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Memperingati HUT Kemerdekaan Disaat Pademi

pun ada mereka pasti akan di
bubsarkan oleh polisi atas nama
kesehatan.

HONG KONG, BI - Tahun 2020 ini, pandemi
merenggut kebahagiaan rakyat Indonesia dalam
merayakan HUT Kemerdekaan RI

hingga konser tingkat artis
kampung sendiri namun
sekarang tidak ada satu pun, kalau

S EDITORIAL
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Untung dunia sudah ada
internet sehingga masih ada
kegiatan agustusan yang bisa
dilakukan secara virtual, baik
acara perayaan maupun acara
pengibaran bendera merah
putih lambang kejayaan Indo-
nesia.

Di Indonesia sendiri, banyak
keluarga yang sengaja mela-
kukan lomba dan upacara ben-
dera ditingkat keluarganya
masing - masing, hal ini banyak
dilakukan oleh kalangan peso-
hor negeri Indonesia.

Semoga Pandemi segera
berlalu, semua sehat dan
kembali bahagia. Semangat
terus buat para pejuang devisa
dimana pun berada. (redaksi)

CER MIN

Selamat Tahun Baru Islam dan  Selamat Berhijrah

EBAB tidak bisalagi mela-
kukan berbagai aktivitas
perayaan secara bersamaan
dengan teman - teman dilu-

aran sana.
Pandemi membatasi kita

untuk bersosialisasi secara
dekat, jaga jarak untuk menjaga
kesehatan setiap orang agar tak
tertular virus corona baru yang
telah membunuh jutaan orang
didunia ini.

HUT Kemerdekaan RI
biasanya diperingati dengan

berbagai lomba dan acara
agustusan yang akan
melibatkan orang banyak, sebab
semakin ramai orang semakin
seru dan semakin semangat
untuk melakukan aktivitas
lomba tanpa memikirkan apa
hadiahnyya.

Tahun lalu, banyak fihak
yang mengadakan konser, dari
konser tingkat artis mahal

HONG KONG, BI - Tahun baru Is-
lam baru saja dimulai beberapa
hari, sudah tahukah kamu apa
makna yang terkandung dalam
sejarah tahun baru islam itu,
mengingat pada zaman dulu
setiap tahun baru merupakan titik
balik dari sebuah kejadian yang
luar biasa, seperti tahun gajah
yang menandaikelahiran Rasul
Muhamad SAW.

Nah, tahun hijriah rupanya
tahun baru Islam juga menandai
hijrahnya Nabi Muhammad SAW
dari Mekah menuju ke Madinah
dan menjadi peristiwa penting
lahirnya Islam sebagai agama
yang berjaya. Dari hijrah tersebut,
Islam mulai mengalami perkem-
bangan yang pesat dan semakin
luas sampai ke Mekah dan
beberapa daerah di sekitarnya.
Nabi Muhammad SAW mela-
kukan hijrah bukan tanpa alasan,
namun karena memperoleh
wahyu dan juga sebuah bentuk
respon untuk menanggapi
masyarakat Arab yang tidak
terlalu berkenan dengan ajaran
Islam.

Dengan hijrahnya Nabi
Muhammad tersebut, Islam juga
mulai mengalami peningkatan
dalam menunjukkan diri dan
menjadi negara Islam [Daulah
Islamiyah] terbentuk. Daulah
Islamiyah di zaman Nabi
Muhammad sangat menjunjung

tinggi toleransi yang termaktib
dalam Piagam Madinah.

Bersangkutan dengan hi-
jrahnya Nabi Muhammad ter-
sebut, maka ini sekaligus me-
miliki arti semangat perjuangan
tanpa mengenal kata putus asa
serta rasa optimis yang tinggi
yakni semangat hijrah dari hal
buruk menuju hal yang penuh
dengan kebaikan.

Rasulullah SAW serta para
sahabatnya melawan rasa sedih
dan juga takut saat hijrah dimana
mereka harus meninggalkan
tanah kelahiran, saudara dan juga
harta benda yang mereka miliki.

berjumlah 30 atau 31 hari kecuali
Februari 28 atau 29, maka tahun
baru Islam memiliki 29 atau 30
hari. Ini yang menyebabkan
terjadi selisih sekitar 10 sampai
12 hari setiap tahunnya.

Dengan memasuki tahun
baru Islam atau Hijriah, maka kita
sudah hijrah meninggalkan tahun
yang sudah berlalu dan memasuki
tahun yang baru.

Sementara Muharram
memiliki arti yang diharamkan
atau paling dihormati. Pada
bulan haram tersebut, umat Is-
lam diharamkan untuk
berperang dan melakukan
gencatan senjata. Dengan kata
lain, semangat Muharram
adalah semangat penuh
perdamaian. (bi)

Perbedaan tanda pergan-
tian tahun baru hijriah dengan
masehi

Tidak seperti tahun Masehi
dimana permulaan hari atau
pergantian hari terjadi di jam
00:01, namun tahun baru Islam
dimulai saat matahari terbenam
atau munculnya bulan.

Inilah yang menyebabkan
Tahun Masehi dari Isa Al Masih
dalam Islam dinamakan Tahun
Syamsyiah [matahari], sementara
untuk tahun Hijriah atau tahun
Islam dinamakan tahun Qimariah
[bulan].

Apabila tahun baru Masehi

Bersangkutan dengan
hijrahnya Nabi

Muhammad tersebut,
maka ini sekaligus

memiliki arti semangat
perjuangan tanpa

mengenal kata putus asa
serta rasa optimis yang
tinggi yakni semangat
hijrah dari hal buruk

menuju hal yang penuh
dengan kebaikan
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Hong Kong, BI -  Berita Indonesia kembali akan
bekerjasama dengan Konsulat Jendral Republik
Indonesia di Hong Kong dalam hal memahami hukum,
terutama yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang
menjadi ranah kepolisian.
DIHARAPKAN oleh pihak KJRI Hong Kong kehadiran
rubrik  “Call Police” ini akan mempermudah para WNI dan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk berkonsultasi
tentang masalah dan kesulitannya serta bagaimana
solusi atau jalan keluarnya, sebab seperti diketahui dari

SERBA-SERBI MERAYAKAN
HUT RI KE-75

BEIJING, BI  - Dalam waktu dekat,
tanpa menyebutkan tanggal dan
kapan juru bicara Kementerian Luar
Negeri Tiongkok (MFA) Zhao Lijian
menyebutkan bahwa Menlu RI Retno
Marsudi akan menjadi  menteri luar
negeri pertama di dunia yang me-
ngunjungi negaranya.

“Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi adalah menteri luar negeri
pertama yang akan diterima
Tiongkok saat pengendalian virus
sedang dilakukan secara berke-
lanjutan. Ini menunjukkan bahwa
Tiongkok dan Indonesia sama-sama

Dalam kunjungan tersebut,
Penasihat Pemerintah sekaligus
Menlu Tiongkok Wang Yi akan
bertemu Menlu Retno untuk
berdiskusi secara mendalam tentang
hubungan bilateral, kerja sama anti-
COVID-19, kerja sama Prakarsa
Sabuk Jalan (BRI), dan bertukar
pandangan tentang hubungan
Tiongkok-ASEAN serta isu-isu
internasional dan regional lainnya
yang menjadi kepentingan bersama.

“Sebagai tetangga yang penting
bagi satu sama lain dan negara
berkembang utama, Tiongkok dan

Menlu RI Retno Akan Menjadi Tamu Dunia Pertama Beijing Di Tengah Pandemi
Indonesia memiliki kepentingan
yang sama yang secara alamiah
menjadikan keduanya sebagai mitra
kerja sama,” ujar Zhao.

Masih menurut Zhao, hubungan
Tiongkok-Indonesia telah mencapai
perkembangan yang sangat pesat.

“Secara khusus, kami mencapai
hasil yang nyata dalam kerja sama
BRI dan kemajuan dalam menger-
jakan proyek-proyek andalan, seperti
jaringan kereta api cepat Jakarta-
Bandung dan Koridor Ekonomi
Komprehensif Regional,” kata diplo-
mat pria tersebut.

Sejak COVID-19 mewabah, peja-
bat tinggi kedua negara, lanjut dia,
juga telah melakukan diskusi melalui
telepon. Ia juga menyebutkan bah-
wa pemerintah pusat, pemerintah
daerah, militer, dan masyarakat sipil
juga saling memberikan bantuan satu
sama lain sehingga menunjukkan
persahabatan dan persaudaraan
kedua negara.

Tiongkok siap bekerja sama
dengan Indonesia untuk berbagai
bidang termasuk memerangi
pandemi dan melaksanakan
pembangunan. (BI/JPNN)

mementingkan hubungan bilateral,”
ujarnya.

Hong Kong, BI – Berhembus kabar di Hong Kong
terkait peraturan sosial distancing Covid-19 tidak
kan dilonggarkan hingga pengujian virus corona
secara masal selesai dilaksanakan oleh
pemerintah.

HONG KONG, BI - Akibat disahkannya UU
Keamanan RRC di Hong Kong semua produk
Hog Kong yang diekspor ke Amerika Serikat
harus diberi label “made in China”. kebijakan ini
tentu saja dirasa kurang adil untuk para
pembisnis Hong Kong.

Berkaitan dengan itu pemerintah Hong
Kong memprotes dan melawan keputusan
pemerintah Amerika Serikat memberi label
Made in China untuk semua produk ekspor
Hong Kong yang akan diberlakukan mulai 25
September 2020 mendatang.

HK Tolak Memberikan
Label Made In China

untuk Produknya
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JI coba universal, yang
melibatkan 150 titik uji
di 18 distrik, diharapkan
selesai dalam dua ming-

gu kedepan, mulai 1 September.
Terkait perkembangan

situasi penularan virus korona
lokal tampak membaik, dengan
18 kasus baru dan dua kematian
pada Kamis, jumlah infeksi harian
terendah dalam lebih dari enam
minggu.

Pemerintah mengumum-
kan bahwa beberapa layanan
publik dasar yang sebelumnya
telah ditangguhkan atau di-
kurangi akan dilanjutkan secara
bertahap mulai Senin depan (24/
8).

Penghitungan kasus yang
dikonfirmasi mencapai 4.604,

dengan 74 kematian terkait,
termasuk dua yang terbaru,
wanita berusia 72 dan 92 tahun.

Menteri kesehatan kota,
Profesor Sophia Chan Siu-chee,
sebelumnya mengatakan dia
mengharapkan 5 juta orang
untuk mengambil bagian dalam
skema pengujian sukarela.

Siapa saja yang boleh ikut
tes?

Setiap penduduk yang
menginginkan tes virus corona
dapat ikut pergi ke salah satu dari
150 stasiun swabbing yang
disiapkan ditempat – tempat
bermain dan pusat komunitas
besa. Caranya:

Peserta harus terlebih
dahulu mendaftar dalam sistem

online yang dirancang oleh Biro
Inovasi dan Teknologi, dan akan
diberi jadwal waktu peme-
riksaan.

“Pengaturan itu untuk
memastikan akan ada jarak sosial
yang cukup,” kata salah satu
sumber.

“Setelah menyelesaikan tes,
orang tersebut akan diberi tahu
dengan hasilnya melalui pesan
teks, tapi itu tidak akan disajikan
sebagai kode kesehatan.”

Tempat tes atau stasiun
swabbing akan disiapkan mulai
Rabu dan Kamis depan.

Profesor David Hui Shu-
cheong, penasihat kesehatan
masyarakat pemerintah, me-
ngatakan bahwa dia memahami
masyarakat mungkin memiliki
kekhawatiran, tetapi pengujian
skala besar akan membantu
memutus rantai penularan pada
gelombang ketiga infeksi di kota
itu. (bi)

U
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IHARAPKAN oleh
pihak KJRI Hong
Kong kehadiran
rubrik  “Call Police” ini
akan mempermu-

dah para WNI dan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk
berkonsultasi tentang masalah
dan kesulitannya serta bagai-
mana solusi atau jalan kelu-
arnya, sebab seperti diketahui
dari pengalaman selama tugas
di Hong Kong selama hampir
1,5 tahun ini ada juga kasus
yang dibiarkan berlaut-larut
penyelesaiannya karena
berbagai alasan, salah contoh-
nya kurangnya barang bukti
maupun saksi.

Mulai bulan depan, Berita
Indonesia edisi cetak Main is-
sue/ awal bulan akan meng-
hadirkan rubrik konsultasi
dengan Pak Polisi Agung
sesuai dengan masalah yang
sedang dihadapi, para
pembaca juga diperbolehkan
bertanya langsung ke email
polri@cgrihk.com atau call
center 52944184.

Kenalkan siapa Pak Polisi
Agung

Tak kenal maka tak sayang
begitulah pepatah kita. Untk
marilah sekilas mengenal
pengasuh rubkrik “call police”
Konsul Kepolisian Agung
Wahyudi. Beliau mulai bertu-
gas di Hong Kong sejak
tanggal 12-12-2018 dan mulai
efektif turun ke kebawah pada
januari 2019. Tugas pertama
di Hong Kong adalah mem-
persiapkan pengamanan
pemilu di Hong Kong dan
dengan hanya mempu-
nyai waktu 5 bulan beliau
harus mempu bekerja
sama dengan seluruh
pihak di Hong Kong agar
Pemilu dapat berjalan
aman dan lancar.

“Alhamdu l i l lah
Pemilu berjalan aman
dan lancar serta lebih
baik jika dibandingkan
dengan pemilu di 5
tahun sebelumnya di
Hong Kong”, syukur-
nya.

Sebenarnya tugas pokok
Konsul Kepolisian adalah
melaksanakan visi dan misi
Kepala Perwakilan, yaitu
diplomasi perlindungan dan
diplomasi ekonomi. Bagai-
mana KJRI Hong Kong dapat
membuat WNI yang keba-
nyakan dari mereka adalah
Pekerja Migran dapat bekerja
dan beraktifitas secara aman
dan nyaman secara fisik
maupun psikis.

Permasalahan paling
banyak menimpa PMI sebe-
narnya adalah masalah kete-
nagakerjaan, perselisihan
ketenagakerjaan, permasa-
lahan dengan  majikan, agen-
si dan pihak-pihak terkait lain-
nya seperti agensi PPTKI
maupun imigrasi. Masalah-
masalah pidana tergolong
kecil angkanya jika diban-
dingkan jumlah PMI yang
jumlahnya sekitar 167.000 or-
ang. Kasus pidana yang paling
sering terjadi adalah kasus
perelisihan hutang-piutang,
kasus pencurian, kasus peni-

Kenalan dengan Pak Polisi Agung Wahyudi
Hong Kong, BI -  Berita Indonesia kembali akan
bekerjasama dengan Konsulat Jendral Republik
Indonesia di Hong Kong dalam hal memahami
hukum, terutama yang ada kaitannya dengan
tindak pidana yang menjadi ranah kepolisian.

sak citra PMI secara umum-
nya.

Mereka tidak pernah ber-
fikir bahwa ketika seorang PMI
melakukan hal yang tidak baik
dan melanggar aturan setem-
pat, yang disebut bukan lagi
nama  Mawar atau Melati tapi
tapi PMI, jadi PMI lainnnya akan
terkena imbasnya.

Sekali melanggar hukum,
nama kita akan masuk dalam
catatam kepolisian Hong
Kong. Nama kita akan selalu
muncul apabila kita akan
mengurus sesuatu di Hong
Kong. Karena Hong Kong
memiliki pencatatan kriminal
dan database yang sangat
bagus dan terkoneksi dengan
seluruh sistem pencatatan
pemerintah.

Kasus Apa yang sering Pak
Polisi Agung Hadapi?

Kasus yang sering terjadi
adalah kasus ketenagakerjaan,
perselisihan antara PMI de-
ngan majikan, PMI dengan
agensi atau PT, ataupun antar
PMI dengan PMI lainnya.

Ada juga kasus pencurian,
narkotika, penganiayaan,
pelecehan seksual dan kasus
pinjam meminjam uang tapi
jumlahnya tak sebanyak kasus
ketenagakerjaan.

Kasus yang saat ini sedang
tren adalah kasus-kasus pinjam
meminjam dan kasus utang
piutang.

Hong Kong memberikan
kemudahan bagi siapa saja
untuk mencari pinjaman.
Hanya dengan dokumen copy
paspor ataupun HKID mereka
bisa mendapat pinjaman.

PMI dengan keterbatasan
pengelolaan akan mudah
tergiur dan akhirnya terlibat
masalah keuangan. Banak PMI
yang dimanfaatkan oleh
sesama PMI lainnya unutk
membuat pinjaman dengan
inbalan komisi.

D

puan dan kasus narkotika.
Sebagai satu-satunya

anggota Polri yang ada di KJRI
Hong Kong, Konsul Kepolisian
juga mengemban tugas seba-
gai perpanjangan tangan
Kepolisian Indonesia di Hong
Kong. Konsul Kepolisian harus
mampu bekerja sama dengan
Kepolisian Hong Kong dalam
setiap masalah yang dihadapi
WNI yang tinggal di Hong
Kong maupun warga Hong
Kong yang mempunyai
permasalahan hukum di Indo-
nesia. Kerjasama tersebut bisa
berupa pengumpulan barang
bukti, pengambilan ketera-
ngan, investigasi bersama dan
kunjungan - kunjungan yang
bersifat exchange visit mau-
pun kerjasama pengemba-
ngan kapasitas personel kedua
institusi.

Sebelum Dapat Tugas di
Hong Kong, Kemana Pak
Polisi Agung Bertugas

Ternyata Hong Kong bukan
merupakan penugasan per-

tama di luar negeri. Penu-
gasan pertama justru di

Mesir pada tahun
pada tahun 2002
sampai dengan
tahun 2005. Beliau
juga pernah
bertugas di Viet-
nam selama 3
tahun,  tugas di
beberapa negara
ASEAN seperti
M a l a y s i a ,
Singapura, Thai-
land, Filipina
dalam rangka
k e r j a s a m a
tingkat negara-
negara ASEAN.

S e l a i n

penugasan di beberapa
negara ASEAN, beliau juga
pernah ditugaskan dibeberapa
negara Eropa seperti Belanda,
Spanyol, Italia, Turki dan
Perancis dalam kerangka
kerjasama Interpol.

Bukan hanya itu, Pak Polisi
Agung juga pernah menda-
patkan penghargaan bersama
15 anggota Polri lainnya ketika
bergabung dalam Kontingen
Penjaga Perdamaian Garuda
Bhayangkara di daerah konflik
Sudan Selatan pada tahun
2014 sampai dengan 2016.

Dalam penugasan ter-
sebut kontingen Polri di-
anggap berhasil sehingga
mendapatkan pengharagaan
United Nation Medal. Bahkan
Pak Polisi Agung menda-
patkan 2 kali medali karena
penugasannya diperpanjang
karena dianggap mampu dan
menginspirasi personel PBB
lainnya.

Bicara Tentang Hong
Kong, Bagaimana Menurut
Pak Polisi Agung?

Bicara tentang Hong Kong,
Pak Polisi memiliki kesan
tersendiri dan unik. PMI Hong
Kong mempunyai kegiatan
dan kehiduapn yang sangat
unik dan berbeda dengan PMI

yang ada di negara lainnya. PMI
Hong Kong sangat dinamis
dan mempunyai kegiatan
organisasi serta komunitas
yang sangat beragam.

Latar belakang asal yang
berbeda, pendidikan berbeda,
kultur budaya yang berbeda,
cara bergaul yang berbeda
membuat Pak Polisi Agung
juga harus menggunakan
pendekatan yang berbeda.
Banyak PMI yang sangat pintar,
rajin dan berprestasi namun
ada juga PMI yang abai, nakal
yang memanfaatkan kenya-
manannya hidup di negeri
beton ini untuk melakukan
perbuatan nakal yang meru-
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dan database yang sangat
bagus dan terkoneksi dengan
seluruh sistem pencatatan
pemerintah.

Kasus Apa yang sering Pak
Polisi Agung Hadapi?

Kasus yang sering terjadi
adalah kasus ketenagakerjaan,
perselisihan antara PMI de-
ngan majikan, PMI dengan
agensi atau PT, ataupun antar
PMI dengan PMI lainnya.

Ada juga kasus pencurian,
narkotika, penganiayaan,
pelecehan seksual dan kasus
pinjam meminjam uang tapi
jumlahnya tak sebanyak kasus
ketenagakerjaan.

Kasus yang saat ini sedang
tren adalah kasus-kasus pinjam
meminjam dan kasus utang
piutang.

Hong Kong memberikan
kemudahan bagi siapa saja
untuk mencari pinjaman.
Hanya dengan dokumen copy
paspor ataupun HKID mereka
bisa mendapat pinjaman.

PMI dengan keterbatasan
pengelolaan akan mudah
tergiur dan akhirnya terlibat
masalah keuangan. Banak PMI
yang dimanfaatkan oleh
sesama PMI lainnya unutk
membuat pinjaman dengan
inbalan komisi.

D

puan dan kasus narkotika.
Sebagai satu-satunya

anggota Polri yang ada di KJRI
Hong Kong, Konsul Kepolisian
juga mengemban tugas seba-
gai perpanjangan tangan
Kepolisian Indonesia di Hong
Kong. Konsul Kepolisian harus
mampu bekerja sama dengan
Kepolisian Hong Kong dalam
setiap masalah yang dihadapi
WNI yang tinggal di Hong
Kong maupun warga Hong
Kong yang mempunyai
permasalahan hukum di Indo-
nesia. Kerjasama tersebut bisa
berupa pengumpulan barang
bukti, pengambilan ketera-
ngan, investigasi bersama dan
kunjungan - kunjungan yang
bersifat exchange visit mau-
pun kerjasama pengemba-
ngan kapasitas personel kedua
institusi.

Sebelum Dapat Tugas di
Hong Kong, Kemana Pak
Polisi Agung Bertugas

Ternyata Hong Kong bukan
merupakan penugasan per-

tama di luar negeri. Penu-
gasan pertama justru di

Mesir pada tahun
pada tahun 2002
sampai dengan
tahun 2005. Beliau
juga pernah
bertugas di Viet-
nam selama 3
tahun,  tugas di
beberapa negara
ASEAN seperti
M a l a y s i a ,
Singapura, Thai-
land, Filipina
dalam rangka
k e r j a s a m a
tingkat negara-
negara ASEAN.

S e l a i n

penugasan di beberapa
negara ASEAN, beliau juga
pernah ditugaskan dibeberapa
negara Eropa seperti Belanda,
Spanyol, Italia, Turki dan
Perancis dalam kerangka
kerjasama Interpol.

Bukan hanya itu, Pak Polisi
Agung juga pernah menda-
patkan penghargaan bersama
15 anggota Polri lainnya ketika
bergabung dalam Kontingen
Penjaga Perdamaian Garuda
Bhayangkara di daerah konflik
Sudan Selatan pada tahun
2014 sampai dengan 2016.

Dalam penugasan ter-
sebut kontingen Polri di-
anggap berhasil sehingga
mendapatkan pengharagaan
United Nation Medal. Bahkan
Pak Polisi Agung menda-
patkan 2 kali medali karena
penugasannya diperpanjang
karena dianggap mampu dan
menginspirasi personel PBB
lainnya.

Bicara Tentang Hong
Kong, Bagaimana Menurut
Pak Polisi Agung?

Bicara tentang Hong Kong,
Pak Polisi memiliki kesan
tersendiri dan unik. PMI Hong
Kong mempunyai kegiatan
dan kehiduapn yang sangat
unik dan berbeda dengan PMI

yang ada di negara lainnya. PMI
Hong Kong sangat dinamis
dan mempunyai kegiatan
organisasi serta komunitas
yang sangat beragam.

Latar belakang asal yang
berbeda, pendidikan berbeda,
kultur budaya yang berbeda,
cara bergaul yang berbeda
membuat Pak Polisi Agung
juga harus menggunakan
pendekatan yang berbeda.
Banyak PMI yang sangat pintar,
rajin dan berprestasi namun
ada juga PMI yang abai, nakal
yang memanfaatkan kenya-
manannya hidup di negeri
beton ini untuk melakukan
perbuatan nakal yang meru-

>> BERSAMBUNG KE HLM  10
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CHINA, BI – Kota Wuhan
sudah tampil beda jika dika-
itkan dengan kota awal mula
pandemi covid-19 yang saat
ini menghancurkan ekonomi
dan membunuh banyak
nyawa itu.

Beredar di media online
tampak ribuan orang ber-
desak-desakan tanpa mema-
kai masker, bermain-main di
atas pelampung karet, dan
bersorak-sorai sepanjang
gelaran festival musik.

Potret-potret yang ditam-
pilkan seperti orang – orang
Wuhan itu berada di dunia
yang terpisah dari
gambar-gambar
yang muncul di
Wuhan saat Covid-
19 pertama kali
dilaporkan dan
akhirnya diisolasi
pada Januari silam
sehingga tampak
bak kota hantu
tanpa penduduk

Kota Wuhan Lakukan Banyak Kelonggaran
disaat Dunia Sedih Akibat Covid-19

dan kendaraan.
Kebijakan isolasi baru

dicabut pada April dan setelah
tidak ditemukannya kasus
penularan secara domestik di
Provinsi Wuhan atau Hubei
sejak pertengahan Mei lalu.

Wuhan menerapkan kebi-
jakan isolasi yang belum
pernah terjadi sebelumnya
pada 23 Januari atau ketika
virus corona telah mene-
waskan 17 orang dan meng-
inveksi lebih dari 400 orang.

Isolasi di pertengahan
Januari tersebut dilakukan
sepekan setelah China meng-

onfirmasi bahwa penularan
virus corona dari manusia ke
manusia telah terjadi. Sesuatu
yang sebelumnya tidak
terbukti.

Kota dengan penduduk
11 juta jiwa ini sepenuhnya
terputus dari China selama
berbulan-bulan lantaran
ribuan orang harus menjalani
tes dan dikarantina. Semua
agenda pertemuan yang
mengumpulkan banyak or-
ang dibatalkan dan orang-or-
ang diminta untuk meng-
hindari kerumunan.

Pada Maret, penerapan
isolasi perlahan di-
longgarkan.

Satu anggota
keluarga dari setiap
rumah tangga diizin-
kan meninggalkan
komplek tempat
tinggal mereka pal-
ing lama dua jam.

Pusat perbelan-
jaan atau mal mulai

dibuka kembali, transportasi
publik mulai beroperasi dan
orang-orang perlahan-lahan
keluar meskipun jarak aman
masih berlaku dan harus
memakai masker.

Pada 8 April, isolasi di
Wuhan secara resmi dicabut.

Sejumlah pasangan keka-
sih lantas bergegas untuk me-
nikah setelah rencana mere-
ka ditunda selama berbulan-
bulan.

Untuk sementara waktu
tampaknya kehidupan kem-
bali normal ketika sekolah
kembali dibuka, aktivitas
bisnis perlahan-lahan berjalan
dan transportasi umum ber-
operasi.

Tetapi pada 12 Mei, ada
enam kasus Covid-19 baru
tercatat. Kota ini dengan
cepat memberlakukan ren-
cana ambisus untuk mela-
kukan pengetesan kepada
seluruh warganya yang
berjumlah 11 juta orang. Wa-

bah pun segera dapat diken-
dalikan.  Pada Juni, pasar
malam - yang menyajikan
kios-kios di sepanjang jalan -
diizinkan dibuka kembali.

Sebulan kemudian pada
Juli, aktivitas sehari-hari mulai
normal kembali di sebagian
besar wilayah China. Bioskop
di beberapa tempat dibo-
lehkan untuk dibuka, taman,
perpustakaan, museum juga
disetujui dibuka dengan
kapasitas setengah dan per-
temuan dalam jumlah besar
juga diberi izin.

Gambaran dari pengun-

LUB malam, ruang
karaoke, restoran pras-
manan, kafe permai-
nan komputer, dan fa-

silitas “berisiko tinggi” lainnya
juga ditutup.

Pada lonjakan kasus baru
sekitar 246  yang dikonfirmasi
pada hari Selasa, termasuk
235 transmisi lokal dan 11
kasus impor, sehingga total
beban kasus menjadi 15.761,
kata Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Korea
(KCDC).

“Ini adalah cara terakhir
kami untuk pertahanan
melawan virus. Jika kami
gagal menghentikannya kali

ini, kami tidak akan punya
amunisi lagi, “kata Perdana
Menteri Chung Sye-kyun,
mendesak penduduk untuk
memperhatikan jarak sosial.

Dari 235 kasus yang
ditularkan secara lokal, 138
ditelusuri ke gereja Sarang Jeil
di utara Seoul, di mana
pendeta Jeon Kwang-hoon,
istri dan asistennya semuanya
dinyatakan positif pada hari
Senin meskipun Jeon ber-
sikeras bahwa “api roh suci”
akan melindungi pengikut-
nya.

Infeksi yang terkait de-
ngan gereja telah meningkat
menjadi 457, mengingatkan

pada wabah yang melibatkan
gereja rahasia Shincheonji,
yang menyebabkan sebagian
besar kasus di Korea Selatan
pada bulan Februari dan
Maret.

“Jumlah infeksi di wilayah
metropolitan Seoul, terutama
klaster gereja Sarang Jeil,
cukup mengkhawatirkan,”
kata wakil kepala KCDC Kwon
Jun-wook.

“Kami mungkin mengha-

dapi krisis yang lebih besar
daripada wabah Shincheonji.”

Infeksi terbaru diyakini
sebagai apa yang disebut
strain genetik GH, yang
lebih menular daripada
kasus terkait Shincheonji
sebelumnya, kata otoritas
kesehatan.

Korea Selatan tam-
paknya berhasil meratakan
kurva infeksi ,  setelah
menghindari penguncian

serius dengan menerapkan
pengujian dan penelusuran
yang agresif.

Namun, infeksi telah
melonjak dalam beberapa
pekan terakhir, dan Korea
Selatan kini telah melaporkan
lebih dari 100 infeksi baru
lima hari berturut-turut.

Jeon telah menjadi sasa-
ran kemarahan publik setelah
kritiknya terhadap pemerin-
tah dan sikapnya yang
meremehkan ancaman yang
ditimbulkan oleh virus.

Dia telah berusaha me-
nyalahkan Korea Utara atas
“virus teror” terhadap
gerejanya, di mana baik
pendeta konservatif dan para
pengikutnya telah menjadi
kritik vokal terhadap Presiden
Moon Jae-in.

Mengabaikan saran jarak
sosial, Jeon mendesak para
pengikutnya untuk berga-
bung dengan unjuk rasa anti-
pemerintah besar-besaran
pada akhir pekan.

Setidaknya 10 pengikut
yang dites positif menghadiri
acara tersebut, mendorong
otoritas kesehatan untuk
mendesak ribuan orang agar
menjalani tes.

Otoritas kesehatan me-

Korea Selatan Kembali Hadapi
Penyebaran Covid-19 di Gereja

KOREA SELATAN, BI -  Negeri ginseng Korea
Selatan kembali menutup semua pertemuan
keagamaan di Seoul setelah terjadi penularan
klaster baru yang ada kaitannya  dengan sebu-
ah gereja yang ada dikota itu.

ngatakan mereka telah me-
lakukan tes terhadap 2.500
anggota gereja dan melacak
keberadaan sekitar 800
anggota. Sekitar 15 persen
dari anggota gereja yang
dites dipastikan terinfeksi
virus.

Setidaknya dua pengikut
gereja Sarang Jeil yang
dinyatakan positif melanggar
karantina dan melarikan diri
sebelum ditangkap.

Setelah Jeon dibawa ke
rumah sakit khusus Covid-
19, dia terlihat berbicara
keras melalui telepon de-
ngan masker yang diturun-
kan jauh di bawah mulutnya,
berpotensi membuat para-
medis di ambulans terkena
infeksi.

“Jangan per lakukan
mereka dengan uang pajak.
Biarkan mereka mati, “tulis
seorang pengguna internet
yang marah di portal berita.

Dewan Gereja Nasional
di Korea, sebuah kelompok
yang memayungi dari ge-
reja-gereja Kristen, menge-
luarkan permintaan maaf
publik, mengakui bahwa
gereja-gereja menjadi pusat
penyebaran baru-baru
ini.(CNN)

K

jung yang menghadiri Festi-
val Musik HOHA sepanjang
akhir pekan membuktikan hal
itu.

Penyelenggara bahkan
menawarkan tiket setengah
harga kepada turis perem-
puan sebagai upaya menarik
lebih banyak pengunjung.

Wuhan Happy Valley -
taman hiburan yang
memiliki taman rekreasi air
- dibuka kembali pada 25
Juni. Namun menurut wakil
manajer, taman itu baru
mulai banyak dikunjungi
pada Agustus ini. (*)
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ENURUT Gubernur
Bank Indonesia
Perry Warjiyo, Uang
Peringatan Kemer-

dekaan 75 Tahun Republik In-
donesia (UPK 75 Tahun RI)
berbentuk uang kertas ini
juga resmi menjadi alat
pembayaran yang sah (legal
tender).

UPK 75 Tahun RI ini dapat
diimiliki oleh seluruh Warga
Negara Indonesia (WNI) yang
telah memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP), melalui
mekanisme penukaran uang
Rupiah pada aplikasi berbasis
website di tautan https://

Uang Pecahan Baru Rp.75 ribu
Diluncurkan Di HUT RI ke 75 Tahun

JAKARTA, BI – Bank Indonesia meluncurkan
uang kertas baru dengan pecahan Rp75 ribu
tepat di momen HUT Kemerdekaan RI ke 75,
disampaikan pula bahwa masyarakat sudah
bisa memiliki uang pecahan baru tersebut

pintar.bi.go.id.
Satu KTP tersebut berlaku

untuk satu lembar UPK 75
Tahun RI. Aplikasi penukaran
tersebut dapat diakses oleh
masyarakat mulai 17 Agustus
2020 pukul 15.00 WIB,” kata
Perry dalam siaran pers BI,
Senin (17/8).

Diketahui, UPK edisi
khusus ini bergambar Pahla-
wan Nasional sekaligus Prok-
lamator Kemerdekaan RI, Dr.
(H.C.) Ir. Soekarno dan Dr.
(H.C.) Drs. Mohammad Hatta
sebagai gambar utama pada
bagian depan.

Selain itu, penukaran uang

pecahan Rp75 ribu ini juga
dapat dilakukan di seluruh
Kantor BI mulai 18 Agustus
2020.

Selanjutnya, mulai 1
Oktober 2020, penukaran
dapat dilakukan di Kantor BI
dan kantor bank umum yang

telah ditunjuk dan bekerja
sama dengan BI.

“Pelaksanaan penukaran
dilaksanakan dengan tetap
menjaga protokol kesehatan
pencegahan COVID-19 yang
telah ditetapkan peme-
rintah,” tambahnya.(fat/jpnn)

M

1. Makna dan filosofi : Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia,
dijelaskan mengenai wujud makna dari penerbitan uang
pecahan Rp 75.000 tahun emisi 2020, yakni sebagai wujud
ungkapan rasa syukur dan berbagi kebahagiaan kepada rakyat
Indonesia. Uang kertas pecahan Rp 75.000 ini juga disebut
sebagai Uang Peringatan Kemerdekaan 75 tahun RI.

Selain itu, tema yang hadir dalam uang tersebut yakni
mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan
menyongsong masa depan gemilang.

Sejarah hingga Bahan Baku Pembuatannya
Dari tema-tema tersebut, terkandung wujud makna yang

memiliki arti tersendiri, antara lain. Mensyukuri Kemerdekaan
Foto Proklamator Dr. (H.C.) Ir Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs.
Mohammad Hatta Pengibaran Bendera Proklamasi
Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.  Pencapaian pembangunan
Indonesia khususnya di bidang infrastruktur melalui gambar
Tol Trans-Jawa, jembatan Youtefa Papua, dan Moda Raya
Terpadu (MRT) Jakarta Menyongsong Masa Depan Gemilang
Anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus SDM unggul
yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan
peran strategis Indonesia dalam ranah global Satelit Merah
Putih sebagai jembatan komunikasi NKRI Memperteguh
Kebhinekaan Anak-anak menggunakan pakaian adat
mewakili wilayah barat, tengah, dan timur di NKRI Motif
songket Sumatera Selatan, batik Kawung Jawa, dan tenun
Gringsing Bali,  anmenggambarkan keanggunan, kebaikan,
dan kesucian

2. Ciri - Ciri Uang Kertas 75.000 an
Uang kertas pecahan Rp 75.000 memiliki ciri unik dari sisi

muka dan dari sisi belakang.Muka Memiliki gambar utama
Pahlawan Nasional D. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs.
Mohammad Hatta Pada dua logo bunga dengan cap BI akan
berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis, apabila dilihat
dari sudut pandang berbeda.

Pada tulisan “Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah”, gambar
pahlawan, nominal uang, dan garis bantu pembacaan nomi-
nal uang, jika diraba akan terasa kasar Logo BI akan terlihat
berwarna jika diterawang Hasil cetak yang memendar apabila
dilihat dengan sinar ultraviolet.

Belakang Gambar anak Indonesia dengan pakaian adat
daerah Nomor seri yang meliputi 3 huruf dan 6 angka Pada
gambar anak Indonesia, gambar peta Indonesia, dan tulisan
di bagian bawah uang memiliki hasil cetak yang terasa kasar
apabila diraba Logo BI akan terlihat berwarna jika diterawang
Nomor seri, tulisan NKRI, nominal uang akan memendar jika
dilihat dengan sinar ultraviolet.

3. Arti angka 75
Diketahui, nominal uang Rp 75.000 pada angka “75”

dicetak lebih besar
dibandingkan angka nol.
Direktur Eksekutif Kepa-
la Departemen Komuni-
kasi Bank Indonesia
Onny Widjanarko me-
nyampaikan, desain
uang Rp 75.000 tidak
berkaitan dengan rede-

nominasi.  Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata
uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Selain
itu, ia menyampaikan bahwa penulisan angka 75 dibuat besar
dengan tujuan penekanan pada HUT ke-75 RI.

4. Pada tanggal 1 Oktober uang Rp.75.000 an ini bisa
didapatkan di Bank - Bank Umum seluruh Indonesia.(*)

Mengenali Makna dan
Ciri - Ciri Uang Baru
Pecahan Rp.75.000

Harapan Menaker Ida Fauziah Terhadap
Kemajuan Indonesia Kedepan

JAKARTA,BI – Menteri Kete-
nagakerjaan, Ida Fauziyah,
berharap memasuki usia satu
abad nanti, Indonesia akan
menjadi salah satu negara
terbaik di dunia dan disegani
negara-negara di dunia.
Untuk menuju 100 tahun In-
donesia Merdeka, Menaker
Ida mengajak semua elemen
bangsa menyiapkan diri sejak
sekarang.

 “Nanti 25 tahun ke depan
Indonesia akan memasuki
umur 1 abad. Kita semua harus
bersama-sama mewujudkan
cita-cita luhur agar Indonesia
akan menjadi negara terbaik
dan disegani negara-negara di
dunia, “ ujar Menaker Ida seusai
mengikuti upacara Peringatan
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75
Kemerdekaan Republik Indo-
nesia (RI) Tahun 2020 di Ruang
Tridharma Kemnaker, Jakarta,
Senin (17/8/2020).

 Menaker Ida yang
mengenakan kebaya Encim

dari DKI Jakarta, mengatakan
bahwa peringatan HUT
Proklamasi RI ke-75 tahun
2020 agak berbeda situasinya
dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Upacara mem-
peringati Detik-detik Prokla-
masi HUT ke-75 Indonesia di
Istana Merdeka, Jakarta, pun
tidak akan seramai yang lalu.

 “Upacara dilaksanakan
secara sederhana, khidmat,
sangat minimalis, dan me-
matuhi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19. Kegia-

tan yang menyebabkan ke-
ramaian atau pengumpulan
massa ditiadakan sebagai
upaya mencegah penye-
baran virus corona, “ kata Me-
naker Ida.

 Menaker Ida menegaskan,
kemerdekaan baginya me-
miliki arti merefleksikan diri
sejauh mana kita memberikan
sumbangsih kepada bangsa
dan negara ini.

“Sekecil apapun yang kita
lakukan, mari kita berikan yang
terbaik untuk Indonesia, “ kata

Menaker Ida.
 Meski peringatan HUT RI

ke-75 dirayakan secara
sederhana dan berbeda dari
sebelumnya, Menaker Ida
menilai tak mengurangi
sedikitpun semangat untuk
memajukan Indonesia ke
depan. “Saya mengajak kita
semua meskipun perayaan
berbeda tapi semangat kita
tak boleh berkurang sedi-
kitpun untuk Indonesia, “
katanya.

 Menaker Ida
memiliki kena-
ngan masa kecil
dalam mempe-
ringati perayaan
HUT Proklamasi
yang tak terlupa-
kan.

Menaker Ida selalu
terkesan dan terkenang
dengan lomba makan
kerupuk dan balapan bawa
kelereng di atas sendok.(Biro
Humas Kemnaker)

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
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Pemeriksaan Tahap I BPOM Obat Covid-19 Hasil Penelitian Unair, BIN dan TNI AD:

Ada Catatan Temuan Kritis
JAKARTA, BI - Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) Penny Lukito
menyebut pihaknya mencatat temuan kritis
dalam pemeriksaan tahap per tama obat
Covid-19 hasil penelitian tim dari Universi-
tas Airlangga (Unair) bersama dengan
Badan Intelijen Nasional (BIN) dan TNI AD.

KAMI temukan bebe-
rapa gap, ada bebe-
rapa temuan yang
sifat nya critical, major,

minor yah,” kata Penny
dalam keterangan resmi
secara daring, Rabu (19/8).
Menurut Penny, BPOM

masih melihat prosedur uji
klinis obat Covid-19 belum
dilaksanakan sesuai dengan
prosedur pada umumnya.

Misalnya, kata dia, uji
klinis obat harus dilakukan
secara acak kepada pasien
dengan gejala ringan, se-

dang, dan berat. Selain itu, uji
klinis juga dilakukan di
beberapa daerah.

HONG KONG, BI - Kominfo
meluncurkan prangko baru seri
Presiden Jokowi dan Wapres
Ma’ruf Amin.  Acara peluncu-
rannya juga dihadiri secara
langsung oleh Wapres Ma’ruf
Amin secara secara virtual dari
rumah dinas, Jalan Diponegoro
(19/8).

Selain prangko seri Jokowi
dan Ma’ruf Amin, juga dilun-
curkan prangko seri 75 Tahun
Indonesia Merdeka, prangko
Penanggulangan COVID-19,
dan prangko artis atau grup
musik ternama.

Dalam sambutannya, Ma’ruf
Amin menyampaikan soal
makna lain dari sebuah prangko.

“
“Temuan critical terutama

dampaknya terhadap validi-
tas dari proses uji klinis

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito

JAKARTA, BI - Komisioner
Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) memaparkan temuan
terkait kesiapan sekolah untuk
melaksanakan kegiatan pem-
belajaran tatap muka di masa
pandemi Covid-19. Di mana
mayoritas sekolah belum siap.

Adapun pengawasan di
berbagai wilayah ini meliputi
kawasan DKI Jakarta, Kota
Bogor, Kabupaten Bogor, Kota
Depok, Kota Bekasi, Kota
Tangerang, Kota Tangerang
Selatan, Sumatera Selatan,
Bengkulu serta Mataram. Total
ada 27 sekolah.

Komisioner KPAI Bidang

Pendidikan Retno Listyarti
mengungkapkan, dari 27
sekolah itu, 74 persen (19)
sekolah belum memiliki tim

gugus tugas covid-19 di level
satuan pendidikan.

“74 persen satuan pendi-
dikan itu ternyata belum mem-

bentuk tim gugus tugas covid
di level satuan pendidikan
dengan surat kepala sekolah
dan dilengkapi dengan
pembagian tugas yang jelas,
seperti penyiapan infrastruktur,
protokol kesehatan. Sedangkan
26 persen sudah membuat
gugus tugas covid di level se-
kolah,” ungkapnya dalam tele-
konferensi pers, Rabu (19/8).

Kemudian, untuk wastafel
sebagai sarana pendukung
keberlangsungan pembe-
lajaran tatap muka, baru ada
22,22 persen (5) sekolah yang
menyediakannya. Kata dia,
sekolah sisanya menganggap
bahwa tempat wudhu saja
sudah cukup dan hanya
disediakan di depan sekolah,
bukan di depan kelas.

“Kita menginginkan anak

Temuan KPAI Soal Kesiapan Sekolah Buka:

Mayoritas Belum Siap

Tak hanya dimanfaatkan seba-
gai pelengkap kala mengi-
rimkan surat, Ma’ruf menilai
prangko merupakan media
visualisasi keberagaman ma-
syarakat di suatu negara, salah
satunya Indonesia.

“Prangko telah menjadi
bagian penting dari setiap
peristiwa bersejarah bangsa
dan masyarakat Indonesia.
Perjalanan panjang sejarah
prangko, membuktikan bahwa
prangko bukan hanya sekadar
sebagai alat bayar pengiriman
pos, namun juga sebagai me-
dia visualisasi nilai-nilai kebe-
ragaman masyarakat bahkan
kedaulatan suatu negara,” ujar

Kominfo Luncurkan Prangko Baru 75 Tahun RI, Artis, dan COVID-19

tersebut dan juga validitas
dari hasil yang didapatkan
dan itu menjadi perhatian
BPOM sebagaimana pelak-
sanaan uji klinis pada umum-
nya,” ungkap dia.

Selain uji klinis acak,
catatan kritis lainnya ber-
kaitan dengan pemberian
obat bagi orang tanpa
gejala (OTG). BPOM menilai
pasien OTG tak diberikan
obat dalam ketentuan uji
klinis.

“Jadi, harus mengarah
pada penyakit ringan,
sedang, berat, dan tentu
dengan keterpilihan ma-
sing-masing,” katanya.

BPOM, kata Penny, sudah
memberikan catatan kritis
inspeksi pertama kepada
tim peneliti obat Unair
bersama BIN dan TNI AD.
Hingga kini, BPOM belum
mendapatkan respons tim
peneliti atas catatan kritis.

“Sebetulnya biasa juga
dalam suatu penelitian
seperti itu bahwa ada hal-
hal yang harus dilaporkan,
dikoreksi, disampaikan
kepada yang memberikan
izin dan kemudian yang
memberikan izin memo-
nitor, mengoreksi dan nan-
tinya ada perbaikan harus
disampaikan kepada yang
memberikan izin uji klinik
itu yaitu BPOM. Nah, pro-
ses itu harusnya dilakukan
dan kami belum men-
dapat respons tersebut
hingga hari ini,” pungkas
Penny. (ast/jpnn)

itu lebih dekat, karena butuh
waktu juga kalau satu kelas cuci
tangan secara rutin. Letaknya
kan benar-benar di dekat
masjid, jumlahnya terbatas dan
letaknya jauh dari kelas. ini
berpotensi menciptakan
kerumunan saat cuci tangan
dan anak juga males karena
letaknya jauh,” ujarnya.

Kemudian, baru 13 persen
satuan pendidikan yang me-
nyediakan bilik desinfektan.
Padahal, mayoritas peserta
didik di daerah tersebut meng-
gunakan kendaraan umum.

“Hanya 3 sekolah, SMKN 11
Kota Bandung, SMAN 1 Kota
Subang, dan SMPN 2 Kota
Bekasi. Bahkan untuk smk
negeri 11, itu tidak hanya untuk
manusia, tapi juga kendaraan
bermotor yang masuk gerbang

sekolah,” tambahnya.
Lalu, terkait dengan peng-

urangan meja dan kursi untuk
membatasi siswa di dalam
kelas, 55,6 persen (14) sekolah
masih tidak melakukan per-
ubahan dan hanya menyilang
kursi saja.

“Kita berharap kursi itu
nantinya sejumlah siswa aja,
jadi kalau 18 siswa ya 18 aja.
Karena dengan menyilang tapi
kursinya jumlah sama, itu efek
kecenderungan anak pindah-
pindah juga karena ada kursi
kosong. Itu yang kita khawa-
tirkan,” tegas dia.

Untuk rapid test maupun
PCR sendiri, di daerah-daerah
tersebut belum menerap-
kannya seperti yang dilakukan
Pemerintah Daerah (Pemda)
Kalimantan Barat. (JawaPos)

Ma’ruf dalam sambutannya se-
cara virtual pada hari pelun-
curan itu.

Meski peran surat telah
tergeserkan akibat kemajuan
teknologi dan jaman, Ma’ruf
Amin memastikan prangko
tetap dicari sebagai salah satu
media untuk mengabadikan
sejumlah momen-momen
bersejarah. Seperti yang kini
dilakukan Indonesia dengan
mengabadikan peristiwa ulang
tahun negara Ke-75 tahun
melalui media prangko.

“Peran prangko masih
tetap menjadi media yang
dapat mengabadikan momen-
momen khusus, bersejarah,

diplomasi dan hubungan
Internasional. Selain itu
peminat prangko juga
telah menembus batas
baik usia maupun geo-
grafis,” ucap Ma’ruf.

“Prangko klasik salah
satunya menjadi salah satu
benda koleksi yang bernilai
sangat tinggi yang dige-
mari oleh para kolektor di In-
donesia bahkan dunia. Pelun-
curan empat seri prangko se-
cara bersamaan hari ini me-
rupakan bagian dari rangkaian
Peringatan Hari Kemerdekaan
ke-75 Republik Indonesia,”
lanjut dia.

Tak hanya menerbitkan

prangko spesial HUT RI Ke-75
tahun, prangko spesial juga
dicetak dengan bertemakan
COVID-19. Prangko seri itu, kata
Ma’ruf, dicetak sebagai salah
satu penghargaan bagi mereka
pahlawan yang mengabdikan
dirinya dalam membantu
negara memerangi dampak

pandemi COVID-19
yang belum juga usai
hingga saat ini.

“Seri prangko seri
COVID-19 yang diter-
bitkan adalah salah satu
wujud apresiasi peme-
rintah kepada para
dokter dan tenaga medis,
yang menjadi pejuang

garda terdepan di bidang ke-
sehatan, dan telah menunjukan
semangat dan integitas yang
tinggi untuk membantu sesa-
ma dalam menghadapi pan-
demi COVID- 19 ini,” ungkap
Ma’ruf.

>> BERSAMBUNG KE HLM  13



WARTA MIGRAN 08  EDISI 206/AGUSTUS/2020

ENTUK dukungan ter-
sebut disinergikan
melalui penandata-
nganan nota kesepa-

haman (MoU) antara Ke-
menterian BUMN dan BP2MI
tentang Koordinasi Tugas dan
Fungsi Lingkup Kementerian
BUMN dan BP2MI yang
ditandatangani oleh Menteri
BUMN, Erick Thohir dan
Kepala BP2MI, Benny Ram-
dhani, di Kantor BP2MI, Jakar-
ta, Selasa (18/8).

Dalam kerja sama ter-
sebut, terdapat 4 komitmen
Kementerian BUMN dalam
memberikan pelindungan
bagi PMI. Adapun komitmen
tersebut, antara lain Kemen-
terian BUMN turut memfa-

silitasi pendidikan dan
pelatihan kerja bagi calon
PMI, keberangkatan dan ke-
pulangan PMI, remitansi bagi
PMI, dan penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) mikro,
pelatihan kewirausahaan, dan
promosi produk purna PMI.

Menteri BUMN, Erick
dalam sambutannya menga-
takan, MoU yang ditanda-
tangani hari ini adalah bukti
keberpihakan dan kolaborasi
instansi pemerintah untuk
meningkatkan hidup para
pekerja migran. MoU akan
menjadi payung dan ditin-
daklanjuti dengan perjanjian-
perjanjian kerja sama yang
konkrit sesuai dengan 4 komit-
men yang telah disepakati.

“Keberadaan para Pekerja
Migran Indoensia (PMI) itu
sangat penting. Selain men-
jadi diaspora kita di luar
negeri, mereka juga berkon-
tribusi dalam menambah de-
visa negara sehingga pe-
merintah harus hadir untuk
melindungi dan memberikan
bantuan agar para pekerja
migran dapat hidup dan
bekerja dengan tenang di
negara lain,” ujar Erick.

Erick menambahkan, ben-
tuk dukungan BUMN terha-
dap PMI, diantaranya fasilitas
pengiriman uang yang dise-
diakan oleh PT POS Indone-
sia, dan penyediaan helpdesk
keberangkatan dan kepula-
ngan PMI dari PT Angkasa
Pura I dan II. “ Saya berharap
kerja sama antara BP2MI dan
BUMN dapat berjalan dengan
baik dan dapat diperluas di
kemudian hari untuk mem-
bantu para pekerja migran,
baik ketika mereka merantau
maupun sekembalinya ke
tanah air,” lanjut Erick.

BUMN Akan Membantu BP2MI Fasilitasi Pendidikan,
Pelatihan, Keberangkan dan Kepulangan PMI

B

Jakarta, BI - Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) mendukung Badan Perlin-
dungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
untuk turut serta memberikan perlindungan
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sementara itu, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani me-
ngatakan, “PMI telah berkon-
tribusi penting memperkuat
perekonomian Indonesia.
Remitansi Pekerja Migran kita
159,7 Triliun, hampir setara
dengan sumbangan migas
kita. Dan PMI juga mencari
nafkah hingga ke negeri or-
ang untuk memastikan pen-
didikan generasi penerus
tidak terputus. Maka sudah

sepantasnya mereka dimer-
dekakan, dijadikan warga
negara VVIP (very very impor-
tant person) karena kontribusi
dan pengorbanan yang telah
diberikan kepada kita”.

Tentu, lanjut Benny, upaya
pelindungan PMI dan kelu-
arganya tak akan berhasil, tanpa
dukungan dan sinergi serta
kemitraan Kementerian/Lem-
baga, Pemerintah Daerah hing-
ga ke tingkat Desa, dan sinergi

dengan Organisasi Masyarakat,
Organisasi Keagamaan, NGO,
Swasta, dan yang terpenting
dukungan dari BUMN.

Di samping penandata-
ngan MoU dengan Kemen-
terian BUMN, dilaksanakan
juga Tiga Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama antara
BP2MI dengan BUMN. Per-
tama, Perjanjian Kerja Sama
antara BP2MI dan PT Bank
Negara Indonesia (Persero)
Tbk tentang Penyediaan
Layanan Perbankan, Sosia-
lisasi Bersama, dan Pem-
berdayaan PMI dan Keluarga
PMI. Kedua, Perjanjian Kerja
Sama antara PT Pegadaian
(Persero) dan BP2MI tentang
Pemberdayaan Pekerja Mig-
ran Indonesia. Ketiga, Penan-
datanganan Perjanjian Kerja
Sama antara BP2MI dan PT Pos
Indonesia (Persero) tentang
Pemanfaatan Layanan PT Pos
Indonesia (Persero) bagi PMI
dan Keluarga PMI.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan BP2MI
tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI

JAKARTA, BI – Tepat dihari
ulang tahun NKRI yang ke 75
senin lalu pemerintah telah
resmi membebaskan biaya
penempatan bagi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di
berbagai sektor. Peraturan ini
tercatat dalam UU Perturan
Nomor 9 yang diterbitkan
oleh BP2MI.

Kepala BP2MI Benny
Ramdhani mengatakan, per-
aturan tersebut bertujuan
untuk mewujudkan kesejah-
teraan bagi pekerja PMI.

“Kita sadari bersama, salah
satu masalah yang menjerat
PMI bahkan keluarganya
adalah jerat utang yang
sangat berat yang pada
akhirnya mengubur cita-cita
saudara-saudara kita untuk
mewujudkan kesejahteraan
bagi keluarga mereka,” ujar
Benny dalam konferensi pers,

Senin (17/8/2020).
Dengan diterbitkannya

peraturan tersebut, nantinya
PMI tidak dapat dibebani
biaya penempatan berupa
tiket keberangkatan, tiket
pulang, visa kerja, legalisasi
perjanjian kerja, dan pelatihan
kerja.

Kemudian juga pembe-
basan biaya pada sertifikat
kompetensi kerja, jasa per-

usahaan, penggantian paspor,
surat keterangan catatan
kepolisian, jaminan sosial PMI,
pemeriksaan kesehatan dan
psikologi di dalam negeri.

Peraturan tersebut juga
akan membebaskan biaya
penempatan pada 10 jenis
jabatan yang terkategorikan
sebagai jabatan informal dan
jabatan rentan. Jabatan
tersebut antara lain pengurus

Resmi, PMI Dimerdekakan dari
Beban Biaya Penempatan

rumah tangga, pengasuh bayi,
pengasuh lanjut usia (lansia),
juru masak, sopir keluarga,
perawat taman, pengasuh
anak, petugas kebersihan,
petugas lading atau per-
kebunan, awak lapal peri-
kanan migran.

Adapun peraturan terse-
but telah sesuai dengan
mandat Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 ten-
tang Perlindungan PMI.

Benny mengatakan, per-
aturan tersebut juga meng-
atur secara tegas pelarangan
terhadap pembebanan biaya
pinjaman yang kerap kali
dipaksakan secara sepihak
dan dipotong dari pengha-
silan para PMI, jadi tidak ada
lagi ada yang namanya po-
tong gaji.

“PMI juga tidak dikenakan
biaya untuk pemeriksaan
kesehatan tambahan jika
negera tertentu memper-
syaratkan, transportasi lokal
dari dari daerah asal ke
tempat keberangkatan di In-
donesia dan akomodasi,”
kata Benny. (id)

JAKARTA. BI – Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja
berketerampilan spesifik (specified skilled worker/SSW)
ke Jepang, Kementerian Ketenagakerjaan akan melatih
480 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal
dari seluruh Indonesia.

Selain untuk meningkatkan kompetensi, pelatihan
bahasa Jepang secara daring (oline) tersebut juga bertujuan
meningkatkan pelindungan kepada pekerja migran,
sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indone-
sia (UU PPMI).

“Pelatihan Bahasa Jepang yang kita selenggarakan pada
siang hari ini, merupakan salah satu manifiestasi dari
kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Jepang
melalui MoC (Memorandum of Cooperation) yang
ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2019 lalu,” kata
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Menaker Ida mengungkapkan, dalam MoU tersebut,
Indonesia diberi target untuk mengirimkan SSW ke Jepang
sebanyak 70 ribu orang untuk jangka waktu 5 tahun ke
depan. Mereka merupakan bagian dari 350 ribu orang
tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jepang untuk mengisi
14 sektor.

480 CPMI akan Mendapatkan
Latihan Bahasa Jepang dari

Kemenaker

>>  BERSAMBUNG KE  HLM  19

>>  BERSAMBUNG KE  HLM  18

a
,”

k
si
e

m
g/
a





HK NEWS 10  EDISI 206/AGUSTUS/2020

ERMASUK upacara
bendera yang dilaku-
kan secara virtual oleh
banyak fihak di HUT

Kemerdekaan Rike 75 ini.
Antusiasisme untuk mela-

kukan pengibaran bendera
pusaka juga ada di tanah rantau
bagi warga Indonesia yang
sedang bekerja di luar negeri
seperti di Hong Kong ini.
Sejumlah gabungan organisasi
yang biasanya menggelar
upacara bendera secara

langsung kini juga mengambil
langkah online dengan
upacara secara virtual.

Dikutip dari unggahan
JBMI melalui akun facebook-
nya, disampaikan bahwa
upacara secara virtual tersebut
dilakukan demi mencegah
penularan virus Covid-19 dan
mematuhi protocol kesehatan
di Negara penempatan tetap
menjaga jaga jarak atau sosial
distancing.” Ungkap ketua
panitia Sringatin.

Bertindak sebagai pemba-
wa acara Eni Lestari dari Inter-
national Migrant Alliance
(IMA).

Kemudian bertindak seba-
gai komandan upacara Sum-
ber dari PILAR-Hong Kong.

Pekerja Migran di BeberapaNegara
Lakukan Upacara Bendera Virtual

Hong Kong, BI – Tanggal 17 Agustus meru-
pakan hari besar bagi bangsa Indonesia,
bagaimana pun caranya perayaan harus tetap
dilaksanakan.

Sedangkan bertindak sebagai
Pembina upacara Olivia
Chadidjah Salampessy dari
KOMNAS Perempuan. Semen-
tara peserta diikuti oleh BMI
dari berbagai Negara penem-
patan Hong Kong, Taiwan,
Macau, Malaysia, Thailand dan
Arab Saudi serta diikuti mantan
buruh migran di tanah air.

Pukul 21.00 WIB seluruh
peserta sudah bergabung
secara virtual dan tepat pukul
21.30 WIB acara dimulai. Sesi

pengibaran bendera merah
putih menggunakan tampilan
video bendera merah putih
diiringi lagu Indonesia Raya.

Pada moment tersebut,
seluruh peserta upacara
diharuskan hormat hingga lagu
Indonesia Raya selesai.

Sambutan Pembina upa-
cara “peringatan ini memiliki
arti tersendiri karena dilak-
sanakan dalam suasana pan-
demi Covid-19 yang wabah-
nya melanda seluruh dunia.
Dan mengajak BMI untuk
terus berjuang merebut hak
sebagai pekerja migran dan
bekerjasama dengan Komnas
Perempuan”.

Di akhir sambutan Olivia
Chadidjah Salampessy negara
harus hadir untuk terus mela-
kukan perlindungan terhadap
hak-hak pekerja migran Indo-
nesia dengan melakukan
penguatan diplomasi terha-
dap penghormatan hak asasi
setiap warga negaranya.

Sringatin selaku ketua
panitia melaporkan “kegiatan
upacara ini dilaksanakan
pertama kali menggunakan
virtual aplikasi zoom, sehingga
mohon dimaklumi apabila ada
kekurangan. Upacara dimulai
malam hari pukul 21.30 WIB
karena keterbatasan waktu

BMI setelah melakukan akti-
fitas kerjanya.

Panitia pelaksana acara
upacara kemerdekaan 17
Agustus 2020 ini adalah JBMI-
Hong Kong dan Macau, IFN-
Singapore, dan Ganas komu-
nity-Taiwan serta Kabar Bumi-
Indonesia. Ada sekitar 166 or-
ang ikut virtual zoom upacara
dengan menggunakan laptop
dan Hp.

“Kepada BMI untuk tetap
menjaga kesehatan dan terus
berjuang membebaskan bu-
ruh migran dari perbudakan
modern,” tutup Sring.

Salah seorang peserta Anik
upacara mengatakan, sejak
sore telah siap-siap untuk
mengikuti upacara. Karena
kemarin telah mendapatkan
infromasi untuk ikut upacara
melalui zoom yang password
dan link zoomnya telah diba-
gikan sejak pagi hari oleh tim
panitia upara bendera.

“Baru perdana mengikuti
upacara seperti ini. Agak ber-
beda sedikit, tapi saat diputar
lagu Indonesia Raya kemudian
hormat ada rasa haru. Acara itu
patut diapresiasi,semoga BMI
diberikan kesehatan,” kata
Anik. Upacara ini disiarkan
secara live di Fan Page JBMI di
ikuti 5,3 ribu viewrs.(jbmi/id)

T

HONG KONG, BI -
Terjadinya kasus
infeksi klaster
Covid-19 pada
beberapa orang
Pekerja Migran In-
donesia (PMI)
membuat se-
orang artis seka-
ligus Dokter
Marcus Kwok menjadi
kawatir, ditegaskan dalam
unaggahan videonya di
facebooknya bahwa ia takut
akan banyak Cece Indonesia
yang sakit, palagi saat dia
tahu PMI yang sakit tersebut
sempat tinggal bersama
teman – temannya dibebe-
rapa tempat.

Dokter yang bisa ber-
bahasa Indonesia itu meng-
ungkapkan kekawatirannya
terhadap klaster-klaster baru
yang bermunculan di Hong
Kong, dia takut akan ada

klaster boarding
house PMI. “Saya
tidak mau ada
yang sakit.” Ung
kapnya dalam vi-
deo tersebut.

Terkait kekha-
watirnnya diatas
Dokter Marcus
Kwok memberikan

saran-saran terkait keber-
sihan dan cara menjaga diri
agar tak tertular virus dan
agar tak terjadi klaster baru.

Dr Marcus Kwok menya-
rankan beberapa hal, antara
lain:

1. Kurangi keluar rumah,
karena kebersihan nomor
satu, dirumah kita tahu ting-
kat kebersihannya tapi
kalau diluar itu diluar
kontrol kita.

2. Wajib pakai masker, dan
jangan melipat masker diba-
wah janggut/leher, ganti

masker setiap hari dan ja-
ngan lepas masker kalau ti-
dak sedang makan atau men
desak

3. Jaga jarak dan hidari
kumpulan sesuai aturan, ja-
ngan berbagi makanan atau
benda – benda yang sifatnya
pribadi karena bisa bahaya.

4. Cuci tangan dan bersih-
kan barang – barang yang kita
bawa keluar, tas, kunci, dompet
juga telepun genggam.

5. Selalu ingat untuk tu-
tup toilet sebelum menyi-
ramkan air

6. Jika muncul gejala se-
perti batuk, sakit tenggorokan
atau demam segera pergi
kerumah sakit untuk periksa.

Pesan Dr.Marcus untuk
PMI: Tetap jaga badan,patuhi
aturan pemerintah terkait
pandemi agar tidak jatuh
sakit dan menyesal kemu-
dian. Tetap semangat. (bi)

Dr. Marcus Kwok Khawatirkan PMI

Pengalamannya bisa diba-
gi dan maju bersama or-
ang-orang di kampungnya.
Maka gunakan waktu
dengan baik untuk belajar
dan menimba ilmu se-
banyak-banyaknya selama
di HK. Sebagai bekal kelak
di kampung halaman. (bi)

Harapan Pak Polisi
Agung

Besar harapan saya,
bahwa PMI ketika kembali ke
Indonesia, akan menjadi
pribadi yang cerdas, mandiri
dan bermanfaat bagi ling-

kungannya. Dengan kemam-
puan lebih dari rata –rata, Pak
Polisi Agung berharap
mereka bisa mengem-
bangkan apa yang sudah
dipelajarinya selama menja-
di PMI di Hong Kong.
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ERSAMAAN dengan
program subsidi
kebutuhan pokok ter
sebut pemerintah

saat ini sedang melakukan
negosiasi dengan salah satu
jaringan supermarket besar
untuk menawarkan diskon
kepada pembeli sebagai
prasyarat baru untuk mene-
rima subsidi gaji pemerintah
terkait pandemi.

Sekretaris Hukum Tenaga
Kerja dan Kesejahteraan Chi-
Kwong mengatakan dalam
sebuah acara radio pada hari
Kamis bahwa salah satu dari
dua jaringan supermarket
memilih keluar minggu ini,
dan mendapat perhatian dari

pemimpin kota Carrie Lam
Cheng Yuet-ngor.

Dalam perhatian tersebut
pemerintah ingin berdiskusi
terkait kendala dan ada
masalah apa jika program
subsidi kebutuhan pokok ini
dijalankan.

Supermarket yang akan
bekerjasama dengan peme-
rintah untuk diskon dise-
butkan Law anatar lain
Wellcome, Dairy Farm,
bagian dari Jardine
Matheson, dan ParknShop,
bagian dari AS Watson yang
dikendalikan oleh taipan Li
Ka-shing CK Hutchison
Saham.

Law percaya bahwa

tindakan mewajibkan dua
jaringan supermarket ter-
besar di kota itu untuk me-
nawarkan beragam diskon
akan menguntungkan masya
rakat umum.

Ketika ditanya bagaimana
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Pemerintah Hong Kong Bekerjasama Dengan
Supermarket untuk Diskon Belanjakan Uang Subsidi

HONG KONG, BI - Sekretaris Hukum Tenaga
Kerja dan Kesejahteraan Chi-Kwong sedang
melakukan pengaturan terkait subsidi bahan
kebutuhan sehari – hari penduduk lokal.

B

berikan angka.
Dia menjelaskan bahwa

harga diskon dapat diperiksa
silang terhadap harga pasar
yang dilacak oleh Depar-
temen Sensus dan Statistik
kota.

Diskon pertama kali di-
umumkan oleh Kepala Ekse-
kutif Lam pada hari Selasa,
ketika dia mengatakan ke-
pada ParknShop dan Well-
come untuk memberikan
kembali kepada masyarakat
dengan memotong harga
jika mereka mengajukan
angsuran kedua dari bantuan
pandemi.

Kedua pengecer masing-
masing mengantongi lebih
dari HK $ 100 juta pada
putaran pertama subsidi
antara Juni dan Agustus,
meskipun sektor supermar-
ket menjadi salah satu dari
sedikit yang berhasil di
tengah pandemi.

Di bulan Juni, penjualan
supermarket naik 4,5 persen
dibandingkan tahun lalu,
menyusul kenaikan serupa
sebesar 7,3 persen di bulan
Mei, 14,4 persen di bulan
April, 16,1 persen di bulan
Maret, dan 11,1 persen di

dalam menginspirasi
bangsa Indonesia dalam
melawan COVID-19,”
beber Ma’ruf.

Peluncuran prangko
seri Presiden dan Wakil
Presiden ini bukan kali
pertama dilakukan negara.
Pencetakan prangko seri
Presiden dan Wakil
Presiden telah dimulai
sejak kepemimpinan
presiden dan wakil
presiden pertama Indone-
sia. (Kominfo)
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Apresiasi serupa, kata
dia, juga dilakukan negara
dengan merilis sejumlah
prangko bergambarkan
artis dan group musik
ternama di Indonesia. Sebut
saja Titiek Puspa, Panbers,
Chrisye, God Bless, Bimbo &
Iin, Gesang, Gombloh
hingga Koes Plus menjadi
nama artis dan grup musik
ternama yang diabadikan
namanya dalam prangko.

“Selain itu apresiasi
yang tinggi kepada pelaku
ekonomi kreatif yakni para
seniman dan musisi-musisi
Indonesia yang telah
memberikan karya-karya-
nya dan menjadi bagian
penting kreativitas negara
ini. Semoga para seniman
dan musisi dapat tetap
berkarya dan berkreasi
mengobarkan semangat
perjuangan termasuk

pemerintah akan memantau
apakah supermarket mena-
warkan diskon atau tidak,
Law mengatakan kedua
pengecer harus menu-
runkan harga “sampai kami
puas,” tetapi tidak mem-

bulan Februari dan Januari
digabungkan.

Subsidi Uang HK $ 9.000
Untuk Pertahankan Peker-
jaan

Di bawah Skema Duku-
ngan Ketenagakerjaan, pe-
merintah membayar hingga
50 persen dari gaji karyawan
melalui majikan mereka
selama enam bulan, dengan
subsidi bulanan untuk setiap
pekerja dibatasi hingga HK $
9.000.

Skema ini dirancang
untuk membantu pemberi
kerja mempertahankan pe-
kerjaan saat pandemi Covid-

19 menghancurkan bisnis.
Undang-undang menga-

kui bahwa jaringan super-
market telah menghadapi

inflasi harga barang-barang
tertentu, tetapi mengatakan
dampak kenaikan harga
tersebut terhadap operasi
bisnis belum dapat
ditentukan karena
perusahaan masih menyu-
sun laporan keuangannya.

Dia juga beralasan bahwa
jaringan supermarket relatif
tidak terpengaruh oleh
pandemi, dan menyatakan
bahwa pemotongan harga
barang mereka pada akhir-
nya akan menguntungkan
konsumen.

“Jika [dua pelaku pasar
besar] memangkas harga,
jaringan supermarket lain

akan mengikuti,” kata Law,
seraya menambahkan bah-
wa supermarket dapat mem
berikan kembali kepada
masyarakat dengan mem-
berikan harga yang lebih
murah kepada konsumen.

LSM anti kemiskinan So-
ciety for Community Orga-
nisation (SoCO) yang saat ini
membagikan voucher maka-
nan kepada sekitar 1.000
rumah tangga, menyambut
baik segala bentuk bantuan
yang dapat membantu
semakin banyak orang yang
berjuang di tengah pandemi
virus corona.

“Jika supermarket mem-

bagikan voucher makanan
secara langsung, maka kita
tidak perlu terlalu bergan-
tung pada sumbangan dari
individu dan perusahaan,”
kata Sze Lai-shan, pengurus
komunitas di SoCO.

“Pemotongan harga
bahan makanan juga akan
membantu banyak orang,
terutama mereka yang saat
ini tidak dapat kami bantu,
seperti mereka yang baru
saja kehilangan pekerjaan,”
kata Sze.

“Lebih banyak orang
yang mencoba untuk
menghemat uang karena
resesi.”.(scmp)
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6 Tips Sukses Membuat CupcakesHONG KONG, BI - Kelezatan
cupcakes tak lepas dari pem-
buatan adonannya, yang kata
para baker membutuhkan “ru-
mus dan takaran yang tepat”.
Tak susah kok, simak penje-
lasanberikut ini.

1. Panaskan oven itu
 penting
Pernah mengalami ado-

nan kue yang undercook atau
masih encer? Hal tersebut juga
bisa terjadi pada cupcake, lho.

Nah memanaskan oven se
belum adonan masuk itu pen-
ting agar cupcake terpanggang
sempurna. Panaskan oven da-
lam suhu 180 derajat Celcius,
lalu tinggal saja untuk mela-
kukan step lainnya.

Kalau oven belum terlalu pa
nas dengan suhu tersebut, gu

Resep Cup Cakes Merah Putih

RESEP Cup Cakes Merah Putih
dari Endeus.tv. Pembuatannya
mudah dan bahan-bahannya
gampang untuk dicari.
Bahan Cup Cakes Merah Putih:

Hong Kong, BI - Banyak cara untuk mengutarakan rasa
cinta kita pada Indonesia, salah satunya dengan
membuat hidangan yang bertema merah putih yang
identik dengan lambang negara Indonesia.
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-115 g mentega tawar
-100 g gula kastor
-2 butir telur
-115 tepung terigu serba guna
-2 sdm susu cair

-1/2 sdt baking powder
-30 g meses merah putih

Olesan:
-300 g keju krim padat
-75 g gula icing
-1/2 sdt ekstrak vanilla
-2 sdm whipping cream
-pewarna merah

Cara membuat Cup
Cakes Merah Putih:

1. Kocok mentega
dan gula dalam mang-
kuk hingga tercampur
dan terlihat pucat.

2. Masukkan telur,
susu cair, dan ekstrak
vanila kocok hingga tercampur.

3. Masukkan tepung terigu
dan baking powder sambil
diayak, kocok kembali sampai
tercampur rata. Tambahkan

meses warna merah dan putih,
aduk spatula hingga rata.

4. Isikan adonan ke dalam
loyang muffin, panggang de-
ngan suhu 180 Celcius, kurang

lebih 25 menit
hingga kue matang,
angkat, pindahkan
ke rak kawat hingga
dingin.

5. Kocok keju
krim, gula icing,
whipping cream,
dan ekstrak vanila
hingga licin dan

lembut, bagi menjadi dua, lalu
salah satu olesannya dicampur
dengan warna merah.

6. Hias cup cakes dengan
warna merah dan putih.(*)

nakan termometer
masak untuk me-
mastikan suhu oven
180 derajat Celcius.

2. Pastikan bahan
adonan dalam suhu
ruang

Seperti kue pada
umumnya, cupcake
menggunakan bahan-
bahan kue dasar
seperti telur, tepung terigu,
mentega, gula, dan lain-lain.
Aturan pertama dalam mem-
buat cupcake adalah ikuti kata
resep! Jangan asal mengukur
bahan pakai feeling, ya.

Lalu pastikan bahan-bahan

tersebut bersuhu ruangan
ketika dicampur, terutama telur
dan mentega.

Keluarkan bahan-bahan
yang disimpan di kulkas dan
diamkan selama kurang lebih
1-2 jam. Kalau ingin cepat,

rendam telur dalam
air hangat 5 menit
dan potong mentega
jadi kecil-kecil dan
diamkan di atas piring
beling.

3. Aduk adonan
hingga soft peak

Seberapa senang-
nya anda mengaduk,
jangan sampai terlalu

bersemangat. Adonan yang
terlalu lama diaduk dapat
membentuk banyak gluten.
Akibatnya, cupcake anda jadi
bantat dan permukaan cup-
cake bisa pecah saat keluar dari
oven nanti. Lain halnya kalau

terlalu sebentar diaduk, tekstur
cupcake pasti mudah pecah
dan crumbly. Oleh karena itu,
gunakan kecepatan lambat
pada mixer dan fokus! Pastikan
adonan cupcake mencapai
soft peak. Apakah soft peak?
Coba cek jawabannya di sini.

4. Pakai ice-cream scoop
untuk mencetak adonan

Cupcake adalah individual
cake, artinya berukuran kecil
dengan porsi khusus untuk satu
orang. Ketika salah memasuk-
kan adonan ke cetakan, cup-
cake bisa jadi tidak sama tinggi.

Anda memang bisa meng-
akalinya dengan menambah
butter cream pada cupcake
yang lebih pendek, tapi kalau
dihidangkan berjejer kayaknya

kurang cantik, ya, jika tinggi dan
besarnya tak sama. Oleh karena
itu, pakailah ice-cream scoop
besar untuk mencetak cup-
cake ukuran standar.

Bagaimana jika tak ada ice-
cream scoop? Tidak perlu
khawatir. Masukkan saja ado-
nan setengah penuh dalam se-
buah cetakan, lalu panggang
satu cetakan tersebut.

Dari hasil panggangan
tersebut, anda bisa mengukur
seberapa banyak adonan yang
harus dimasukkan agar hasilnya
memenuhi cup dan sama rata.
Soalnya, kadang aturan adonan
T! belum tentu hasilnya
seragam, tuh.



ERTAMA kali video itu
di unggah pada sebu-
ah media sosial tiktok
dari akun @klange nan

art. Unggahan tersebut
kemudian dibanjiri oleh
berbagai komentar karena
foto tersebut dinilai lucu

yang memperlihatkan jika
mempelai pria jauh lebih
muda dibandingkan mempe-
lai wanitanya.

Dalam video tersebut
juga nampak saat seseorang
mengatakan jika wanita itu
menikahi pria yang lebih

muda darinya.
Namun reaksi dari mempelai

wanita hanya tertawa kecil karena
ternyata apa yang terlihat tidaklah
sesuai dengan apa yang sebenarnya.

Sang pengunggah video juga
menuliskan kalimat yang berbunyi
“Ya Allah de, kamu sudah berani
nikah. Mbak kok mau sih? masih SD
loh Dah nikah”.

Serta pada bagian selanjutnya
pemilik akun juga seolah memberi
sindiran bagi jomblo yang telah
berusia tua namun belum juga
memiliki pasangan.

Melihat hal ini kemudian
sejumlah netizen turut meramaikan

Video Pasangan Pengantin Viral dikira Masih SD
Padang, BI - Beberapa hari ini viral video
singkat sepasang pengantin yang
mempelailaki-lakinya tampak masih sangat
muda dengan perempuan tampak lebih
dewasa dengan baju penganin adat mereka.

P
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kolom komentar dengan beragam
jawaban yang dinilai kocak. Serta ada juga
warganet yang justru menganggap jika
video tersebut merupakan sebuah editan.

Seperti seorang akun bernama Mufti
Mu’adil, mengatakan jika hal tersebut
merupakan efek tiktok. Untuk itu ia
mengingatkan jika sebagian orang jangan
sampai tertipu.

Sementara akun lainnya bernama
Andri Toding, justru  menuliskan jika pria
tersebut  telah menikah pada umur yang
demikian.

Padahal dirinya sendiri telah berusia
hampir 30 tahun namun belum menikah
juga. Maka dari itu ia hanya bisa menahan
rasa sesak di dada.( Padangkita]

Hong Kong menilai
Amerika mengabaikan
peran unik Hong Kong
sebagai anggota Organisasi
Perdagangan Dunia atau
WTO yang bermarkas di
Swiss, Jenewa.

WTO adalah sebuah orga-
nisasi internasional yang

menaungi upaya untuk
meliberalisasi perdagangan.
Organisasi ini menyediakan
aturan-aturan dasar dalam
perdagangan internasional,
menjadi wadah perun-
dingan konsesi dan komit-
men dagang bagi para
anggotanya, serta mem-

bantu anggota-anggotanya
menyelesaikan sengketa

>> HK TOLAK BERIKAN...SAMBUNGAN DARI HLM 01 dagang me-
lalui mekanis-
me yang me-
ngikat secara
hukum. Orga-
nisasi ini didi-
rikan pada 1
Januari 1995
dengan tujuan

untuk mengurangi tarif
dan hambatan perda-

gangan lainnya, yang
diharapkan akan mema-
jukan ekonomi dan
meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

Selebihnya pemerintah
Hong Kong akan mendis-
kusikan masalah pelabelan
produk ekspornya dengan
pejabat Amerika dan siap
melakukan perlawanan.

Menurut data Departe-
men Sensus dan Statistik
Hong Kong, produk ekspor
Hong Kong ke Amerika
tahun 2019 tercatat senilai
US4 39 miliar atau hanya
sekitar 1,2 persen dari to-
tal.

Hampir 80 persen me-
rupakan re-ekspor dari
China ke Amerika. (id/bi)



AMMAMAH ditangkap
kaum Muslimin karena
telah banyak membu-
nuh para pemeluk aga-

ma baru yang diajarkan
Rasulullah SAW itu.

Sebelum ditahan, Sam-
mamah terlebih dahulu diha-
dapkan kepada Rasulullah
untuk menentukan keputu-
san apa yang hendak di-
ambil. Setelah melihat kea-
daan Sammamah Rasulullah
SAW tidak banyak berko-
mentar dan hanya berkata.

Perlakukan dia dengan
baik! kata Rasulullah. Setelah
itu, segera para sahabat yang
ada di sekelilingnya lang-
sung membawa Sam
mamah ke lokasi
penahanan.

Di ruang tahanan,
Sammamah sangat
rakus bila makan.
Sammamah bisa
melahap semua jatah
makanan 10 orang
sekaligus tanpa me-
rasa bersalah. Perilaku

Pada zaman Nabi ada seorang saleh. Ia
seorang pembesar kharismatik dari Kabilah
Hunaifiyyah bernama Sammamah, yang
berhasil di tangkap umat Islam.

tawanan baru itu disampaikan
kepada Rasulullah.

Lagi-lagi Rasulullah tidak
banyak memberikan komen-
tar dan Rasulullah pergi ke
bilik istrinya dan berkata, Hari
ini aku kedatangan tamu
yang doyan makan. Hidang-
kan padanya semua makanan
yang telah kalian siapkan!

Setelah menerima hida-
ngan yang disediakan istri
Rasulullah itu, Sammamah
menyikat habis semua maka-
nan yang dihidangkan pada-
nya. Sementara Rasulullah dan
keluarga yang juga kelaparan
mengalah tidak ikut makan.
Hal ini terjadi sampai beberapa

pekan, tapi Rasulullah tetap
baik kepada Sammamah
meski Sammamah hanya
makan, minum, dan tidur.

Selain memberikan ma-
kan, Rasulullah juga selalu
memperhatikan perkem-
bangan kondisi Sammamah.
Setiap kali bertemu Nabi,
Sammamah selalu mengata-
kan, Muhammad! Aku telah
membunuh orang-orangmu.

Jika kamu ingin
m e m b a l a s
dendam, bunuh
saja aku, kata nya
dengan nada
tinggi. Mendengar
perkataan itu, Ra-
sulullah tidak ba-
nyak bicara dan
hanya menatap
lawan bicaranya

sambil sedikit tersenyum.
Melihat sikap Nabi

Muhammad seperti itu
Sammamah semakin som-
bong dan kembali berkata,
Namun, jika kamu meng-
inginkan tebusan, aku siap
membayar sebanyak yang
kamu inginkan, katanya.

Seperti keadaan tadi,
Rasulullah hanya mende-
ngarkan ucapannya dan tidak
mengucapkan sepatah kata
pun. Beberapa hari kemu-
dian, Rasulullah membebas-
kan Sammamah sehingga ia
bebas pergi ke mana saja.

Setelah melangkah
beberapa jauh, Sammamah
berhenti di bawah sebuah
pohon. Ia selalu berpikir,
berpikir, dan terus berpikir
memikirkan sikap Nabi

Kisah Sammamah dan Teladan Kebaikan Rasulullah

S
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Muhammad yang begitu
ramah dan baik.

Kemudian, ia duduk di
atas pasir dan masih tetap
tidak percaya, mengapa or-
ang yang menawannya tidak
memperlakukan dirinya
dengan kasar, padahal ia telah
membunuh banyak sahabat
Rasulullah. Setelah beberapa
lama memikirkan sikap Rasul
yang baik, ia beranjak bang kit
kembali menuju kediaman
Rasulullah dan menyatakan
diri hendak agama Islam.

Setelah masuk Islam,
Sammamah menghabiskan
beberapa hari bersama
Rasulullah kemudian pergi
ke Makkah untuk mengun-
jungi Ka’bah. Sesampainya di
sana, Sammamah menyata-
kan dengan suara lantang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar.

Saat itu Makkah masih
berada di bawah kekuasaan
Quraisy. Orang-orang meng-
hampirinya dan menge-
pungnya. Pedang sudah ter-
ayun-ayun mengintai kepala
dan lehernya.

Salah seorang dari keru-
munan itu berkata, Jangan
bunuh dia! Jangan bunuh dia!
Dia adalah penduduk Ima-
mah. Tanpa suplai makanan

dari Imamah kita tidak akan
hidup.

Sammamah menimpali,
Tetapi itu saja tidak cukup!
Kalian telah sering menyiksa
Muhammad. Pergilah kalian
menemuinya dan minta
maaflah pada beliau dan ber-
damailah dengannya! Kalau
tidak, Aku tidak akan meng-
izinkan satu biji gandum dari
Imamah masuk ke Makkah,
katanya.

Sammamah kembali ke
kampung halamannya dan ia
benar-benar menghentikan
suplai gandum ke Makkah.
Bahaya ke laparan meng-
ancam penduduk Makkah.
Para penduduk Makkah
mengajukan permohonan
kepada Rasulullah, Wahai
Muhammad! Engkau meme-
rintahkan agar berbuat baik
kepada sanak dan tetangga.

Kami adalah sanak sauda-
ramu, akankah engkau mem
biarkan kami mati kelaparan
dengan cara seperti ini?

Seketika itu pula, Rasu-
lullah menulis surat kepada
Sammamah, memintanya
untuk mencabut larangan
suplai gandum ke Makkah.
Sammamah dengan rela hati
mematuhi perintah terse-
but.(*)

Kelinci Pembohong
DI padang rumput nan hijau
hiduplah seekor kelinci yang
sangat nakal karena setiap
hari kerjaannya selalu meng-
usili penghuni padang
rumput.

Ketika itu kelinci ber-
temu dengan pak kijang,
kemudian ia mencari akal
untuk mengusili pak kijang.

Ia berusaha berpikir
keras lalu ia menemukan ide
nakal dikepalanya.

Kemudian si kancil lang-
sung bertindak, dengan ber-
pura-pura berlari sambil ber-
teriak “pak singa ngamuk”.

Sontak saja setelah me-
lihat dan mendengar kelinci
sambil teriak seperti itu.pak
kijang dan keluarganya lari
tak beraturan , sampai
anaknya pak kijang jatuh ke
jurang.

Puaslah hati si kelinci
yang telah berhasil mengusili
pak kijang dan keluarganya,
ia pun terbahak-bahak dan
merasa bangga dengan
congkaknya, karena ia
merasa cerdas.

Setelah berhasil me-
ngusili pak kijang dan
keluarganya, ia melanjutkan
perjalanan untuk mencari

keguguran. Duka pak kerbau
menjadi duka si kancil nakal
ini.

Pada hari berikutnya
kijang dan pak kerbau ber-
temu dan saling mence-
ritakan kejadian yang
mereka alami kemarin.

Ketika mereka sedang
asik bercerita terdengarlah
suara kelinci yang berteriak
minta tolong karena dikejar
oleh pak singa.

Walaupun mereka
berdua mendengar teriakan
si kelinci yang minta tolong,
mereka tidak perduli dan
beranggapan bahwa si
kelinci berbohong kembali.

Sekuat tenaga kelinci
berlari menghindari kejaran
pak singa. Tetapi pak singa
lebih cepat larinya.

Dan akhirnya si kelinci
mati dikoyak-koyak pak
singa karena tidak ada yang
peduli.(*)

mangsa selanjutnya. Di
tengah perjalanannya ia
melihat pak kerbau dari
kejauhan.

Dan ia pun melakukan
hal yang sama seperti yang
dilakukannya kepada pak
kijang.

Terang saja pak kerbau
lari terbirit-birit, sampai istri
pak kerbau yang hamil
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5. Jangan terlalu sering
buka oven saat memang-
gang

Melihat adonan yang
terpanggang naik memang
seru, ya. Namun tahan kebia-
saan untuk membuka oven
dan cek adonan.

Udara dari luar dapat
menghambat pengem-
bangan cupcake, meski anda
intip dengan celah kecil. Nah
agar waktunya sesuai, gu-
nakan timer selama me-
manggang cupcake dari-
pada anda ragu dan harus
buka-tutup oven.

6. Biarkan cupcake
dingin sebelum dihias

Setelah mengeluarkan
cupcake dari oven, jangan
buru-buru dihias, ya.
Diamkan dulu sampai kue
jadi dingin, karena kue yang
panas bisa bikin buttercream
meleleh dan jatuh (tidak

frosting).
Untuk tahu apakah kue

sudah dingin menyeluruh
memang agak tricky. Bagian
luar bisa saja dingin tapi
bagian dalamnya masih
hangat. Ada baiknya untuk
meletakkan cupcake  d i
dalam kulkas hingga benar-
benar dingin. Sama seper-
ti brownies, cupcake bisa di-
pastikan telah dingin jika
sudah masuk kulkas selama
6 jam atau seharian.

Tips lain agar cupcake
cepat dingin yaitu dengan
memindahkan kue dari
loyang setelah keluar dari
oven. Loyang kue, terutama
yang alumunium dan besi/
baja, merupakan konduktor
panas yang baik. Meskipun
sudah keluar oven, loyang
berbahan tersebut tetap
mampu menahan panas,
demikian dikutip dari
resepkoki. (bi)



A tak perlu repot untuk
memikirkan akan apa
pendapat orang. Dan dia
juga tidak akan mempe-

ngaruhi orang untuk meng-
ikuti tentang prinsip bebas-
nya pada siapa pun.

Dia menghargai kebeba-
san siapapun termasuk kebe-
basan orang untuk tidak me-
nyukai kebebasannya.

Orang dengan jiwa bebas
tidak selalu buruk, meskipun
mungkin mereka tidak me-
nganut aturan dari masya-
rakat pada umumnya. Me-

reka memiliki mimpi, dan
dapat menghargai orang
dengan baik. berikut ada 5
tanda yang bisa kamu baca
pada pribadi orang berjiwa
bebas, dikuitp dari fimelia.

1.Menghargai
 Pengalaman
Materialisme tidak meme-

ngaruhimu. Dirimu sangat
peduli dengan hubunganmu
dengan orang lain. Kamu pun
menghargai pengalaman
hidup lebih dari apa pun.
Bepergian, menjelajah, dan
berpetualang adalah hal yang

menggairahkan bagimu dan
itu adalah tujuan hidupmu.

2. Mempelajari Hal-hal
Baru yang Diminati

Keinginan utamamu ada-
lah mengetahui segalanya

Jakarta, BI - Orang yang berjiwa bebas adalah
mereka yang memiliki semangat bebas

I
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tentang dunia. Dirimu me-
miliki minat yang tidak ter-
batas pada satu bidang. Ini
membantumu menghu-
bungkan titik-titik dan mem-
buat gambaran tentang

bagaimana sebenarnya
dunia. Tidak jarang dirimu
mengubah hobimu.

3.Pendapat Orang Lain
Tidak Akan Memengaruhi
Kepercayaan Diri

Dirimu menghormati
pendapat orang lain tetapi
dirimu bukan orang yang
mempertanyakan nilai dirimu
sendiri berdasarkan mereka.
Dirimu jelas bukan tipe orang
yang menyesuaikan hidupmu
sendiri dengan ide-idemu
tentang seperti apa orang lain
hidup. Dirimu tidak akan
pernah iri dengan apa yang
dilakukan orang lain yang
mungkin terlihat mengasyik-
kan. Kamu percaya pikiran dan

nalurimu sendiri untuk
membuat keputusan tentang
hidupmu.

4. Memecahkan Masa-
lah dengan Baik

Logikamu terlihat sem-
purna dan dirimu memiliki
alat untuk menyelesaikan
masalah apa pun dengan
cepat.

Orang yang berjiwa
bebas memiliki pemahaman
yang lebih dalam tentang
cara kerja berbagai hal dan
dapat membuat koneksi
yang dapat dibuat oleh
sembarang orang. Ini me-
mungkinkanmu untuk me-
ngatasi masalah yang datang
dengan mudah.(*)

JAKARTA, BI -  Pandemi
covid-19 mendorong masya-
rakat untuk bergerak saling
membantu. Hal ini terlihat
dari aksi meracik menu untuk
tim medis covid-19 yang
dibuat oleh Natalia Tjahja,
Pendiri Yayasan Lembaga
Kemanusiaan lewat program
Asia Cooking Journeys.

Dalam program ini, Natali

mengajak para chef dan
home cook untuk berbagi
racikan masakan mereka
pada para tenaga medis dan
penyandang disabilitas. Ini
adalah bentuk apresiasi para
pejuang medis yang berjiba-
ku menangani pasien covid-
19.

“Aksi mulia ini dilakukan
berkelanjutan dalam

Meracik Makanan untuk Para
Tim Medis Covid-19

menghadapi covid-19. Asia
cooking journey itu artinya
dengan satu prosi makanan
yang dimasak oleh chef atau
homecook dan masakan
tersebut diberikan pada para
medis atau kepada orang
difabel dan diadakan di
setiap weekend,” ungkap-
nya dalam acara Selamat
Pagi Indonesia Metro TV.

Tanda-tanda Orang yang Berjiwa Bebas

Di akhir pekan tersebut
makanan akan dikirimkan
melalui ojek online untuk

disampaikan pada para tim
medis yang sedang berjuang.

Aksinya ini mendapat

apresiasi dari para tim medis
yang menangani covid-19.
“Kita mengucapkan terima
kasih kepada Cooking Jour-
neys dan restoran-restoran
yang memberikan makanan
pada kami dokter jaga,” ujar
seorang tenaga medis, An-
gela.

Saat ini sudah ada
puluhan chef dari berbagai
restoran yang menyalurkan
makanan ke delapan rumah
sakit di seluruh Indonesia.
Sejak 25 april 2020, Asia
Cooking Journey telah
menyebar di berbagai nega-
ra di tiga benua.(*)

Nasi Goreng Merah Putih Quest
Hotel Surabaya Komplit

SURABAYA,BI - Dalam upaya
ikut menyemarakkan Hari
Kemerdekaan RI ke-75,
Quest Hotel Darmo Sura-
baya membuat hidangan
tematik bernuansa merah
putih.

Ada menu nasi goreng
merah putih yang dibuat
dengan bumbu
pilihan seperti
saus tomat.

“Tomat se-
lain mencip-
takan rasa segar
pada sajian kali
ini juga men-
jadi pewarna

alami pada nasi secara
tampilannya,” Executive
Chef Quest Hotel Darmo,
Dolimin, Jumat (14/8/2020).

Lanjutnya, nasi goreng
disajikan lengkap dengan
lauk aneka seafood ber-
warna merah seperti udang,
bakso ikan dan ikan fillet

dengan sambal.
Selain hidangan utama,

Dolimin juga membuat des-
sert berupa puding merah
putih dengan topping whip
cream dan buah cherry.

“Semua paket menu
makanan tersebut tersaji di
Cristal Café seharga Rp.

45.000 nett per
porsi,” kata Melly
Aruni selaku Public
Relation Officer.

Nasi goreng
merah putih ala
Quest Hotel Darmo
Surabaya (tribun
jatim/mayang essa)

Semarak kemerdekaan
juga diwujudkan pada
sebuah minuman berwarna
merah putih.

Yakni perpaduan antara

jus stroberi dan yogurt
lengkap dengan potongan
buah stroberi sebagai gar-
nish. “Minuman merah
putih dibanderol seharga Rp

25.000 nett . Semua promo
menu serba merah putih
tersebut berlaku selama
bulan Agustus 2020,” lanjut
Aruni. (Mayang Essa/Surya)

SURABAYA, BI – Banyak cara jika
kitaingin merayakan hari kemerdekaan,
meskipun tanpa lomba-lomba pastikan
jika kit harus tetap bahagia karena sudah
bebas dari penjajahan.

Salah satu cara seru untuk merayakan
hari kemerdekan adalah dengan
mancicipi hidangan-hidangan enak. Dan
di Surabaya, Jawa Timur ada makanan
khas yang sangat merepresentasikan
suasana ini yaitu ketan merah putih.

Dalam menyambut HUT ke-75

Republik Indonesia, sebuah kedai
makanan di surabaya bernama Kedai
Ketan Punel menyediakan menu ketan
yang berwarna merah putih layaknya
bendera Indonesia. Menu ini selalu
dihadirkan setiap tahun sejak 2012.

“Kedai ini sudah ada sejak tahun 2012.
Kita selalu menghadirkan ketan merah
putih sebagai peringatan 17 Agustus di
kedai ini. Makanya kami hias sedemikian

Ketan Merah Putih Sambut
Hari Kemerdekaan ke-75 RI

>> BERSAMBUNG KEI HLM  19



menyarankan Bung Karno
untuk mengadakan penda-
maian. Namun, Kiai Wahab
sendiri meyakini perdamaian
tak akan membawa hasil.

Tapi Kiai Wahab tetap
berprinsip menghadapi or-

ang-orang ghosob haruslah
diawali  dengan perda-
maian.

Bung Karno pun menuruti
saran itu. Proklamator kemer-
dekaan RI itu mengutus
Soebandrio guna mengada-

Bung Karno Selalu Minta Petunjuk Ulama
Presiden pertama Republik Indonesia (RI)
Bung Karno ternyata adalah pemimpin yang
sangat memperhatikan pertimbangan
ulama dalam mengeluarkan kebijakan.

ALAH satunya tatkala
Indonesia masih ber-
selisih dengan Belan-
da terkait masalah

Irian Barat.
Kala itu, Indonesia me-

ngeluarkan ultimatum pada
Belanda bahwa Belanda
sudah harus menyerahkan
Papua Barat ke Indonesia
paling lama tahun 1960.

Namun Belanda juga
menyerahkan Irian Barat
pada Indonesia. Beberapa
upaya perundingan pun
selalu gagal.

Ditengah kemelut itu-
lah, Bung Karno meminta
petunjuk dari seorang ula-

ma sepuh, yakni KH. Wahab
Chasbullah (Rais Am
Nadhatul Ulama). Bung
Karno menanyakan bagai-
mana hukumnya orang-or-
ang belanda yang masih
bercokol  di Irian Barat.

Kiai Wahab pun men-
jawab bahwa hukumnya
sama dengan orang yang
Ghosob, atau menguasai
hak milik orang lain tanpa
ijin.

Bung Karno pun ber-
tanya bagaimana seharus-
nya bersikap pada orang-
orang yang ghosob.

Jawaban Kiai Wahab
agak unik. Sang kiai justru

kan perundingan yang
terakhir kali dengan Belanda
untuk menyelesaikan kon-
flik Irian Barat. Namun, perun-
dingan ini gagal.

Kegagalan ini membuat
Bung Karno bertanya kem-
bali kepada Kiai Wahab soal
solusi selanjutnya untuk
meneyelesaikan masalah
Irian Barat.

Dan Kiai Wahab pun
menjawab “Akhodzahu
Qohron”, atau ambil dan
kuasai dengan paksa.

Jawaban itu membuat
Bung Karno bertanya soal
rujukan Kiai dalam mem-
berikan berbagai saran
tersebut.

Kiai Wahab menjawab
bahwa dirinya memberikan
saran-saran itu dengan
berlandaskan literatur kitab
Fathul qorib  dan syarahnya

( Al-Bayjuri).
Maka, Bung Karno pun

membentuk barisan ko-
mando mandala. Sang
Penggali Pancasila juga
mengeluarkan Trikora (Tiga
Komando Rakyat) untuk
merebut Irian Barat dari
Belanda.

Jadi, berdasarkan kisah
sejarah yang diambil dari
buku  Sejarah Tambakberas
Menelisik Sejarah, Mencari
Uswah itu tampak bahwa
Bung Karno selaku pe-
mimpin atau umara sangat
memperhatikan saran dari
ulama dalam mengeluarkan
kebijakan kenegaraan.

Hal ini juga memper-
lihatkan, betapa kepemim-
pinan Bung Karno sangat
dekat dengan ulama, dan
menempatkan ulama dalam
posisi terhormat.(*)

S

Kerja sama pelindungan PMI
dengan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk terdiri dari penerbitan
Kartu Edisi PMI untuk seluruh Calon
PMI dan PMI yang berada dalam pro-
ses persiapan keberangkatan mau-
pun yang sudah di negara penem-
patan. Kartu Edisi PMI akan terhubung
dengan rekening BNI Taplus yang
dapat digunakan sebagai rekening
untuk bertransaksi, tabungan, dan
menerima pencairan KUR selama di
negara penempatan maupun setelah
kembali ke daerah asal. Selain itu, PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
juga akan turut memberikan fasilitas
pemberdayaan bagi PMI berupa
edukasi literasi keuangan.

“Kami juga akan memberikan
layanan remitansi (pengiriman uang
dari luar negeri) bagi pegawai dan PMI
melalui kantor cabang luar negeri,
anak usaha, dan bank koresponden/
mitra penyedia remitansi resmi yang
bekerja sama dengan PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk,” ucap
Direktur Utama PT Bank Negara Indo-
nesia (Persero) Tbk, Herry Sidharta.

Fasilitasi pemberdayaan juga
diberikan oleh PT Pegadaian (Persero).
Perusahaan pelat merah tersebut
akan memberikan layanan edukasi
pengelolaan keuangan dan investasi
emas, serta layanan pembukaan
rekening tabungan emas bagi calon
PMI. “Dengan adanya kerja sama ini,

diharapkan para calon PMI mampu
mengelola keuangannya sejak
sebelum bekerja sehingga berdaya
ketika pulang ke Tanah Air,” ujar
Direktur Utama PT Pegadaian
(Persero), Kuswiyoto.

PT Pos Indonesia (Persero) juga
turut berpartisipasi dalam mem-
berikan kemudahan layanan bagi PMI
dan keluarganya. Adapun kerja sama
yang akan diberikan PT Pos Indonesia
(Persero) untuk pelindungan PMI dan
keluarganya, antara lain fasilitas
layanan transaksi keuangan terpadu
bagi PMI melalui Giroku, pemanfaatan
Kantor Pos sebagai sarana layanan
pendataan calon PMI, pertukaran data
PMI dan data transaksi keuangan PMI
melalui Giroku, layanan kurir dan
logistik bagi PMI dan keluarganya,
serta sosialisasi dan pemberdayaan
PMI dan keluarganya melalui program
Agenpos dan program lainnya.

Penandatanganan PKS antara
BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dilakukan oleh
Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie
Utama Razak dan Direktur Hubungan
Kelembagaan PT Bank Negara Indo-
nesia (Persero) Tbk, Sis Apik Wijayanto.
Sementara itu, penandatanganan PKS
antara BP2MI dan PT Pegadaian
(Persero) dilakukan oleh Deputi
Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Eropa dan Timur Tengah
BP2MI, Anjar Prihantoro dan Direktur
Jaringan, Operasi dan Penjualan PT
Pegadaian (Persero), Damar Latri
Setiawan. *** (Humas BP2MI)

Seakan tersengat aliran listrik
yang sangat tinggi, Sabrina
merasa jantungnya berhenti
berdetak dalam beberapa saat.
Raut mukanya pun menjadi pucat
pasi, namun berhasil ia
kendalikan. Ia tak menyangka
Yudhis masih seserius ini
dengannya. Lidahnya kelu. Hanya
keheningan yang tercipta dalam
beberapa saat. Semakin lama,
senyum yang terukir di wajah
Yudhis pun memudar. Memahami
keterkejutan putrinya, Bu Kinan
menjawab pernyataan Yudhis,
“Kalau ibu setuju saja. Tapi semua
jawaban ada ditangan Sabrina.
Jika Sabrina bahagia, Ibu pasti bisa
menerima. Sebaiknya sekarang
Ibu masuk dulu, kalian
berbicaralah. Ibu serahkan ke
Sabrina”.

Yudhis masih berpikir positif
hingga Sabi menjawab, “Maaf,
sekarang aku tidak bisa
menerimamu”. Yudhis sangat
terkejut. Ia menanggapi, “Ada apa?
Kenapa Bisa? Apa kau sudah punya
seseorang selain aku?”. Sabrina
merasa geram. Yudhis tidak tau apa
yang sudah diketahuinya. Sabrina
menjawab, “Aku kecewa
denganmu. Kupikir kau orang yang
amat bijaksana dan setia seperti
“Yudhistira”, namamu. Tapi ternyata
anganku terlalu tinggi”. “Aku tahu
apa saja yang kau lakukan selama
di Aceh sana. Aku sangat tidak
menyangka. Lalu apa bedanya kau

dengan para koruptor yang makan
gaji seperti tikus kelaparan itu?,”
timpal Sabi dengan berapi-api.

Yudhis tidak bisa berkata apa-
apa. Detik itu, ia tersadar akan
kebodohannya selama ini. Dia
bingung harus berbuat apa. Harga
diri dan keberaniannya pun
lenyap saat itu juga. Ia merasa tak
pantas lagi untuk memiliki Sabrina
atas pengkhianatan yang ia
lakukan terhadap bangsanya
sendiri.

Sebenarnya tanpa
sepengetahuan Yudhis, Sabrina
selalu mendapatkan informasi
tentang keseharian Yudhis dari
salah satu sahabat Yudhis yang
tidak sengaja ia temui di Rumah
Sakit Bhayangkara tempatnya
bekerja pasca perang selesai.
Ketika mendapat informasi bahwa
Yudhis melakukan suap, hatinya
mencelos. Sakit hatinya muncul.
Kepercayaannya runtuh. Setelah
kejadian itu pun, Sabi tak lagi
mencari informasi tentang Yudhis.
Tak ingin lagi ia menyiksa batinya.

Yudhis masih diam. Kemudian
Sabrina melanjutkan, “Untuk apa
gaji banyakmu itu? Aku tidak akan
sudi menikah denganmu dan
hidup dengan gaji-gaji kotormu
itu. Dengan begini, itu artinya kau
hanya hidup untuk dirimu saja,
bukan untuk bangsamu”. Yudhis
semakin merasa malu. “Apakau
tak merasa malu? Kau pakai
tanahnya, kau minum airnya, dan

kau nikmati indahnya senja, tapi
apa balasanmu bagi Ibu Pertiwi?
Maafkan aku membentakmu, tapi
aku hanya ingin menyadarkanmu.
Jika kau saat ini sadar, berubahlah.
Sekarang waktunya kamu untuk
mengabdi pada negerimu.
Hidupmu tak akan berarti tanpa
mengabdi”.

Mendengar perkataan
Sabrina, Yudhis membulatkan
tekadnya. “Terima kasih Sabrina.
Maafkan aku, aku memang salah.
Aku terlena dengan segala
kemegahan jabatanku dan gaji-
gaji yangku terima. Terimakasih
pula kau telah menyadarkanku
bahwa hidup bukan hanya untuk
menyejahterakan diriku sendiri,
tapi agar bermanfaat untuk orang
lain. Bukankan yang kukatakan
kepadamu saat aku
mengobatimu itu benar Sab?
Bahwa kamu lebih mencintai
negeri ini dan lebih banyak
berjuang untuk bumi pertiwi.
Aku ingin mengatakan
kekagumanku lagi untukmu. Aku
sadar, cintamu lebih besar untuk
bangsamu daripada untukku
yang sudah bisa dibilang sebagai
koruptor ulung ini. Aku tidak
pantas lagi untukmu. Aku yakin
kau akan menemukan cinta
sejatimu yang pastinya lebih baik
dari aku. Selamat tinggal
Sabrina,” pungkas Yudhistira
kemudian. Setelah mengucapkan
kalimat itu, Yudhistira akhirnya
pamit dan langsung pulang
menuju tempat asalnya.**
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ARA kerja inhaler
atau semprotan
hidung ini adalah

melepaskan nanobodi yang

Tehnologi Inhaler Jadi Solusi
Ringankan Gejala Covid-19

C

JAKARTA, BI - Ilmuwan University of Cali-
fornia San Francisco menyediakan men-
ciptakan obat untuk solusi meringankan sakit
akibat virus corona baru yang dikemas
dalam bentuk inheler.

diklaim dapat membantu
mencegah virus di udara
seperti virus corona meng-
infeksi sel, dikutip Uber-

gizmo.
Nanobodi adalah versi

sintetis dari nanobodi dari
hewan seperti llama dan
unta, di mana para peneliti
menemukan bahwa nano-
bodi ini memiliki kemam-
puan untuk menempel pada
protein lonjakan yang
ditemukan dalam virus koro-
na dan menetralkannya.

Nanobodies ini dijuluki
AeroNabs, direkomendasi-
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kan untuk digunakan sekali
sehari di mana ia tampaknya
akan menawarkan perlindu-
ngan sampai vaksin tiba. Ini
berarti bahwa ini lebih meru-
pakan solusi sementara dan
bertindak sebagai alternatif
dari tindakan perlindungan
lainnya seperti memakai
pelindung wajah atau
masker.

Perlu diketahui bahwa
teknologi tersebut perlu
menjalani uji klinis dan
menyelesaikan berbagai
rintangan peraturan sebe-
lum memasuki pasar.

Jadi, memakai masker
dan mempraktikkan jarak
sosial masih perlu dila-
kukan di tengah pandemi
Covid-19 seperti  saat
ini.(okzone/id)
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rupa agar pembeli tetap
merasakan atmosfer,” ung-
kap pemiliki kedai, Rini
Kusuma dalam Acara New-
line Metro TV.

Ketan merah putih
rasanya juga manis dan gurih.
Terdapat banyak kelapa dan
susu yang tercampur.
Menurutnya, masyarakat
selalu antusias dengan
kehadiran ketan merah
putih. Ini karena ketan ini

hanya ada di hari kemer-
dekaan.

Tak hanya itu, ia juga
bercerita bahwa di hari-hari
besar lainnya, kedainya juga
membuat menu khusus.
Misalnya sebelumnya ia
membuat menu pemilu. Ia
selalu memanfaatkan mo-
mentum.

Dan ia juga menegaskan
bahwa kedainya kali ini
dibuka dengan cara yang

berbeda karena pandemi
covid-19. “Protokol kese-
hatan diterapkan mutlak. Itu
pasti,” ungkapnya.

“Harus pakai sarung
tangan, masker, hand sani-
tizer, face shield. Ada plastik
pemisah untuk memberikan
jarak. Kita hanya 20 meja tapi
dibatasi jarak,” jelasnya.

Dengan seperti itu,
masyarakat bisa tetap me-
rayakan hari kemerdekaan
dengan aman dan menye-
nangkan. (*)
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komunitas lain. Tujuannya
tidak lain untuk menanamkan
jiwa nasionalisme kepada para
pendaki. Dalam prosesi
upacara bendera di puncak
Pawitra kali ini, setidaknya
diikuti oleh ribuan pendaki dari
komunitas pecinta alam di
seluruh Indonesia.

“Upacara tadi dimulai pada
pukul 07.30 WIB hingga pukul
10.00 WIB baru selesai. Kurang
lebih tadi diikuti 2.000 orang.
Sebab, untuk membentang-
kan bendera sepanjang 1.000
di tambah bendera yang kita
bentuk angka 75 membutuh-
kan ribuan orang. Jika di total
bendera yang kita kibarkan
1.200 meter,” terangnya.

Sementara itu, Khoirul
Anam, Sekretaris LMDH
Sumber Lestari mengatakan,
jika dihitung sejak Sabtu (15/
8/2020) jumlah pendaki yang
naik ke Puncak Gunung
Penanggungan mencapai
3000 lebih.

“Jumlah itu bisa dilihat dari
daftar setiap pendaki yang
mengisi daftar masuk, mulai
dari para pendaki yang datang
sendiri hingga berkelompok,”
jelasnya

Menurutnya, jumlah
pendaki selalu naik pada saat
momen 17 Agustus jika di-
bandingkan hari-hari biasa
maupun hari libur. “Sebab
banyak pendaki yang ingin
mengikuti upacara bendera di
Puncak Pawitra,” sebutnya.

Jalur pendakian yang pal-
ing banyak dilalui adalah di
Desa Tamiajeng, Trawas,
Mojokerto. Selain itu, ada
beberapa jalur lain yang di lalui
oleh para pendaki yakni
melalui jalur lain seperti
Kedungudi, Seloliman dan jalur
pendakian Via Telogo.

Kata Anam, jalur Tamiajeng
yang dikelola Lembaga
Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) Sumber Lestari ini
lebih aman dan cepat. Sehing-

ga para pendaki pemula tak
segan menjajalnya. Jalur ini
menjadi satu-satunya yang
mempunyai 4 pos pendakian
menuju ke puncak Gunung
Penanggungan atau Puncak
Pawitra.

Pada momen hari kemer-
dekaan kali ini, setidaknya ada
empat lokasi upacara bendera
yang ada di Gunung Penang-
gungan. Yakni di Puncak Pa-
witra yang akan mengibarkan
1.000 bendera, Puncak Baya-
ngan, Bukit Bekel dan di bukit
Gajah Mungkur yang masih
satu area di bawah gunung
penanggungan.

Di Bukit Gajah Mungkur
dilaksanakan oleh Tim Corp
Barisan Pelajar (DKC CBP)
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
(IPNU) Mojokerto via jalur
Pendakian Telogo, Kecamatan
Ngoro Mojokerto. Disana
mereka juga memben-
tangkan bendera sepanjang
puluhan meter dengan diikuti
berbagai kelompok pecinta
alam juga warga. (sma/udi)
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“Selain itu, Kemnaker
juga akan mempersiapkan
implementasi dari kesepa-
katan Indonesia Japan Eco-
nomic Partnership Agree-
ment (IJEPA), khususnya
untuk up-skilling bahasa
Jepang,” katanya.

Menaker Ida menyadari
situasi pandemi Covid-19
yang melanda seluruh
dunia, termasuk Indonesia,
berdampak pada berbagai
sektor, khususnya sektor
kesehatan dan ekonomi.

Situasi tersebut turut
mempengaruhi proses
pelatihan kerja yang bia-
sanya dilaksanakan secara
offline atau tatap muka
secara langsung pada suatu
tempat yang sama.

“Namun dalam situasi
global yang terjadi saat ini
harus dilakukan penyesuai-
an metode dalam rangka
memutus mata rantai
penularan COVID 19, yaitu
dengan metode dalam
jaringan (daring/on-line).

Kami harapkan pe-
latihan dengan metode dar-
ing (online) dilaksanakan
tanpa menghilangkan sub-
stansi dan pencapaian kom-
petensi yang dibutuhkan,”
ujar Menaker Ida.

Kepada peserta pelati-
han, Menaker Ida berpesan
agar mengikuti pelatihan
secara serius dan sungguh-
sungguh.

 “Jangan menyia-
nyiakan waktu dan kesem-

patan yang sudah diberikan
kepada kalian, apa lagi
pelatihan ini disubsidi oleh
Pemerintah. Ingat, kalian
terpilih dari ratusan orang
yang berminat dan men-
daftar,” ujarnya.

Sedangkan kepada
lembaga pelatihan kerja,
Menaker Ida meminta agar
pelatihan dilaksanakan
dengan penuh tanggung
jawab, serta sesuai dengan
program dan kurikulum
standar Jepang. Hal ini
mengingat bahasa merupa-
kan instrumen terpenting
dalam melakukan peker-
jaan.

“Untuk Pemerintah
Jepang, Mari kita terus
tingkatkan kerja sama kete-
nagakerjaan secara bilateral,
memberikan kesempatan
yang luas bagi warga negara
Indonesia, baik untuk
bekerja, magang, maupun
untuk peningkatan kualitas
Lembaga pelatihan di Indo-
nesia,”  katanya.

“Saya ingin menyampai-
kan terima kasih yang sebe-
sar-besarnya kepada BP2MI
yang telah dan akan terus
menjalin koordinasi dan
sinergi khususnya yang ter-
kait dengan pelaksanaan
program pelatihan ini,”
katanya.

Dirjen Binalattas Kemna-
ker, Bambang Satrio Lelono,
menjelaskan bahwa pela-
tihan bahasa Jepang ini
akan dilaksanakan selama 4

bulan. Standar kurikulum
yang diterapkan yakni
memahami,  membaca,
menulis, menguasai 300
kanji; menguasai 1500 kosa
kata; konteksualisasi  sub-
stansi; teknis attitude dalam
bahasa Jepang; dan mema-
hami budaya Jepang.

“Lembaga pelatihan
kerja yang dipilih melalui
proses seleksi yang dilaku-
kan secara online melalui
situs Kemnaker atau Sis-
naker,” katanya.

Sementara Duta Besar
Jepang untuk Indonesia,
Masafumi Ishii, secara virtual
berharap peserta pelatihan
bahasa Jepang yang meru-
pakan CPMI mampu berki-
prah di Jepang.

“Sebagian besar pela-
tihan berkeinginan untuk
bekerja di Jepang sebagai
pekerja berketerampilan
khusus pada masa men-
datang,” katanya.

Masafumi Ishii menam-
bahkan, sistem bekerja
pekerja berketerampilan
khusus di Jepang telah
dimulai sejak bulan Mei
2019. Sehingga, para
pekerja asing yang sudah
memiliki keterampilan
tinggi dapat bekerja di
Jepang maksimal selama 5
tahun.

“Ada pekerja berkete-
rampilan khusus dari ber-
bagai negara dan pekerja In-
donesia merupakan pekerja
terbanyak kedua setelah
Vietnam,” katanya.(Biro
Humas Kemnaker)



ELAIN malas dicurigai
idap gejala covid-19,
orang juga taku tertular

covid dari tempat yang
notabennya rumah orang
sakit.

Oleh karena itu banyak
orang yang berusaha keras
untuk menyembuhkan diri-
nya sendiri dengan
berbagai cara.

Dikutip dari
iNews.id, pasalnya,
minuman panas atau
hangat memberikan
bantuan langsung
dan berkelanjutan
untuk keluhan hi-
dung meler, batuk,

bersin, sakit tenggorokan,
kedinginan, dan kelelahan.

Teh jahe
Teh memberikan manfa-

at yang baik bagi kesehatan.
Begitu juga dengan jahe.
Oleh sebab itu gabungan
keduanya bisa baik untuk

Minuman Pereda Flu dan Pilek
Hong Kong, BI – Tidak mudah bagi seorang
yang sakit flu, batuk atau radang tenggorokan
di saat pandemi covid-19 ini untuk pergi
periksa ke dokter.

membantu Anda mengura-
ngi gejala pilek.

Hal ini karena jahe memi-
liki vitamin dan min-
eral, termasuk kromi-
um yang dapat mem-
bantu mencegah pilek
dan demam. Tanaman
ini juga bisa berman-
faat untuk mengatasi
batuk parah atau
radang tenggorokan.

Teh hijau
Terakhir ada teh

hijau yang manfaatnya
pada kesehatan tubuh
sangat banyak. Hal ini
karena teh hijau
mengandung antiok-
sidan kuat yang dikenal
sebagai EGCG, yang
m e m b a n t u
menghentikan radikal
bebas merusak sel-sel
sehat Anda.

S
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Penelitian juga telah
membuktikan teh hijau
sebagai antiviru , membantu
melawan flu dan virus
lainnya. Seperti obat anti-
virus, teh hijau dipercaya da-
pat membantu memper-
cepat pertumbuhan dan
aktivitas sel kekebalan yang
dianggap sebagai pertaha-
nan pertama dalam mela-
wan infeksi.

Air Lemon Hangat

Jika Anda menyukai rasa
asam dan ingin mening-
katkan sistem kekebalan
tubuh Anda dengan vitamin
C, cobalah minum perasan air
lemon segar dalam air panas
atau hangat untuk mem-
bantu Anda tetap terhidrasi.

Lemon juga kaya akan
serat yang disebut pektin,
prebiotik yang membantu
kesehatan usus yang baik
dengan memberi makan
bakteri usus yang sehat.

Selain itu,
lemon me-
n g a n d u n g
asam sitrat
dalam jumlah
besar sehingga
d a p a t
meningkatkan
pengeluaran
urin dan
m e m b a n t u
pencernaan.

HONG KONG, BI - Fakta
terbaru tentang gejala
Covid-19. dilaporankan The
Express, dokter di Cook
County Health, Chicago, Illi-
nois, mengungkapkan gejala
baru yang ditimbulkan pasi-
en Covid-19 adalah cegukan
terus menerus. Fakta ini
ditemukan setelah rumah
sakit itu mendapati pasien
Covid-19 datang dengan
cegukan selama 4 hari.

Di sisi lain, si pasien itu
tidak menunjukan gejala
seperti demam, batuk, atau
sesak napas. Ya, dia hanya
mengeluhkan cegukan
selama 4 hari itu. Dari hasil
tes darah pun tidak dite-
mukan gejala medis lainnya.

Namun, setelah dirawat
intensif, pria itu diketahui
positif terinfeksi Covid-19
usai menjalani pemeriksaan
yang panjang.

“Seorang pria berusia 62
tahun tanpa riwayat kegana-
san atau penyakit
paru datang ke
D e p a r t e m e n
Darurat dengan

riwayat cegukan selama
empat hari,” kata para dokter.
“Selain cegukan episodik,
pemeriksaan fisiknya
ditemukan biasa-biasa saja,”
sambungnya.

Dokter di sana pun
menjelaskan bahwa sepe-
ngetahuan mereka, ini
adalah laporan kasus per-
tama dari pasien Covid-19
yang dicirikan dari gejala
cegukan berturut-turut
dalam literatur pengobatan
darurat.

“Dokter harus menjaga
infeksi Covid-19 pada kondisi
pasien yang bermacam-
macam karena pasien datang
dengan gejala yang berbeda-
beda,” ungkap dokter.

Menjadi catatan, tidak
semua cegukan mengarah
ke Covid-19, ya. Sebab, keba-
nyakan orang cegukan hanya
dalam beberapa menit dan
itu bukan sesuatu yang perlu
dikhawatirkan jika tidak
menimbulkan reaksi tamba-
han. Sementara itu, siapa pun
yang merasa panas saat di-
sentuh di dada atau pung-
gung bisa menunjukkan ge-
jala awal virus corona.

Demikian pula, siapa pun
yang batuk lebih dari bia-
sanya selama lebih dari satu
jam, atau jika mereka telah
mengalami setidaknya tiga
episode batuk setiap 24 jam,
maka dia harus mengisolasi
diri.

Beberapa pasien juga
melaporkan sakit teng-

gorokan, sakit kepala,
bahkan ruam yang
meluas.(okzone)

Masker N95 Merupakan Masker
Terbaik untuk Tangkal Virus

HONG KONG, BI - Peneliti di
Duke University di North
Carolina mempelajari 14
jenis masker wajah dan me-
nemukan bahwa beberapa
di antaranya justru dapat
meningkatkan risiko infeksi
virus corona Covid-19.

Penelitian juga
dilakukan pada ban
dana dan masker
rajutan.

Dari penelitian
tersebut ditemukan
bahwa masker ter-
baik untuk mence-
gah virus corona
Covid-19 adalah
masker N95 yang
digunakan oleh para
tenaga kesehatan profesi-
onal di rumah sakit. Mereka
menjadi masker yang me-
nempati posisi paling aman
atas dalam penelitian ini.

Masker terburuk adalah
yang terbuat dari rajutan serta
bandana. Kedua jenis masker
ini dianggap tidak banyak
memberikan perlindungan.
Martin Fischer yang meru-

pakan salah satu penulis
penelitian tersebut menga-
takan bahwa mas ker leher
sebenarnya meningkatkan
risiko infeksi Covid-19.

“Kami sangat terkejut
menemukan bahwa jumlah
partikel yang diukur dengan

masker leher sebenarnya
melebihi jumlah partikel
yang diukur tanpa menge-
nakan masker apapun. Kami
ingin menekankan bahwa
ingin mendorong masya-
rakat untuk menggunakan
masker. Tapi kami ingin me-
reka menggunakan masker
yang benar-benar berfung-
si,” terang Fischer.

Tes yang dilakukan para
peneliti melibatkan kotak
hitam yang dilengkapi laser
dan kamera ponsel. Pema-
kai masker kemudian akan
berbicara di dalam kotak ke
arah laser dan tetesan per-
napasan (Droplet) kemu-

dian akan direkam
oleh kamera.

Jumlah tetesan
per napasan itu
kemudian akan
dihitung dengan
algoritma computer.
Fischer mengatakan
tes tersebut relatif
sederhana dan
dapat digu nakan
oleh perusahaan

pembuat masker wajah.
Ini adalah alat visual

yang sangat kuat untuk
meningkatkan kesadaran
bahwa masker yang sangat
sederhana. Seperti masker
katun atau kain buatan
sendiri ini, sangat efektif
untuk menghentikan seba-
gian besar tetesan perna-
pasan ini.(hel/okzn)

Cegukan Tak Biasa Bisa Jadi
Gejala Covid-19



ENGINGAT make
up sering diguna-
kan dan bersen-
tuhan langsung

dengan area mata, hidung,
dan mulut.

Dr. Jenna Macciochi dari
Universitas Sussex menyebut
bahwa virus memang tidak
dapat berkembang biak di
luar tubuh. Namun ia dapat

Pakar Ungkap  Cara Aman Pakai Makeup
Agar Terhindar dari Virus di Masa Pandemi

M

Jakarta Selain smartphone dan remote TV,
produk makeup dan alat kecantikan masuk
ke dalam daftar objek yang perlu di waspadai
di masa pandemi.

bertahan di permukaan
seperti logam, karton, dan
plastik untuk rentang waktu
yang beragam. Penelitian pun
menunjukkan virus mampu
bertahan tiga hari di per-
mukaan plastik dan baja
tahan karat.

Produk kosmetik belum
teruji sepengetahuan saya,
tapi banyak yang dilengkapi

dengan aplikator plastik. Jadi,
kita tidak tahu pasti dan
sebaiknya hati-hati” ungkap.
Dr Jenna seperti dilansir dari
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Independent pada Jumat
(14/8/2020).

Meski belum ada pene-
litian tentang penularan virus

corona lewar produk make up,
fakta bahwa virus dapat
bertahan di permukaan plastik
dapat menimbulkan risiko
terinfeksi. Para pakar pun
menyebut beberapa cara yang
aman ketika menggunakan
makeup di masa pandemi.

1. Tidak berbagi produk
makeup

Sejak pandemi, konter
makeup di seluruh dunia me
ngubah cara berjualan de-
ngan tidak menyediakan pro-
duk tester. Mereka meng-
adopsi kebijakan touchless
untuk mengurangi risiko

penularan.
Dengan pemikiran ini,

cara terbaik untuk meng-
hindari adanya penularan
adalah menghindari berbagi
produk atau alat dengan or-
ang lain. Makeup bisa men-
jadi transmisi kontak virus
antarmanusia. Selain virus
corona, ada beberapa bakteri
dan virus yang kemungkinan
bisa tertular lewat berbagi
makeup. Seperti herpes dan
konjungtivitis.

2. Membersihkan
 produk makeup
Penting untuk member-

sihkan produk makeup secara
rutin karena bakteri dapat
menumpul di permukaan
dan menyebabkan infeksi,
jerawat, dan memperburuk
kondisi kulit. Kamu harus
menyeka semua produk
makeup setidaknya seming-
gu sekali menggunakan
semprotan antibakteri.

Pastikan kandungan alko-
holnya di atas 70 persen
untuk memastikan permu-
kaannya didisinfeksi dengan
benar. Penyemprotan ini
dapat digunakan pada
kemasan eksterior maupun
produk aslinya. Seperti lipstik,
bedak, dan alas bedak.(*)

JAKARTA-Kulit adalah organ
tubuh terbesar dan tumbuh
paling cepat. Makanan yang
menutrisi tubuh dari dalam
dapat memberi perubahan
pada kualitas dan warna kulit.

Ada beberapa makanan
yang dapat membantumu
memerangi jerawat dan
m e n d a p a t k a n
kulit sehat ber-
cahaya secara
keseluruhan,
seperti dilansir
dari sheknows.
com. Penasaran apa saja?

1. Sayuran hijau
Sayuran hijau adalah

makanan yang kaya akan vi-
tamin A, C, dan K, serta folat
dan antioksidan kuat. Anti-
oksidan dapat melawan
radikal bebas yang merusak
produksi kolagen tubuh.
Radikal bebas berasal dari
lingkungan, seperti polusi
dan paparan sinar matahari,
menyebabkan munculnya

permasalahan keriput dan
kulit kusam.

2. Buah sitrus
Jeruk, lemon, dan limau

mengandung vitamin C yang
terbukti dapat melawan kulit
kering dan kerutan. Vitamin
C juga merupakan blok

bangunan penting untuk
produksi kolagen.

Selain itu, buah dan
sayuran berwarna merah,

kuning, dan oranye juga
mengandung karo-
tenoid, antioksidan

yang menurunkan sensi-
tivitas kulit terhadap mata-
hari dan membantu meng-
urangi munculnya kerutan di
sekitar mata.

3. Kacang kenari
Kacang kenari mengan-

dung asam lemak esensial
omega 3 tingkat tinggi, yang
merupakan lemak baik yang
membantu membuat pelin-
dung minyak alami kulit.

Jumlah asam lemak sehat ini
dapat membantu kulit
kenyal dan terhidrasi.

4. Biji dan kacang
Kacang mete, almond,

pistachio, macadamias, dan
kacang brazil mengandung
protein, serat, dan lemak tak
jenuh. Kacang-kacangan ini
membantu kulit bercahaya
dan halus.

Selain itu, kacang-kaca-
ngan ini juga mengandung
tembaga, seng, vitamin A, C,
dan E yang dapat mening-
katkan produksi kolagen
sehat.

Biji labu, bunga matahari,
rami, wijen, dan chia juga
mengandung seng yang
sangat tinggi, berfungsi me-
lindungi membran sel, me-
melihara kolagen, dan men-
dorong pembaharuan kulit.

5. Alpukat
Alpukat memiliki kandu-

ngan vitamin C yang ber-
fungsi untuk pembentukan
elastin dan kolagen, meng-
ikat sel-sel kulit, dan menjaga
kekencangan, serta struktur-
nya.

6. Dark chocolate
Dark chocolate kaya akan

flavonol, antioksidan kuat
yang membantu perbaikan
kulit. Flavonol membantu
meningkatkan aliran darah

7 Makanan untuk Jaga Kesehatan dan Kondisi Kulit Tetap Prima
dan pengiriman oksigen
ke kulit.

7. Ikan
Ikan sarden dan salmon

memiliki kandungan asam

lemak omega 3 yang
bermanfaat untuk kulit.
Asam lemak omega 3
dapat mengurangi pera-
dangan dan dapat mem-
buat kulit lebih halus.(*)



IR mata yang mengering pun tercetak
jelas pada wajahnya. Tidak lebih dari
satu menit, mayat-mayat berserakan
memenuhi jalanan. Warna jalan yang

semula hitam mengkilat, kini berubah
mengerikan akibat darah warga kota yang
bercampur menjadi satu bak cat merah yang
mengental. Pemandangan kota yang semula
terlihat eksotis pun sirna. Seorang anggota
pasukan khusus berlari terpogoh-pogoh
sambil menggendong rekannya, berusaha
mencapai tempat aman untuk berlindung dari
serangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Sampailah mereka di sebuah bangunan
tua di sudut kota. Dengan tangan kokohnya,
Yudhistira meletakkan Arjuna diatas sebuah
batu besar yang berlumut dan berdebu
dengan penuh kehati-hatian. Yudhistira adalah
salah seorang angota dari Pasukan Garuda,
yaitu pasukan khusus asal Aceh yang
ditugaskan untuk membantu Jakata dalam
perang melawan Rusia.

Kemudian mata tegas Yudhistira menatap
tubuh Arjuna yang penuh luka dengan
persaan iba. Yudhistira berbisik, “Apa yang kau
rasakan Arjuna?”. Satu detik, dua detik, hingga
sepuluh detik lamanya Arjuna tidak menjawab
pertanyaan Yudhistira. Hal ini membuat Yudhis
kalang-kabut. “Bicaralah padaku Arjuna!,” teriak
Yudhis dengan suara parau sambil menahan
tangis kebenciannya. Arjuna telah tiada.
Bendungan yang sedari tadi ia coba tahan
akhirya runtuh dan membanjiri seluruh
wajahnya. Tak sedikit pula air mengalir tepat ke
dada Arjuna yang robek dan menyatu dengan
darah yang dapat menggambarkan rasa sakit
tiada tara. Rahangnya mengeras. Ia lalu teringat
semua kebersamaanya dengan Arjuna yang
kemudian dengan tiba-tiba digantikan oleh
bayangan jeritan kesakitan rekannya yang
tertembak pasukan Rusia. Rahangnya
mengeras. Masih didepan seonggok daging
yang sudah tak bernyawa bernama Arjuna, ia
berjanji untuk berjuang sampai pada titik
darah penghabisan dan membalaskan
dendam rekan terbaiknya itu.

Hari beranjak gelap. Setelah dirasa cukup
aman dan tidak terdengar ledakan susulan,
Yudhis dengan tampang pucat dan rambut

lurusnya yang berantakan pun lekas
membawa Arjuna pergi ke markas pasukan.

Sesampainya di markas, mereka langsung
disambut oleh para dokter yang dengan
cekatan memindahkan Arjuna ke dalam ruang
mayat. Keadaan di markas pun ternyata tidak
sebaik yang ia bayangkan. Kursi dan meja yang
berantakan, pecahan gelas dan pigura yang
berserakan di lantai, kertas yang terbang
kesana kemari, dan beberapa anggota pasukan
yang hanya bisa duduk tak berdaya di sudut
markas menunggu giliran untuk diobati,
membuat rasa sesak di dadanya semakin
bertambah. Kemudian ia melenggang pergi
begitu saja menuju kamar mayat untuk
menemani rekannya, yang ia rasa dapat
mengobati sedikit luka dan sesak yang
memenuhi rongga dadanya.

Saat Yudhis tengah melamun memandangi
tubuh Arjuna, tiba-tiba pintu terbuka. Ia
terkejut bukan main. Tangan yang sedari tadi ia
gunakan untuk menyangga rahang kokoh
berbalut lebatnya rambut yang dengan
sekejap bisa membuat para wanita berteriak
histeris itu meleset dan membuatnya
terpentok besi tempat meletakkan mayat.
“Sakit sekali,” keluhnya. Baru saja ia akan
berteriak marah sebelum ia tahu bahwa
seseorang yang tadi membuka pintu adalah
sosok perempuan bertubuh mungil dengan
kulit putih bersih dan sepasang bola mata
almond yang seakan menyihir siapapun yang
menatapnya. Yudhis menerka bahwa dia pasti
seorang dokter. Terlihat dari jas putih bersih
yang dijahit pas membentuk lekuk tubunya
dan sepasang sepatu berbentuk lonjong yang
serasi dengan jas putihnya.

Perempuan itu tersenyum menampakkan
lesung pipit yang membuat wajahnya seakan
bersinar. Kemudian si perempuan berjalan
kearah Yudhis yang sekarang hanya bisa
menatap kagum perempuan itu. “Hei, apa kau
akan diam saja disini dan membiarkan lukamu
mengering hingga tak lagi bisa diobati?,”
sergah si perempuan. Yudhis yang sedari tadi
melongo, hanya bisa menjawab pertanyaan si
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Suara ledakan yang amat kencang
itu membuat semua orang yang
mendengarnya bergidik ngeri.
Banyak anak menangis mencari
orangtuanya, seorang ibu berlari
sambil menggendong anaknya, dan
ada banyak penduduk lain yang
berusaha keluar dari reruntuhan
bangunan. Mereka merintih
kasakitan.

Oleh: Bunga Fata

usai. Kembang api warna-warni yang
menjadikan malam selebrasi itu semakin
meriah layaknya pergantian tahun yang selalu
dinanti. Namun, walaupun pertempuran telah
usai, sepertinya masih akan ada hal
menyedihkan lainnya.

Hari ini, pasukan khusus harus kembali ke
daerahnya masing-masing. Begitupun
dengan Yudhis. Awalnya ia menolak untuk
kembali karena memang ia merasa telah
menemukan rumah barunya disini, Sabrina.
Namun, karena iming-iming kenaikan jabatan
yang terlalu menggiurkan itu, ia menjadi
setuju untuk kembali ke Aceh. Setelah
berunding dengan Sabi, – nama spesial yang
diberikan Yudhis untuk Sabrina – akhirnya
Sabi pun setuju. Tapi, ternyata Yudhis tidak
menjelaskan alasan sebenarnya yang
menyebabkan ia berubah pikiran.

Sesampainya di Aceh, Yudhis terkejut bukan
main. Ternyata, iming-iming kenaikan jabatan
itu paslu. Yudhis merasa sangat kecewa.
Perjuangannya dan rekannya selama ini,
hingga kematian Arjuna yang masih me-
ninggalkan luka dalam dadanya tak diberi
apresiasi yang tinggi.

Akan tetapi, beberapa hari setelahnya ia di
datangi oleh beberapa rekan dan ditawari ker
jasama agar bisa naik jabatan tanpa proses se
leksi. Saking senangnya ia langsung menerima
tawaran itu tanpa teringat bahwa jalan yang
akan dia lalui itu menyimpang. Mungkin
memang rasa luka dan kecewanya terlalu
besar sehingga akal sehatnya terabaikan.

Akhirnya, Yudhistira berhasil naik jabatan
dan bergaji tinggi. Alphard sudah mampu
dibelinya. Saat itu Yudhis kembali teringat akan
cinta pertamanya, Sabi. Ia pun langsung pergi
ke Jakarta untuk menjumpai Sabi yang sangat
ia rindukan. Yudhis juga berniat akan melamar
Sabi dan memboyongnya ke Aceh.

Minggu pagi, 25 Maret 2017 ia sampai di
depan rumah Sabi yang dulu sempat sekali
dikunjunginya ketika mengantarkan
perempuan cantik itu pulang. Di sana Yudhis
sudah berdiri di depan pintu dengan
mengenakan stelan jas berwarna abu-abu
yang tidak dikancingkan. Di dalamnya ia
memakai kemeja tipis yang membuat otot
tubuhnya tercetak dengan jelas. Di tangan
kirinya sudah tergenggam seikat bunga
mawar putih yang diingatnya sebagai bunga
kesukaan Sabi yang juga melambangkan
tanda cinta. Dengan tangan gemetar dan
jantung yang berdegup kencang, Yudhis
mengetuk pintu rumah Sabi. Tak lama, pintu itu
terbuka. Senyum gugup Yudhis menyapa
Sabrina yang membuka pintu. Sabrina tidak
terkejut dibuatnya. Pasalnya, ia sudah me
ngetahui rencana kedatangan Yudhis hari ini.

Setelah Sabi mempersilahkan masuk,
mereka duduk berhadapan di ruang tamu.
Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut
mereka. Udara sore yang dingin, ditambah AC
yang sepertinya distel rendah ini menambah
kecanggungan diantara mereka berdua,
hinngga Bu Kinan keluar dari kamarnya
menuju ruang tamu dan mencairkan suasana.
“Apa kabar Dek Yudhis?,” sapa Bu Kinan.
Kemudian dengan senyum ramahnya Yudhis
menjawab, “Saya baik bu, saya harap ibu,
Sabrina, dan ayah juga dalam keadaan sehat”.
Bu Kinan membalas senyum seraya, “Syukurlah.
Ada perlu apa Nak Yudhis kemari sore-sore
begini?”. Dengan penuh keyakinan, akhirnya
Yudhis menjawab, “Saya kesini ingin melamar
putri ibu. Perempuan yang selama ini ada di
dalam hati dan do’a saya”.
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perempuan sekenanya. “Aku tidak terluka,”
balas Yudhis. Kemudian perempuan itu
mendekat dan menekan tangan Yudhistira
yang ternyata terluka hingga pakaiannya
penuh bercak darah. “Apa ini yang kau maksud
tidak terluka?,” elak si perempuan. Ternyata rasa
kehilangan Yudhis akan rekan terbaiknya
terlalu dalam hingga abai dengan dirinya
sendiri dan tidak merasakan sakit yang ada di
tubuhnya. “Ayo biar kuobati,” kata si
perempuan. Seakan tersihir, Yudhis benajak dari
tempat duduknya dan mengikuti kemana
perginya si perempuan.

Mereka pun sampai di klinik yang sengaja
dibangun untuk keperluan perang. Letaknya
pun dekat dengan markas pasukan khusus.
Seakan ada yang menendang kepalanya,
Yudhis baru tersadar setelah lukanya selesai
diobati. Langsung saja ia berujar pada si
perempuan, “Terimakasih sudah mengobatiku.
Aku bahkan tidak sadar jika lenganku terluka.”.
Perempuan itu hanya tersenyum miring. “Aku
tahu kau tidak akan sadar dengan lukamu itu.
Mungkin sesak dalam dadamu melebihi rasa
sakit yang ada di lenganmu. Jujur saja, aku
kagum padamu dan teman-temanmu dalam
membela negeri tercinta kita ini.” Katanya.
Senyum terkembang begitu saja di wajah
Yudhis. Dia merasa, sepertinya ia jatuh cinta
dengan perempuan yang belum dikenalnya
ini. Tanpa aba-aba Yudhis berkata, “Menurutku,
kau bahkan lebih baik dariku dalam membela
negeri ini. Tanpa bersatunya seluruh elemen,
kita tidak akan bisa menyatukan kembali
negeri nan indah ini”. Sambil menjulurkan
tangan Yudhis melanjutkan, “Namaku Yudhistira
Pradana. Kau?”. Dengan raut muka terkejut dan
sedikit menyembunyikan senyum perempuan
itu menjawab, “Aku Sabrina Fay”.

Pertempuran pun akhirnya usai. Dengan
kekuatan yang disatukan serta semangat
pantang menyerah para pejuang, akhirnya
Ibukota Jakarta berhasil direbut kembali.
Semua orang berpelukan. Tidak sedikit pula
tetesan air mata kebahagiaan keluar dari
pelupuk mata. Sorak-sorai yang tak kunjung >> BERSAMBUNG KE HLM  18



ANYAK dari mereka
yang sengaja
m e n g i b a r k a n

bendera disuatu tempat
yang istimewa, didasar laur,
gunung dan dirumh saja
bersama - sama keluarga.

Mengitip unggahan -
unggahan pesohor tanah air
melalu intagram storinya,
simak beberapa artis yang
panen pujian berikut ini:

Marcel Chandrawinata
Marcel Chandrawinata

tampak membagikan potret
dirinya di Instagram. Kali ini,
ia terlihat memegang ben-
dera merah putih dengan

ukuran kecil. Meskipun
fotonya tampak blur di
bagian aktor tampan yang
satu ini. Namun, hasil fotonya
terlihat keren ya.

Raffi Ahmad dan Nagita
Slavina

Raffi Ahmad dan Nagita

Slavina mengunggah foto
bernuansa merah putih. Kali
ini, terlihat Raffi Ahmad
mengenakan t-shirt merah,
sedangkan sang istri
mengenakan atasan putih.
Keduanya terlihat begitu
kompak dan terkesan serasi.

Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina tampak

membagikan potret dirinya
di akun Instagram pribadinya.
Dalam foto tersebut, ia
terlihat tampil dengan

bernuansa merah putih. Kali
ini, artis cantik satu ini
mengenakan blazer merah
yang dipadukan dengan t-
shirt putih. Riasan wajahnya
pun sesuai dengan fashion
yang digunakannya, sehing-
ga semakin terlihat cantik.
Selain itu, pesona Prilly ter-
lihat seolah tidak ada
habisnya.

Randy Martin
Aktor tampan Randy Mar-

tin yang tampak mem-

Serba Serbi Artis Merayakan
HUT Kemerdekaan RI ke 75

Hong Kong, BI - Hadirnya Pandemi dan
larangan berkumpul tidak membuat
generasi penerus bangsa kehilangan
antusiasisme untuk merayakan HUT
Kemerdekaan RI.

bagikan potret dirinya di
akun Instagramnya. Ia terlihat
berpose di dekat bendera
merah putih. Terlihat paras-
nya yang begitu tampan dan
cerah, mungkin menarik hati
bagi yang melihatnya. Selain
itu, Randy pun tampak sangat
cool dengan mengenakan t-
shirt warna putih.

Kirana Larasati
Dalam unggahannya di

akun Instagram, wanita 32
tahun ini nampak meng-
unggah foto dirinya tengah
berada di Pulau Komodo,
NTT. Lengkap dengan baju
serta alat-alat menyelam,
bintang film Rumput Te-
tangga ini nampak mengi-
barkan sang saka merah
putih dari dasar laut, sambil
memberi hormat.

“Ikan hiu ikan tenggiri.
Dirgahayu NKRI,” tulis Kirana
Larasati pada keterangan
foto.

Zaskia Adya Mecca
Gelar Upacara di rumah

mengatakan walau
hanya upacara kecil, ia tetap
ingin menanamkan rasa
nasionalisme untuk mencin-
tai Indonesia kepada anak-

anaknya apapun situasinya.
“Rasa nasionalisme

terutama kepada anak-anak
akan tetap kami tanamkan
apapun situasinya, oleh
karna itu dalam situasi
apapun kami akan tetap
melaksanakan upacara
walaupun #dirumahaja,”
ucap Zaskia melalui in-
stagramnya, @zaskia adya
mecca.

Adinda Thomas Kibar-
kan Bendera Merah Putih di
Gunung Fuji Jepang

Adinda Thomas, Influ-
encer traveler  muda ini
mengaku sangat bangga dan
mendapatkan rasa nasio-
nalisme karena berhasil
mengibarkan bendera
merah putih di puncak
Gunung Fuji, Jepang.(*)

JOGJA, BI - Seakan ingin se-
mua tahu jika Indonesia
punya banyak tempat me-
narik para anak bangsa
melakukan upacara bendera
di HUT Kemerdekaan RI ke
75 di berbagai tempat, kali
ini masyarakat melakukan-
nya di Goa Kiskendo yang
desertai berbagai atraksi.

“Upacara ini sebagai
upaya kita untuk mening-
katkan rasa nasionalisme di
semua kalangan dan komu-
nitas pegiat wisata terutama

pada generasi muda,” ujar
Penggagas upacara di dalam
Gua Kiskendo yang meru-
pakan Pimpinan Wisata
Menoreh Adventure Experi-
ence, Moko Soekmo (17/8).

Moko mengatakan upa-
cara di dalam Gua Kiskendo
ini diikuti oleh sekitar 20 or-
ang peserta. Terdapat ber-
bagai unsur yang turut ber-
gabung dalam upacara ini di
antaranya dari unsur pegiat
wisata, karang taruna, pecinta
alam, TNI dan Polri.

Lebih lanjut Moko menje-
laskan dalam upacara terse-
but juga digelar atraksi
berupa pengibaran bendera
yang dilakukan di goa vertikal
Semelong yang memiliki
kedalaman sekitar 30 meter.
Atraksi itu dilakukan oleh dua
orang yang sudah profe-
sional di bidangnya yang
juga merupakan anggota tim
Menoreh Adventure Experi-
ence Huda Kabul dan Lelak
Tan Anugrah.

Sementara itu, Ketua
Desa Wisata Jatimulyo yang
juga merupakan pengelola
wisata Goa Kiskendo, Suisno
menuturkan, pihaknya me-
nyambut positif kegiatan
tersebut.

Pasalnya secara tidak
langsung, kegiatan itu nan-
tinya akan menjadi salah satu
upaya untuk mendongkrak
wisata Goa Kiskendo yang lesu
akibat pandemi Covid-19.
(suarajogja/ida)

Kibarkan Bendera Merah Putih di Goa
Kiskendo Oleh Pecinta Alam

Ribuan Pendaki Kibarkan Bendera
1 Km di Gunung Penanggungan
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JAWA TIMUR, BI - Ribuan pendaki mengikuti
proses pengibaran bendera sepanjang 1.000
Meter. Setidaknya ada 3.000 orang lebih
pendaki yang merayakan hari Kemerdekaan
di gunung yang memiliki ketinggian 1.653
mdpl (meter di atas permukaan laut)
tersebut.

Dari informasi yang dihimpun oleh tim
suaramojokerto ada ribuan pendaki mulai
memadati jalur-jalur pendakian sejak Sabtu
lalu (15/8/2020). Mereka datang dari
beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur,
dengan tujuan merayakan hari kemer-
dekaan RI yang ke-75.

Hingga Senin hari ini (17/8/20), ribuan
pendaki telah memadati puncak Bayangan
dan puncak Gunung Pawitra.

Layaknya upacara seperti biasa,
beberapa tahap prosesi juga dilakukan.
Sebelum prosesi upacara dimulai, bendera
raksasa berukuran lebar lima meter dan
panjang 1000 meter di arak terlebih dahulu
dari puncak bayangan melalui jalur via
Kedungudi. Ribuan pendaki kompak
bersama-sama mengusung hingga ke
puncak Pawitra.

Tak hanya membentangkan bendera

1.000 meter yang di kelilingkan di puncak
Pawitra, pada proses upacara kali ini para
pendaki juga membentangkan bendera
dengan membentuk angka 75.

Anang Budi Prasetyo, Ketua Umum Team
Stress Adventure (Tsaindonesia_offcial),
selaku penyelenggara mengatakan, pada
upacara bendera di Puncak Gunung Pawitra
kali ini diikuti 2 ribu lebih pendaki dari
berbagai komunitas seluruh Indonesia.

“Ada empat upacara bendera di Gunung
Pawitra pada momen 17 Agustus tahun ini.
Puncak Pawitra, Bayangan, Bukit Gajah
Mungkur dan Bukit Bekel,” kata Anang Budi
Prasetyo.

Menurutnya, upacara bendera untuk




