan dua kali
dari pengakuannya mencuri,”

kata Kapolsek Ubud, AKP I Gede
Sudyatmaja di Gianyar, Bali,
Rabu (5/8).

Kronologinya, pada Rabu
(29/7) lalu, sekitar pukul 10:00
Wita ber tempat di Haugan
House, Banjar Bentuyng, Ubud
Gianyar, Bali, korban mengecek
uang yang disimpan di dalam
tas dan dompetnya.

Namun, korban kaget
melihat amplop yang berisi uang
dirobek. Setelah dicek, uangnya

Curi Uang Majikannya Asal Jepang,

Waria di Bali Bawa Kabur
Rp 146.598.000

hilang sebanyak 58 lembar
pecahan 10.000 Yen atau Rp
80.214.000. Sebelumnya pada
Sabtu (25/7) lalu, korban juga
kehilangan sebesar 48 lembar
pecahan 10.000 YEN atau Rp
66.34.000, sehingga total keru-
gian Rp 146.598.000.

“Akibat dari kejadian terse-
but korban melaporkannya ke
Polsek Ubud untuk dilakukan
proses hukum,” jelas Sudyat-
maja.

Lewat laporan itu, pihak
kepolisian langsung melakukan
penyelidikan pada Sabtu (1/8)
sekitar pukul 09:00 Wita. Ke-
mudian, berdasarkan hasil inte-
rogasi terhadap korban mela-
kukan lidik kepada seorang laki-
laki yang bekerja kepadanya.

Selanjutnya, pada hari itu
juga pihak kepolisian menemui
pelaku di rumahnya di Penes-
tanan Klod Ubud, Gianyar, Bali.
Kemudian, pelaku interogasi
hingga akhirnya mengakuinya.

“Akhirnya yang bersang-
kutan mengakui perbuatannya
mengambil uang korban dan
uang Yen yang diambil ditukar
di money changer,” terangnya.

Kemudian, uang yang sudah
ditukarkan ke money changer

sebanyak 23 lembar atau Rp
23.774.000. Sementara, untuk
barang bukti yang diamankan 1
unit sepeda motor merek
Scoopy warna Merah Hitam DK
6199 KAU, uang tunai sebanyak
Rp 30.000.000.

“Selanjutnya, tim lidik

mengamankan yang bersang-
kutan beserta barang buktinya
untuk dimintai keterangan lebih
lanjut dan diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Kerugian (korban) Rp
146.598.000,” tutup Sudyat-
maja. (merdeka)

ERJA di tengah ketakutan
akan terpapar COVID-19
menjadi tantangan berat
bagi para penggali makam

jenazah pasien COVID-19 di
Taman Pemakaman Umum
(TPU) Gandus Hills Palembang,
Sumatera Selatan (Sumsel).

Mirisnya, jerih payah peng-
gali makam tersebut ternyata
tidak mendapatkan hasil setim-
pal. Mereka merasa kecewa
karena upah yang dijanjikan
untuk penggalian makam di TPU
Gandus Hills Palembang ini
tidak kunjung cair. Para penggali
makam jenazah pasien COVID-
19 di Palembang ini pun
akhirnya memilih mogok kerja.

Terakhir Mendapat Upah
Sebelum Idul Fitri

Mimin (42), satu dari empat
penggali makam di TPU Gandus
Hills Palembang menuturkan,
sisa upah yang dijanjikan Dinas
Pera-KP Palembang tak kunjung
diberikan.

Padahal, Ia bersama para
rekan kerjanya mendapatkan
upah terakhir sebelum Idul Fitri
1441 Hijriah.

“Upah kami berempat terak-
hir dibayarkan sebelum Leba-
ran. Itu pun tidak seluruhnya.
Jadi kami berhenti dulu kerja,
sampai upah kami dibayarkan,”
ucapnya, Selasa (9/6), dilansir
dari Liputan6. com.

25 Liang Lahat Belum
Dibayarkan

Kisah Pilu Penggali Makam Jenazah COVID-19,

Upah Tak Kunjung Cair Hingga Mogok Kerja
SUMSEL, BI -- Bekerja sebagai penggali makam
jenazah pasien COVID-19 tentu menjadi tugas dan
tanggung jawab yang berat, mengingat risiko yang
dihadapi terbilang besar.

Dari 75 liang lahat yang
ditugaskan untuk digali, baru 50
liang lahat yang dibayar oleh
Dinas Pera-KP Palembang.

Sedangkan 25 liang lahat

K
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sisanya masih menunggak dan
dijanjikan akan dibayar setelah
Idul Fitri 1441 Hijriah. Namun
hingga saat ini, pembayaran
tersebut tak juga terealisasi.

“Tapi sampai hari ini tidak
ada kabar, sementara lubang ku-
bur yang telah digali dan digu-
nakan terus bertambah, totalnya
kini berjumlah 49,” katanya.

12 Lubang Makan dalam
Satu Hari

Ia dan ketiga rekan kerjanya
juga merasa kewalahan. Karena
tingginya angka kematian
pasien COVID-19 di Palembang,
pekerjaannya pun semakin me-
numpuk. Bahkan, pernah dalam
satu hari, ada penggalian 12
lubang makam di TPU Gandus
Hills Palembang yang harus
diselesaikan di hari itu juga.

“Kami menambah satu or-
ang penggali makam sejak

PENGGALI kubur jenazah Covid-19 di Pondok Ranggon.(Merdeka)

WARIA di Bali Curi Uang Majikannya Asal Jepang. (Merdeka)

seminggu terakhir, karena
banyaknya lubang kubur yang
harus digali. Tapi nasib kami
sama, belum mendapatkan
upah juga,” ujarnya.

Memilih Mogok Kerja
Mereka awalnya sudah

mengajukan pencairan upah ke
instansi terkait, dan dijanjikan
akan dibayar pada awal Bulan
Juni 2020 ini.

Namun hingga waktu yang
ditentukan, upah para penggali
makam ini pun tak kunjung cair.
Sehingga mereka memilih
mogok kerja hingga haknya
terpenuhi.

Sekretaris Daerah Pemkot
Palembang Ratu Dewa menu-
turkan, Ia sudah mendengar
adanya penundaan pembayaran
upah para penggali makam.

“Nanti saya konfirmasi dulu
ke dinas terkait, agar bisa sege-
ra ditindaklanjuti,” katanya.
(merdeka)

Jenazah Hilang dari Pemakaman di
Bekasi Ditemukan di Septic Tank

BEKASI, BI -- Polisi menemu-
kan jenazah yang dihilang
dicuri dari pemakaman umum
di Kecamatan Karangbahagia,
Kabupaten Bekasi. Jenazah
yang tinggal tulang belulang itu

ditemukan di dalam septic tank
sedalam lima meter.

“Ditemukan masih di seki-
tar TPU pada Sabtu (pekan la-
lu), di belakang rumah kosong
untuk pengelola TPU,” kata

Kapolsek Cikarang Utara Kom-
pol Alin Kuncoro ketika dihu-
bungi pada Rabu (5/8).

Jenazah AP dilaporkan
hilang dari makamnya pada 17
Juli lalu. Polisi yang menerima

laporan segera memeriksanya.
Hasilnya makam sudah dalam
kondisi menganga. Papan
penutup berada di atas. Untuk
memastikan, polisi menggali
lagi, hasilnya tak ada jenazah
di dalam liang lahat itu.

Setelah penyelidikan sela-
ma dua pekan lebih, jenazah
akhirnya ditemukan di dalam
septic tank yang sudah tidak

berfungsi. Ketika ditemukan,
jenazah itu dibungkus
karung hanya tinggal tulang
belulang. “Sudah kita bawa
ke RS Polri di Keramat Jati
untuk dibedah oleh tim
forensik guna memastikan
bahwa kerangka tersebut
merupakan kerangka milik
jenazah yang hilang,” kata
Alin.(merdeka)
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BUKU bekerja dengan dua
pekerjaan untuk menafkahi
keluarga, tetapi aku justru

malu dengan keadaannya dan
tidak ingin terlihat sedang
bersamanya.

Setiap kali ibu saya datang
untuk mengunjungi saya di
sekolah, rasanya aku ingin dia
menghilang. Aku merasakan
gelombang kebencian terhadap
wanita yang membuat saya
menjadi bahan ter tawaan
sekolah.

Pada suatu waktu, ketika aku
ingin meluapkan kemarahan
ekstrim, aku bahkan pernah
mengatakan kepada ibu saya
bahwa saya ingin dia mati. Aku
benar-benar tidak peduli tentang
perasaannya.

Setelah aku tumbuh dewa-
sa, aku melakukan apapun seku-
at tenaga untuk menjauhkan diri
dari ibuku. Aku belajar dengan

Aku Malu dengan Ibuku
yang Memiliki Satu Mata

Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku
membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku
dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain
menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik.

keras dan mendapat pekerjaan
di luar negeri, jadi aku tidak akan
bertemu dengannya. Aku me-
nikah dan mulai membesarkan
keluargaku sendiri. Aku sibuk
dengan pekerjaan dan keluarga,
demi menyediakan kehidupan
yang nyaman untuk anak-anak-
ku tercinta. Aku bahkan tidak
memikirkan ibuku lagi.

Namun tidak disangka,
ibuku datang untuk
mengunjungi rumahku pada
suatu hari. Wajah bermata
satunya membuat anak-anak
saya takut, dan mereka mulai
menangis. Aku marah pada
ibuku karena muncul men-
dadak dan saya melarang dia
masuk. Kemudian aku berkata:

“Jangan pernah kembali ke
rumah saya dan kehidupan
keluarga baru saya..!”. Aku ber-
teriak, tapi ibu saya hanya diam
dan meminta maaf, lalu pergi

tanpa mampu berkata-kata lagi.
Pada suatu ketika, sebuah

undangan untuk reuni sekolah
tinggi membawa aku kembali
ke kampung halaman setelah
puluhan tahun lamanya. Aku
tidak bisa menolak berkendara
melewati rumah masa kecilku

dan mampir ke gubuk tua ter-
sebut. Tetangga saya menga-
takan kepadaku bahwa ibuku
sudah meninggal dan mening-
galkan surat untukku.

Beginilah isi surat ibu :

“Anakku sayang :

Ibu harus memulai surat ini
dengan meminta maaf karena
telah mengunjungi rumahmu
tanpa pemberitahuan dan
menakuti anak-anakmu yang

I

cantik. Ibu juga sangat menye-
sal karena ibu adalah wanita
yang memalukan dan sumber
penghinaan bagimu, ketika kamu
masih kecil sampai tumbuh
dewasa.

Ibu sudah mengetahui
bahwa kamu pasti akan datang
kembali ke kota ini untuk reuni
sekolah. Ibu mungkin tidak lagi
berada di tempat ini ketika nanti
kamu datang, dan ibu pikir itu
adalah waktu yang  tepat untuk
memberitahumu sebuah insi-
den yang terjadi ketika kamu
masih kecil.

Tahukah kamu, anakku
sayang? Kamu mengalami se-
buah kecelakaan dan kehilangan
satu mata. Ibu sangat terpukul
karena terus memikirkan bagai-
mana nasib anakku apabila anak
ibu tercinta tumbuh hanya

dengan satu mata. Ibu ingin
kamu dapat melihat dunia yang
indah dengan sempurna, jadi ibu
memberikan padamu sebelah
mata ibu.

Anakku sayang, ibu selalu
memilikimu dan akan selalu
mencintaimu dari lubuk hati ibu
yang terdalam. Ibu tidak pernah
menyesali keputusan ibu untuk
memberikan mata ibu. Dan ibu
merasa tenang ketika ibu mam-
pu memberikan kamu kemam-
puan untuk menikmati hidup yang
lengkap.

Dari : Ibumu

Setelah membaca surat dari
ibu, air mataku menetes. Aku sa-
ngat menyesal. Diriku selalu
menyalahkan diriku sendiri,
mengapa dulu aku tidak pernah
sedikitpun bersikap baik pada
ibu. Aku bahkan tega menghi-
langkan dirinya dari kehidu-
panku, padahal ibu selalu ada
untuk membantuku.

Pesan Moral : Jangan per-
nah anda menyakiti perasaan
orang tua. Karena anda tidak
pernah tahu apa saja yang telah
dilakukan oleh orang tua anda
sehingga anda bisa menjadi
seper ti sekarang. Dan anda
tidak akan pernah tahu kapan
orang yang anda sayangi akan
meninggalkan anda untuk
selama-lamanya.

lebih nyenyak.

4. Sadarilah bahwa perasaan diri
sendiri juga harus dijaga

Menjaga perasaan orang lain
merupakan hal yang baik untuk di-

lakukan. Begitu pun dengan menjaga
perasaan diri sendiri.

Ingat, perasaanmu juga tidak boleh
disakiti. Dengan menanamkan hal ini
dalam hati, kebiasaan menyalahkan
diri sendiri bisa berangsur-angsur

>> MENGAPA SESEORANG SUKA...SAMBUNGAN DARI HLM 05

Buatlah daftar tentang kelebihan
apa saja yang kamu miliki. Jika ka-
mu kesulitan, mintalah temanmu un-
tuk menyebutkan apa kelebihanmu.

Nah, saat kamu sedang dilanda
masalah dan menyalahkan diri
sendiri atas masalah tersebut, kamu
bisa menyemangati dirimu dengan
membaca cacatan ini.

3. Curahkan perasaan pada buku
harian

Meski terkesan kuno, menulis-
kan suatu peristiwa dan perasaan
pada buku harian bisa membuatmu
sadar bahwa sebenarnya kamu tidak
salah. Jika memang ternyata kamu

salah, menuliskannya bisa membuat-
mu sadar bahwa kesalahanmu
sebenarnya tidak terlalu besar.

Sisihkanlah waktu selama bebe-
rapa menit sebelum tidur untuk
menuliskan hal-hal yang kamu
rasakan mengganjal di hatimu pada
buku harian. Dengan begitu, kamu pun
bisa merasa lebih tenang dan tidur

hilang.
Hal penting yang juga perlu

kamu lakukan adalah menghargai
dan menyayangi diri sendiri.
Memandang rendah dan tidak
menghargai diri sendiri bisa
membuatmu menyalahkan diri
setiap ada masalah. Akhirnya,
kamu akan semakin membenci
dirimu sendiri.

Apabila kamu terbiasa menya-
lahkan diri, kenalilah alasan di
baliknya dan lakukan cara-cara di
atas untuk mengatasinya. Jika
kamu masih saja sering menya-
lahkan diri sendiri, apalagi sampai
timbul keinginan untuk menyakiti
diri, jangan ragu untuk berkon-
sultasi dengan psikolog.(*)

KKKKKISAHINSPIRASISAHINSPIRASISAHINSPIRASISAHINSPIRASISAHINSPIRASIIIIIKKKKKISAHISAHISAHISAHISAHINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASIIIII
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ULELENG, BI -  I  Made
Sukartayasa (39) meni-
kahi  dua  wanita  sekali-

gus.  Sukar tayasa  adalah  se-
orang pria asal Desa Bontihing,
Kubutambahan, Buleleng, Bali.
Dia menceritakan kisah perke-
nalannya  dengan  dua  istrinya
tersebut.

Sukar tayasa  merupakan
duda karena istrinya meninggal

Menikahi Dua Wanita Sekaligus,

Ini Kisah I Made Sukartayasa

B

I Made Sukartayasa (39) menikahi dua wanita sekaligus.(Istimewa)
(KOMPAS.COM/Istimewa)

pada  2007  silam.  Seiring
berjalannya  waktu,  ia  kembali
menjalin  hubungan  asmara
dengan seorang wanita berna-
ma  Luh  Kariati,  yang  saat  ini
berusia 29 tahun.

Ia berpacaran dengan Luh
Kariati secara jarak jauh karena
bekerja  di  luar  kota.  Sukarta-
yasa  lalu  secara  sembunyi-
sembunyi  kembali  menja-

lin asmara dengan gadis lain-
nya bernama Komang Tri Par-
wati yang kini berusia 25 tahun.

“Awalnya pacaran,  tapi
sembunyi-sembunyi pacaran-
nya. Keduanya dipacarin seka-
ligus selama dua tahun,” kata
Sukartayasa,  saat  dihubungi,
Rabu (5/8/2020).

Setelah berpacaran selama
dua tahun, ia memutuskan untuk
menikah. Karena merasa nya-
man  dengan  keduanya,  ia
sempat bingung dengan renca-
na pernikahannya. Hingga ak-
hirnya, kedua pacarnya tersebut
berkomunikasi  dan  diper te-
mukan.  Akhirnya  keduanya
sepakat dan bersedia menikah
dengan pria  yang  sama pada
2017 silam.

“Itu  sudah  kesepakatan
mereka  berdua  itu.  Iya,  saya

>> BERSAMBUNG KE HLM 19
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ULAN lalu, dua siswi Hong
Kong ditangkap atas insi-
den intimidasi di mana
korban berulang kali dipu-

kuli dengan tutup ember dan di-
paksa makan pasir di dalamnya.

Para pelaku merupakan
siswi  Sekolah Menengah Tack
Ching Girls di Sham Shui Po,
keduanya berusia 12 tahun dan
sudah men-
dapat bim-
bingan.

Bulan ini,
kami (6/8) Po-
lisi Hong Kong
k e m b a l i
m e n d a p a t i
kasus bullying
yang terjadi
pada sebuah
sekolah Hong
Kong.

Kasus intimidasi kali juga
terkuak dari video yang
sengaja diviralkan oleh netizen
agar bisa diproses oleh fihak
berwajib.

Saat ini fihak kepolisian
sedang menyelidiki kasus
dugaan intimidasi yang
disinyalir berasal dari sekolah
Man Kiu College yang beralamat

di North Point.
Dalam video yang menjadi

viral pada hari Kamis, seorang
gadis berambut panjang dengan
atasan hitam terlihat berlutut di
tangga belakang sebuah ge-
dung. Ketika seorang gadis
menggambar di wajahnya

Marak Kasus Bullying
di Sekolah - Sekolah Hong Kong

Hong Kong, BI - Kasus bullying/intimidasi
merupakan masalah serius yang harus dikupas
tuntas oleh fihak - fihak berwenang.

dengan lipstik, yang lain berta-
nya: “Kamu suka memakai
[lipstik]? Kamu suka mencuri?
”Pasangan itu kemudian
memukul wajahnya.

Klip lain menunjukkan tiga
orang berulang kali menampar
siswi sekolah di wajahnya saat

seseorang bertanya: “Berani-
beraninya kamu mencuri ba-
rangnya?”

Man Kiu College di North
Point merilis pernyataan pada
hari Kamis (6/8) yang meng-
konfirmasi bahwa korban
dalam video tersebut adalah

HONG KONG, BI - Adanya
gelombang ke 3 coronaviru
yang lebih menghawatirkan
membuat semau fihak
melakukan antisipasi dari
berbagai segi termasuk segi
transaksi jual beli yang
masih menggunakan uang
ker ta atau logam yang
disinyalir punya peran
dalam melakukan penularan
covid-19.

Octopus, kartu pemba-
yaran transpor tasi mode
MTR maju memberikan pe-
nawaran khusus bagi para
vendor yang akan berga-

bung.
Perusahaan, yang memiliki

36 juta kartu Octopus nirkontak
yang beredar, mengatakan akan

B

salah satu siswanya, tentang
waktu kejadian di video viral
tersebut terjadi sebulan yang
lalu.

Pihak sekolah mengaku
telah menangani masalah bul-
lying disekolah tersebut.

“Orang tua siswa telah
menyampaikan masalah terse-
but kepada kami untuk ditin-
daklanjuti. Kami berkonsultasi
dengan kantor hubungan
masyarakat polisi Distrik Timur
dan menangani masalah ini
dengan serius sesuai dengan
mekanisme disiplin kami,
”bunyi pernyataan itu.

“Orang tua merasa puas dan
siswa yang bersangkutan
merasa menyesal. Kami tidak
akan mengungkapkan detail
lebih lanjut karena masalah
privasi. “

Biro Pendidikan mengata-
kan tidak ada toleransi untuk
tindakan intimidasi antar siswa,
menambahkan bahwa sekolah
harus menangani masalah
seperti itu dengan mekanisme
yang ditetapkan dan melindungi
para korban.

“Biro akan terus berhu-
bungan dekat dengan sekolah
terkait dan memberikan ke-
mungkinan nasihat dan duku-
ngan,” kata seorang juru bicara.
(scmp/bi)

Octopus Berikan Kemudahan Bagi Vendor yang Mau
Bergabung dengan Penawaran Menarik

HHHHHONG KONONG KONONG KONONG KONONG KONGGGGGHHHHHONG KONONG KONONG KONONG KONONG KONGGGGG

membebaskan biaya tran-
saksi selama enam bulan
per tama dan memberikan
perangkat pengisian transaksi
gratis senilai HK $ 228 kepada
setiap pedagang dan pe-
ngemudi taksi yang bergabung
dengan sistem pembayaran
yang menggunakan teknologi
Bluetooth dan aplikasi ponsel
(6/80).

CEO Octopus Sunny
Cheung Yiu-tong mengatakan
pandemi Covid-19 menjadi-
kannya waktu yang tepat bagi
vendor untuk menjauh dari
uang tunai, yang telah lama

menjadi bentuk pembayaran
dominan di pasar basah, toko
kecil, dan taksi.

“Saya telah melihat or-
ang-orang menggunakan
kar tu Octopus untuk me-
nekan tombol di lift, dan
mendengar orang-orang
mencuci uang ker tas dan
membersihkannya dalam
oven microwave,” katanya.

“Ada cara mudah untuk
menghindari keharusan me-
nyentuh uang kertas atau koin
secara fisik, dengan meng-
gunakan digital.”

Penggunaan metode pem-

bayaran elektronik direkomen-
dasikan oleh ahli mikrobiologi
Universitas Hong Kong Dr Ho
Pak-leung dan Dr Yuen Kwok-
yung, yang mengatakan bahwa
perpindahan uang atau kertas
dari tangan satu kesatunyandi
pasar basah bisa menjadi
sumber penularan virus.

Pernyataan itu terkait
dengan adanya penularan vi-
rus dari klaster pasar basah
Hung Hom dan To Kwa Wan.
Pengemudi Taxi juga tak kalah
rentan terkena penularan
melalui uang dari penum-
pangnya. (bi/scmp)
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Feby Febiola
Ceritakan Awal

Mula Divonis
Kanker Ovarium

FEBI menuturkan awal mula divonis
kanker ovarium stadium 1C.

Awalnya ia mengaku menjalani
tes ultrasonografi (USG) sekitar dua
bulan lalu.

“Terus dokter yang USG saya
bilang kayaknya ada massa di indung
telur sebelah kanan. Mukanya
langsung serius gitu,” kata Feby.

Selanjutnya Feby menjalani

JAKARTA, BI - Pesinetron Feby Febiola mengejutkan
penggemarnya dengan memangkas habis rambutnya
hingga licin, tidakan tersebut diakui Feby akibat sakit
kanker.

Computed Tomography Scan (CT Scan)
dan ditemukan tumor berukuran 16 Cm
di indung telurnya. Meskipun ada tu-
mor di tubuhnya, Feby mengaku tak
merasakan apa-apa kala itu.

“Enggak ngerasa apa-apa,
menstruasi normal. Cuma memang
lambung saya waktu itu terasa
kembung-kembung dan kayak makan
enggak enak.Gue bisa makan tapi

kayak mau muntah,” katanya.
Akhirnya Feby pun menjalani

pengangkatan tumor dan menjalani

>> BERSAMBUNG KE HLM 22

HONG KONG, BI -
Melansir BBC - Seorang
penambang skala kecil
di Tanzania, yang
menjadi miliarder dalam
semalam pada Juni lalu
setelah menjual dua
batu mulia langka Tan-
zanite senilai US$3,4
juta atau setara Rp42
miliar, berhasil menjual
batu sejenis seharga
US$2 juta atau setara Rp29 miliar.

Temuan batu Tanzanite ketiga
oleh Saniniu Laizer memiliki berat
6,3 kg.

Batu itu adalah salah satu batu
mulia paling langka di Bumi. Bahkan,

seorang ahli geologi setempat
memperkirakan pasokannya
mungkin habis dalam 20 tahun ke
depan.

Daya tarik batu mulia terletak
pada ragam warnanya, termasuk

hijau, merah, ungu dan
biru.

Nilai batu mulia
terlangka itu ditentu-
kan oleh kelangkaan -
semakin halus warna
atau kejernihannya,
semakin tinggi harga-
nya.

Lazier mendorong
t e m a n - t e m a n n y a
sesama penambang

skala kecil untuk bekerja sama
dengan pemerintah, dan mengatakan
bahwa pengalamannya adalah
contoh yang baik.

Temukan batu mulia langka Tanzanite senilai Rp29 miliar

Penambang kaya mendadak

>> BERSAMBUNG KE HLM 22
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EPALA Cabang Dinas
Pendidikan Jatim Wilayah
Surabaya-Sidoarjo Lutfi
Isa Anshori dikonfirmasi

di Surabaya, Rabu (5/8), meng-
atakan SMA/SMK di wilayah
Surabaya dan Sidoarjo sudah
menyiapkan skema pem-
belajaran tatap muka sesuai
kapasitas siswa yang ada.

Disdik Jatim Siapkan
Skema Pembelajaran Tatap Muka

K

SURABAYA, BI -- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur mulai menyiapkan skema pembelajaran
tatap muka untuk jenjang SMA/SMK di Kota
Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

“Cabang dinas masih
menunggu regulasi dan aturan
dari Pemerintah Provinsi Jatim.
Apabila regulasi sudah keluar
dan aturan yang memayungi
juga keluar, baru dilaksanakan.
Dalam waktu menunggu ini,
sekolah kami minta menyiap-
kan diri jika sewaktu-waktu ada
kebijakan pembelajaran tatap

ran baru pada pertengahan Juli
2020. Mulai dari sarana prasa-
rana seperti tempat cuci tangan
harus disesuaikan rasio siswa,
kantin sekolah harus dikontrol
pelayanannya hingga menye-
diakan masker cadangan.

“Kemudian dari sisi siswa
juga kami imbau agar yang ma-
suk terlebih dahulu mengan-
tongi izin dari orang tua mereka,”
katanya.

Lutfi mengatakan hal yang
tidak kalah penting adalah ke-
siapan psikologis siswa untuk
memasuki era adaptasi ke-
biasaan baru, seperti kegiatan
sekolah dan jam belajar tidak
sepenuhnya seperti sebelum
pandemi.

“Bisa jadi setengah jumlah
siswa yang masuk, perilaku jaga
jarak harus ditaati. Tidak hanya
di sekolah, tetapi saat berangkat
dan pulang sekolah,” ujarnya.

Berkaitan dengan kuriku-
lum, sekolah diminta untuk me-
metakan dan memprioritaskan

kompetensi dasar tertentu yang
esensial.

“Kondisi ini menuntut guru
agar bisa berinovasi dalam
pembelajaran. Kemudian de-
ngan kaitannya dengan jam
pembelajaran juga sama. Dura-
si kalau normal 45 menit mung-
kin akan dikurangi sedemikian
rupa. Dari sisi kurikulum tidak
ada perubahan, tetapi ada skala
prioritas,” katanya.

Ia menambahkan sebelum
masuk tahun ajaran baru,
sekolah telah mengadakan in
house traininguntuk pembeka-
lan guru dalam satu semester
materi apa yang harus disam-
paikan. Materi yang disampai-
kan harus sesuai dengan kon-
disi saat ini. 

“Kami belum lakukan simu-
lasi karena belum ada yang
masuk sekolah. Kalau dibilang
siap, kami siap, tinggal tunggu
regulasi dari provinsi untuk
pembelajaran tatap muka,”
tuturnya. (antara)

Sambut HUT RI, Satu Juta
Masker Merah Putih

Dibagikan di Mojokerto
dan pembeli yang kedapatan
tidak memakai masker. Petu-
gas juga menghentikan setiap
pengendara di Jalan Niaga
Sawahan yang tidak memakai
masker. Mereka diberi masker
gratis untuk langsung dipakai.

Tidak hanya itu, Dony juga
memberikan edukasi kepada
masyarakat terkait pentingnya
mematuhi protokol kesehatan
untuk memutus mata rantai
penularan COVID-19. Mulai dari
pentingnya memakai masker,
menjaga jarak satu sama lain,
hingga rajin mencuci tangan
dengan sabun. Mantan Kapolres
Pasuruan Kota ini tidak segan
memberi contoh cara mencuci
tangan yang benar.

“Kami melaksanakan ara-
han dan atensi Bapak Presiden
yang diperintahkan langsung

SIMULASI pembelajaran tatap muka yang digelar Dinas Pendidikan
Kota Surabaya di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, Selasa (04/08/
2020). (ANTARA)

muka,” katanya.
Persiapan ini, ujar Lutfi, su-

dah dilakukan sejak tahun aja-

>> BERSAMBUNG KE HLM 22Foto: Detik

MOJOKERTO, BI — Polisi dan
TNI membagikan satu juta
masker merah putih ke warga
Kabupaten Mojoker to mulai
hari ini hingga peringatan HUT
RI 17 Agustus. Bagi-bagi
masker plus edukasi tentang
protokol kesehatan itu untuk
memutus mata rantai
penularan COVID-19 di Bumi
Majapahit.

Bagi-bagi masker sore ini
menyasar Pasar Sawahan di

Jalan Niaga Sawahan dan
Kampung Tangguh Semeru
(KTS) Desa Randubango di
Kecamatan Mojosari. Polres
Mojoker to bersama Kodim
0814 menerjunkan Mobil-Mo-
tor Dolan-dolan untuk mem-
bagikan masker bercorak
merah putih tersebut.

Dipimpin langsung Kapol-
res Mojoker to AKBP Dony
Alexander, masker gratis diba-
gikan kepada para pedagang

JJJJJATIATIATIATIATIMMMMM
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Presiden Jokowi Terbitkan Inpres terkait Sanksi
Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA, BI -- Presiden Joko Widodo
menerbitkan Instruksi Presiden (In-
pres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pe-
ningkatan Disiplin dan Penegakan Hu-
kum Protokol Kesehatan dalam Pen-
cegahan dan Pengendalian COVID-19,
yang di dalamnya terdapat aturan sank-
si bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Sanksi sebagaimana dimaksud
berupa: teguran lisan atau tertulis,
kerja sosial, denda administratif,
penghentian atau penutupan semen-
tara penyelenggaraan usaha,” seperti
dikutip dari salinan Inpres yang
diperoleh di Jakarta, Rabu (5/8), dari
laman resmi Kementerian Sekretariat
Negara. Inpres tersebut diteken
Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2020.

Protokol kesehatan yang tidak
boleh dilanggar yakni protokol
perlindungan individu yang meliputi
penggunaan masker yang menutup
hidung dan mulut hingga dagu jika

harus keluar rumah
atau interaksi dengan
orang lain yang tidak
diketahui status kese-
hatannya, membersih-
kan tangan secara
teratur, pembatasan
interaksi fisik (physi-
cal distancing), dan
meningkatkan daya
tahan tubuh dengan
menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS).

Kemudian protokol
untuk perlindungan
masyarakat meliputi sosialisasi,
edukasi, dan penggunaan berbagai
media informasi untuk memberikan
pengertian dan pemahaman mengenai
pencegahan dan pengendalian COVID-
19, penyediaan sarana cuci tangan
pakai sabun yang mudah diakses,

penyediaan cairan pembersih tangan.
Upaya penapisan dan pemantauan

kesehatan bagi setiap orang yang akan
beraktivitas, upaya pengaturan jaga
jarak, pembersihan dan disinfeksi
lingkungan secara berkala, penegakan
kedisiplinan pada perilaku masyarakat

yang berisiko dalam
penularan dan ter-
tularnya COVID-19, dan
pengadaan fasilitas
deteksi dini dan pena-
nganan kasus untuk
mengantisipasi penye-
baran COVID-19.

Kewajiban untuk
mematuhi protokol
kesehatan itu dike-
nakan kepada per-
orangan, pelaku usaha,
pengelola, penye-
lenggara, atau penang-
gung jawab tempat dan

fasilitas umum.
Tempat dan fasilitas umum yang

dimaksud adalah perkantoran,
usaha dan industri, sekolah, tempat
ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan,
bandar udara, transportasi umum,
kendaraan pribadi, toko, pasar mod-

ern dan tradisional, apotek dan toko
obat, warung makan, rumah makan,
cafe, dan restoran, pedagang kaki
lima, perhotelan, tempat wisata, dan
fasilitas layanan kesehatan, area
publik dan tempat umum.

“Perorangan, pelaku usaha, pe-
ngelola, penyelenggara, atau pe-
nanggung jawab tempat dan fasilitas
umum sebagaimana dimaksud wajib
memfasilitasi pelaksanaan pence-
gahan dan pengendalian COVID-19,”
tulis Inpres itu.

Penegakan disiplin terhadap pro-
tokol kesehatan ini diatur lebih lanjut
dalam peraturan gubernur, bupati atau
wali kota. Menurut Inpres tersebut,
dalam penyusunan peraturan daerah
itu, harus memperhatikan dan
menyesuaikan dengan kearifan lokal
dari masing-masing daerah.

Dalam Inpres juga mengatur
ketentuan sosialisasi informasi atau
edukasi cara pencegahan dan
pengendalian COVID-19 dengan
melibatkan partisipasi masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, tokoh
masyarakat, dan unsur masyarakat
lainnya. (Antara)

KACA akrilik sebagai pembatas di meja oval tempat Presiden
Jokowi bekerja di Istana Merdeka Jakarta, Senin (3/8) (ANTARA)

sinyal provider di daerah bisa berbeda-beda. 
“Misal di satu tempat misalnya yang bagus operator A,

terus di tempat lain operator B, dan itu beda-beda. Kemudian
beasran kuota dan lain-lain diserahkan kepada kebijakan
masing-masing sekolah,” paparnya.

Sayangnya, tak semua siswa mengetahui program tersebut.
Salah satunya, Leli, orang tua siswa SMAN 15 Bandung yang
tidak mendapatkan informasi mengenai kuota internet gratis
ini.

“Sejauh ini belum, teman-teman anak saya juga belum
dapat,” ujar Leli.

Berbeda dengan Leli,  salah seorang siswa di SMAN 13
Bandung Salsabila Syifa mengatakan telah mendapatkan kuota
internet sebanyak 5 gigabyte (GB) dari sekolah. Kuota itu ia
terima dalam bentuk fisik pada bulan lalu, dan belum ada kabar
pemberian kuota kembali.

“Bulan kemarin dikasihnya, sekarang belum dikasih lagi. 
Memang, kalau beli kuota lebih murah dari biasanya tapi
i tu gak bisa dipakai lama,” katanya.(rep)

>> MEKANISME PEMBAGIAN...SAMBUNGAN DARI HLM 08

Atas dasar hal tersebut, dia
mengungkapkan, pihak sekolah
pun kemudian membolehkan
siswa yang tidak memiliki
gawai untuk belajar di sekolah.

“Alasan kita memperbo-
lehkan belajar di sekolah itu

>> TAK PUNYA GAWAI...SAMBUNGAN DARI HLM 23

karena siswa tak punya gawai.
Selain itu, rata-rata juga rumah-
nya dekat dengan sekolah jadi
bisa datang. Yang penting kita
tetap jaga protokol kesehatan,”
ungkapnya.

Sementara itu, Caca

Alfarizki mengaku, dirinya tetap
semangat belajar meski dila-
kukan seorang diri di ruang
perpustakaan sekolah.

Walau begitu, tidak jarang
Caca mengaku kesepian karena
tidak ada teman untuk sekedar
ngobrol atau bercanda.

“Maunya sekolah normal

lagi. Walau memang belajar
pake laptop ini  menjadi
pengalaman yang berbeda,
karena di rumah ga ada yang
bisa dipakai untuk belajar.
Jadinya menemukan hal yang
seru. Tapi belajar bersama
tetap lebih seru,” tutupnya.
(Merdeka)

pertemukan. Saya juga enggak
ngerti, mungkin keduanya sudah
merasa nyaman, mungkin,”
cerita dia.

Per tama, Sukar tayasa
menikahi Kariati. Baru enam
hari kemudian, menikahi Tri
Parwati.

Lalu pada 30 Juni 2020,
ketiganya menjalani upacara
pernikahan secara adat dan
keagamaan.

“Nikahnya beda 6 hari,
karena orangtuanya enggak
ngasih mengambil sekalian
dalam satu hari. Cuma
upacaranya saja barengan,”
kata dia.

Dari pernikahan tersebut,
dari istri pertama ia dikarunia
dua anak. Namun, keduanya
meninggal dunia.

Kemudian, dari istri kedua,
dikaruniai dua anak yakni
perempuan dan laki-laki.

Selama tiga tahun perni-
kahan, Sukartayasa mengaku
tak ada masalah dan rumah
tangganya berjalan harmonis.

“Akur-akur saja (tak ada
masalah). Saya santai saja
karena keduanya sepakat
(untuk dinikahi),” kata dia.
(tribun)

>> MENIKAHI DUA WANITA...SAMBUNGAN DARI HLM 11

Semua staf kami juga
menjalani tes COVID 19 dengan
Departemen Kesehatan. Sistem
ventilasi dan pendingin udara
juga akan menjalani sanitasi
dengan segera.

Selama PMI yang terinfeksi
tinggal di boarding house kami,
ada PMI lain yang mene-
maninya, salah satunya telah
masuk ke rumah majikan baru
untuk memulai pekerjaan
barunya.

Kami telah bertindak segera
dengan Departemen Kesehatan

>> BERANDA PMI GEGER
DENGAN PENEMUAN
...SAMBUNGAN DARI HLM 12

dan memanggil PMI ini ke
boarding house kami malam
ini sehingga semua PMI dapat
menjalani karantina mandiri
dan diuji dengan Departemen
Kesehatan.

Sementara itu, kantor
Causeway Bay kami akan

ditutup selama 3 hari untuk
sanitasi. Namun untuk opera-
sional keseluruhan kami tidak
akan mengalami kendala dan
kantor cabang kami lainnya
beserta layanan online kami
akan terus melayani PMI dan
Majikan.(*)
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IBERITAKAN Al Jazeera,
bahkan dirinya mena
warkan bantuan dengan
cara apa pun yang mereka

bisa.
“Malaysia berdiri bersama

dalam kesedihan ketika pikiran dan
doa kami menemani orang-orang
kuat Lebanon,” katanya dalam
sebuah postingan di Twitter. “Kami
siap mendukung apa pun yang
kami bisa.”

Bantuan tak hanya datang
dari Malaysia. Siprus menga
takan siap menawarkan bantuan
medis setelah terjadi ledakan.

Menteri Luar Negeri Siprus
Nikos Christodoulides menga
takan kepada stasiun televisi

negara CyBC, kedutaan Siprus
di Beirut, yang ditutup pada saat
ledakan itu, rusak parah.

Saking kuatnya, ledakan itu
terdenger di Siprus. Padahal jarak
kedua negara lebih dari 200 km.

Sementara Perdana Menteri
Narendra Modi juga menyam
paikan kesedihannya. Hal itu
disampaikan oleh Kantor Per
dana Menteri, Rabu (5/8/2020).

“Pikiran dan doa kami
bersama keluarga yang hilang
dan yang terluka,” kantor per
dana menteri menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, be lum
jelas apakah ada warga negara
India yang terkena dampak
ledakan.

Sebuah pernyataan dewan,
yang disiarkan langsung di
televisi, mengatakan Presiden
Michel Aoun telah memutuskan
untuk mengeluarkan 100 miliar
pound Lebanon ($ 66 juta) dalam
alokasi darurat dari anggaran
2020.

Sebuah gambar memper
lihatkan tempat ledakan di dekat
pelabuhan di ibukota Lebanon,
Beirut, pada 4 Agustus 2020.

Dua ledakan besar meng gun
cang ibukota Lebanon, Beirut,
melukai puluhan orang, meng
guncang gedung-gedung, dan
mengirim asap besar mengepul
ke langit.

Media Libanon mem bawa
gambar-gambar orang yang
terperangkap di bawah puing-
puing, beberapa berlu mu ran
darah, setelah ledakan be sar,
yang penyebabnya tidak segera
diketahui.

Ia juga merekomendasikan,
sebelum rapat kabinet pada hari
Rabu, bahwa sebuah komite
ditugaskan untuk menyelidiki
ledakan dan menyajikan temu
annya dalam waktu lima hari untuk
memberikan hukuman maksimum
kepada mereka yang bertang
gung jawab. (STR / AFP/Tribun)

Duka Dunia atas Ledakan di Lebanon
BEIRUT, BI — Ledakan yang terjadi di
Beirut, Lebanon, Selasa (4/5/2020) turut menjadi
perhatian dunia. Menteri Luar Negeri Malaysia,
Hishammuddin Hussein menyatakan kesedihan
negaranya atas ledakan di Beirut.

D

Pemerintah Siapkan Dana
untuk Keadaan Darurat

 Dewan Pertahanan Ter ting

gi Lebanon mereko men dasikan
menyatakan Beirut sebagai kota
dengan status darurat selama dua

minggu di ibukota dan me
nyerahkan tang gung jawab ke
amanan kepada otoritas militer.

Malaysia: Kami Siap Dukung Apapun yang Kami Bisa

SEORANG lelaki yang terluka menunggu untuk menerima bantuan di luar rumah sakit menyusul ledakan di
ibukota Lebanon Beirut pada 4 Agustus 2020. Dua ledakan besar mengguncang ibukota Lebanon, Beirut,
melukai puluhan orang, mengguncang bangunan dan mengirim asap besar mengepul ke langit. . Media
Libanon membawa gambar-gambar orang yang terperangkap di bawah puing-puing, beberapa berlumuran
darah, setelah ledakan besar, yang penyebabnya tidak segera diketahui. (AFP)

rang COVID-19, 20 persen
merindukan teman-temannya, dan
10 persen khawatir peng hasilan
orang tua mereka berkurang.

Fidiansjah menjelaskan,
anak-anak usia dini bisa ter
pengaruh kondisi orang tua yang
stres menghadapi masalah se perti
peningkatan kebutuhan eko nomi
dan peningkatan beban. 

Sementara itu, anak-anak yang
masih harus mengikuti pem
belajaran dari jarak jauh meng
hadapi kendala tambahan saat
orang tua yang biasa men dampingi
mereka belajar di rumah kembali
bekerja dan para pelajar yang
sudah kembali belajar di sekolah
menghadapi ke khawatiran tertu
lar COVID-19.  Fidian sjah
mengemukakan bahwa pene
rapan sistem pembelajaran jarak
jauh juga berpotensi mening
katkan keke rasan fisik dan verbal

pada anak-anak.
Orang tua bebannya bertam

bah karena selain harus me nyele
saikan pekerjaan sehari-hari juga
harus mendampingi anak-anak
belajar dan kondisi yang demikian
bisa memicu terjadinya keke rasan
fisik atau verbal pada anak. “Yang
tidak kita inginkan suasana pandemi
di keluarga menimbul kan
kekerasan kare na dinamika
perubahan yang di alami oleh anak
dan orang tua tidak siap dengan

perubahan ini,” kata Fidiansjah.
Ia menekankan penting nya

orang tua, masyarakat, dan pe
merintah memerhatikan kese hatan
jiwa anak semasa pandemi.

Kementerian Kesehatan me
nyediakan layanan dukungan
kesehatan jiwa dan psikososial
bagi anak dan remaja. Warga bisa
mengakses layanan konsultasi
kesehatan jiwa gratis melalui telepon
dengan menghubungi Call Center
di nomor 119 ext 8. (Antara)

>> ANAK DAN PELAJAR...
SAMBUNGAN DARI HLM 23

pemerintah perlu melakukan
nya dengan cepat untuk meng
hindari wabah di akomodasi jenis
ini, seperti situasi di Singa pura
sebelumnya,” kata nya da lam
sebuah program radio.

Bahkan meminta peme rin tah
mengaca pada kasus Singa pura
yang menghadapi kasus pandemi
gelombang kedua yang cukup
tinggi akibat penu laran pekerja
migran yang tinggal di rumah
akomodasi padat penghuni.

Pada Agustus, hampir 50.000
dari 330.000 pekerja migran telah
tertular virus.

Ho memperkirakan ada
sekitar 7.000 pembantu yang
tinggal di rumah akomodasi agen
di Hong Kong.

“Untuk menghindari ke
mungkinan pelanggaran lara
ngan berkumpulnya dua orang,
polisi harus berpatroli di area
tempat para pembantu nong
krong, dan jika mereka tetap

berkelompok, polisi harus me
ngibarkan ben dera peringatan
biru untuk mem bubarkan
mereka,” katanya.

Hong Kong menghadapi 90
infeksi Covid-19 baru pada hari
Kamis (6/5) ketika seorang ahli
penyakit menular terkemuka
menyerukan pengujian skala
besar terhadap pembantu ru mah
tangga yang tinggal di ru mah
bersama , memperi ngat kan kota
harus bertindak cepat untuk
menghindari wabah serupa
Singapura. (bi/scmp)

>> DR HO PAK-IEUNG MINTA...SAMBUNGAN DARI HLM 01

ditutup selama 3 hari untuk
sanitasi. Namun untuk
operasional keseluruhan
kami tidak akan mengalami
kendala dan kantor cabang
kami lainnya beserta layanan
online kami akan terus
melayani PMI dan
Majikan.(*)

menemaninya, salah satunya
telah masuk ke rumah majikan
baru untuk memulai pekerjaan
barunya.  Kami telah bertindak
segera dengan Departemen
Kesehatan dan memanggil
PMI ini ke boarding house

kami malam ini sehingga
semua PMI dapat menjalani
karantina mandiri dan diuji
dengan Departemen Keseha
tan.

Sementara itu, kantor
Causeway Bay kami akan

>> BERANDA PMI GEGER...SAMBUNGAN DARI HLM 19

MMMMMANANANANANCCCCCAAAAA

SEORANG anak melintasi mural bertema COVID-19 di Jakarta, Senin
(27/7/2020). (ANTARA)
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Teh Honeybush
Nikmat dan Menyehatkan

S

Hong Kong, BI – Membicarakan ramuan teh memang tak akan ada
habisnya,  coba ingat-ingat sudah ada berapa macam ramuan
minuman teh yang pembaca Berita Indonesia temui atau icipi?

ideal ya.
4. Meringankan gejala menopause
Seiring ber tambahnya usia, produksi

hormon estrogen akan berkurang. Penurunan
hormon inilah yang menjadi salah satu
penyebab wanita mengalami gejala meno-
pause.

Untuk meredakan gejala menopause yang
menggangu kenyamananmu, cobalah untuk ru-
tin mengonsumsi teh honeybush. Teh ini me-
ngandung antioksidan isoflavon yang memiliki
sifat fitoestrogen, yaitu senyawa kimia yang
bisa bertindak sebagai hormon estrogen di
dalam tubuh.

5. Mengendalikan kadar gula darah
Kandungan senyawa polifenol pada teh

honeybush diketahui dapat membantu mence-
gah, mengendalikan, dan mengobati diabetes
tipe 2. Teh herbal ini juga mampu mencegah
komplikasi diabetes, seperti kerusakan ginjal
dan sistem saraf. Namun, masih perlu penelitian
lebih lanjut untuk membuktikan manfaatnya yang
satu ini.

6. Mencegah pertumbuhan sel kanker
Manfaat lain dari teh honeybush adalah mam-

pu mencegah, menghancurkan, dan menghambat
pertumbuhan sel kanker. Manfaat ini ada berkat
tingginya kandungan senyawa mangiferin pada
teh honeybush. Meski begitu, masih perlu pene-
litian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas
teh ini dalam mencegah atau mengobati kanker.

Selain manfaat yang telah disebutkan di
atas, teh honeybush juga diketahui dapat meri-
ngankan gejala gangguan pernapasan, baik itu
yang disebabkan oleh pilek, flu, atau bahkan
TBC, serta meningkatkan sistem imunitas tubuh.

Sejauh ini, belum ada laporan tentang efek
samping setelah mengonsumsi teh honeybush.
Jadi, kamu bisa rutin mengonsumsinya dan
memasukkan teh honeybush ke dalam daftar
menu minumanmu sehari-hari. Namun, pastikan
kamu merebus teh dengan air mendidih untuk
membunuh bakteri yang mungkin mengon-
taminasi teh selama proses produksi, ya.

Jika kamu sedang menjalani pengobatan
tertentu atau menderita suatu penyakit dan
ingin menggunakan teh honeybush sebagai
pengobatan alternatif, sebaiknya konsultasikan

dulu dengan dokter. (bi)

AAT ini mari kita bicara tentang Teh
Honeybush yang memiliki rasa yang
lezat, mengandung banyak mineral, seper-

ti zat besi, kalium, kalsium, tembaga, seng, mag
nesium, mangan, dan sodium, serta senyawa
tumbuhan lain yang bertindak sebagai anti-
oksidan. Selain, itu teh ini juga bebas dari kafein.

Dilansir alodokter berikut manfaat
kesehatan teh honeybush:

1. Menjaga kesehatan tulang
Kepadatan tulang dapat berkurang seiring

dengan pertambahan usia. Jadi, penting bagi
kamu untuk senantiasa menjaga kesehatan tu-
lang sejak dini agar kepadatan tulang terjaga
dan kamu pun terhindar dari penyakit radang
sendi dan osteoporosis.

Nah, salah satu cara yang bisa kamu tempuh
untuk menjaga kesehatan tulang adalah dengan
rutin mengonsumsi teh honeybush. Teh ini
mengandung senyawa mangiferin dan hesperi-
din yang mendukung pembentukan sel-sel

tulang dan melindunginya dari kerusakan.
2. Meningkatkan kesehatan kulit
Memiliki kulit yang sehat tentu dambaan

bagi semua orang. Untuk mewujudkannya, teh
honeybush bisa kamu andalkan. Beberapa
penelitian menyatakan bahwa teh herbal ini me-
miliki senyawa dengan sifat antipenuaan yang
dapat melindungi kulit dari radiasi sinar UV,
serta mengurangi kerutan, meningkatkan elas-
tisitas, dan menghidrasi kulit.

3. Mencegah obesitas
Sebuah penelitian menyatakan bahwa

kandungan antioksidan polifenol pada
tanaman honeybush mampu
menghambat dan mengurangi
penumpukan jaringan lemak di
dalam tubuh, sehingga dapat
mencegah obesitas. Meski
begitu, pastikan kamu tetap men-
jalani pola makan sehat dan rutin
berolahraga agar berat badanmu tetap

HONG KONG, BI - Liver atau hati
memiliki fungsi penting bagi
kesehatan, maka dari itu
perhatikan kesehatannya dan
kenali apa – apa yang bisa
membuatnya sakit.

Penyebab penyakit liver ada
berbagai macam, mulai dari

gaya hidup yang salah, infeksi,
dan kondisi kesehatan lain yang
memengaruhi liver. Penyakit
liver sering kali sulit diobati dan
berakibat fatal, karena gejala
penyakit ini terkadang baru
muncul setelah fungsi hati
dalam keadaaan rusak parah.

Melansir alodokter.com,
berikut ragam penyebab timbul-
nya sakit liver:

1. Infeksi
Virus dan parasit dapat me-

nginfeksi liver dan menyebab
kan peradangan yang meng-
ganggu fungsinya. Infeksi hati
yang paling umum terjadi adalah
hepatitis A, hepatitis B, dan
hepatitis C.

Metode penyebaran infeksi
berbeda-beda, tergantung
penyebab infeksi. Infeksi virus
hepatitis A biasanya terjadi me-
lalui kontaminasi makanan, se-
mentara infeksi virus hepatitis
B dan hepatitis C terjadi melalui
darah, misalnya pada
penggunaan jarum suntik ber-
sama atau hubungan seks yang
tidak aman (tanpa kondom).

Kenali Ragam Penyebab Penyakit Liver
Infeksi parasit pada liver

memang cukup jarang terjadi,
tapi dampak yang terjadi bisa
fatal. Biasanya infeksi ini terjadi
sebagai komplikasi dari infeksi
lain, misalnya amoebiasis yang
bisa menyebabkan abses hati,
dan taeniasis yang bisa menye-
babkan kista cacing pita pada
hati.

2. Kelainan sistem
kekebalan tubuh
Adanya kelainan sistem

kekebalan tubuh atau autoimun
dapat menyebabkan penyakit
liver. Pada kondisi ini, sel imun
menyerang sel sehat dalam
tubuh, termasuk sel hati. Kondisi
ini dapat menyebabkan hepati-
tis yang tentunya mengganggu
fungsi liver.

3. Konsumsi alkohol secara

berlebih
Penyebab penyakit liver

berikutnya adalah konsumsi
alkohol berlebihan. Kecanduan
alkohol dapat meningkatkan
risiko terjadinya penyakit liver,
karena alkohol dapat meracuni
sel-sel hati dan secara perlahan
menurunkan fungsi hati hingga
hati rusak total.

Saat kerusa-
kan hati terjadi,
jaringan hati
yang sehat akan
tergantikan de-
ngan jari-
ngan pa-
rut. Jika
sebagian
b e s a r
jaringan
hati sudah
tergantikan
d e n g a n
j a r i n g a n

parut, kondisi ini dinamakan si-
rosis. Pada tahap ini, kemung-
kinan organ hati untuk disela-
matkan sudah kecil.

4. Obesitas
Obesitas dapat memicu

perlemakan hati. Penumpukan
lemak hati yang berlebihan
dapat menyebabkan peradangan
dan penurunan fungsi hati. Efek
yang disebabkan kondisi ini tak

>> BERSAMBUNG
KE HLM 22
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AL ini dipastikan setelah
integrasi antara WhatsApp
Web dan Messenger
Rooms akhirnya dirilis.

Kehadiran fitur ini sebenar-
nya sudah diketahui lewat versi
beta beberapa bulan lalu. Namun
baru dalam versi WhatsApp Web

2.2031.4 atau yang paling
terbaru, fitur tersebut digulirkan.

Dikutip dari Livemint, Senin
(3/8/2020), fitur integrasi dengan
Messenger Rooms ini hanya
dapat diakses melalui versi
Web. Karenanya, fitur ini tidak
dapat ditemukan pada versi

mobile, baik Android dan iOS.
Meski sudah rilis, fitur ini

sebenarnya tidak akan meng-
gunakan platform WhatsApp
untuk berkomunikasi.

Nantinya, pengguna yang
ingin melakukan panggilan
video hingga 50 orang sekaligus
akan tetap dibawa ke layanan
Messenger.

Tombol untuk membuat
Rooms dapat diakses dari tiga

Pengguna WhatsApp Kini
Bisa Lakukan Panggilan Video ke 50 Orang

Jakarta, BI - Pengguna WhatsApp akhirnya bisa
melakukan panggilan video hingga ke 50 orang.

H

jauh berbeda dengan konsumsi
alkohol secara berlebih.

Sel sehat pada hati dapat
rusak akibat peradangan dan
tergantikan oleh jaringan parut
hingga akhirnya terjadilah siro-
sis. Setelah terjadi sirosis, keru-
sakan hati sudah permanen. Hal
ini dapat memicu terjadinya
gagal hati dan juga kanker hati.

5. Kelainan genetik
Kelainan genetik yang diwa-

risi dari orang tua dapat me-
nyebabkan hati ditumpuki ber-
bagai zat yang bisa memicu ke-
rusakan. Beberapa kelainan
genetik yang bisa menjadi pe-
nyebab penyakit liver adalah
hemokromatosis, penyakit Wil-
son, dan defisiensi alpha 1
antitripsin.

Selain penyebab penyakit
liver di atas, konsumsi obat-

obatan tertentu secara berlebih,
diabetes tipe 2,  dan paparan ba-
han kimia atau racun tertentu
juga bisa menyebabkan penya-
kit liver.

Penyakit liver bisa berkem-
bang hingga fungsi hati rusak to-
tal dan tidak bisa dikembalikan
lagi. Satu-satunya jalan adalah
transplantasi hati.

Siapa pun tentunya tidak
ingin ini sampai terjadi. Itulah
mengapa penyebab penyakit
liver perlu diketahui.

Apabila Anda memiliki
salah satu penyebab penyakit
liver dan mengalami gejala
seper ti kulit dan mata yang
menguning, nyeri perut, perut
bengkak,  mual, muntah, atau
tubuh mudah memar, segera
konsultasikan dengan dokter
guna mendapatkan penanganan
yang tepat.(bi)

>> KENALI RAGAM P.ENYEBAB..SAMBUNGAN DARI HLM 21

titik yang ada di bagian pojok
kanan atas kolom percakapan.
Pengguna akan melihat ikon
Rooms yang berada di opsi pal-
ing bawah dan tinggal meng-
kliknya.

Setelah diklik, jendela baru
akan dibuka di layar dan
pengguna tinggal memasukkan
akun Facebook untuk memulai
Rooms.

Selain langsung melalui
laman chat baik personal
maupun grup, pengguna
WhatsApp dapat membuat
Rooms dengan mengklik tiga
titik yang ada di bagian kiri atas
layar dan pilih ‘Create a room’.
(liputan6)

kemoterapi sebanyak 6 kali
untuk mencegah penyebaran.
Tampilan bintang sinetron
Mawar Melati pun berubah
tanpa sehelai rambut pun.

Feby juga menyampaikan
kondisinya setelah divonis
kanker ovarium. Perempuan
berusia 42 tahun tersebut
mengaku kondisinya baik-baik
saja. Bahkan ia juga sudah bisa
berolahraga ringan.

“Sebenarnya keadaan saya

sekarang sudah baik-baik saja,
sudah enggak lemes. Sekarang
juga sudah di rumah dan
mungkin kegiatan juga dibatasi,
tapi sudah bisa olahraga,
kemarin juga treadmill dan
berenang,” ujarnya.

“Saya juga sudah mulai
jalan-jalan sekitaran Bali. Ya,
saya normal dan baik-baik saja.
Walaupun dengan keadaan
yang botak ini,” kata Feby.
(Okezone/bi)

>> FEBI FEBIOLA CERITAKAN..SAMBUNGAN DARI HLM 13

“Menjualnya kepada peme-
rintah berar ti tidak ada jalan
pintas... mereka transparan,”
kata Lazier dalam pernya-
taannya di sebuah upacara di
tambang yang terletak di utara
Mirerani.

Penambang kerap menge-
luh tentang pembayaran yang
terlambat dari pemilik tambang,
menurut wartawan BBC Abou-
bakar Famau yang melaporkan
dari ibu kota Dodoma.

Setelah menjual dua batu
mulia dengan berat 9,2 kg dan

5,8 kg, Lazier - ayah dari 30
anak - mengatakan kepada BBC
bahwa dia akan menggelar
sebuah pesta.

Akan tetapi, setelah
berhasil menjual batu mulia
ketiganya Senin (03/08) lalu,
dia mengatakan bahwa uang
dari hasil penjualan itu akan
digunakan untuk membangun
sekolah dan fasilitas kesehatan
di distrik Simanjiro di utara
Manyara.

Dia mengatakan kepada
BBC bahwa keberuntungannya

dua bulan lalu tidak akan
mengubah gaya hidupnya. Dia
mengaku berencana untuk terus
memelihara sapinya yang
berjumlah 2.000.

Laizer menambahkan
bahwa dirinya tidak perlu meng-
ambil tindakan pencegahan
tambahan meskipun dirinya
menjadi miliarder dalam
semalam.

Beberapa penambang skala
kecil seperti Laizer memper-
oleh lisensi pemerintah untuk
menggali Tanzanite, tetapi pe-
nambangan ilegal banyak
terjadi terutama di dekat

tambang yang dimiliki oleh
perusahaan besar.

Pada 2017, Presiden
Magufuli memerintahkan militer
untuk membangun tembok
sepanjang 24 km di sekitar
lokasi penambangan Merelani
di Manyara, yang diyakini
sebagai satu-satunya sumber
Tanzanite di dunia.

Setahun kemudian, peme-
rintah melaporkan peningkatan
pendapatan di sektor per-
tambangan dan menghu-
bungkan kenaikan tersebut
dengan pembangunan tem-
bok.(bi/BBC)

>> PENAMBANG KAYA MENDADAK..SAMBUNGAN DARI HLM 13

langsung Pak Kapolda untuk
membagikan satu juta masker
kepada masyarakat Kabupaten
Mojokerto mulai hari ini sampai
17 Agustus,” kata Dony kepada
wartawan di lokasi, Rabu (5/8/
2020).

Pada hari pertama sore ini,
lanjut Dony, pihaknya mem-
bagikan 1.000 masker merah
putih di dua lokasi tersebut.
Pihaknya sengaja membagikan
masker bercorak merah putih
yang merupakan warna bendera

Indonesia untuk menyambut HUT
Kemerdekaan RI 17 Agustus
nanti. “Harapan kami rasa cinta
masyarakat terhadap NKRI terus
bertambah. Juga meningkatkan
kesadaran masyarakat agar
selalu disiplin mematuhi protokol
kesehatan untuk nantinya
bersama-sama memutus mata

rantai penularan COVID-19,”
terangnya.

Satu juta masker merah
putih, tambah Dony, dibagikan di
tempat-tempat keramaian di
Kabupaten Mojokerto. “Kami
memilih sasaran tempat-tempat
keramaian untuk mengantisipasi
klaster baru,” tandasnya. (detik)

>> SAMBUT HUT RI..SAMBUNGAN DARI HLM 18

UMKM di wilayah Kalasan
sehingga pendapatan masya-
rakat akan mengalami pening-
katan.

“Jumlah UMKM yang masuk
dalam pemasaran ‘Warung
Kalasan’ berjumlah 81 UMKM
dan terdiri dari 87 produk,”
katanya.

Ia mengatakan seluruh
produk dan anggota UMKM yang
masuk dalam pemasaran

“Warung Kalasan” tersebut
sebelumnya telah dilakukan
kurasi dengan tolak ukur
kelengkapan administrasi
seperti surat izin usaha mikro
kecil dan BPOM.

Bupati Sleman Sri Purnomo
menilai adanya “Warung
Kalasan” tersebut sebagai
upaya nyata dalam mendukung
pengembangan ekonomi mikro
di wilayah Kecamatan Kalasan.

“Keberadaan warung ini
yang notabene berisikan UMKM
diharapkan dapat mendukung
dan mempercepat bangkit dan
berkembangnya UMKM Kala-
san di tengah pandemi COVID-
19 dan utamanya di tengah
kemajuan zaman dan per-
kembangan teknologi,” kata-
nya.

Menurut Sri Purnomo,
upaya memberdayakan
UMKM menjadi rantai eko-
nomi masyarakat merupakan

upaya yang sangat mendesak
dan vital untuk di lakukan
karena wabah COVID-19 saat
ini  memberikan damapak
yang cukup s igni f ikan
terhadap usaha keci milik
masyarakat.

“Saya berharap keber-
adaan ‘Warung Kalasan’ ini
mampu memberikan manfaat
yang positif dan maksimal
bagi pengembangan UMKM
dan masyarakat di Kecamatan
Kalasan,” katanya. (Antara)

>> BUPATI SLEMAN RESMIKAN...SAMBUNGAN DARI HLM 07
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A juga mengatakan kembali
membawa siswa bersekolah
secara aman harus menjadi
“prioritas utama”.
Guterres menyebutkan

bahwa pada pertengahan Juli
terjadi penutupan sekolah di 160
negara sehingga berdampak
pada lebih dari 1 miliar siswa.
Selain itu, sedikitnya 40 juta
anak ketinggalan sekolah

pendidikan dini.
Ini terjadi di atas lebih dari

250 juta anak yang telah keluar
sekolah sebelum pandemi dan
hanya seperempat dari siswa
sekolah menengah di negara
berkembang lulus dengan kete-
rampilan dasar, katanya melalui
pernyataan.

“Kini kita menghadapi
bencana generasi yang dapat

menyebabkan potensi manusia
jadi sia-sia, mengacaukan ke-

majuan puluhan tahun dan
mempertajam ketidaksetaraan

PBB Sebut Dunia Sedang Hadapi
“Bencana Generasi” dalam Pendidikan

I

NEW YORK, BI -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres pada Selasa (4/8) memperingatkan
bahwa dunia menghadapi “bencana generasi”
akibat penutupan sekolah di tengah pandemi virus
corona.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres . (Antaranews)

yang mengakar,” kata Guterres
saat meluncurkan kampanye
“Selamatkan Masa Depan
Kami” yang diusung oleh PBB.

“Begitu transmisi COVID-19
lokal terkendali, mengizinkan
siswa kembali ke sekolah dan
lembaga pendidikan seaman
mungkin harus menjadi prio-
ritas utama,” katanya. “Konsul-
tasi dengan orang tua, wali, guru
serta kaum muda menjadi hal
mendasar.”

Rekomendasi PBB agar
pendidikan global kembali ke
jalurnya muncul saat Presiden AS
Donald Trump yang meminta agar
sekolah kembali dibuka

menghadapi penentangan dari
sejumlah guru dan orang tua
sementara COVID-19 melonjak di
banyak wilayah negara tersebut.

Virus corona, yang pertama
kali muncul di China tahun lalu,
telah menginfeksi 4,6 juta orang
di AS dan membunuh lebih dari
155.000 warga Amerika sejak
Februari, menurut hitungan
Reuters. Kematian naik di atas
25.000 pada Juli dan kasus
meningkat dua kali lipat di 19
negara bagian . Secara global
virus corona telah menginfeksi
18,1 juta orang dengan lebih dari
689.000 kematian, menurut data
Reuters. (Reuters/Ant)

BANJAR, BI -- Caca Alfarizki
(10), siswa kelas IV A sekolah
dasar negeri (SDN) 1 Kota
Banjar memilih untuk belajar
sendiri di ruang perpustakaan
sekolahnya. Ia tidak bisa belajar
secara daring di rumahnya
seperti teman-temannya yang
lain karena tidak memiliki
gawai.

Wali Kelas IV A, SDN 1 Kota
Banjar, Ela Susilawati
mengatakan, Caca satu-
satunya siswa di kelas yang
tidak punya gawai untuk belajar
secara daring. Melihat kondisi
tersebut, pihak sekolah pun

Tak Punya Gawai, Seorang Siswa Belajar Sendiri di Sekolah

>> BERSAMBUNG KE HLM 19
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Anak dan Pelajar Hadapi Tekanan
Psikososial semasa Pandemi

kemudian membiarkan Caca
belajar di sekolah.

“Orang tua Caca memang
tidak memiliki gawai yang dapat
digunakan untuk pembelajaran
secara daring. Jadi dia setiap
hari datang ke sini (sekolah), tapi
hanya dikasih waktu 90-120
menit per harinya,” kata Ela,
Kamis (30/9).

Setiap harinya, Caca harus
datang pukul 09.00 WIB ke
sekolah untuk menerima materi
pelajaran. Biasanya, ia selalu
dijemput oleh gurunya untuk
pergi ke sekolah.

Di sekolah, Caca belajar

seorang diri di ruang
perpustakaan menggunakan
laptop inventaris dan diawasi
langsung oleh gurunya.

Ela menyebut, proses
kegiatan belajar mengajar
secara daring sebetulnya
menjadi kendala sendiri bagi
sekolah-sekolah yang ada di
daerah. Hal tersebut
dikarenakan belum semua or-
ang tua siswa memiliki gawai
yang bisa digunakan oleh anak-
anak mereka belajar.

Atas dasar hal tersebut, dia

JAKARTA, BI -- Direktur Pence-
gahan dan Pengendalian Masa-
lah Kesehatan Jiwa Kementerian
Kesehatan Jiwa Fidiansjah
mengatakan bahwa anak-anak
dan pelajar menghadapi pening-
katan tekanan psikososial se-
masa pandemi COVID-19.

Saat menyampaikan ketera-

ngan pers melalui telekonferensi
di Jakarta, Rabu (5/8), ia me-
ngatakan bahwa anak-anak dan
pelajar mengalami kebosanan
dan peningkatan kekhawatiran
selama pandemi, yang memak-
sa mereka dan orang tua
mereka lebih banyak berak-
tivitas di rumah.

Menurut data Kementerian
Kesehatan, selama pandemi 47
persen anak merasa bosan
tinggal di rumah, 35 persen
khawatir ketinggalan pelajaran,
15 persen merasa tidak aman,
34 persen merasa takut terse-

>> BERSAMBUNG KE HLM 20
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PEMERINTAH
akan membe-
rikan bansos

untuk mereka de-
ngan gaji di bawah
Rp5 juta,” katanya
dalam konferensi
pers terkait KSSK di
Jakarta, Rabu (5/8).

Sri Mulyani me-
nyatakan penerima
bansos itu akan mencapai 13
juta pekerja dengan anggaran
yang disiapkan mencapai Rp31
triliun.

“Sekarang sedang diiden-
tifikasi targetnya yang diper-
kirakan bisa mencapai 13 juta.
Nanti anggarannya kira-kira se-

Menkeu Sebut Pekerja Bergaji
di Bawah Rp 5 Juta Akan Dapat Bansos

“

JAKARTA, BI -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati mengatakan pekerja dengan
gaji di bawah Rp5 juta akan mendapat bantuan
sosial (bansos) dari pemerintah.

kitar Rp31 triliun,”
ujarnya.

Tak hanya itu, ia
menyatakan pening-
katan belanja peme-
rintah juga akan dila-
kukan untuk melin-
dungi masyarakat
seperti melalui ban-
tuan sosial produktif
hingga Rp30 triliun

bagi 12 juta UMKM.
Kemudian, pemerintah turut

menambah bansos untuk pem-
berian beras kepada 10 juta pe-
nerima dengan anggaran Rp4,6
triliun.

“Pemerintah juga akan
menambah bansos tunai sebe-

BANTUL, BI -- Kementerian
Pertanian mendorong para
petani untuk mengakses
kredit usaha rakyat yang
telah digelontorkan peme-
rintah melalui lembaga per-
bankan guna meningkatkan
usaha tani maupun mem-
perluas budi daya tanaman
pertanian.

“KUR itu Rp50 triliun
seluruh Indonesia sudah
diturunkan oleh Presiden dan
akan dinaikkan menjadi
Rp112 triliun pada  2021,
para petani, pesan Pak
Menteri Per tanian tidak
boleh begini terus, tangan di

Kementan Dorong Petani Akses KUR
Tingkatkan Usaha Tani

Bantul, Rabu (5/8).
Pernyataan itu disampaikan

Haris saat memberikan sam-
butan pada kegiatan Gerakan
Tanam Bawang Merah dan Aksi
Iklim Melalui Panen Hujan dan
Irigasi Hemat Air Untuk
Peningkatan Indeks Per tana-
man di Lahan Kering dan Sawah
Tadah Hujan di Dusun
Nawungan, Desa Selopamioro,
Kabupaten Bantul, DIY.

Menurut dia, para petani
tidak boleh selalu ‘tangan di ba-
wah’ atau mengandalkan ban-
tuan dari pemerintah pusat,
karena Kementan tidak lagi ke
mana mana menyampaikan
bantuan dan seterusnya kepa-

salah satu upaya pemerintah
untuk membantu memulihkan
daya beli masyarakat sehingga
pemulihan ekonomi nasional
dapat dipercepat.

“Berbagai bansos yang to-
tal anggarannya sebesar
Rp203,9 triliun untuk 2020 ini di
dalam rangka menghadapi
COVID-19 dan kenaikan belanja
bansos hingga semester I sudah
mencapai 59,9 persen,” kata-
nya.

Sri Mulyani menjelaskan
stimulus untuk perlindungan
sosial yang memiliki anggaran
sebesar Rp203,9 triliun hingga
kini telah terealisasi Rp85,3
triliun.

“Presiden telah melakukan
langkah-langkah bagi seluruh
kementerian untuk mengak-
selerasi penggunaan anggaran
yang sudah ditetapkan dalam
Perpres 72/2020,” ujarnya.
(antara)

da petani karena dikha-
watirkan petani tidak bisa
mandiri.

“Harapan Pak Menteri
anggaran Rp50 triliun yang ada
di bank-bank itu bisa diakses
oleh petani. Sebutannya KUR,
dan memang petani kalau
kredit tidak berani, padahal
kalau dihitung analisis ekono-
minya kredit itu bisa dikem-
balikan, dan pinjaman bisa
sampai Rp500 juta,” katanya.

Dia mengatakan realisasi
KUR di seluruh Indonesia
hingga saat ini baru sebesar
23 persen, sehingga harapan
dari Menteri Per tanian dan
Presiden, KUR tersebut bisa
diakses petani melalui korpo-
rasi petani, sehingga peman-
faatan juga untuk pengem-
bangan usaha bersama.

“Dan petani harus bareng,
kerja bersama, jangan sendiri-

sendiri, jual bawang bareng,
jangan ada kelompok tani satu
sempalan menjual sendiri,
karena kalau harganya jatuh,
akibatnya semua terpenga-
ruh,” katanya.

Dia juga mengatakan saat
ini melalui pesan Menteri,
Kementan sedang fokus me-
ngembangkan sistem perbe-
nihan tanaman hortikultura di
beberapa daerah, yang nanti
akan menjadi taman teknologi
untuk pengembangan hortikul-
tura.

“Dan kemudian memba-
ngun korporasi bergandengan
tangan dengan teman industri
untuk bisa meningkatkan nilai
tambah. Kami Balitbangtan
siap memberikan pendam-
pingan untuk kawan-kawan
petani maju bersama, mem-
bangun dari desa dan datang
dari bawah,” katanya. (antara)

sar Rp500.000 per penerima
kartu sembako,” ujarnya.

Ia menuturkan berbagai
langkah tersebut merupakan

SEKRETARIS Balitbangtan Kementan Haris Syahbuddin saat sambutan
pada kegiatan Gerakan Tanam Bawang Merah dan Aksi Iklim Melalui
Panen Hujan dan Irigasi Hemat Air Untuk Peningkatan Indeks
Pertanaman di Lahan Kering dan Sawah Tadah Hujan di Dusun Nawu-
ngan Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul, DIY.  ANTARA)

bawah,” kata Sekretaris Badan
Penelitian dan Pengembangan

Per tanian (Balitbangtan)
Kementan Haris Syahbuddin di

Sri Mulyani
Menkeu
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UGA, ada otot ekstrinsik
dan intrinsik di tangan
yang bertanggung jawab
untuk menghasilkan keku-

atan yang diperlukan untuk
mencengkeram benda.

Penuaan mempengaruhi
fungsi otot-otot ini, sehingga
menyebabkan kekuatan geng-
gaman yang lebih lemah.

Apa Saja yang Akan Anda
Alami Jika Usia Tak Lagi Muda
1. Penuaan
Pada umumnya, setelah usia 65 tahun kekuatan
untuk menggenggam mulai melemah dan itu
mungkin disebabkan oleh kondisi medis yang
mendasarinya seperti osteoarthritis atau
rheumatoid arthritis.

Untuk meningkatkan keku-
atan genggaman, Anda dapat
melakukan beberapa latihan
yang dapat  membantu
menguji kekuatan di tangan
Anda.

2. Keriput
Tangan adalah salah satu

area per tama yang mulai

menunjukkan tanda-tanda
penuaan. Seiring bertambahnya
usia, kulit kehilangan elastisitas
karena produksi kolagen
melambat seiring waktu dan
kulit cenderung menjadi lebih
tipis dan kering.

Saat kulit Anda tidak
memiliki kelembaban dan
elastisitas yang cukup, kerutan
muncul.

Kerutan tidak bisa diobati
tetapi bisa ditunda dengan
mengonsumsi makanan yang
kaya vitamin dan mineral,
banyak minum air putih, dan
menggunakan krim tangan
pelembab.

3. Osteoartritis tangan

Getaran tangan juga dapat
terjadi karena stres, memiliki
terlalu banyak kafein, kadar gula
darah rendah, stroke atau
penyakit Parkinson. Pengobatan
dan terapi fisik dapat membantu
mengobati tremor tangan.

5. Muncul bintik-bintik
penuaan

Bintik-bintik penuaan adalah
area kecil dan gelap pada kulit
yang biasanya muncul di area
yang terkena sinar matahari

seperti tangan,
wajah, lengan,

dan bahu.
M e r e k a

sangat umum pada orang
dewasa yang berusia
lebih dari 50 tahun, tetapi
orang yang lebih muda
juga dapat mengem-
bangkan bintik-bintik usia

karena paparan sinar mata-
hari yang ekstrem.

Obat-obatan, kulit kimia,
dan mikrodermabrasi dapat
membantu mengobatinya.
(dwk)

J

4. Tremor
Prevalensi tremor tangan

meningkat seiring bertambah-
nya usia, namun, itu juga dapat
mempengaruhi orang muda.
Getaran aksi terjadi selama
gerakan tangan dan getaran saat
istirahat terjadi ketika tangan

Anda dalam
k e a d a a n

diam.

Osteoartritis tangan adalah
kondisi umum dan serius yang
menyebabkan rasa sakit dan
membatasi pergerakan sendi
yang terkena. Ini meningkat

seiring ber-
tambahnya
usia sese-
orang dan
m e m p e -
ngaruhi wanita.
Analgesik dan
obat antiinflamasi non-
steroid dapat membantu
meringankan gejala
osteoartritis.

Hilangkan Bekas Jerawat Secara Alami dan Gampang
HONG KONG, BI – Bopeng be-
kas jerawat memang i bukan
masalah besar, tapi noda bekas
jerawat di wajah dapat mem-
buat seseorang menjadi kurang
percaya diri. Anda yang men-
galami hal ini tidak perlu kha-
watir, ada cara menghilangkan
bekas jerawat secara alami
yang mudah untuk diprak-
tikkan. Bahan alami yang digu-
nakan pun juga mudah untuk
didapat.

Sebelum memutuskan
untuk melakukan perawatan
wajah di klinik kecantikan, tak
ada salahnya untuk mencoba
menghilangkan bekas jerawat
secara alami di rumah. Selain
mudah didapat, perawatan
wajah dengan menggunakan
bahan alami juga cenderung
lebih murah dan minim efek
samping.

Berikut ini bahan-bahan
alami yang dapat membantu

menghilangkan bekas jerawat:

Lidah buaya
Anda bisa memanfaatkan

lidah buaya sebagai bahan
alami untuk menghilangkan
bekas jerawat. Lidah buaya
diklaim mampu memudarkan
noda hitam bekas jerawat
karena mengandung aloin, yaitu
senyawa yang dapat
mencerahkan area kulit yang
gelap. Senyawa aloin ini ter-

dapat pada gel lidah buaya.

Jus lemon
Meski perlu diteliti lebih

lanjut, banyak orang yang
menggunakan jus lemon untuk
menghilangkan noda bekas
jerawat. Kandungan vitamin C
dan antioksidan yang terdapat
pada lemon dipercaya mampu
memudarkan noda bekas
jerawat di wajah dengan baik.

Sayangnya, kulit sensitif

dan kering sebaiknya tidak
memanfaatkan jus lemon
untuk menghilangkan bekas
jerawat secara alami, karena
rentan untuk mengalami iritasi.

Baking soda
Baking soda ber fungsi

sebagai pengelupas sel kulit
mati sehingga mampu mem-
bantu mengurangi bekas jera-
wat. Anda disarankan untuk
segera mengaplikasikan pe-
lembap wajah setelah mela-
kukan perawatan dengan bak-
ing soda agar kulit tidak men-
jadi kering.

Selain itu, jangan lakukan
perawatan ini lebih dari dua
kali dalam seminggu. Cara-
nya, campur dua sendok
baking soda dan air hingga
membentuk pasta.
Aplikasikan ke wajah, sam-
bal pijat dengan gerakan
melingkar. Diamkan selama

10 – 15 menit lalu bilas hingga
bersih.

Madu
Madu tidak hanya mampu

menghilangkan bekas jerawat
secara alami, namun juga
dapat mempercepat penyem-
buhan luka dan mengurangi
potensi pembentukan jaringan
parut pada luka. Untuk meng-
hilangkan bekas jerawat seca-
ra alami, gunakan madu seba-
gai masker.Cara mengguna-
kan masker madu sebagai
masker terbilang mudah.

Anda hanya perlu mem-
bersihkan dan membilas

wajah menggunakan air hangat
agar pori-pori wajah terbuka.
Setelahnya, oleskan madu ala-
mi ke wajah dan diamkan sela-
ma 30 menit. Bersihkan de-
ngan air hangat kembali lalu bi-
las kembali dengan air dingin
agar pori-pori wajah kembali
tertutup.

Ternyata menghilangkan
bekas jerawat secara alami
tidak sesulit yang dibayangkan.
Lakukan perawatan dengan
rutin agar bekas jerawat dapat
segera hilang.

Apabila cara menghilang-
kan bekas jerawat secara
alami telah dilakukan namun

noda bekas jerawat tak
kunjung hilang, Anda bisa
mencoba perawatan seca-
ra medis, seperti chemical
peeling, salep penghilang
bekas jerawat, laser pada
wajah, atau needling. (bi/
alodokter)
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ETUNJUK Pelaksanaan
Pelayanan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia
pada Masa Adaptasi Ke-

biasaan Baru ini disusun seba-
gai upaya pelindungan bagi
CPMI yang akan bekerja di
negara tujuan penempatan pada
masa adaptasi kebiasaan baru,
dan sebagai petunjuk yang
mengatur pelaksanaan pelaya-
nan penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru
yang wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan PMI.

“Surat Edaran ini memuat
beberapa poin penting, yaitu
memastikan aspek keselama-

tan jiwa para PMI diatas segala-
galanya sebagai wujud keha-
diran negara untuk memberikan
pelindungan menyeluruh bagi
PMI, memastikan setiap taha-
pan proses penempatan me-
matuhi protokol kesehatan
secara ketat, dan memastikan
tidak adanya pembebanan
biaya pemeriksaan PCR kepada
CPMI/PMI,” papar Benny.

Benny menjelaskan, BP2MI
juga telah berkoordinasi dengan
Ketua Satuan Tugas Komite
Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional,
yang akan meminta arahan lebih
lanjut kepada Menko Pereko-

nomian selaku Ketua Komite
Kebijakan Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi
Nasional Terkait skema pembi-
ayaan tes PCR bagi CPMI, lanjut

New Normal, Penempatan PMI
Dilakukan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

JAKARTA, BI – BP2MI mengeluarkan surat edaran
berupa petunjuk pemberangkatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

Benny,  BP2MI ingin memasti-
kan bahwa CPMI tidak dibe-
bankan biaya pemeriksaan PCR,
baik dalam proses penempatan
maupun saat tiba dan berada di

negara tujuan penempatan.
Seper ti yang diketahui,

Kepmenaker Nomor 294 tahun
2020 menyebutkan bahwa
pembukaan penempatan PMI

JAKARTA, BI - Kepala Badan Pe-
lindungan Pekerja Migran Indo-
nesia (BP2MI), Benny Rham-
dani, bertemu langsung dengan
Kepala Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB), Doni
Monardo untuk membahas
rencana pengadaan Tes PCR
bagi Calon Pekerja Migran In-
donesia (CPMI), di Kantor BNPB
senin (3/8) lalu.

Dalam per temuan ini,
Benny menyampaikan bahwa
sebanyak 88.973 orang CPMI
siap diberangkatkan untuk
bekerja ke luar negeri, setelah
sebelumnya ter tunda akibat
pandemi Covid-19.

“Akibat Covid-19, maka
Kementerian Ketenagakerjaan
mengeluarkan Kepmenaker
Nomor 151 tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Pe-
nempatan Pekerja Migran Indo-
nesia (PMI). Namun pada

Kamis, 30 Juli 2020 minggu lalu
telah dikeluarkan Kepmenaker
Nomor 294 tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan PMI
pada Masa Adaptasi Kebiasaan
Baru. Ini memungkinkan ada-
nya pemberangkatan 88.973 or-
ang CPMI tersebut ke 14 negara
penempatan,” ungkap Benny.

Ia menambahkan, bahwa
para CPMI ini harus melakukan

tes PCR sebelum diberang-
katkan, agar tidak timbul perma-
salahan di negara penempatan.

“Untuk itu, tes PCR ini perlu
dilakukan sebelum mereka
berangkat ke negara penem-
patan. Baiknya tes ini dilak-
sanakan sebanyak tiga kali,
yakni pertama saat mereka ber-
ada di Balai Latihan Kerja Luar
Negeri (BLKLN) di daerah, kedua

saat mengikuti Orientasi Pra
Pemberangkatan (OPP) di
Jakarta, dan ketiga saat sudah
tiba di negara penempatan. Un-
tuk tes ketiga ini jelas akan dibi-
ayai oleh perusahaan pengguna
jasa CPMI tersebut,” tutur
Benny.

Lalu mengenai biaya yang
dikeluarkan untuk mengikuti dua
tes PCR awal, Kepala BP2MI
berkoordinasi dengan Kepala
BNPB dalam hal ini sebagai
Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19.

Diharapkan seluruh biaya
tersebut tidak dibebankan
kepada para CPMI.

Untuk itu Kepala BNPB
menyampaikan agar Kepala
BP2MI segera berkoordinasi
dengan Menteri Perekonomian
mengenai kepada siapa biaya
Tes PCR ini akan dibebankan
nantinya. ** (Humas/Aff/MIT)

P

dilakukan secara bertahap dan
selektif pada negara tujuan
penempatan tertentu berdasar-
kan rekomendasi Perwakilan
Republik Indonesia atau Kantor
Dagang dan Ekonomi Indonesia
dengan mempertimbangkan
antara lain negara tujuan
penempatan terbuka bagi PMI
dan menerapkan protokol
kesehatan penanganan COVID-
19 bagi PMI.

“Terkait negara-negara
tujuan penempatan tertentu yang
sudah siap menerima tenaga
kerja asing dengan menerapkan
protokol kesehatan, akan
ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Direk-
tur Jenderal Pembinaan Penem-
patan Tenaga Kerja dan Perlu-
asan Kesempatan Kerja,”
ujarnya.*** (Humas/SD/MH)

Biaya Tes PCR Diharapkan Tidak
Dibebankan pada Calon PMI

JAKARTA, BI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan keputusannya  untuk membuka kembali
penempatan PMI di luar negeri dengan mempertimbangkan
kebijakan beberapa negara penem-
patan yang sudah mempersilakan
masuk tenaga kerja asing (TKA).

“Maka dipandang perlu untuk
membuka kembali kesempatan bagi
calon pekerja migran Indonesia untuk
dapat bekerja di negara tujuan penem-
patan dengan tetap mengedepankan
prinsip pelindungan hak-hak pekerja
migran serta protokol kesehatan,” kata
dia dalam konferensi pers di kantornya
minggu lalu (30/9).

Keputusan itu berlaku sejak diter-
bitkannya Keputusan Menteri Kete-
nagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

Menaker Ida menjelaskan jika ada 14 negara yang sudah
boleh memproses pemberangkatan PMI ke luar negeri, antara
lain Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Turki dan
negara bagian Timur Tengah juga UEA. (id)

Pemerintah Indonesia
Izinkan Kirim PMI Selama
Negara Tujuan Menerima

Ida Fauziyah
Menaker
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