
ADAN Pusat Statistik mengumumkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada kuartal kedua tahun 2020
terkontraksi atau negatif 5,32 persen.

Pemicunya, anjloknya konsumsi rumah
tangga, investasi, dan ekspor.

Sektor-sektor mengalami kontraksi
pertumbuhan. Di antaranya, transportasi
30,84 persen; akomodasi dan makan-
minum 22,02 persen; impor barang dan
jasa 16,96 persen; ekspor barang dan
jasa 11,66 persen; investasi 8,61 persen;
perdagangan 7,57 persen; konsumsi
pemerintah 6,9 persen; industri
pengolahan 6,19 persen, konstruksi 5,39
persen; dan konsumsi rumah tangga 5,51
persen.

Di sisi lain, beberapa sektor
mengalami pertumbuhan positif. Misalnya,
sektor informasi dan komunikasi 10,88
persen; pengadaan air 4,56 persen; jasa
kesehatan 3,1 persen; real estate 2,3
persen; pertanian 2,19 persen; dan jasa
pendidikan 1,21persen.

Berangkat dari kondisi empiris ini,
sejumlah ahli ekonomi memperkirakan
Indonesia sulit menghindari resesi karena
pertumbuhan di kuartal ketiga juga
diprediksi negatif. Kita tentu tidak
mengharapkan itu terjadi.

Kuartal ketiga sudah kita jalani selama
dua bulan, yaitu pada Juli dan Agustus.
Kita masih memiliki 30 hari sepanjang
September untuk memaksimalkan upaya-
upaya dan ikhtiar menghindari resesi.

Pendek kata, keinginan pemerintah
untuk menggenjot belanja sebesar Rp
1.670,8 triliun hingga akhir Desember
2020 menjadi penting untuk menstimulasi
roda ekonomi.

Berbagai program dalam meng-

implementasikan government spending
(belanja pemerintah) di kuartal ketiga
sebenarnya sudah berada di jalur yang
benar. Sisi lemahnya ada pada
implementasi yang masih lambat sehingga
diperlukan pilihan-pilihan strategi yang
lebih tepat.

Menteri keuangan menyatakan, ada
tiga strategi percepatan penyerapan
pertumbuhan yang akan ditempuh.
Ketiganya adalah akselerasi eksekusi
program pemulihan ekonomi nasional
(PEN), penguatan konsumsi pemerintah,
dan penguatan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan negatif di kuartal
kedua memberi konsekuensi bahwa
pemerintah perlu meningkatkan belanja
pada sektor-sektor andalan agar
pertumbuhan di kuartal ketiga positif.
Karena itu, belanja pemerintah pada
sektor informasi dan komunikasi
(infokom), pengadaan air, jasa
kesehatan, dan sektor pertanian harus
ditingkatkan sepanjang September 2020.

Peningkatan belanja, antara lain, bisa

dilakukan dengan penguatan penerapan
teknologi dan informasi komunikasi
selama pemberlakuan PSBB lanjutan,
menjaga pertumbuhan bisnis logistik dan
transportasi sebagai dampak pembatasan
pertemuan fisik, serta mendorong inovasi
pada sektor hotel dan restoran.

Belanja pemerintah dalam
penanganan Covid-19 dan upaya
memperkuat imunitas kesehatan
masyarakat juga harus ditingkatkan.
Programnya bisa dilaksanakan dengan
melibatkan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dalam produksi
masal masker, sanitasi, herbal, dan
suplemen untuk memperkuat imun tubuh.

Pemerintah juga perlu memperluas
jangkauan dan percepatan pencairan
bantuan dana produktif bagi sektor
UMKM. Penyaluran langsung bantuan
dana Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha
mikro kecil di Jakarta dan Aceh oleh
Presiden Joko Widodo merupakan
langkah yang tepat dan perlu diperluas.
Upaya-upaya seperti itu perlu terus
digencarkan dalam sebulan ke depan.

Pinjaman superlunak kredit usaha
rakyat (KUR) serta supermikro untuk
pekerja yang terkena pemutusan

hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah
tangga yang berusaha juga perlu
direalisasikan tepat sasaran sepanjang
September 2020 ini.

Di sektor pertanian dan pangan,
pemerintah juga perlu menggalakkan
KUR lewat gabungan kelompok tani
(gapoktan) yang membentuk koperasi
tani. Pembiayaan KUR Rp 500 juta bagi
koperasi tani diberikan untuk membeli
alat-alat pertanian dengan bunga 6
persen dan selama lima tahun kembali.

Pengembangan sektor pangan
lainnya melalui kawasan food estate
berbasis korporasi petani di Kalimantan
Tengah yang, antara lain, dengan
menyiapkan ketersediaan tanah dan
infrastruktur juga akan mendorong
percepatan penyerapan anggaran.

Pemerintah juga perlu menggalakkan
program-program yang melibatkan
banyak orang, tapi tetap menjalankan
protokol kesehatan. Program-program
padat karya itu bisa dilakukan di sektor
pertanian, perkebunan, dan desa. Selain
itu, pengembangan program digital
ekonomi berbasis rakyat, pengembangan
program UMK agro digital, serta
penguatan desa digital perlu digalakkan

Genjot Belanja Pemerintah untuk
Hindari Resesi

PEREKONOMIAN dunia saat ini menghadapi guncangan.
Sejumlah negara mengalami resesi akibat berbagai
kebijakan yang diambil untuk menekan persebaran Covid-
19. Di Indonesia, pemberlakuan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) yang mengurangi kegiatan bisnis
dan aktivitas masyarakat berdampak terhadap penurunan
pertumbuhan ekonomi.

B Oleh: Soekarwo

dan diperluas di berbagai daerah.
Dari sisi tenaga kerja, program kartu

prakerja yang kini telah memasuki
gelombang kelima dan pendaftarannya
ditutup pada 23 Agustus 2020 turut
meningkatkan belanja pemerintah.

Upaya menjaga pertumbuhan agar
tidak negatif juga bisa dilakukan dengan
mendorong pemerintah daerah. Pe-
merintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota harus mempercepat
penyerapan anggaran dan belanja
daerah masing-masing.

Sepanjang September ini, peme-
rintah daerah harus menyiapkan dan
mengeksekusi program pendukung
penyelamatan perekonomian di daerah
masing-masing. Prinsipnya, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
wajib menjaga daya beli dan mengge-
rakkan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah bisa meng-
eksekusi kebijakan pemulihan ekonomi
khas lokal, melibatkan UMKM, dan
menggelontor penggunaan belanja
pemerintah daerah yang menumpuk pada
Januari sampai Agustus 2020. Stimulus
ekonomi lokal bisa ditempuh dengan
memperkuat petani, pelaku wisata,
nelayan, maupun peternak.

Langkah-langkah di atas akan
semakin memperkuat program per-
lindungan sosial yang telah terserap Rp
85,51 triliun. Belanja pemerintah juga
akan semakin meningkat dengan dijalan-
kannya empat program perluasan
perlindungan sosial.

Pertama, bantuan beras untuk
penerima program keluarga harapan
(PKH) Rp 4,6 triliun yang mulai cair pada
September. Kedua, bantuan tunai Rp
500.000 untuk penerima kartu sembako
di luar PKH Rp 5 triliun yang dicairkan
mulai Agustus.

Ketiga, ketahanan pangan dan
perikanan Rp 1,5 triliun dan bantuan
produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp
2,4 juta per UMKM dengan total Rp 28
triliun. Keempat, bantuan gaji Rp 600.000
untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja
yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta
dengan nilai total anggaran Rp 31,2 triliun.

Jika langkah-langkah dan upaya-
upaya di atas dilaksanakan dengan baik,
tepat waktu, dan tepat sasaran sepanjang
September ini, kita berharap dan
meyakini Indonesia akan mampu
menghindari resesi ekonomi. (*)

*) Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden RI
**) Dilansir dari Jawa Pos
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GRATIS! TIDAK DIJUALJANGAN TERLAMBAT MELAPORKAN DIRI
JIKA TELAH TERJADI PENGANIAYAAN - HLM. 04

KJRI UCAPKAN SELAMAT UNTUK PMI MAHASISWA
BARU DI UNIV TERBUKA - HALAMAN 05

KORAN INTERNASIONAL PERTAMA BERBAHASA INDONESIANOMOR 229 TAHUN XVIII, SEPTEMBER 2020 28 HALAMAN

Ada 141 Tempat Tes Masal
Masyarakat Hong Kong

N

Cerita PMI yang Ikut Tes Covid-19

IP mengatakan tujuan
program tes masal
tersebut tak lain untuk
menemukan kasus –
kasus tersembunyi,

terutama kasus infeksi virus
tanpa gejala atau penderita
infeksi yang dari luar tampak
sehat walafiat tapi didalam
tubuhnya ada virus yang hidup,

Hong Kong, BI - Sekre
taris Layanan Sipil
Patrick Nip meng-
umumkan bahwa ada
141 pusat pemeriksa
an masal di 18 distrik
kota.

dan itu bisa menulari orang
lain.

Mengingat pentingnya
program tes masal covid

pemerintah menggelar acara tes
dibanyak tempat – tempat milik
pemerintah seperti aula sekolahan
dan playground yang memiliki

lahan cukup sehingga setiap orang
yang akan bergabung tes akan
tetap menjaga jarak sosialnya.

“Prioritas pertama kami, tentu

yang terdiri dari 60 petugas
medis dari China untuk mela-
kukan tes,” begitu dilansir
Reuters (1/9).

Ini adalah bantuan lang-
sung pertama dari pemerintah
China untuk kota Hong  Kong
memerangi gelombang ketiga
pandemi.

Kepala Eksekutif Hong
Kong, Carrie Lam, menga-
takan dalam jumpa pers
reguler, pengujian itu diper-
lukan untuk menemukan
transmisi yang tak terlihat di
dalam masyarakat.

Carrie Lam juga mendesak
pekerja medis untuk memper-
lakukan tes medis ini secara
obyektif dan profesional. (BI)

saja, mengidentifikasi situs-situs
itu milik Pemerintah. Selain itu,
situs harus cukup besar
sehingga kami dapat mene-
rapkan tindakan pengendalian
infeksi yang tepat dan tindakan
jarak sosial.”

Terkait dengan ide peng-
adaan tes masal ini dikabarkan
Hong Kong mendapatkan ide
dari pemerintahan pusat atau
China sehingga ada banyak
tenaga medis yang segaja
dikirim dari China untuk me-
nyukseskan program pengen-
dalian penyebaran covid-19 ini.

Pada setiap harinya selama
waktu tes, pemeriksaan akan
dimulai pada pukul 08.00 pagi
waktu setempat, dengan tim

agen Lincoln untuk mendaftar.
Selebihnya Anna mendapatkan
konfirmasi pendaftaran melalui
SMS yang berisi booking
number atau nomor antrian
beserta tanggal dan jam
pemeriksaan.

Pengaturan jam pemerik-
saan tersebut disampaikan
pemerintah Hong Kong sebagai
upaya untuk menghindari
kepadatan peserta tes.

Mengingat status Anna
sebagai PMI tunggu majikan
maka dia melakukan pe-
meriksaan bersama para
pekerja asing yang tidak punya
visa kerja yang berada di
Venue: 2/F, Harbour Road
Sports Centre, 27 Harbour
Road, Wanchai.  Menurut
Anna, proses pemeriksaan
tergolong cepat dan baik,
hanya sekitar 15 menit dan
bebas antrian. (BI)

HONG KONG, BI - Sesuai ara-
han pemerintah Hong Kong
pada semua kalangan masya-
rakat agar ikut berpartisipasi
dalam penghentian pergerakan
gelombang ketiga covid-19
maka komunitas pekerja migran
juga mendaptkan tempat untuk
melakukan tes secara gratis dan
nyaman.

Bagi para pekerja yang
belum sempat mendaftar masih
ada waktu untuk bergabung

dengan yang lain dengan cara
mendaftar melalui telpun 1836-
133 dan mengirimkan informasi
kontak person dan mengirimkan
foto Hong Kong ID ke fihak panitia
melalui email: fdh-
enquiry@labour. gov.hk hingga
30 september.

Seorang PMI bernama
Anna (32th), asal Majalengka,
Jawa Barat telah berpartisipasi
melakukan tes covid masal di
Hong Kong dengan bantuan
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ARU –BARU ada seorang
PMI SB datang dan mela-
porkan kasus pengani-

ayaan yang dialaminya kepada fihak

Jangan Terlambat Melaporkan Diri
Jika Telah Terjadi Penganiayaan

PMI bekerja di Hong Kong dengan kontrak kerja
yang berisi berbagai macam hak dan kewajiban,
pahamilah agar Anda bisa menjadi pekerja yang
disegani dan bebas dari penganiayaan baik secara
fisik maupun mental.

KJRI, Konsul berterima kasih namun
menyayangkan adanya keter-
lambatan dalam melaporkan diri ke
fihak perwakilan Indonesia yang

B ada di Hong Kong.
Meski demikian karena pela-

poran melibatkan dua instansi pe-
merintah maka fihak Kepolisian

Hong Kong juga sangat terbuka
dalam membantu kasus yang  PMI
teraniaya yang kami dampingi.

Polri akan menyelesaikan

aspek hukumnya dan konsul Naker
akan menyelesaikan perma-
salahan ketenagakerjaannya,
terutama hak - hak korban.

Hal terpenting dalam kasus ini
adalah memberikan perlindungan
dan rasa aman kepada korban
terlebih dahulu, aman secara fisik
maupun psikologis. Hal terpenting
lainnya adalah membuat masa
depan korban terlindungi, misalnya
korban tetap bisa bekerja di HK dan
mendapatkan majikan baru yg lebih
baik tentunya. Untuk itu Konsul
Kepolisian berpesan keapada
semua PMI yang ada di Hong Kong
agar sesegera mungkin melaporkan
diri jika terjadi penganiayaani, jangan
takut utk melapor, apabila jika sampai
merasa diri terancam, teraniaya
ataupun secara psikis tidak nyaman
hingga menjadi beban mental.

Laporkan diri ke kantor polisi
terdekat atau ke KJRI. Jangan kha-
watir jika tidak menguasai bahasa
dengan baik, kepolisian Hong Kong
menyiapkan penterjemah.

Hal – Hal yang Harus Di
Mengerti Jika Mendapi Diri
Teraniaya

1. Harus cepat lapor agar
barang bukti penganiayaan mudah
diambil, cepat lapor cepat penyele-
saian masalah, cepat lapor cepat
berhenti penganiayaannya

CCCCCALL ALL ALL ALL ALL POLICPOLICPOLICPOLICPOLICEEEEE

>>BERSAMBUNG KE HLM 09

CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut hingga
merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi kami untuk

berkonsultasi dan arahan ke email
polri@cgrihk.com dan call center
52944184 atau datang langsung ke
KJRI Hong Kong

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong
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IANTARANYA adalah de-
ngan memasang iklan di me-
dia cetak dan radio, begitu
juga dengan fihak peme-

rintah Indonesia yang juga
dengan terbuka telah memberikan
akses jalur layanan publik dengan
call center dan facebook sebagai
bentuk layanan informasi.

Baru – baru ini KJRI menga-
barkan ada seorang Pekerja Mi-
gran Indonesia (PMI) yang
melaporkan diri karena telah men-

Konjen Ricky: PMI Jangan Ragu Datang
dan Laporkan Diri Ke KJRI Jika Teraniaya

HONG KONG, BI –
Banyak cara yang dila
kukan pemerintah Indo
nesia dan Hong Kong da
lam melakukan sejumlah
perlindungan terhadap
warga negara asing
termasuk Indonesia,

dapatkan perlakukan yang kurang
baik (30/8). Disampaikan oleh fihak
KJRI bahwa segera setelah
menerima laporan korban PMI
yang dianiaya nenek majikan, Tim
Satgas KJRI segera turun tangan
mengamankan PMI tersebut dari
rumah majikannya.

“Tim Satgas KJRI telah
memastikan bahwa PMI telah

D
dalam kondisi aman secara fisik
dan mental. Selain penyelesaian
administratif, saya juga meminta
Tim Satgas agar memproses
kasus ini dan memasukkan
majikan tersebut beserta
keluarganya ke dalam “Black List”
sehingga tidak ada lagi PMI yang
akan menjadi korban, tegas
Konjen Ricky.
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Di samping itu, Konjen Ricky
mengimbau dengan sangat
kepada seluruh PMI untuk berani
bicara pada majikan dan
laporkan. PMI diminta tidak ragu
untuk memberikan laporan. KJRI
berkomitmen penuh untuk
memberikan bantuan dan
menindaklanjuti seluruh laporan.

Tindakan penganiayaan
tersebut terjadi pada pertengahan
Juni 2020. Namun PMI yang
bersangkutan baru memberanikan
diri lapor kepada KJRI Hong Kong
hampir 2 bulan setelah kejadian.

Hubungi KJRI Hong Kong
dan Agensi terkait jika para PMI
mengalami masalah dengan
Majikan. Walaupun dalam kondisi
sulit dan terbatas akibat COVID-
19, KJRI tetap akan memberikan
pelayanan dan pelindungan
maksimal kepada PMI yang
berada di Hong Kong ini. Dem-
ikian mengutip laman facebook
KJRI Hong Kong. (id)

HONG KONG, BI – Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi
perwkilan pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah resmi bergabung
dengan Universitas Terbuka (UT) wilayah Pokjar Hong Kong.

Selaku Konsul Jenderal, Ricky Suhendar mengucapkan selamat
sekaligus memberi pesan kepada para PMI sebagai mahasiswa
baru UT Pokjar Hong Kong yang akan memulai perkuliahan di
tahun 2020 ini.

“Perlu diingat bahwa gelar dan nilai jangan jadi satu-satunya
yang dikejar. Yang perlu dibangun selain logika akademis, aspek
penting adalah cara berpikir (mindset) secara menyeluruh dalam
melihat suatu permasalahan, tidak sepotong-potong,” ujar Konjen
Ricky dalam OSMB UT Pokjar Hong Kong tahun 2020 (30/8).

Lebih jauh, Konjen Ricky sangat mengapresiasi komitmen yang
kuat dari para PMI disamping kesibukan bekerja, untuk terus belajar

KJRI Ucapkan Selamat
untuk PMI Mahasiswa Baru

di Universitas Terbuka

>>BERSAMBUNG KE HLM 18
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ANTAN Gubernur DKI
Jakarta tersebut juga kata
Fadjroel memberikan
apresiasi kepada tenaga

medis yang bekerja keras dan
sangat baik sejak pandemi Covid-
19 melanda Indonesia.

“Presiden Joko Widodo
menghaturkan belasungkawa
sedalam-dalamnya terhadap
tenaga medis yang meninggal
dunia dan termasuk kepada ke-
luarga mereka yang ditinggalkan
agar tetap disabarkanNYA,” kata
Fadjroel dalam keterangan pers,
Rabu (3/9).

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas
Meninggalnya 100 Dokter akibat Covid-19

JAKARTA, BI — Juru Bicara Presiden, Fadjroel
Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo
mengucapkan belasungkawa terhadap tenaga
medis yang meninggal dunia.

Fadjroel mengatakan peme-
rintah selalu mengingatakan
kepara masyarakat untuk disiplin
memakai masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak. Hal tersebut
agar rumah sakit dan tenaga medis
tidak kewalahan dalam menangani
pasien Covid-19, dan berakibat
kurang baik kepada tenaga medis.

“Masyarakat menjadi garis
depan memutus rantai penye-
baran Covid-19. Kepada tenaga
medis dan rumah sakit, Peme-
rintah juga mengharapkan senan-
tiasa disiplin dalam penerapan
sistem sistem shift/pembatasan jam

kerja, karena tenaga medis
penolong terakhir masyarakat bila
terdampak Covid-19,” ungkap
Fadjroel.

Dia juga mengatakan peme-

rintah menyiapkan segala hal yang
diperlukan untuk melindungi
tenaga medis kita, termasuk APD
lengkap dan insentif. Diketahui
sebelumnya Pada (31/8), IDI

JAKARTA, BI — Akun Twitter
milik epidemiologi FKM UI
Pandu Riono diretas bebe-
rapa pekan lalu. Setelahnya,
portal media Tempo.co juga
diduga mengalami peretasan
oleh orang tak dikenal.

Tenaga Ahli Utama Kantor
Staf Presiden (KSP), Donny
Gahral Adian menyebut,
pemerintah turut prihatin atas

peretasan yang dialami tersebut.
Dia berharap aparat yang
berwenang memproses sesuai
ketentuan yang berlaku jika
peretasan itu diusut.

“Pemerintah prihatin dalam be-
berapa kasus itu, tentu saja jika ada
aduan akan diproses sesuai keten-
tuan yang berlaku,” kata Donny
dalam diskusi virtual ‘Jaga Demo-
krasi Kita’ iluni UI, Rabu (2/9).

Donny menegaskan, peme-
rintah tidak pernah membungkam
kebebasan beropini dalam
demokrasi.

Menurutnya, pengaturan
opini tidak bisa dilakukan pe-
merintah dan pemerintah tidak
melakukan itu.

Dia mengatakan, yang bisa
diatur adalah opini yang melang-
gar ketentuan yang berlaku

Istana Tegaskan Pemerintah
Tak Pernah Membungkam Opini
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PRESIDEN Joko Widodo. Akun Twitter Joko widodo (Merdeka)

(Ikatan Dokter Indonesia)
mencatat sudah 100 orang dokter
yang meninggal dunia akibat
Covid-19 sejak Maret hingga
Agustus 2020. (merdeka)

JAKARTA, BI — Plt Dirjen Pela-
yanan Kesehatan, Kemenkes,
Abdul Kadir menyebut Indonesia
sudah tidak perlu lagi lockdown
atau PSBB karena akan membuat
negara resesi. Hal ini ia
sampaikan dalam Simposium
Nasional Dies Natalis 64
Universitas Hasanuddin yang
disiarkan akun Youtube FKM
UNHAS.

Kadir beralasan pembatasan
sosial hanya akan menghambat
perekonomian, sementara virus
Corona COVID-19 akan tetap
ada di dunia tidak bisa
dihilangkan.

“Tidak perlu lagi kita misalnya
harus lockdown, harus PSBB,
enggak perlu. Kalau kita lockdown
atau PSBB, apa yang terjadi?
Ekonomi tidak bergerak, negara
kita menjadi resesi,” kata Kadir
seperti dikutip dari CNN pada
Selasa (1/9/2020).

Mengenai hal tersebut, Kadir
memberikan penjelasan lanjutan
bahwa pernyataan dibuat dalam
konteks bila warga Indonesia bisa
disiplin menjalankan protokol
kesehatan.

Ia menekankan bahwa saat
ini yang harus diupayakan adalah
bagaimana warga bisa disiplin
protokol kesehatan.

“Jadi saya sampaikan kita tidak
perlu takut Corona karena harus
berdamai, yang paling penting
intinya gitu.

Jangan sampai karena ada
Corona tidak bisa melakukan
aktivitas ekonomi keseharian dan
sebagainya,” kata Kadir pada
detikcom saat dihubungi terpisah.

“Ke depan Corona ini akan
sama dengan flu dan HIV-AIDS
tergantung daripada kita ini
menghadapinya dengan pola
hidup baru. Tetap lakukan akti-
vitas, kegiatan ekonomi, pendi-
dikan, dan sebagainya dengan
mengacu protokol kesehatan,”
lanjutnya.

Kadir menyebut dampak
negatif sosial ekonomi bisa lebih
besar bila lockdown atau PSBB
terus dilakukan karena minimnya
adaptasi kebiasaan normal baru.
(Detik)

Sebut PSBB Tak
Perlu karena Picu

Resesi,
Ini Klarifikasi

Pejabat Kemenkes

seperti ujaran kebencian,
pemutarbalikan fakta, pembu-
nuhan karakter atau doxing.

“Tapi ketika opini itu kritis

terhadap pemerintah saya kira
pemerintah tidak dalam kapasitas
dan membungkam opini itu,”
ucapnya. (merdeka)

JOKOWI Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana.
(Liputan6.com)

JAKARTA, BI — Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud), Nadiem Anwar
Makarim mengajak agar seluruh
mahasiswa Indonesia yang telah
selesai menimba ilmu di luar
negeri untuk kembali ke tanah air.
Hal tersebut bertujuan agar
membangun pendidikan di
Indonesia yang lebih baik.

“Mohon kembali ke tanah air,
negara Indonesia membutuhkan
Anda,” ucap Nadiem dikutip dalam
keterangan, Rabu (2/9).

Dia menjelaskan dengan
belajar di luar negeri kesempatan
untuk menimba ilmu, pengalaman,
dan membangun jaringan dan
mengenalkan budaya tentu akan
sangat berguna dalam mening-

katkan kompetensi diri. Kemudian
memberikan kontribusi bagi
bangsa.

“Gunakan kesempatan ini
dengan sebaik-baiknya. Setelah
itu kembalilah ke tanah air karena
besar sekali dampaknya yang
teman-teman bisa lakukan untuk
Indonesia,” ungkap Nadiem.

Nadiem menjelaskan saat ini

Mendikbud Minta Pelajar di LN jika Tamat
Kembali ke RI Bangun Bangsa

seluruh dunia menya-
dari bahwa kunci kema-
juan sebuah negara
terletak pada sumber
daya manusia.

Sebab itu masya-
rakat agar tahu agar bisa
memajukan Indonesia
dengan cepat.

“Kita perlu sadari,

tanpa kerja cerdas, makin sulit kita
mengantarkan Indonesia pada
kemajuan itu,” ungkap Nadiem.
(merdeka)

RAPAT Kerja Kemendikbud dengan Komisi
X DPR RI (Merdeka)
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hasan pemulihan ekonomi, Jokowi
mulai menyinggung anca-
man resesi.

“Berkaitan dengan pemulihan
ekonomi, kita tahu kuartal I=2020
kita masih tumbuh 2,97%, negara
lain sudah minus,” ujarnya dilansir
dari live akun Youtube Sekretariat
Presiden, Selasa (1/9/2020).

Namun, lanjut Jokowi, per-
tumbuhan ekonomi RI di kuartal
II-2020 terkontraksi -5,32%. Jika

RI Terancam Resesi, Jokowi:
Kita Masih Punya Waktu 1 Bulan

JAKARTA, BI — Setelah para menterinya
berbicara soal ancaman resesi ekonomi, kini
giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
berbicara.

H

kuartal III-2020 ekonomi RI
kembali minus maka menurut
Jokowi RI berstatus resesi.

“Di kuartal II-2020 kita
sudah pada posisi -5,32%,
untuk itu, untuk kuartal III-
2020 yang kita masih punya
waktu 1 bulan.

Kalau kita masih berada
pada posisi minus artinya
kita masuk ke resesi,”
tambahnya. Oleh karena itu,
Jokowi meminta juga
kepada para gubernur
untuk mempercepat realisasi
belanja APBD-nya. Baik
untuk belanja barang dan
jasa, belanja modal hingga
belanja bansos. (Detik)
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Foto: Biro Pers Sekretariat
Presiden

JAKARTA, BI — Indonesia menjadi
salah satu negara yang diramal
bakal masuk jurang resesi akibat
pandemi virus Corona (COVID-
19). Hal itu tidak bisa dihindari
karena ekonomi di kuartal III-2020
belum benar-benar pulih.

“Berat lah kalau kita lihat bisa
positif di triwulan III-2020, artinya
bahwa resesi kemungkinan besar
terjadi,” kata Direktur Eksekutif
Institute for Development of
Economics and Finance

Resesi Tak Bisa Dihindari, tapi
Pemerintah Bisa Lakukan Ini

Ilustrasi (Antara)

JAKARTA, BI — Presiden Joko Widodo
(Jokowi) bicara resesi yang mengancam
Indonesia. Menurutnya, Indonesia masih
punya waktu 1 bulan untuk melihat
pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020,
jika pertumbuhan ekonomi kembali minus
maka Indonesia resmi resesi.

“Di kuartal II-2020 kita sudah pada
posisi -5,32%, untuk itu, untuk kuartal
III-2020 yang kita masih punya waktu 1
bulan. Kalau kita masih berada pada
posisi minus artinya kita masuk ke
resesi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas
dengan para menteri dan gubernur dari
seluruh Indonesia, dilansir dari live akun
YouTube Sekretariat Presiden, Selasa
(1/9/2020).

Namun, menurut Direktur Eksekutif
Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad,

(INDEF) Tauhid Ahmad, Selasa
(1/9/2020).

Meski begitu, Tauhid menga-
takan pemerintah bisa memper-
baikinya di kuartal IV-2020 agar bisa
keluar dari resesi dengan cara
membuat pertumbuhan ekonomi
tidak kembali negatif.

“Kalau resesi ini kan sudah sulit
dihindari, bagaimana memang di
triwulan ke IV-2020 ini jor-joran agar
tidak negatif atau positif lah,”
ucapnya.

Salah satu caranya adalah
dengan mempercepat realisasi
seluruh bantuan sosial yang ada
agar bisa langsung dirasakan
masyarakat.

“Artinya pemerintah mengopti-

malkan seluruh bantuan sosial yang
ada dengan berbagai modifikasi
program seperti bansos untuk
UMKM, maupun subsidi gaji untuk
pekerja,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
untuk pegawai sebesar Rp 600 ribu
per bulan disarankan agar diper-
luas, tidak hanya untuk yang ter-
daftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk subsidi pekerja ini
diprioritaskan bagi orang yang
berpenghasilan rendah maupun
pekerja di sektor informal, honorer
maupun tenaga-tenaga yang
katakanlah selama ini belum
diangkat. Saya kira mereka paling
gampang untuk jadi konsumsi lebih
baik,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan
oleh Direktur Riset Center of Reform
on Economics (CORE) Indonesia,
Piter Abdullah. Menurutnya,
pemerintah harus lebih fokus
menanggulangi virus Corona
sekaligus mempercepat bantuan
untuk masyarakat serta dunia
usaha.

“Fokus pemerintah seharusnya
adalah penanggulangan bencana
dan di waktu yang sama menye-
lamatkan masyarakat dan dunia
usaha dari dampak wabah.

Lebih baik pemerintah fokus
mempercepat realisasi berbagai
program bantuan baik kepada
masyarakat maupun kepada dunia
usaha,” sarannya. (Detik)

sisa waktu satu bulan di kuartal
III-2020 ini tidak cukup untuk
menghindari resesi. Meskipun
ada perbaikan dari kuartal II-2020
yang terkontraksi -5,32%, dia
memproyeksi ekonomi Indonesia
pada kuartal III-2020 masih minus
di kisaran -1,3% hingga -1,75%.

“Dibanding triwulan II-2020
(memang) ada perbaikan, tetapi
kalau dibanding triwulan III-2019 masih
berat. Berat lah kalau kita lihat bisa positif
di triwulan III-2020, artinya bahwa resesi
kemungkinan besar terjadi, nggak cukup
waktu (1 bulan),” kata Tauhid.

Kondisi itu bisa terlihat pertama dari
realisasi program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) yang relatif masih kecil,
sehingga tidak cukup kuat untuk
mendorong dari sisi permintaan

masyarakat.
“Realisasi PEN dari sisi demand masih

relatif kurang, kalau secara total kan baru
27%. Agak berat karena situasinya
demandkita belum sepenuhnya terbentuk,
terbukti dari daya beli masyarakat masih
rendah,” jelasnya.

Kedua, masih banyak sektor usaha
yang mengalami kerugian. Aktivitas
masyarakat yang saat ini masih terbatas

juga dinilai menjadi penyebab
ekonomi tidak bisa pulih dengan
cepat.

“Aktivitas masyarakat seperti
perdagangan dan sebagainya
kan belum tumbuh seperti sedia
kala. Memang sudah ada
perbaikan tapi belum normal.
Artinya bahwa resesi sulit
dihindari dengan situasi tersebut,”

ungkapnya.
Indonesia tidak bisa terhindar dari

ancaman resesi juga dikatakan oleh
Direktur Eksekutif Center of Reform on
Economics (CORE) Indonesia, Moham-
mad Faisal. Bahkan dia memproyeksi
ekonomi kuartal III-2020 minus sekitar 2%
bahkan lebih. “Resesi hampir dapat
dipastikan terjadi, minus 3% hingga minus
3,5%,” tuturnya.

“Kalau definisi teknis dari resesi yang
kuartal III-2020 harus positif agar
terhindar, itu berarti susah. Jadi kita
prediksikan di kuartal III-2020 minus 2%
kurang lebih atau bahkan bisa lebih dari
itu,” kata Faisal.

Dalam sisa waktu satu bulan ini,
pemerintah dianggap tidak akan cukup
waktu untuk membawa ekonomi positif.
Namun setidaknya pemerintah punya
waktu untuk menekan agar kontraksi yang
terjadi tidak terlalu dalam.

“Mungkin bisa diusahakan kontrak-
sinya lebih tipis. Kan sekarang sudah ada
upaya pemerintah untuk mempercepat
implementasi program PEN dan ada
beberapa tambahan skema baru, itu bisa
mengurangi kontraksi ekonomi, tergan-
tung bagaimana kecepatannya nanti,”
ujarnya. (detik)

Mampukah RI Keluar dari Ancaman Resesi dalam 1 Bulan?

AL itu dia nyatakan saat
menggelar rapat terbatas
dengan para menteri dan
gubernur dari seluruh

Indonesia.

Jokowi awalnya berbicara
mengenai pentingnya terus
menjaga pengendalian wabah
COVID-19 di masing-masing
provinsi. Ketika masuk pemba-
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ALAM masyarakat Islam
sampai hari ini ada bebe-
rapa hikayah yang diceri-

takan mengenai sosoknya. Antara
lain ada satu cerita yang cukup
mengerikan.

Kisahnya begini. Biasanya di
halaman atau samping masjid
selalu ada tersedia keranda, untuk
dipakai pas ada kebutuhan meng-
antarkan mayat ke pemakaman.
Sering pemuda Islam untuk mem-
buktikan keberanian mereka buat
kenakalan dengan memainkan
keranda itu.

Lazimnya, biasanya ada

Doa Sufi dan Kenakalan Remaja
yang Berujung Kematian

Di Mostar Bonsia, pernah ada seorang alim-arif
Mustafa Ejuboviæ (1651 – 16 Julu 1707), dikenal
lebih luas dengan Hadrati Syaikh Yuyo (jujo).

salah satu anak akan berbaring
di dalamnya ditutup dengan kain
hijau dan teman temanya angkat
membahu dan bawa mengelilingi
masjid. Ini merupakan sebuah ke-
nakalan yang biasa untuk para
remaja atau kaum muda.

Namun satu ketika Hadrati
Syaikh Yuyo (yang dikenal seba-
gai wali keramat pada orang
dewasa) melihat kelakuan iseng
para remaja  itu dapat ide “nger-
jain”. Mereka kemudian menaruh
salah satu dari teman mereka pada
keranda tutup dengan kain hijau
dan bawa di atas bahu. Ketika itu

Syaikh Yuyo tengah lewat depan
masjid. Di sana para remaja itu
memintanya untuk menshalatkan
jenazah yang mereka bawa.

Dan Syaikh Yuyo pun setuju.
Namun ketika berdiri di depan
keranda sebagai imam shalat
jenazah beliau terlebih dahulu
menghadap kepada para remaja

yang berada dibelakangnya yang
menjadi makmun dan telah mem-
bentuk shaff untuk shalat janazah.
Dia kemudian bertanya kepada
para remaja itu. “Yang kalian mau
dishalatkan yang hidup apa yang
mati?,’’  tanya Syaikh Yuyo

Para remaja menjawab “Iya
untuk mati, masa ada solat janazah

D

untuk yang hidup?”
Tak cukup bertanya sekali,

beliau bertanya sampai sebanyak
tiga kali. Uniknya setiap kali mereka
di tanya jawabnya masing masing
dibilang untuk yang mati.

Beliau bertanya kepada
anak-anak remeja:” Kalian kenal
almarhum sebagai orang baik?”

Para remaja menjawab “betul,
orang baik”! “Semoga semua
dosanya diampuni oleh Allah SWT,
semoga khusnul khatimah,” berkata
Syaikh Yuyo dan para remaja
mengamini :”Aamiiiiin”

Lalu Hadrati Syaikh Yuyo
berkata kembali, “Baik kalau
begitu kami akan shalatkan jena-
zah untuk seorang laki-laki yang
dewasa,’’ katanya. Setelaah itu
beliau mulai mengimami solat
jenazah itu.

Para remaja yang di belakang
menahan tawa karena berhasil
“kerjain” seorang ulama yang
disegani seluruh masyarakaat.

Betul saja, setelah selasai
shalat dan ucap salam ke bahu
kiri, pecahlah tawa para remaja
dengan tawa terbahak-bahak.

Mereka merasa berhasil me-
nipu dan mengerjai  seorang
Hadratul Syaikh. Namun Syaikh
Yuyo tak tahu itu. Seusai shalat
dia langsung meninggalkan lokasi.

Setelah itu, tentu saja para
remaja  merayakan keberhasilan
penipuan itu. Mereka kemudian
memanggil teman mereka yang
tadi pura-pura menjadi mayat.

Celakanya, meski mereka
panggil namun dia tidak menyahut
atau bangun. Dia tetap tak ber-
gerak. Di bawah kain hijau itu tidak
terdengar suara apapun. Ketika
mereka membuka kain hijau
mereka lihat teman mereka sudah
kaku, sudah mati.

Mereka baru sadar bahwa
doa seorang Syaikh (guru/ulama
sufi atau di Jawa disebut wali) tak
bisa dianggap main-main sebab
tindakan dan lidah dia memang
terjaga. Dari main-main ternyata
jadi benaran! (republika)
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1. SAHI
“Orang yang tidak

mempersulit sesuatu, selalu
ada solusi bagi setiap
permasalahan. Tidak suka
berbelit-belit, tidak
menyusahkan dan tidak
membuat orang lain susah

2. QORIB
“Akrab, ramah diajak

bicara, menyenagkan bagi
orang yang diajak bicara.
wajahnya selalu berseri-seri
dan murah senyum jika
bertemu orang serta selalu
menebar salam.

3. LAYYIN
“Orang yang lembut dan

santun baik bertutur-kata atau
bersikap. Tidak kasar, tidak
semaunya sendiri, tidak galak,
tidak suka memarahi orang
yang berbeda pendapat
denganya. Tidak suka
melakukan pemaksaan.

4 Orang yang Tidak Akan
Tersentuh Api Neraka

Lemah lembut dan selalu
menginginkan kebaikan untuk
orang lain.

4. HAYYIN
“Orang yang memiliki

ketenangan dan keteduhan lahir
maupun batin. Tidak labil dan
gampang marah, penuh
pertimbangan. Tidak mudah
memaki, melaknat serta teduh
jiwanya.

Nabi Muhammad Bersabda,
“Maukah kalian aku tunjukan
orang yang haram baginya
tersentuh api neraka?” para
sahabat berkata “mau, wahai
rasulullah!” beliau menjawab
“yang haram tersentuh api
neraka adalah orang yang
Hayyin, Layyin, Qorib, Sahl.”
(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu
Hibban)

maupun efek samping yang
ditimbulkan.

Pengobatan Tipes yang
Dianjurkan

Karena disebabkan oleh
bakteri, cara paling efektif untuk
mengobati tipes adalah dengan
antibiotik. Pemberian antibiotik ini
akan disesuaikan dengan tingkat
keparahan penyakit tipes yang
dialami pasien.

Beberapa jenis antibiotik yang
biasanya digunakan sebagai obat

tipes adalah Doxycycline,
Azithromycin, Ciprofloxacin,
Ceftriaxone

Perlu diingat bahwa konsumsi
antibiotik harus mengikuti anjuran
dokter. Hal ini karena konsumsi
antibiotik yang tidak tepat, baik dari
segi jenis maupun dosis, dapat
mengakibatkan bakteri malah
menjadi kebal terhadap antibiotik.

Selama pengobatan tipes,
Anda diharuskan untuk mem-
perbanyak istirahat, minum air
putih yang cukup, serta makan

dengan teratur. Selain itu, Anda
juga harus rajin mencuci tangan
dengan sabun guna mengurangi
risiko penyebaran infeksi.

Penyakit tipes umumnya bisa
cepat sembuh selama Anda
mengikuti pengobatan yang
dianjurkan oleh dokter. Namun,
penyakit tipes juga bisa
menyebabkan komplikasi yang
fatal jika tidak diobati dengan tepat.
Oleh karena itu, sebaiknya
konsultasikan terlebih dahulu
dengan dokter jika Anda ingin
mencoba mengonsumsi ekstrak
cacing untuk tipes.(*)

>> PENGGUNAAN EKSTRAK...SAMBUNGAN DARI HLM 10

2. Sebagaimana disebutkan
diatur dalam legislasi HK Cap. 427
Ordonansi Kejahatan, yg dimaksud
dgn penganiayaan adalah
menyakiti atau membuat orang lain
menderita secara fisik maupun
psikologis. Bentuknya bermacam
macam sebagaimana yg dirasakan
oleh korban – korban PMI tentunya

3. Tips, simpan nomor kontak
polisi terdekat, nomor pengaduan
KJRI, nomor agensi dan nomor
rekan dekat. Jangan ragu ragu utk
melapor dan sampaikan apa yg
terjadi. Melapor lebih awal adalah
salah satu pencegahan kepada

tindakan penganiayaan yg lebih
berat lagi

Tambahan tips, rekam dan
dokumentasikan setiap kejadian yg
terjadi pada anda karena itu bisa
menjadi bukti yg memudahkan
petugas memahami kasus yang
menimpa Anda.

Kemana melapor?
Jika Anda mendapatkan

perlakuan atau tindakan
penganiayaan dari keluarga
majikan mau pun teman
segerlah laporkan diri ke
Kantor polisi tedekat di Hong

Kong dan melaporkan laporan
tersebut ke KJRI untuk menda-
patkan pendampingan serta
bantuan.

Silahkan hubungi kami untuk
berkonsultasi dan arahan ke email
polri@cgrihk.com dan call center
52944184 atau datang langsung ke
KJRI.(*)

>> JANGAN TERLAMBAT MELAPOR..SAMBUNGAN DARI HLM 04
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EJALA pilek dan batuk
akan sangat dicurigai dan
ditinggalkan oleh orang

sekitar karena takut kalau itu
awal munculnya infeksi virus
corona baru. Oleh karena itu
sebaiknya kita menjaga badan
agar tak terserang virus pilek.
Simak artikel berikut

1. Jaga Kebersihan Tangan
Menjaga kebersihan tangan

dengan benar adalah aturan
utama dan dasar untuk tetap
sehat. Tangan harus dibersihkan
dengan benar dengan sabun dan
air atau pembersih tangan

Hangatkan Kaki Cegah Batuk
Pilek di masa Pandemi

Hong Kong, BI – Dulu, batuk pilek mungkin sakit
musiman yang biasa menyerang masyarakat saat
masa pergantian musim, namun tidak untuk saat
pandemi covid-19 saat ini.

berbasis alkohol sebelum
makan, setelah menggunakan
toilet, atau kapan pun tangan terl-
ihat kotor.

Ini karena kita menyentuh
mulut dan hidung dengan ta-
ngan beberapa kali sehari, yang
memungkinkan patogen masuk
langsung ke dalam tubuh kita
melalui selaput lendir ini.

2. Olahraga
Olahraga tidak hanya

membantu menjaga lingkar
pinggang, tetapi juga mening-
katkan kekebalan dan fungsi
tubuh lainnya. Ini membantu

mencegah flu biasa sampai
batas tertentu.

Bahkan melakukan olah-
raga sederhana atau berjalan
kaki dapat meningkatkan fungsi
sel darah putih yang membantu
melawan infeksi atau zat asing

lainnya yang masuk ke dalam
tubuh. Ini dapat mencegah kita
dari sakit.

3. Hangatkan kaki saat
merasa dingin

Hindari kaki dingin atau
kedinginan karena bagian itu
merupakan permukaan tubuh
yang dapat meningkatkan risiko
terserang pilek.  Jika cuaca tera-
sa dingin sebaiknya memakai
kaus kaki dan menjaga kaki
tetap hangat.

4. Cukup istirahat
Istirahat dan durasi tidur

yang lebih singkat dan kualitas
tidur yang buruk dapat menye-
babkan penurunan kekebalan
yang signifikan dan membuat
kita mudah terkena flu. Makanya
tidurlah dengan teratur dan
cukup, sampai 8 jam.

5. Stres
Stres psikologis secara

langsung terkait dengan pening-
katan risiko penyakit menular,
termasuk pilek. Hindari stres
dengan berlatih meditasi atau
teknik relaksasi pikiran lainnya.
Juga, cari dukungan emosional,
makan makanan yang seimbang
dan olahraga secara teratur.(*)

G

HONG KONG, BI - Yoga meru-
pakan bentuk latihan yang ber-
fokus pada kekuatan dan ke-
lenturan tubuh serta pernapasan.
Olahraga ini cukup diminati karena
terbukti membuat pikiran menjadi
tenang dan tubuh lebih bugar.
Nah, manfaat yoga ini tidak hanya
bisa dirasakan oleh orang dewa-
sa, tapi juga oleh anak-anak, Bun.

Berikut ini adalah berbagai
manfaat yoga untuk anak yang
sayang jika dilewatkan:

1. Meredakan stres
Aktivitas yang padat, tuntutan

dari orang tua atau sekolah, ku-
rang istirahat, hingga mengalami
bullying bisa membuat anak men-
jadi stres. Untuk mengatasinya,
Bunda bisa mengajak Si Kecil rutin
melakukan yoga.

Gerakan-gerakan yoga akan
membuat pikiran rileks dan emosi
lebih stabil, sehingga rasa stres
akan berangsur-angsur mereda.
Selain itu, yoga juga dapat
membuat anak lebih tenang saat
menghadapi situasi yang bisa
memicu munculnya rasa cemas.

2. Meningkatkan fleksibi-

litas dan keseimbangan tubuh
Gerakan yoga dapat mem-

buat otot-otot anak meregang dan
fleksibel, sehingga ia akan lebih
lincah dan tidak tidak kaku saat
beraktivitas. Selain itu, yoga juga
bisa menjadi cara yang efektif untuk
melatih keseimbangan dan
koordinasi tubuh anak agar
kemampuan motoriknya semakin
baik.

3. Meningkatkan fokus
dan konsentrasi

Ketika melakukan yoga,
diperlukan daya fokus yang tinggi
untuk melakukan gerakan tertentu
sekaligus tetap mempertahankan
keseimbangan. Nah, hal ini bisa
melatih Si Kecil untuk bisa fokus
ketika beraktivitas dan mening-
katkan kemampuannya berkon-
sentrasi saat belajar, sehingga ia
bisa mendapatkan nilai yang lebih
baik di sekolah.

4. Meningkatkan rasa
percaya diri

Sikap malu anak ketika
dihadapkan pada situasi baru

Manfaat Yoga untuk Ibu dan Anak
memang hal yang wajar. Namun,
hal ini tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut sebab bisa meme-
ngaruhi kehidupan sosialnya.
Untuk menumbuhkan rasa per-
caya diri Si Kecil, Bunda bisa
mengajaknya olahraga yoga.

Yoga bisa mengajarkan anak
untuk bersabar,
bertahan, dan berusaha
dalam mencapai gera-
kan yang sempurna.
Nah, sikap ini akan
membuat Si Kecil tumbuh
menjadi sosok yang
lebih berani dan
percaya diri untuk
mengeksplorasi hal baru.

Selain manfaat yang telah
dipaparkan di atas, penelitian
menyatakan bahwa yoga bisa
menjadi cara yang efektif untuk
mengurangi perilaku agresif dan
hiperaktif pada anak dengan
autisme dan ADHD. Selain itu,
yoga juga diketahui bisa mengatasi
kecemasan pada anak.
(allodokter)

HONG KONG, BI - Sakit tipes atau demam tifoid adalah penyakit
yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhii. Penyakit ini
lebih banyak ditemukan pada anak-anak, terutama yang tinggal di
negara berkembang seperti Indonesia.

Melansir allodokter, obat ekstrak cacing untuk tipes biasanya
dikemas dalam bentuk kapsul. Meski konon sudah hadir sejak lama,
penggunaan obat ini masih menimbulkan pro dan kontra di dunia

medis.
Ekstrak cacing tanah memang

diketahui memiliki aktivitas antioksidan
yang baik berkat kandungan senyawa
phenol yang ada di dalamnya. Hal ini
membuat ekstrak cacing bisa dijadikan
sumber antioksidan alami untuk
menangani penyakit dengan inflamasi

(peradangan), termasuk tipes.
Namun, hasil percobaan aktivitas antibakteri ekstrak cacing tanah

terhadap bakteri penyebab demam tifoid masih tidak konsisten. Selain
itu, penelitian yang ada pun masih terbatas dilakukan di laboratorium
atau hewan. Belum ada bukti konkret bahwa obat ini bisa digunakan
untuk penyakit tipes pada manusia.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa penggunaan ekstrak
cacing untuk tipes masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dan
mendalam, baik dari segi efektivitas dalam membunuh bakteri

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

Penggunaan Ekstrak Cacing
untuk Obat  Sakit Tipes
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ENGUTIP laman allo-
dokter,  berbagi merupa-
kan salah satu kebolehan
yang penting untuk dia-

jarkan pada anak sedini mungkin.
Dengan menguasai keterampilan
untuk berbagi, anak akan menjadi
pribadi yang tidak pelit, memiliki
rasa kepedulian dan empati, dan
mampu membangun hubungan
yang baik dengan orang lain saat
ia sudah dewasa.

Bunda sudah mulai bisa
mengajarkan Si Kecil untuk
berbagi sejak usianya menginjak
3 tahun. Awal mulanya mungkin
terasa sulit karena Si Kecil akan
mengutamakan keinginannya.
Oleh karena itu, diperlukan
kesabaran ekstra saat melatihnya.

Berikut ini adalah cara melatih
anak untuk berbagi yang bisa
Bunda terapkan:

Mengajari dan Melatih Anak Untuk Berbagi
Hong Kong, BI - Membiarkan anak berkembang
tanpa diajarkan berbagi mainan atau apapun
terhadap teman dan sauadara bisa jadi kelak akan
menjadi karakter yang buruk dan tidak terpuji.

1. Pastikan anak tahu apa
itu berbagi

Bunda bisa memulai dengan
memperagakan seperti apa
berbagi itu. Misalnya, pinjamlah
salah satu mainan favoritnya.
Ketika ia menolak, katakan pada-
nya bahwa Bunda
akan sangat
senang jika
mainan itu
dipinjam-
kan. Kata-
kan juga bah
wa mainan itu
akan dikemba-
likan kepa-
d a n y a ,
dan untuk
sementara
waktu, ia
bisa ber-
m a i n

M

dengan mainannya yang lain.
Setelah Si Kecil mengiyakan,

tunggulah beberapa saat,
kemudian tepatilah perkataan
Bunda dengan mengembalikan
mainan favoritnya. Katakan
bahwa ia bisa bermain lagi
dengan mainan tersebut. Dengan
begitu, ia bisa mengerti bahwa

berbagi tidak berarti ia
kehilangan mainan-

nya selamanya.

2. Jadilah contoh yang
baik untuk anak

Perlu Bunda ketahui, setiap
anak biasanya akan meniru
perbuatan atau sikap orang-
orang di sekitarnya, terutama
orang tuanya sendiri. Jadi, jika
menginginkan Si Kecil untuk mau
berbagi, Bunda juga perlu
melakukan hal yang sama, ya.

Bunda bisa mencoba dengan
sering menawarkan sesuatu

kepada Si Kecil.
S e b a g a i

contoh, katakan kepadanya,
“Bunda punya apel, nih. Kamu
mau?” Dengan begitu, Si Kecil
akan termotivasi untuk melakukan
hal yang sama.

3. Lakukan permainan
dengan anak yang melibatkan
sikap berbagi

Ada beberapa permainan
yang bisa melatih anak untuk
memiliki sikap berbagi, lho. Salah
satunya adalah permainan balok
susun kayu.

Bagi 2 kumpulan balok kayu
secara acak untuk Bunda dan Si
Kecil. Di tengah permainan,
Bunda dan Si Kecil akan
membutuhkan balok dengan
bentuk tertentu dari satu sama lain.
Jadi, otomatis kalian akan bertukar
balok yang kalian miliki. Dengan
begitu, Si Kecil bisa belajar
berbagi dan saling membantu.

4. Berikan pujian saat anak
bisa berbagi

Saat Si Kecil mau berbagi
mainan atau makanan favoritnya,
pastikan Bunda atau anggota

keluarga lain memberinya pujian
atau ucapan terima kasih. Meski
terlihat sepele, memuji apa yang
anak lakukan akan membuatnya
merasa berhasil mencapai sesuatu
yang baik. Ini bisa membuat anak
semakin mengerti makna dari
berbagi.

5. Jangan terlalu memaksa
anak

Jangan memaksa atau
bahkan memberi hukuman
kepada Si Kecil jika dia belum mau
berbagi, ya, Bun. Alih-alih menu-
rut, terlalu memaksa atau me-
marahinya justru akan mem-
buatnya lebih sulit memahami arti
berbagi dan tidak mau mela-
kukannya.

Perlu Bunda ingat bahwa
melatih sikap berbagai pada
anak tidak bisa dilakukan secara
instan.

Perlu waktu bagi anak untuk
memahami dan bisa menerapkan
hal tersebut. Jadi, cobalah untuk
bersabar dan berbicara lembut
kepada Si Kecil.

Jika ia masih enggan untuk
berbagi, Bunda bisa mencoba lagi
di lain waktu. Bunda juga bisa
melakukan konsultasi dengan
psikolog anak.(*)

LLLLLIFEIFEIFEIFEIFESTYLSTYLSTYLSTYLSTYLEEEEE EDISI 229 - SEPTEMBER 2020 11



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

Fungsi Sisir Rambut dan Manfaat
Menyisir Rambut yang Benar
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MENURUT ahli penata rambut,
menyisir juga dapat membantu
menyebarkan minyak alami rambut

Anda yang berguna bagi
pertumbuhan rambut.

Jadi, pastikan Anda
menyikat rambut

sekali atau dua kali dalam sehari.
2. Menyisirlah dari bawah
Bila Anda biasa menyikat

rambut dari atas ke bawah,
mulailah melakukan sebaliknya.
Mulai dengan menyisir bagian
rambut bawah, dan sisirlah ke

arah luar agar ujung rambut tidak
kusut. Kemudian baru sisirlah
rambut dari atas.

3. Jangan menyisir saat
rambut basah

Kebiasaan ini yang sering
dilakukan oleh banyak orang,
menyisir rambut saat masih basah
terutama sehabis mandi.

Ternyata hal tersebut tidak
baik, karena menyisir rambut
basah dapat menyebabkan

1. Sisir rambut secara perlahan
Menyisir rambut harus dilakukan perlahan agar
rambut tidak rusak dan rontok.

kerusakan. Jadi pastikan dahulu
rambut Anda benar-benar kering
sebelum menyisirnya.

4. Jangan lupa cuci sisir
Anda

Jaga keersihan sisir rambut
agar terbebas dari segala macam
kotoran, kuman dan bakteri,
apalagi di tengah pandemi Covid-
19. Cucilah sisir Anda dengan
sabun sampai benar-benar
bersih.(DRM)

Mencuci Masker dengan Pewangi Bisa Sebabkan Mascne
HONG KONG, BI – Saat ini masker
telah menjadi aksesoris wajib pakai saat
kita keluar rumah guna melindungi diri
dari serangan virus yang sedang
mengintai kesehatan dunia.

Namun, bersamaan dengan
perlindungan diri tersebut muncul juga
muncul masalah baru yang banyak
dikeluhkan yaitu wajah berjerawat akibat
penggunaan masker, jerawat inii biasa
disebut ‘Mascne’.

Lantas mengapa memakai masker
bisa timbulkan jerawat?

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
Klinik Bamed dr Sonia Hanifati, SpDV,
dikarenakan penggunaan masker
membuat kulit wajah lebih lembap dan
di momen yang sama kulit wajah
tersumbat untuk ‘bernapas’. Alhasil,

risiko jerawat menjadi sangat besar.
“Saat pakai masker, kulit wajah yang

tertutupi menjadi sangat lembap atau
bisa dibilang tingkat moisture-nya kulit
berlebihan. Nah, kondisi semakin buruk
ketika wajah tertutupi masker, alhasil kulit
tidak bisa bernapas dengan baik.
Timbullah jerawat,” terangnya di
Webinar Bamed Healthcare, Rabu (26/
8/2020).

Hal yang harus menjadi perhatian
masyarakat juga ialah saat mencuci
masker kain, Anda tidak usah menam-
bahan pengharum ataupun pelembut
pakaian. Ini malah akan memberi efek
buruk pada wajah Anda.

“Khususnya pada mereka yang
punya kulit sensitif, penggunaan pelem-
but atau pengharum pakaian malah

berisiko memperburuk
kondisi kulit wajah Anda
yang sensitif. Karena itu,
kami selalu sarankan untuk
cukup cuci masker kain
dengan deterjen,” ungkap
dr Sonia.

Serupa dengan per-
nyataan dr Sonia, Ahli Ke-
cantikan di Face Haus di
New York City, Dylan Mus-
tapich, menjelaskan juga bahwa masker
memang menjadi penyebab masalah
mascne yang banyak dikeluhkan
orang-orang saat pandemi.

“Ketika seseorang menggunakan
masker, berarti dia menghalangi ke-
lembapan kulit wajah untuk keluar,
karena begitu, kulit yang tertutup

masker jadi lebih lembap dan ini
membuat bakteri penyebab jerawat
dapat berkembang biak,” tuturnya,
menurut laman Wired.

Situasinya seperti ini, sambungnya,
ketika ada orang rutin menggunakan
helm, maka jangan heran kalau area
dekat telinganya berjerawat. Ini pun

terjadi karena kotoran,
minyak, dan keringat si
pengguna helm terpe-
rangkap di dalam pori-
pori dan menciptakan
lingkungan kondusif bak-
teri berkembang biak.

Nah, jika dr Sonia
menyarankan untuk tidak
pakai pewangi maupun
pelembut pakaian, Dylan

menambahkan tips lainnya yaitu jangan
stres.

“Bagaimanapun pandemi ini
membuat banyak orang stres, tapi perlu
diingat stres juga bisa jadi pemicu
jerawat. Jangan saran saya, perbanyak
santai meski dihadapkan pandemi,”
tambahnya.(hel/okzone)

HONG KONG, BI – Saat hendak
menghapus cat kuku dan kehabisan nail
remover atau penghapus cat kuku maka
saatnya mencoba trik menghapus kuku

tanpa obat kuku tersebut.
Berikut 5 bahan lain yang bisa

digunakan untuk menghapus cat kuku.
1. Pasta gigi

Yang perlu Anda lakukan untuk
menghapus cat kuku ini adalah
menggosok sedikit pasta gigi pada kuku
Anda dengan sikat gigi bekas. Pasta

5 Cara Menghapus Cat Kuku Tanpa Nail Remover
mengandung etil asetat yang juga ada
dalam penghapus cat kuku.

2. Deodoran
Cara lain untuk menghilangkan cat

kuku adalah dengan menggunakan
deodoran. Semprotkan saja ke kuku Anda
dan gosok dengan kapas. Ini mungkin
membutuhkan lebih dari satu kali
percobaan, sedikit lebih lama daripada
penghapusan biasa.

3. Pembersih tangan
Selama pandemi, hampir setiap

orang pasti memiliki pembersih tangan
atau hand sanitiser. Oleskan sedikit hand
sanitiser pada kapas dan gosokkan pada

kuku. Ulangi sampai Anda mendapatkan
hasilnya.

4. Parfum
Sama seperti deodoran, parfum juga

bisa membantu Anda! Semprotkan sedikit
di atas kertas tisu dan gosokkan pada
kuku Anda. Parfum dapat bekerja secara
mengejutkan.

5. Semprotan rambut
Semprotan yang mengandung

alkohol gosok adalah alternatif terbaik
berikutnya untuk penghapus cat kuku.
Anda bisa menggunakan hairspray untuk
menghilangkan cat kuku dengan
menyemprotkan ke kuku Anda. Untuk
retasan ini, Anda perlu segera menyeka
jika tidak, kapas dapat menempel pada
kuku Anda.(DRM)
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1. Pertahankan cita rasa
makanan

Memberikan kesan pertama
yang menarik kepada pelanggan
maupun calon pelanggan rumah
makan dari resep yang dibuat.

Ingat dan belajarlah
dari usaha kuliner orang
lain yang yang terpaksa
tutup karena para pemi-
liknya tidak bisa men-
jaga dan memper-
tahankan cita rasa
terbaiknya.

Misalnya saja,
pada saat memulai
usaha kuliner dalam
skala kecil masih terasa
enak, namun ketika banyak pe-
sanan rasanya jadi tidak konsisten
padahal diluar banyak kompetitor
yang siap bersaing.

2. Pilih bahan baku terbaik

Menyambung dari poin di
atas, dalam mempertahankan cita
rasa dalam usaha kuliner, selain
dibutuhkan kemampuan khusus
dalam mengolah makanan, bahan
baku juga sangat berpengaruh.

Untuk masalah bahan
baku ini sebaiknya Anda
jangan mencoba ambil risiko

dengan memilih dari
kualitas yang kurang
baik. Sebab, hal ter-
sebut akan berpe-
ngaruh pada kualitas
produk.

Oleh karena itu,
Anda harus benar-benar

jeli dalam memilih bahan baku
pembuatan produk kuliner.
Contohnya dalam daging, sayur,
dan buah segar.

3. Buat kemasan yang unik
Kemasan ini berkaitan erat

dengan bentuk maupun logo
hingga label produk yang kita
buat, jadi sebisa mungkin, buatlah
logo maupun label produk kuliner
Anda semenarik mungkin dan
mudah untuk diingat oleh para
pelanggan.

Sebaiknya juga jangan terlalu
memainkan warna yang terlalu
ramai dan hindari meniru produk
atau kemasan dari kompetitor.

Buatlah kemasan yang
berbeda dan belum pernah dibuat
atau ada disekitaran sebelumnya.

4. Terus lakukan inovasi
terbaik

Inovasi merupakan sikap
yang harus dimiliki oleh setiap
pengusaha. Tanpa inovasi mung-
kin saja bisnis kuliner Anda tidak
akan berjalan dengan baik.

Anda pun akan tertinggal dari
kompetitor dan peluang untuk
mendapatkan keuntungan yang
lebih besar akan sangat sulit
dicapai.

Untuk mencari ide dalam me-
ngembangkan inovasi ketika
membuka bisnis kuliner adalah
melihat tren yang sedang
berjalan.

Setelah melakukan inovasi,
maka Anda pun perlu untuk

mempertahankan kualitas produk
(cita rasa) tersebut.

5. Perhatikan harganya
Masalah harga juga menjadi

faktor tersendiri dalam berbisnis
kuliner. Sebaiknya, Anda perlu
melakukan survei ter lebih
dahulu terhadap produk yang
Anda jual.

Survei ini dapat dilakukan
dengan cara melihat berapa har-
ga yang dijual untuk produk
kompetitor. Sebaiknya,
Anda sesuai-
kan antara
bahan baku
yang digu-
nakan untuk
produk kuliner
yang Anda jual.

Janganlah menjual dengan
harga tinggi terlebih dahulu.
Khususnya j ika Anda baru
membuka usaha kul iner
tersebut. Justru di awal-awal,
berilah dengan harga yang tidak
begitu tinggi untuk menarik calon
pelanggan.

Tips Memulai Bisnis Kuliner Anda Sendiri
Hong Kong, BI - Dirangkum dari banyak sumber,
berikut beberapa tips yang harus diperhatikan saat
kita memulai usaha kuliner.

6. Kemudahan layanan
Memberikan kemudahan

pelayanan kepada para pelang-
gan merupakan hal yang penting.
hal itu mengingat pelayanan
adalah modal utama berbisnis.

Ada banyak cara untuk mem-
berikan pelayanan terbaik kepada
para pelanggan ini. Misalnya saja
dengan memberikan promosi
khusus di hari tertentu. Terlebih
lagi jika Anda mengeluarkan
varian produk baru.

Selain itu, juga bisa dengan
memberikan kemudahan dalam hal

metode pembaya-
ran. Khusus

untuk cara
satu ini me-

mang menjadi
pertimbangan ter-

sendiri bagi para
pelanggan di era
digital seperti saat
ini.

Salah satunya
Anda bisa menggunakan

aplikasi kasir online yang mudah
dan aman untuk transaksi
pembayaran, dan Anda pun tidak
perlu melakukan perhitungan
secara manual, dan ini akan
mempermudah perhitungan dan
pembukuan keuangan kasir. (BI)
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EHINGGA j ika dalam
seminggu waktunya belum
mencukupi pemerintah akan
memperpanjang hingga
seminggu berikutnya lagi.

Melihat respon di sebelas jam
pertama pendaftaran online para
ahli sudah bisa melihat ‘tanda
positif’ dari kegiatan masyarakat
tersebut.

Sedikitnya pada 11 jam
pertama pada1 september 2020
kemarin sudah ada antrian

sejumlah  220.000 warga yang
menungu di tes apakah dalah
tubuhnya ada virus corona baru
atau atau tidak.

Ide tes covid-19 ini sebelum
juga menuai kontroversi karena
dinilai kurang efektif apabila setiap
orang yang sudah diperiksa terus
dibiarkan bebas pergi kemana-
mana.

Pendaf taran d i lakukan
ketika kota mencatat 18 kasus
Covid-19 baru yang dikon-

virus yang tersembunyi.
Sekretaris Layanan Sipil

Patrick Nip Tak-kuen mengatakan;
program tes covid-19 masal di
Hong Kong  yang dimulai pada
hari Selasa (1/9) dapat membantu
pemerintah dalam upaya me-
ngendalikan laju penularan virus
yang akhir-akhir ini banyak dite-
mui dari klaster yang tidak jelas
asal-usulnya.

carielam dalam imbaunnya
juga mengharapkan warga ikut
andil dalam menyehatkan Hong
Kong dengan cara mengikuti tes
covid-19 secara masal yang akan
diadakan ditempat-tempat kera-
maian dan taman-taman yang ada
di kota. (BI)

Tes Masal Covid-19 Banjir Peminat
Hong Kong, BI - Progam pemerintah Hong Kong
terkait tes covid-19 secara masal mendapatkan
respon positif dari warga.

S
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firmasi, lima di antaranya belum
terlacak.

Pejabat dan ahli lokal menga-
takan program pengujian yang

sangat didorong akan menjadi
kunci untuk melacak pembawa

Hal - Hal yang Perlu di Ketahui
Tentang Tes Covid-19 Masal di HK

HONG KONG, BI - Tes masal
covid-19 secara gratis sudah
dimulai sejak selasa (1/9), Berikut
Berita Indonesia berhasil
merangkum hal - hal yang perlu
Anda ketahui terkait Tes Masal
Covid-19 yang sedang berlang-
sung di Hong Kong.

1. Mengapa Ada Peng-
ujian COVID-19 Gratis di
Hong Kong?

Terlepas dari pro dan kontra,
Kepala Eksekutif Carrie Lam dan
beberapa spesialis percaya
bahwa pengujian massal ini sa-
ngat diperlukan Hong Kong guna
memutus rantai transmisi komu-
nitas sesegera mungkin.

2. Berapa Lama Skema
Pengujian Gratis Ini Berlang-
sung?

Pemerintah merencanakan
tes akan berjalan selama 1

minggu namun jika dirasa kuran
cukup waktu tes masal gratis ini
akan diperpanjang hingga 1
minggu berikutnya. Artinya,
lamanya skema bisa berkisar dari
7 hari hingga 14 hari.

3. Siapa yang Dapat Ber-
partisipasi?

Siapa pun yang memiliki
KTP Hong Kong atau akta kela-
hiran yang valid dan tidak me-
miliki gejala dapat berpartisipasi
dalam pengujian massal secara
sukarela. Namun, orang yang
termasuk dalam salah satu
kategori di bawah ini tidak cocok
untuk skema:

Anak di bawah 6 tahun dan
orang yang menderita sakit
daerah hidung sampai tenggo-
rokan (karena spesimen akan
diambil melalui hidung dan
tenggorokan).

4. Bagaimana cara Men-
daftar untuk Pengujian
Gratis?

Orang yang memenuhi syarat
harus membuat janji temu secara
online di situs web resmi. Orang-
orang diminta untuk memberikan
informasi tentang nama mereka,
nomor kartu identitas dan nomor
telepon, dan untuk memilih lokasi,
waktu dan tanggal yang disukai
untuk pengujian.

5. Dimana Mendapatkan
Tes?

Pusat pengujian komunitas
akan didirikan di semua 18 distrik
di Hong Kong. Setiap orang di
pusat-pusat tersebut diharuskan
untuk mengikuti pengendalian in-
feksi dan tindakan keamanan
yang sesuai yang direkomendasi
kan oleh Departemen Kese-
hatan.

6. Apa yang Diharapkan
pada Hari Pengujian?

Ingatlah untuk membawa
kartu ID Hong Kong Anda dan
tunjukkan pesan SMS konfirmasi
pemesanan, yang akan dikirim
ke ponsel Anda ketika Anda
berhasil mendaftar online.
Serupa dengan tindakan yang
diberlakukan saat memasuki
beberapa area dalam ruangan
di Hong Kong, pemeriksaan
suhu, pemakaian masker, dan
jarak sosial akan diperlukan saat
masuk ke pusat pengujian.

Orang akan dikirim ke loket
pendaftaran dan kemudian ruang
tunggu. Staf medis yang berkua-
lifikasi dan terlatih akan mengum-
pulkan usap hidung dan tenggo-
rokan gabungan, yang akan
dikirim untuk pengujian labora-
torium.

7. Bagaimana Anda Akan
Tahu Hasilnya?

Orang yang dites negatif
akan menerima pesan teks di
ponsel mereka. Orang-orang
yang hasil tesnya positif akan
segera diberitahu oleh Depar-
temen Kesehatan dan dikirim ke
fasilitas atau rumah sakit tertentu
untuk diisolasi dan dirawat.

8. Apakah Ada Pilihan
Lain untuk Pengujian COVID
- 19 di Hong Kong?

Jika Anda ingin mendapat-
kan tes COVID-19 namun tidak
bisa ikut maka peserta boleh

memilih opsi sbb:
Rumah Sakit Umum dengan

biaya $ 180 untuk konsultasi
dokter. Dokter akan menentukan
kelayakan Anda untuk menjalani
tes (tergantung pada gejala
Anda, riwayat perjalanan dan
kontak dekat dengan orang
yang dites positif COVID-19).
Jika Anda memenuhi syarat, tes
ini gratis.

Rumah Sakit Swasta de-
ngan biaya mulai dari $ 1280
hingga $ 2500 atau Klinik Swasta
dengan biaya mulai dari sekitar
$ 300 hingga $ 2100.(*)

Pengadilan Pemeriksa mende-
ngar bahwa Chan adalah anak
bermasalah, selain sejak kecil
sudah dititipkan oleh ibunya ke
kakek dan nenek dia juga frustasi
akibat kecelakaan yang
menimpanya, kakinya terkilir dan
cidera hingga dia tidak bisa

melakukan hobi renang dan
menyelam yang sebelunya ia
tekuni.

“Setelah peristiwa itu dia jadi
berubah hingga menuju ke sakit
mental yang mana dalam
kesehariannya dia suka
berbicara kepada dir inya

sendiri.” ungkap kakeknya di
pengadilan.

Sebelumnya, pada 11
agustus lalu Chan juga
pernah memposting kabar
dirinya yang baru saja
terkena gas air mata di
kawasan Tsim Sha Tsui ke
akun Instagramnya.

Dia kemudian meng-
unjungi seorang sahabat pena
di Lembaga Pemasyarakatan

Tong Fuk, dilaporkan menjadi
emosional setelah kunjungan
tersebut  dan menyerang
seorang petugas polisi yang
menanggapi  persel is ihan
remaja itu dengan sopir taksi
mengenai  pembayaran
ongkos.

Chan kemudian dikirim
kembali ke rumah tahanan wanita

>> SEORANG GADIS DITEMUKAN...SAMBUNGAN DARI HLM 17 setelah ibunya menolak untuk
membebaskannya, karena
mengira dia merasa tidak dapat
mengendalikan anaknya.

Tampaknya Chan semakin
frustasi dengan keputusan
ibunya tersebut, dia semakin
menjadi anak yang tak terkendali
dan susah dikendalikan hingga
tewas. (BI)
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ERINGATAN baru tentang
situasi keuangan yang
mengerikan dikeluarkan
oleh Sekretaris Utama

Matthew Cheung Kin-chung dan
Sekretaris Keuangan Paul Chan
Mo-po melalui blog masing-
masing pada hari Minggu, dan
datang meskipun kota mencatat 11
hari berturut-turut dengan kurang
dari 30 kasus virus korona.

“Epidemi yang terus berlanjut
menyebabkan pukulan yang
belum pernah terjadi sebelumnya
terhadap kegiatan ekonomi Hong
Kong,” tulis Cheung. “Kami
memperkirakan Hong Kong akan
menghadapi tekanan resesi
ekonomi yang parah, dan akan
mencatat defisit tertinggi sepanjang
tahun finansial ini.”

Chan, kepala keuangan, telah

mengumumkan pada bulan
Februari bahwa defisit anggaran
pada tahun keuangan 2020-2021
yang akan datang diperkirakan
mencapai HK $ 139 miliar. Tingkat
yang belum pernah terjadi
sebelumnya, yang menyumbang
4,8 persen dari PDB,
bertentangan dengan prinsip fiskal
pemerintah yang menjaga defisit
di bawah 3 persen dari PDB.

Pada hari Minggu, ia mencatat
bahwa dua putaran tindakan
bantuan dari Dana Anti-epidemi
telah membengkak defisit
anggaran tahun berjalan menjadi
hampir HK $ 290 miliar (US $ 37,4
miliar), atau 10 persen dari
produk domestik bruto kota.

Cadangan kota sebesar HK
$ 800 miliar - turun dari HK $ 1,1
triliun pada bulan Maret - setara

dengan sekitar 13 bulan
pengeluaran pemerintah, tingkat
yang sama setelah kota tersebut
dilanda wabah sindrom
pernafasan akut yang parah
(Sars) pada tahun 2003, menurut
Chan.

Dia menggambarkan

Hong Kong Hadapi Pukulan
Finasial yang Belum Pernah Terjadi
Hong Kong, BI - Para pejabat tinggikeuangan
pemerintah Hong Kong sedang berusaha keras
untuk mempertahankan kotanya dari resesi yang
mengancam ekonomi dunia.

pertumbuhan pengeluaran
pemerintah sebagai “jelas tidak
berkelanjutan” dari perspektif
memastikan keuangan publik yang
sehat dan menjaga kepercayaan
pasar.

“Kami perlu menyediakan
kekuatan untuk mengatasi

kebutuhan finansial yang
disebabkan oleh wabah di masa
depan atau bahkan kemungkinan
kebangkitan kembali di musim
dingin,” kata Chan.

Untuk menjaga stabilitas
keuangan, cadangan yang cukup
juga diperlukan untuk mengatasi

HONG KONG, BI - Pada tes
masal awal minggu ada 6 ka-
sus positif dari jumlah 128.000
peserta tes sukarela di ber-
bagai pos dan distrik, empat di
antaranya adalah pasien
yang dipulangkan dari negara
luar tetapi masih terdapat jejak
infeksi virusnya.

Pada konferensi pers
para pejabat mengungkapkan
pada hari Kamis (3/9) bahwa
skema pengujian covid-19
masal mampu melacak dua
kasus baru - karena empat
lainnya telah pulih dan masih
memiliki sisa gejala.

“Hanya segelintir kasus
tapi dapat merusak kita,” kata
Profesor Yuen Kwok-yung,

ahli mikrobiologi terkemuka di
Universitas Hong Kong (HKU)
dan penasihat pemerintah untuk
pengendalian pandemi.

Misalkan ada 20 kasus di
setiap 800.000 orang. Jika Anda
menghitungnya, mengingat Hong
Kong memiliki populasi 7 juta, akan

P

risiko eksternal yang meningkat
terhadap ekonomi dan
meningkatnya gesekan politik dan
perdagangan antara China dan
AS, tambah Chan.

Sekretaris Utama Cheung,
sementara itu, mengatakan
pemerintah sedang bersiap untuk
meluncurkan putaran langkah
bantuan virus corona - meskipun
dengan cara yang bijaksana
secara finansial - untuk membantu
perusahaan dan individu.

Gordon Lam Sui-wa,
penyelenggara di Federasi
Restoran Kecil dan Menengah
Hong Kong, memperingatkan
bahwa subsidi yang tidak
mencukupi untuk bisnis dapat
menyebabkan penutupan hingga
30 persen restoran kota dalam
beberapa bulan mendatang.

“Kami mendapat pukulan
yang belum pernah terjadi
sebelumnya sejak layanan makan
malam dilarang lima minggu lalu,”
katanya, merujuk pada tindakan
jarak sosial yang diberlakukan
oleh pihak berwenang yang baru
saja mulai mereda. “Banyak
restoran tidak dapat bertahan
tanpa subsidi sewa tepat waktu.”

Lam juga menyarankan agar
pemerintah bisa memberlakukan
keringanan pajak kepada tuan
tanah restoran sebagai insentif
bagi mereka untuk memotong
harga sewa. (BI)

Hasil Tes Masal Pertama ada 6 Kasus
Infeksi yang Terdeteksi

ada sekitar 100 kasus. ”
Jika 100 orang itu keluar

dan menyebarkan virus coro-
na di restoran dan angkutan
umum, kata Yuen, konseku-
ensinya bisa “sangat serius”.

Profesor Gabriel Leung,
dekan sekolah kedokteran
HKU, mengatakan jumlah infeksi
yang diidentifikasi dari program
sejauh ini masih berada
dalamperkiraannya, yaitu 3,8
hingga 16,4 orang yang dikon-
firmasi untuk setiap 128.000
yang diuji. Jika seluruh populasi
dites, dia memperkirakan, 494
orang akan ditemukan terinfeksi
- tetapi hanya 140 dari mereka
yang dapat menginfeksi orang
lain.(BI)
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Tatler Hong Kong

HONG KONG, BI - Baru - baru ini beredar kabar adanya seorang
remaja warga lokal yang ditemukan tewas di perairan lepas Tseung
Kwan O.

Gadis Hong Kong ini diceritakan dan digambarkan sebagai
orang yang ceria dan penuh kasih, meski demikian Chan Yin-lam
memang memiliki masalalu yang buruk dan catatan kriminal yang
cukup membuat orang  tepuk jidat.

Dalam usianya yang baru 15 tahun, Chan sudah memiliki
catatan buruk di kepolisia distriknya, salah satunya dia telah
menyeang polisi tahanan.

Dalam sebuah pemeriksaan kasus kematiannya, Kakek dan
ibunya bersaksi terkait kisah diakhir hidup gadis tersebut, bahwa
dia sering mendengar suara-suara berbicara kepadanya.

Dan, kakek itu juga engungkapkan di pengadilan pada hari
Senin (31/8) dia bahkan tidak bisa tidur karena mendengar adanya
percakapan anatara cucu dan seorang laki - laki yang terus -
terusan.

>> BERSAMBUNG KE HLM 16

Seorang Gadis
Ditemukan Tewas
Di Pantai Lepas
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ELALUI fitur ini,
pengguna dapat dengan
mudah mentranskrip
audio maupun video

secara mudah.
Fitur ini tersedia untuk seluruh

pengguna Microsoft 365 dan

dapat digunakan melalui browser
Microsoft Edge atau Chrome
terbaru.

Berbeda dengan transkrip
biasa, Microsoft mengklaim bahwa
kini Anda dapat melakukan
transkrip secara langsung. Anda

Microsoft Perkenalkan
Fitur Ubah Audio Jadi Teks

HONG KONG, BI - Baru–baru ini Microsoft perke
nalkan fitur “Transcribe” di Word untuk web.

M

cukup membuka Word di web dan
memilih opsi “Transcribe” dari ko-
lom perintah “Dictate”.

Dengan memilih opsi, secara
otomatis word akan merekam
suara sekaligus mentranskripnya
ke dalam word. Sehingga begitu
selesai, akan ada dua output yang
tersimpan, yakni teks dan audio.

Adapun rekaman akan memiliki
time-stamped dan dapat Anda
putar kembali kapanpun Anda mau.

Dengan ini, Anda dapat de-
ngan mudah mengikuti alur
transkrip dan merevisi setiap
bagian yang dirasa kurang pas.
Hasil transkrip juga dapat Anda
kutip dengan mudah ke dalam
dokumen dan dapat dibagikan ke
siapapun yang Anda kehendaki.

Selain melalui rekaman lang-

sung, fitur “Transcribe” juga dapat
mentranskrip dari data audio
maupun video yang anda unggah
ke Word di web. Ini akan mendu-
kung file dengan format .mp3, .wav,
.m4a, atau .mp4. Sayangnya untuk
saat ini akan ada pembatasan durasi,
yakni maksimal 5 jam per bulan
dengan besar setiap file maksimal
200mb.

Untuk saat ini, fitur “Trans-
cribe” di Word untuk web baru me-
nyediakan opsi transkrip dengan
bahasa Inggris (ES-US). Namun
Microsoft menyatakan bahwa fitur
ini mendapatkan opsi penam-
bahan bahasa lain di masa depan
termasuk bahasa Indonesia.

Untuk transkrip otomatis di
ponsel rencananya akan dirilis
akhir tahun ini.(ahl/bi)

HONG KONG, BI - Teknik ini
memanfaatkan struktur berpori
bata untuk mengendapkan
lapisan polimer konduksi yang
disebut PEDOT di seluruh bata.
Ini  mengubah set iap bata
menjadi superkapasitor, yang
mirip dengan baterai tetapi
biasanya memil ik i  waktu
pengisian yang lebih cepat untuk
kapasitas penyimpanan yang
lebih rendah.

Pertama-tama para peneliti
merendam batu bata dalam uap
asam klorida, yang meresap ke
dalam pori-pori dan bereaksi
dengan oksida besi yang memberi
warna merah pada batu bata.
Asam ini kemudian mengubah

oksida besi menjadi bentuk reaktif
besi, yang berinteraksi dengan
gas lain melalui batu bata untuk
membuat film tipis PEDOT, plastik
penghantar listrik.

Lapisan ini sebenarnya
adalah lapisan serat nano dengan
luas permukaan yang sangat
besar, yang meningkatkan
kapasitas penyimpanan energi-
nya. Lapisan PEDOT ini juga
berfungsi sebagai elektroda, dan
para peneliti juga menambahkan
elektrolit gel pada batu bata.

Mereka menunjukkan bahwa
tiga batu bata kecil cukup untuk
menyalakan LED hijau selama
sepuluh menit dengan sekali
pengisian. Terlebih lagi, epoksi

tahan air yang dilapisi oleh para
peneliti pada batu bata memiliki
efek knock-on, untuk mencegah
penguapan air dari gel. Dengan
demikian, berarti batu bata dapat
diisi dan dibuang selama 10.000
siklus dengan hanya penurunan
kapasitas 10 persen.

Hanya saja, batu bata ini
masih menjadi konsep, bukan
solusi siap pakai untuk kebutuhan
penyimpanan energi kita.
Pasalnya, kepadatan energinya
hanya 1 persen dari baterai lithium
ion.

Dalam siaran persnya, Julio
D’Arcy, yang memimpin penelitian
tersebut, mengatakan bahwa 50
batu bata yang dihubungkan ke
panel surya dapat memberikan
penerangan darurat selama 5 jam.
Itu masih jauh dari daya untuk
rumah tangga kita yang semakin
haus energi.

D’Arcy juga mengakui
kepada New Scientist bahwa
ada beberapa kekhawatiran
bahwa sifat asam yang dapat
mempengaruhi integritas batu
bata, sejauh mereka mungkin
tidak dapat menjadi komponen
struktural  utama sebuah

bangunan.
Meski begitu, D’Arcy mencatat

bahwa tim sedang mengerjakan
cara untuk mengubah serat nano
mereka menjadi material komposit
yang mengandung semikonduktor
lain, yang mereka harapkan akan

meningkatkan kapasitas dengan
10 kali lipat. Mereka juga sedang
mengerjakan penyesuaian pada
proses produksi untuk mening-
katkan kecepatan dan menu-
runkan biaya.

Meskipun jalan yang harus

ditempuh masih panjang, tampak-
nya rumah-rumah masa depan
mungkin adalah baterai raksasa
yang dapat mengisi daya dirinya
sendiri dengan menggunakan
energi terbarukan yang
melimpah.(mrt)

Memanfaatkan Batu bata Menjadi Suber Listrik

sebagai mahasiswa dalam
meningkatkan kapasitas diri
melalui kuliah UT. OSMB
dibuka oleh Rektor UT Prof
Ojat Darojat dan juga dihadiri
Ketua PPLMN UT Dewi Artati
PP, Kepala Pusat Keilmuan

UT Maximus Gorky Sem-
biring.

“Jadilah pembelajar jarak
jauh yang tangguh,” ujar
Rektor UT berpesan kepada
seluruh mahasiswa yang
menghadiri OSMB virtual

menutup sambutannya.
KJRI Hong Kong menya-

takan akan terus mendukung
program kegiatan UT Pokjar
Hong Kong dan semangat
belajar para PMI untuk meng-
aktualisasikan diri. Demikian
dilansir dari facebook KJRI
Hong Kong. (id)

>> KJRI UCAPKAN SELAMAT...SAMBUNGAN DARI HLM 05
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Melihat Perkembangan Kasus dan Kemampuan
Testing Covid-19 di Indonesia

JIKA melihat proses penularan,
Indonesia pertama kali terpapar Covid-
19 asal Wuhan, China pada Maret 2020.
Di bulan ini, jumlah kasus positif Covid-
19 mencapai 1.521 orang. Artinya, dalam
sehari, kasus Covid-19 bertambah
sedikitnya 51 orang.

Sementara jumlah orang yang dites
Covid-19 pada bulan Maret sebanyak
6.777 atau sekitar 1.694 orang per
minggu. Jumlah testing ini jauh di bawah
standar organisasi kesehatan dunia atau
World Health Organization (WHO).

Berdasarkan standar WHO, jumlah
orang yang diperiksa dalam seminggu
adalah 1 per 1.000 penduduk. Dari
standar itu, dengan total penduduk di
Indonesia 267 juta orang, maka yang
harus dites Covid-19 adalah 267.700
per minggu.

Sebulan berikutnya atau pada April

2020, kasus Covid-19 bertambah 8.590
orang. Sehingga total temuan kasus
yang terpapar virus SARS-CoV-2 itu
selama dua bulan menjadi 10.111.

Dalam sehari di bulan April,
penambahan kasus Covid-19 sekitar 286
atau meningkat 5 kali lipat pada bulan
sebelumnya. Sementara jumlah orang
yang dites Covid-19 pada bulan ini
65.574. Artinya, dalam seminggu, orang
yang dites Covid-19 hanya 16.393, masih
jauh di bawah standar WHO.

Pada Mei 2020, kasus Covid-19
bertambah sebanyak 16.365, nyaris
dua kali lipat dari kasus pada bulan April.
Dalam sehari, ada sekitar 546 kasus
baru Covid-19 yang ditemukan di
Indonesia.

Jumlah orang yang dites Covid-19
belum mengalami peningkatan signifikan
pada bulan ini. Hanya mencapai 151.273

orang, bertambah 85.699 dari sebulan
sebelumnya. Dalam sepekan, hanya
sekitar 37.818 orang yang dites Covid-
19. Sementara target WHO 267.700 per
minggu.

Di Juni 2020, kasus Covid-19
meningkat sebanyak 29.912 orang.
Artinya, dalam sehari, pemerintah
menemukan 997 kasus baru Covid-19.
Peningkatan ini belum sejalan dengan
testing Covid-19. Jumlah orang yang
dites Covid-19 pada bulan ini berada
pada angka 253.674 atau hanya 63.418
per minggu.

Lanjutan Perkembangan
Sebulan berikutnya, kasus Covid-

19 kembali bertambah, yakni mencapai
51.991 orang. Dalam sehari,
diperkirakan ada 1.733 orang yang
dinyatakan positif Covid-19. Sementara
testing Covid-19 baru menyasar
389.221 atau sekitar 97.305 orang per
minggu.

Hingga Agustus 2020, kasus Covid-
19 meningkat cukup tinggi, mencapai
66.420 orang. Total akumulatif kasus
Covid-19 sejak Maret sampai Agustus
sebanyak 174.796 orang.

Di bulan Agustus, ada sekitar 2.214
kasus Covid-19 yang ditemukan dalam
sehari. Jumlah tes Covid-19 mencapai
430.665 orang atau 107.666 orang
per minggu. Positivity rate pada bulan

ini sebesar 13,5 persen, jauh lebih
tinggi dari standar aman WHO yakni 5
persen.

Per 31 Agustus 2020, tingkat
kematian atau case fatality rate
Indonesia sebesar 4,2 persen atau
7.417. Sedangkan dunia 3,3 persen
atau 854.228. Di waktu yang sama,
kasus aktif Covid-19 di Indonesia
sebesar 23,7 persen, sementara dunia
26,7 persen.

Kabar gembiranya, kasus
kesembuhan atau recovery rate
Indonesia lebih tinggi dari dunia.
Indonesia berada di angka 72,1
persen, sementara dunia 69,9
persen.

Jika dilihat dari posisi global,
Indonesia berada di peringkat ke-23
dari 215 negara dengan total kasus
Covid-19. Indonesia melewati China,
Korea Selatan, Jepang, Nigeria dan
Ethiopia.

Untuk total kematian Covid-19,
Indonesia berada di peringkat ke 19.
Indonesia melewati China, Filipina dan
Pakistan. Sementara pada kasus aktif
Covid-19, Indonesia menduduki
peringkat ke-18 melewati China, Italia
dan Uganda. (merdeka)

JAKARTA, BI — Penularan Covid-19 semakin meluas di
Indonesia sehingga jumlah kasus terus bertambah. Data
per 1 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19
sudah menembus 177.571 orang. Data ini bersumber dari
Kementerian Kesehatan RI.

BANYAK orang kaget ketika diberi
tahu kalau Webinar adalah merek
dagang terdaftar. Namun, ini dinilai
relatif aman digunakan tanpa kuatir
implikasi hukum.

Webinar adalah sebutan umum
untuk seminar online di masa
Pandemi Corona. Namun faktanya,
ini adalah merek dagang yang
didaftarkan di Kantor Paten dan
Merek Jerman (Deut-
sches Patent und
Markenamt) sejak 26
Maret 2003.

Definisi dari kegi-
atan ‘Webinar’ yang
didaftarkan di Jerman
adalah mencakup
kontak ekonomi dan
perdagangan lewat
internet, presentasi

perusahaan di internet, layanan
periklanan, melakukan lelang
termasuk di internet, penyewaan
ruang iklan termasuk di internet,
penyediaan informasi, platform dan
portal di internet. Yang terakhir,
mengadakan seminar dan
konferensi.

Banyak orang yang jadi
khawatir penggunaan sebutan

Webinar dalam acara mereka
berpotensi melanggar hukum dan
harus membayar denda dan
sejenisnya. Namun pengacara Hak
Kekayaan Intelektual dari Maiwald
Intellectual Property di Jerman dan
Uni Eropa, Susanna Heurung,
berpendapat jika memakai sebutan
Webinar, hal itu bukan otomatis
pelanggaran merek dagang.

Dilansir detik
INET, Selasa (1/9/
2020) dari situs resmi
Maiwald Intellectual
Property yang juga
berbasis di Jerman,
Susanna Heurung
menyebutkan ada
beberapa hal yang
menjadikannya relatif
aman untuk memakai

istilah Webinar:
1. Masalah penggunaan

merek dagang
Persyaratan pertama untuk

pelanggaran merek dagang adalah,
terduga pelanggar menggunakan
tanda yang dipermasalahkan
sebagai merek dagang. Konsumen
harus percaya bahwa tanda
tersebut berasal dari perusahaan
tertentu. Ini tidak terjadi dalam hal
‘Webinar’.

“Meskipun hal ini mungkin tidak
terjadi pada tahun 2003, kami yakin
bahwa, setidaknya saat ini,
konsumen tidak memahami
‘Webinar’ sebagai referensi untuk
penyedia tertentu, tetapi hanya istilah
yang sangat umum digunakan untuk
seminar online,” kata dia.

2. Penggunaan asli

Persyaratan selanjutnya adalah,
pemilik merek dagang harus dapat
membuktikan bahwa dia atau
penerima lisensi telah menggunakan
merek dagang tersebut dalam 5
tahun terakhir. Pendaftarnya adalah
orang bernama Mark Keller yang
beralamat di Kuala Lumpur, Malaysia
dengan yang menunjuk perwakilan
di Frankfurt, Jerman.

Namun menurut Susanna, tidak
ada bukti yang bersangkutan
menggunakan nama Webinar dalam
5 tahun terakhir. “Pada pantauan
selama ini, sepertinya tidak ada bukti
seperti itu,” kata dia.

3. Validitas merek dagang
Merek dagang harus valid se-

cara hukum. Namun ada keraguan
dalam hal ini karena ‘Webinar’ sudah
menjadi umum digunakan semua
orang untuk seminar online.
Susanna mengatakan, Kantor Paten
dan Merek Jerman pada 3 Juli
2020 bahkan meminta pembatalan
merek dagang ‘Webinar’ kepada
pemiliknya.

Apakah Pakai Istilah ‘Webinar’
Melanggar Hukum, Ini Jawabannya

“Nanti sama-sama kita lihat
keputusannya dan apa yang akan
terjadi pada merek dagang lain yang
mengandung unsur ‘Webinar,” kata
dia.

4. Pelanggaran hak
Menurut Susanna, ada

perdebatan soal apakah ada
pelanggaran hak. Istilah ‘Webinar’
dipakai di berbagai negara ber-
tahun-tahun tanpa ada keberatan
yang diajukan pemilik merek
dagang.

“Tapi tiba-tiba sekarang banyak
email peringatan yang dikirimkan,”
ujarnya.

Kesimpulan
Susanna menyimpulkan,

penggunaan istilah ’Webinar’ tidak
otomatis merupakan pelanggaran
hak merek dagang. Jika ada yang
menerima email atau surat
peringatan resmi, menurut dia itu
kemungkinan ada beberapa
argumen yang menentang
penggunaan tersebut di pengadilan.
(Fitraya Ramadhanny/detikInet)
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YANG pasti pembebasan
biaya penempatan untuk
Pekerja Migran Indonesia
(PMI) adalah perintah
Undang-undang, dan  su-

dah tegas bahwa PMI tidak di
biayai biaya penempatan,” ujar
Benny saat diwawancari Kantor
Berita CNA Taiwan, di Kantor
BP2MI Jakarta, Senin (31/8/
2020).

Sebagaimana dimandatkan
dalam UU No. 18/2017, terutama
Pasal 30, BP2MI telah mener-
bitkan Peraturan BP2MI yang

progresif dan revolusioner melalui
pembebasan biaya penempatan
melalui Peraturan BP2MI No. 09/
2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia.

Dalam Perka tersebut,
bahwa PMI tidak dapat dibebani
biaya penempatan berupa tiket
keberangkatan, tiket pulang, visa
kerja, legalisasi perjanjian kerja,
pelatihan kerja, sertifikat kom-
petensi kerja, jasa perusahaan,
penggantian paspor, surat
keterangan catatan kepolisian,

jabatan yang terkategorikan
sebagai jabatan informal dan
jabatan rentan yang kesepuluh
jabatan tersebut  antara lain
Pengurus rumah tangga,
Pengasuh bayi, Pengasuh lanjut
usia (lansia), Juru Masak, Supir
Keluarga, Perawat Taman,
Pengasuh Anak, Petugas
Kebersihan, Petugas ladang/
perkebunan, Awak Kapal
Perikanan Migran.

“Ini baru mencakup 10 sektor
yang di bebaskan biaya
penempatan untuk PMI. Karena
10 sektor ini merupakan  sektor
yang sangatlah rentan. Kita ingin
mensejahterakan dan
memerdekakan PMI tanpa
beban biaya biaya penempatan,”
ujarnya

Menurut Benny, jika ada
protes  dengan pembebasan
biaya dari negara penempatan
maka jangan gunakan PMI.  “Kita
akan pekerjaakan PMI untuk
negara lain.  Masih banyak
negera penempatan yang ingin
menggunakan jasa PMI kita.
Harus fair, ini adalah perintah
Undang-undang dan  ini  tidak
boleh mundur ini adalah
pembelaan kami untuk PMI,”
pungkas Benny. ** (Humas
BP2MI)

Pembebasan Biaya Penempatan
PMI adalah Mandat

JAKARTA, BI - Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) menegaskan bahwa
pembebasan biaya penempatan untuk Pekerja
Migran merupakan mandat dari Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.

“

jaminan sosial PMI, pemeriksaan
kesehatan dan psikologi di dalam
negeri.

“PMI juga tidak dikenakan
biaya untuk pemeriksaan kese-

hatan tambahan jika negara ter-
tentu mempersyaratkan, trans-
portasi lokal dari dari daerah asal
ke tempat keberangkatan di
Indonesia dan akomodasi,” tegas

Benny.
Peraturan BP2MI tentang

Pembebasan Biaya Penempatan
PMI tersebut akan membebaskan
biaya penempatan pada 10 jenis
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MALAYSIA, BI - TIngginya
angka kasus covid-19 d i
Indonesia mempengaruhi
aktivi tas warga negaranya
keluar negeri, seperti negri
J i ran yang baru-baru in i
menutup pintu negaranya untuk

Malaysia Tolak WNA Asal Negara Tinggi
Kasus Covid Masuk Ke Negaranya

warga negara as ing yang
berasal dari tempat tinggi kasus
penularan.

Menteri Kanan Pertahanan
YB Datuk Seri Ismail Yaakob
menyampaikan pengumuman
terkait larangan masuk bagi

warga negara Indonesia,
Filipina dan India ke Malaysia
(1/9).

Kebijakan akan berlaku
mulai tanggal 7 semptmber
2020, dengan tujuan menolak
dan menangkan penularan

impor covid-19.
Kebijakan juga akan sangat

mungkin diberlakukan kepada
negara lain sesuai dengan
tingkat infeksi virus corona baru.

Pelarangan masuk bukan
hanya untuk Tenaga Kerja

Indonesia saja, namun untuk
semua pemegang visa yang
sudah keluar dari  Malay-
sia,termasuk penduduk tetap,
pemegang visa pass program
Malaysia my second home,
ekspatriat seluruh kategori, pass
residen, pelajar dan pasangan
warga negara.

Keputusan pemerintah
Malaysia ini banyak menerima
pujian dan layak dicontoh agar
Covid-19 segera belalu.(BI)

>> PEMUTIHAN PAJAK KENDA...SAMBUNGAN DARI HLM 21

Khofifah berharap masya-
rakat bisa memanfaatkan stimulus
ini untuk memenuhi kewajiban-
nya membayar pajak. Khofifah
menyebut selama pandemi
COVID-19, pihaknya telah
mengeluarkan kebijakan pembe-
basan sanksi administratif PKB
dan BBNKB sejak 3 April 2020.

Tak hanya itu, mulai 12 Juni
hingga 31 Agustus, stimulus
pajak kembali dikeluarkan.
Stimulus ini juga memberikan
diskon Corona untuk kendaraan

roda 2 sebesar 15 persen dan
kendaraan roda 4 sebesar 5
persen.

“Wajib pajak adalah
pahlawan pembangunan. Maka
dalam situasi seperti saat ini, kita
berharap stimulus pemutihan
mampu menggairahkan kesa-
daran wajib pajak di Jatim,”
tambahnya.

Melalui berbagai kebijakan
ini, Khofifah menyebut antu-
siasme masyarakat cukup tinggi
dalam menunaikan kewaji-

bannya. Khofifah pun berterima
kasih atas bantuan dan kerja
sama sejumlah pihak.

“Kami berterimakasih atas
kesadaran wajib pajak di Jatim
yang begitu antusias. Termasuk
jajaran Samsat yang telah
berkoordinasi dengan baik
bersama Ditlantas Polda Jatim
dan Jasa Raharja,” ujar
Khofifah.

Sementara Kepala Badan
Pendapatan Jatim Boedi Prijo
Soeprajitno menambahkan
selama periode pemberian
diskon Corona pada 12 Juni

sampai 27 Agustus, tercatat
sebanyak 3.227.446 wajib pajak
telah memanfaatkan kebijakan
Khofifah. Dari transaksi ini,
pendapatan yang diterima dari
PKB sebesar Rp 1,33 triliun.

“Selama pemberian
diskon, Gubernur Khofifah telah
menggulirkan diskon pajak
sebesar Rp115,7 miliar untuk
lebih dari tiga juta wajib pajak di
Jatim. Ini terobosan yang
pertama kali di Indonesia dan
berhasil menarik antusiasme
yang tinggi dari masyarakat di
Jatim,” pungkasnya. (detik)Warga bayar pajak (detikcom)



ENURUT Risma, Sura-
baya sudah mencuri start
untuk pertumbuhan eko-
nomi. Sehingga Pem-

batasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) yang diterapkan bebe-

rapa waktu lalu, hanya berlang-
sung sampai jilid III. Waktu itu Risma
tidak mau ada perpanjangan
PSBB demi menjaga pertumbuhan
ekonomi, dengan beriringan sama
percepatan penanganan COVID-

Soal Ancaman Resesi Ekonomi,
Risma Yakin Surabaya Bertahan

SURABAYA, BI — Menkopolhukam Mahfud MD
menilai resesi ekonomi bagi Indonesia sulit
dihindari. Namun Wali Kota Tri Rismaharini
menyampaikan, perekonomian Surabaya akan
positif hingga akhir tahun.

M
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Wali Kota Risma/Foto Detik

19. Risma optimis, ekonomi Sura-
baya bisa bertahan hingga akhir

tahun.
“Itulah yang kemarin aku curi

start. Aku tidak mau ada PSBB
lagi, karena kita akan lakukan
new normal atau tata baru itu
kan,” kata Risma usai sidak di
PLTSA TPA Benowo, Selasa (1/
9/2020).

Risma mengungkap alasan
mengapa dirinya mencuri start
untuk membangkitkan pertumbu-
han ekonomi di Surabaya. Menu-
rutnya, jika banyak tempat usaha
ditutup, perekonomian akan
kembali mulai dari nol di Sura-
baya.

“Kalau ini dibiarkan terus

begini, sekarang misalkan aku
punya perusahaan misalnya
membuat sepatu, begini tak tutup
apa iya tiba-tiba bisa (kembali)
jalan bagus lagi, kan enggak.
Mulai nol lagi kan. Makanya
sebelum tutup, dibuka, diangkat
lagi gitu,” ungkap Risma.

“Dari hasil penelitian evaluasi
di Surabaya kemarin, kita di titik
tidak minus dan kita di titik bisa ber-
tahan di positif. Insyaallah nanti di
akhir tahun itu.

Jadi kenapa, kalau kemarin
aku terlambat dikit itu ya nyungsep
benaran. Kalau pengusaha modal
dipakai makan, itu gimana bisa
bangkit lagi,” tambah Risma.

Risma menjelaskan, saat
PSBB jilid 3 dirinya memberanikan
untuk menyudahi pembatasan itu.
Itu dilakukan agar upaya pen-
cegahan penyebaran COVID-19
bisa sambil menjalankan pere-
konomian juga. (detik)

SURABAYA, BI — Beberapa menteri Jokowi menyebut Indonesia
sebentar lagi dilanda resesi. Kendati demikian, pakar ekonomi
Universitas Airlangga (Unair), Dr Wisnu Wibowo memaparkan jika
perekonomian Indonesia kian membaik.

“Kalau dari berbagai
referensi yang saya pakai
misalnya laporan
perekonomian kuartal dua
yang disampaikan oleh Bank
Indonesia, itu kan pada kuartal
ketiga yang diawali bulan Juli
itu sebenarnya sudah ada tren
perbaikan atau tanda-tanda
perbaikan pertumbuhan
ekonomi domestik,” kata Wisnu
saat dihubungi detikcom di
Surabaya, Selasa (1/9/2020).

Dosen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unair ini menyebut

meski masih negatif, namun pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga
pada Juli hingga September jauh lebih baik dibanding kuartal kedua
pada April-Juni.

“Artinya kuartal ketiga mungkin negatif tetapi sebenarnya sudah
dalam tren perbaikan, dikatakan pulih belum memang. Tetapi saya
pikir ini harus dikuatkan pemahaman oleh publik jika kuartal ketiga
tidak akan lebih buruk dari kuartal kedua. Boleh kita katakan
perjalanan ekonomi di 2020 yang terburuk itu di kuartal kedua dan
itu sudah kita lalui,” ungkap Kaprodi S2 Ilmu Ekonomi Unair ini.

Tak hanya itu, Wisnu memaparkan sejumlah perbaikan di
beberapa sektor. Dia menyebut hal ini merupakan pertanda baik.
Namun, Wisnu juga menyoroti informasi sejumlah menteri yang
menyebut akan terjadi resesi. Hal ini justru menimbulkan sentimen
di masyarakat yang berdampak negatif.

“Kalau kemudian dari sisi yang lain dari tren perbaikan itu juga

Pakar Ekonomi Unair
Paparkan Sejumlah Indikator
Perekonomian RI Membaik

Ribuan Santri Baru Ponpes Tebuireng
Jombang Wajib “Rapid Test”

JOMBANG, BI -- Ribuan santri dari Pondok
Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur, diwajibkan membawa
dokumen rapid test atau tes cepat saat
kembali ke pondok guna memastikan
kesehatan mereka terbebas dari infeksi virus
corona atau COVID-19.

“Dokumen rapid test tetap kami syaratkan
sebagai instrumen penapisan awal.
Alhamdulillah, kesadaran para calon santri
dan wali santri cukup tinggi,” kata Juru Bicara
Gugus Tugas Pesantren Tangguh Tebuireng
Jombang Nur Hidayat di Jombang, Senin (31/
8).

Hidayat mengatakan banyak wali santri
yang intensif mencari informasi terkait dengan
persyaratan anak-anaknya saat hendak
kembali masuk ke pondok, termasuk jika hasil
tes cepat anak mereka yang dinyatakan
reaktif.

Untuk kasus seperti itu, lanjut dia, Gugus

Tugas Pesantren juga menyarankan agar
mereka tinggal di rumah dulu sementara waktu
dan menunggu jadwal gelombang
berikutnya. Dengan begitu, diharapkan
mereka bisa segera sehat dan bisa kembali
ke pondok.

“Ada juga wali santri yang sangat antusias
untuk memberangkatkan anaknya ke pondok,
sampai melakukan uji swab karena hasil rapid
test anaknya reaktif. Setelah dilakukan uji
swab, Alhamdulillah hasilnya ternyata negatif
COVID-19. Jadi yang bersangkutan
diperkenankan berangkat ke pondok,”
katanya.

Ia juga memahami kondisi wali murid guna
memastikan kesehatan santri yang hendak
kembali ke pondok. Kondisi tersebut
menandakan adanya kerinduan yang kuat
dari para orang tua terhadap pendidikan
pesantren untuk putra-putri mereka.

“Jadi posisi pesantren melayani kehausan
spiritual masyarakat. Dengan tetap berusaha
mematuhi protokol kesehatan dan pendekatan
spiritual, semoga para santri baru tersebut
tetap sehat dan mulai menjalankan adaptasi
kebiasaan baru di pesantren,” kata Nur
Hidayat. (Ant)

SEJUMLAH santri Pondok Pesantren
Tebuireng Jombang saat diperiksa kesehatannya
di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020).
Santri baru diwajibkan ikut “rapid test” demi
mencegah COVID-19. (ANTARA)

Warga bayar pajak (detikcom)
SURABAYA, BI — Gubernur

Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa mengeluarkan
kebijakan pemutihan sanksi
administratif Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB). Selain itu, ada
pula pemutihan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemutihan ini juga berlaku

dalam bentuk pembebasan
BBNKB kedua dan seterusnya.
Khofifah mengatakan kebijakan
yang berakhir 31 Agustus lalu, kini
diperpanjang mulai 1 September
hingga 28 November 2020.

“Di tengah upaya pemulihan
ekonomi akibat pandemi COVID-
19 ini, pemerintah berharap
masyarakat dapat terbantu
sebagian bebannya dengan
adanya pemutihan sanksi PKB
maupun BBNKB,” kata Khofifah di
Gedung Negara Grahadi,

Surabaya, Senin (31/8/2020).
Khofifah berharap masyarakat

bisa memanfaatkan stimulus ini
untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak. Khofifah
menyebut selama pandemi

>> BERSAMBUNG KE HLM 20

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di
Jatim Diperpanjang Hingga November

>> BERSAMBUNG KE HLM 27



KUPANG, BI — Perhatian
Yayasan Muslim Asia atau Asia
Muslim Charity Foundation
(ACMF) patut diacungkan jempol
dan diapresiasi. Pasalnya, ACMF
pada Selasa (1/9/2020) sore
menyerahkan bantuan sebanyak
7 unit rumah kepada warga
kurang mampu di Kabupaten
Sikka.

Penyerahan bantuan rumah
secara simbolis berlangsung
RT10/ RW 02, Kelurahan Kota
Uneng, Kecamatan Alok, Sikka

tepatnya di rumah salah satu
warga penerima manfaat.

Hadir saat penyerahan
bantuan rumah itu, Bupati Sikka,
Fransiskus Roberto Diogo
didampingi Pembina Kapal
Kemanusiaan NTT, Abdul Rasyd
Wahab yang menyerahkan kunci
rumah kepada masing-masing
warga yang mendapat bantuan
rumah.

Pembina Kapal Kemanusiaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Abdul Rasyd Wahab kepada

Yayasan Muslim Asia Bangun Rumah Layak Huni bagi
Warga Kurang Mampu di Sikka

wartawan mengatakan, Yayasan
Muslim Asia atau ACMF selama
kiprahnya di Kabupaten Sikka
telah memberikan aneka bantuan
bagi warga miskin di Kabupaten
Sikka.

Bantuan yang telah diberikan
yakni rumah layak huni sebanyak
12 unit, toilet umum 4 unit, sembako
1.127 paket, solar panen 6 paket,
khitan 450 paket, pemeriksaan
darah 727 paket, air bersih
(pipanisasi dan bak air) 4 paket
serta kursi roda 3 unit.

“Untuk tahun 2020 ini, bantuan
rumah yang diberikan ada 7 unit
rumah yang tersebar di Kelurahan
Kota Uneng, Kelurahan Madawat,
Desa Kojadoi, Desa Watumilok,
Desa Geliting, Desa Wairbleler dan
Kelurahan Wolomarang. Perlu
kami sampaikan dalam waktu dekat,
kami akan menggelar kegiatan
operasi katarak. Jika diizinkan agar
bisa bekerja sama dengan RSUD
untuk menggunakan ruang dan
peralatannya,” ungkap Abdul.
(tribunnews)

EMUA nilai dalam Empat
Pilar adalah pegangan
hidup seluruh anak bangsa.
Salah satunya Pancasila
sebagai dasar dan ideologi

negara yang tidak bisa diubah.
“Yang perlu dilakukan adalah

pelaksanaannya secara benar
untuk membangun bersama-sama

bangsa ini ke depan menuju cita-
cita dan kesejahteraan semua,”
kata Fadel dalam acara ‘Temu
Tokoh Nasional MPR RI Dalam
Rangka Sosialisasi Empat Pilar
MPR RI Bersama Wakil Ketua
MPR RI Fadel Muhammad
kerjasama MPR dengan BEM
Universitas Mahendradatta, di

Fadel Ajak Masyarakat Perkuat
Implementasi 4 Pilar MPR

BALI, BI — Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad
mengajak masyarakat menjaga serta memperkuat
Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

S
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WAKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad dalam acara ‘Temu Tokoh
Nasional MPR RI Dalam Rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di
Denpasar, Bali, Selasa (1/9/2020). (Foto: Humas MPR RI)
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PENYERAHAN-Yayasan Muslim Asia atau Asia Muslim Charity Foundation (ACMF), Selasa (1/9/
2020) sore bersama Bupati Sikka menyerahkan bantuan sebanyak 7 unit rumah kepada warga
kurang mampu di Kabupaten Sikka.

Denpasar, Bali, Selasa (1/9/
2020), yang dihadiri Rektor,
dosen dan para mahasiswa.

Selanjutnya, UUD NRI Tahun
1945. Sebagai konstitusi negara,
UUD memiliki posisi sentral dalam
kehidupan ketatanegaraan
Indonesia dan menjadi landasan
kuat munculnya sebuah Undang-
Undang yang tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi.
Jika terjadi, maka salurannya ada
di Mahkamah Konstitusi (MK) yang
berwenang melakukan uji materi.
Lalu ada Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan
Bhinneka Tunggal Ika.

Dua nilai ini sangat mendasar

bagi bangsa Indonesia dalam
merawat persatuan bangsa,
apapun kondisinya dengan cara
saling menghormati perbedaan
yang ada baik suku, agama, ras,
adat maupun kepercayaan.

“Hal tersebut telah saya jalan-
kan, ternyata dampaknya sangat
baik. Sewaktu saya menjabat
Gubernur Gorontalo, saya tidak
pernah membeda-bedakan rakyat
asli Gorontalo atau para
transmigran asal daerah lain
seperti Bali dan Jawa, semua
sama. Mereka juga sangat ber-
peran dan dapat saya andalkan
dalam menjalani program-program
saya di bidang pertanian terutama
jagung,” katanya.

“Hasilnya, kami bisa
menaikkan produksi jagung
sangat besar dan mendapat
pengakuan Pemerintah pusat.
Pesan yang ingin saya sampaikan
adalah, jika kita tetap bersatu maka
bangsa kita akan kukuh dan
mampu mewujudkan hal-hal
besar,” tandasnya.(jpnn)

KUPANG, BI — Wilayah lahan
hutan  Besipae,  Kecamatan 
Amanuban Selatan Kabupaten
TTS, akan dijadikan sentra pro-
duksi porang.

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan NTT Lucky F.
Koli menjelaskan lokasi lahan
tersebut akan dijadikan sentra
produksi porang dan akan
melibatkan masyarakat agar
mendapat manfaat dari lokasi
tersebut

“Untuk Besipae, kita akan
kembangkan sebagai sentra
produksi porang,” kata Lucky F Koli
saat memberi keterangan pers di
Media Center Kantor Gubernur
NTT pada Senin (31/8/2020) pagi.

Pemanfaatan Besipae, kata
Lucky, akan dimulai dengan
pemetaan dan survey sumber air
agar dapat digunakan dalam
kegiatan tersebut.

“Kami kirimkan 20 pegawai ke
sana, kita akan mulai dengan

Besipae TTS Akan Dijadikan Sentra Produksi Porang
survey untuk mengangkat air,” kata
Lucky yang didampingi Karo
Humas Setda NTT Ardu Jelamu
Marius dan Kabid Pers Dianya TA
Ledo.

Ia menjelaskan, lahan tersebut
juga akan diintervensi dengan
kelor, jagung dan hortikultura.

Terhadap pertanyaan warta-
wan soal pemanfaatan lahan,
mantan Kepala Bappelitbang
Daerah NTT itu mengatakan
pemerintah akan memanfaatkan

KEPALA Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan NTT Lucky F. Koli
saat memberi keterangan pers pada Senin (31/8/2020).

lahan non hutan seluas 1.600
hektar dari luas 3.6780 hektar.

“Lahan non hutan 1.600
hektar, kita berusaha menanam
600-800 hektar untuk kelor,
porang, jagung dan sebagainya,”
kata Lucky.

Menurut Karo Humas Setda
NTT Ardu Jelamu Marius, Besi-
paemend apat perhatian khusus
dari pemerintah provinsi. Di lokasi
yang menjadi lahan sengketa
antara Pemerintah Provinsi NTT
dan masyarakat adat itu akan
dikembangkan pertanian terpadu
(tribunnews)
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IREKTUR Jenderal WHO,
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, mengakui bahwa
banyak masyarakat yang

merasa lelah dengan

WHO: Buka Diri tanpa Kendalikan
COVID-19 Jadi Resep Bencana

D

DIREKTUR Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi
info perkembangan situasi wabah COVID-19 di Jenewa, Swiss (24/2/
2020). (ANTARA)

JENEWA, BI -- Negara dengan penyebaran aktif virus corona yang signifikan
harus mencegah acara-acara besar, sebab membuka diri tanpa
mengendalikan virus akan menjadi “resep bencana”, demikian Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (31/8).

pembatasan sosial dan ingin
kembali ke kehidupan normal
setelah delapan bulan pandemi.

WHO mendukung penuh
upaya untuk membuka kembali

perekonomian dan kehidupan
sosial, katanya saat konferensi
pers.

Ia juga menambahkan:
“Kami ingin melihat anak-anak
kembali ke sekolah dan masya-
rakat kembali ke tempat kerja,
namun kami ingin melihat itu
dilakukan secara aman.”

“Tak ada negara yang dapat
berpura-pura bahwa pandemi
berakhir,” ucapnya. “Kenyataan-
nya adalah virus menyebar
dengan mudah. Membuka diri
tanpa pengendalian menjadi
sebuah resep bencana.”

“Wabah eksplosif” telah
dikaitkan dengan pertemuan
orang-orang di stadion, kelab
malam, tempat ibadah dan
kerumunan lainnya, di mana
virus pernapasan dengan
mudahnya mampu menyebar di
kalangan sekelompok orang,
kata Tedros.

“Keputusan tentang bagai-
mana dan kapan mengizinkan
pertemuan masyarakat harus
dilakukan dengan prosedur
berbasis risiko, dalam konteks
lokal,” pungkasnya. (Reuters/
Ant)

KAIRO, BI -- Putra Mahkota Abu
Dhabi pada Senin (31/8)
mengatakan bahwa Uni Emirat
Arab berkomitmen terhadap
pembentukan negara Palestina
dengan Yerusalem Timur sebagai
ibu kotanya, seperti dilaporkan AL
Arabiya TV yang berbasis di
Dubai.

Melalui pernyataan yang
dibacakan oleh Menteri Luar

Putra Mahkota UAE: Kami
Komitmen terhadap Pembentukan

Negara Palestina
Negeri UAE, Putra Mahkota
Syekh Mohammed bin Zayed al-
Nahyan mengatakan kepada
masyarakat Palestina di negara
tersebut bahwa kesepakatan
normalisasi dengan Israel
merupakan sebuah keputusan
berdaulat yang mendukung
perdamaian.

“Perdamaian adalah pilihan
strategis, namun tidak dengan

mengorbankan perjuangan
Palestina,” katanya, menurut Al
Arabiya.

Sebelumnya, veteran
perunding Palestina, Hanan
Ashrawi, menyebutkan bahwa
kesepakatan normalisasi UAE
dengan Israel sebagai salah satu
bentuk “pengkhianatan penuh”
terhadap rakyat Palestina.
(Reuters/Ant)

LAPISAN es di Greenland dan
Antartika mengalami pencairan
yang sangat signifikan dan
membuat ancaman skenario
terburuk para ilmuwan semakin
dekat dengan kenyataan. Jika
semua es habis, ketinggian air laut
akan naik 65 meter.

Kehilangan es dalam jumlah
besar dari 2007 hingga 2017
karena mencairnya es yang lebur
diperkirakan hampir sama secara
sempurna dengan prakiraan
paling ekstrem dari Panel for
Climate Change’s
(IPCC). Membaca
kemungkinan, dua
lapisan ini bisa me-
nambah ketinggian
40 cm pada tahun
2100.

Pen ingkatan
seperti itu akan
memiliki dampak

Gawat! Es di Greenland-
Antartika Mencair Makin Cepat

yang menghancurkan di seluruh
dunia, meningkatkan kekuatan
destruktif dari gelombang badai
dan menerjang wilayah pesisir.
Akibatnya, banjir berulang bisa
terjadi dengan parah.

“Kita perlu mempersiapkan
dengan skenario terburuk baru
untuk lapisan es karena mereka
sudah mencair dengan kecepatan
yang sama dengan (perkiraan)
yang kita miliki saat ini,” penulis
utama Thomas Slater, seorang
peneliti di Pusat Pengamatan dan

Pemodelan Kutub di University of
Leeds, kepada AFP.

“Proyeksi permukaan laut
sangat penting dalam membantu
pemerintah merencanakan
kebijakan iklim, mitigasi dan
strategi adaptasi. Jika kita
meremehkan kenaikan permu-
kaan laut di masa depan, maka
langkah-langkah ini mungkin tidak
memadai dan membuat masya-
rakat pesisir rentan,” sambung-
nya.

Kehilangan lapisan es di
ujung atas perkiraan
IPCC dengan sendiri-
nya akan membuat
sekitar 50 juta orang
terkena banjir pesisir
tahunan di seluruh dunia
pada pertengahan
abad, menurut penelitian
yang diterbitkan tahun
lalu.(Detik)
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DENGAN pendidikan kita
tahu, bisa berpikir lebih
panjang,” kata dia saat
diskusi daring dengan tema

Dunia pada titik balik: Peran dunia
pendidikan dalam bangun damai
yang dipantau di Jakarta, Selasa
(1/9).

Ia mengatakan pendidikan
pada dasarnya membuat orang
lebih pintar dan jenius. Dengan
adanya pendidikan, maka
kekerasan, keributan bahkan
peperangan dapat dicegah melalui
pemberian pengetahuan kepada
anak didik.

Orang yang berpendidikan,
ujar dia, akan berpikir lebih

panjang dalam memahami suatu
persoalan. Sebagai contoh

Pendidikan Salah Satu
Cara Cegah Kekerasan

“

JAKARTA, BI -- Atase Pendidikan dan Kebudayaan
(Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur M. Farid Maruf PhD
mengatakan pendidikan merupakan salah satu
cara yang bisa digunakan untuk mencegah
keributan, kekerasan hingga peperangan.

ATASE Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kuala Lumpur M.
Farid Maruf PhD. (ANTARA)

apabi la menerima suatu
informasi yang berseberangan
dengannya maka ditelaah lebih
dalam.

“Otomatis akan mencegah
terjadinya kekerasan-kekerasan
tadi,” ujarnya.

Selain itu, dunia pendidikan
juga mengajarkan skil, ke-
terampilan atau kemampuan.
Sebab, selama ini salah satu
penyebab t idak langsung
kekerasan ialah lingkungan
yang dipengaruhi oleh faktor
kesejahteraan.

Dengan adanya skill atau
keahlian yang didapatkan dari
dunia pendidikan, maka
diharapkan jurang pemisah
akibat kesejahteraan tadi dapat
teratasi sehingga tidak ada faktor
pemicu kekerasan di tengah
masyarakat.

“Dan yang jelas pendidikan
mengajarkan etika. Dengan
pendidikan diharapkan kita bisa

menjadi orang baik,” katanya.
Secara umum, alumni S1 dan

S2 ITB tersebut mengatakan
kekerasan atau keributan bisa
diakibatkan oleh faktor personal
dan bersama-sama. Namun,
secara pribadi Farid menyakini
asalnya lebih kepada pribadi
seseorang.

“Dari personal ini biasanya
muncul karena karakteristik kita
masing-masing,” katanya.

Selain itu, kekerasan atau
keributan juga dapat terjadi
tergantung bagaimana seorang
individu dalam menerima dan
memaknai suatu informasi.
Sebagai contoh saat ini banyak
orang mudah terpancing hanya
karena sebuah informasi seder-
hana.

“Ketika secara personal kita
bisa menahan diri, seharusnya
pada lingkungan kita juga bisa
mencegah kekerasan,” ujar dia.
(Antara)
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Bocah di Cianjur Butuh Pertolongan,
Telinga Kanannya Nyaris Tidak Ada

RANDI Permana Putra menjalani perawatan di rumah oleh ayah
kandungnya dan tetap diawasi. (jpnn)

CIANJUR, BI - Randi Permana
Putra (10), anak dari pasangan
Tatang Rukmana (57) dan Emi
Mulyani (47) terpaksa menjalani
perawatan di rumahnya yang
beralamat di Kampung Sukasari,
Desa Ciranjang, Kecamatan
Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.

Sudah dua bulan, Randi
mengalami luka bakar akibat dari
ledakan kaleng cat yang dia
bakar. Selama perawatan di
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Cianjur, pihak keluarga
harus mengeluarkan biaya

puluhan juta.
Namun, kondisi yang kurang

mampu membuat pihak keluarga
mengupayakan berbagai cara
agar Randi bisa diobati. Berbagai
donasi memang mengucur untuk
membantu, tetapi belum cukup
menutupi semua biaya selama di
rumah sakit. Setelah dari rumah
sakit, kondisi luka Randi belum
sepenuhnya sembuh.

Beberapa luka seperti di pipi
kanan dan kaki sebelah kiri masih
terlihat basah dengan warna
merah, seperti daging segar.

Telinga kanan Randi nyaris tidak
ada karena luka yang diderita-
nya cukup parah.

Menurut dokter yang mena-
ngani, perlu waktu kurang lebih
enam bulan menyembuhkan luka
tersebut. Namun, karena keter-
batasan biaya, pihak keluarga
lebih memilih merawat di rumah.
Selepas perawatan, pihak kelu-
arga masih memiliki tanggungan
kepada pihak rumah sakit hingga
belasan juta.

Dari total keseluruhan, sudah
dikurangi dengan bantuan dari

para dermawan dan juga Dinas
Sosial (Dinsos) Kabupaten
Cianjur.

“Total biaya Rp 25 juta, terus
dibantu sama Dinsos Cianjur
sebesar 25 persen dan sisanya
dari uang para donatur yang
membantu. Terus, yang Rp 14
juta belum terbayar, terpaksa
saya jaminkan KTP saya,” ujar
Tatang Rukmana ayah dari
Randi, seperti dikutip dari Radar
Cianjur, Selasa (1/9).

Saat ini pun tidak hanya
Randi yang harus dirawat oleh

Tatang, ibunda dari Randi pun
terbaring lemah di rumahnya
karena strok dan komplikasi
gula. Dia pun harus merawat
keduanya dengan penuh
kesabaran dan ketelitian.

“Jadi yang bisa mengurus
cuma saya aja. Kalau untuk
biaya perawatan dan beli obat,
saya mengupayakan saja. Untuk
anak dan istri saya upayakan,”
tutur Tatang. (JPNN)

>> PELAKU E-COMMERCE AKUI...SAMBUNGAN DARI HLM 25

Handhika pun menilai per-
ubahan yang ada jadi pelajaran
bagi Shopee untuk terus ber-
kembang. Pihaknya melihat per-
ubahan yang terjadi akan ber-
langsung dalam jangka panjang
karena pandemi mempercepat
adopsi e-commerce dan aplikasi
digital dalam kehidupan masya-
rakat.

“Kami mencatat sepanjang
kuartal II 2020 ada 260 juta
transaksi dengan rata-rata lebih

dari 2,8 juta transaksi harian. Ini
meningkat 130 persen dibanding
tahun lalu dan ini indikator positif
bagi industri e-commerce,” kata
Handhika.

Sementara itu, perusahaan
jasa pengiriman yang fokus
melayani e-commerce  J&T
Express juga mencatat perubahan
pola belanja konsumen yang
tadinya berbelanja produk ringan
menjadi produk yang lebih berat
secara volume.

CEO J&T Express Robin Lo
menyebut hal itu ia simpulkan
berdasarkan apa yang terjadi
dalam bisnis perusahaan tersebut
selama pandemi berlangsung.

“Kami lihat, tadinya
masyarakat Indonesia banyak
belanja yang lebih ringan seperti
fesyen atau kosmetik. Tapi saat
pandemi, kebiasaan itu berubah,
mereka berbelanja sesuatu yang
lebih berat seperti makanan atau
minuman, kebutuhan dapur.
Karena mungkin orang jarang
keluar dan lebih banyak masak
sendiri,” katanya.

peningkatan pengiriman barang
dari transaksi e-commerce akan
mencapai 50 persen hingga akhir
tahun dibandingkan tahun lalu.

“Maret-Juli itu peningkatannya
itu 40 persen dibanding tahun
lalu. Biasanya kita lihat itu tidak
akan sedrastis itu. Kita tidak tahu,
pandemi ini kalau lihat di berita
mungkin tidak akan berakhir dalam
waktu dekat ini. Jadi otomatis
masyarakat akan membiasakan
diri lebih banyak belanja online.
Menurut saya peningkatan hingga
akhir tahun akan bisa mencapai
50 persen,” katanya. (Antara)

Dengan tren yang ada dan
melihat prediksi pandemi yang

belum akan berakhir dalam waktu
dekat, Robin memprediksi
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IKUTIP dari Reuters, Sela-
sa (1/9/2020) Kementerian
Dalam Negeri dan Komu-

nikasi Jepang mengungkap per-

Masuk Resesi, Pengangguran di Jepang Melonjak 2,9%

D

JAKARTA, BI — Tingkat pengangguran di Jepang
melonjak per Juli 2020. Data Kementerian Dalam
Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan
tingkat pengangguran di bulan Juli 2,9%, angka
itu naik dari 2,8% di bulan Juni.

kiraan rata-rata kenaikan tingkat
pengangguran 3,0%. Sementara
ketersediaan pekerjaan juga
menurun di bulan yang sama.
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Foto: David Tesinsky/Detik

Rasio pekerjaan yang terse-
dia merosot jadi 1,08 per Juli
2020. Angka rasio itu turun dari
1,11 di bulan Juni. Penurunan kali
ini menandai penurunan terendah
sejak April 2014.

Sebelumnya ketersediaan
lapangan pekerjaan di Jepang
juga menurun per Mei 2020.
Menurut data Kementerian
Tenaga Kerja Jepang, rasio
pekerjaan yang tersedia untuk

pelamar pada April 1,32 dan
menurun di bulan Mei 1,20.

Hal tersebut menyebabkan
tingkat pengangguran melonjak
naik. Pada bulan April 2020,
angka pengangguran tembus
2,6%, dan di bulan Mei naik
menjadi 2,9%.

Sementara, tingkat pengang-
guran di Jepang dalam 1 musim
ini rata-ratanya berada di angka
2,8%. (Detik)

Akibat Pandemi Covid-19,
Tren Pelemahan Daya Beli
Masyarakat Terus Terjadi

JAKARTA, BI -- Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto
mengatakan tren pelemahan
daya beli masyarakat sedang
terjadi setelah terjadinya deflasi
selama dua bulan berturut-turut.

“Sekarang ini trennya
hampir sama, terjadi pelemahan
daya beli. Semua mengalami
perlambatan dan deflasi,” kata
Suhariyanto dalam jumpa pers
di Jakarta, Selasa (1/9).

Ia memastikan penyebab
utamanya adalah pandemi
COVID-19 yang telah menekan
pendapatan masyarakat dan
mengurangi permintaan atas
barang konsumsi.

Lesunya daya beli itu juga
tercermin dari inflasi inti dari tahun
ke tahun (yoy) yang saat ini
tercatat 2,03 persen atau lebih
rendah dari rata-rata sebe-
lumnya.

“Kalau dari harga barang
bergejolak yang deflasi, supply itu
mencukupi. Tapi dari pergerakan
inflasi inti hanya 2,03 persen, ini
menunjukkan daya beli masya-
rakat belum pulih,” katanya.

Sebelumnya, BPS mencatat
terjadinya deflasi pada Juli-
Agustus 2020 atau dua bulanPedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara,

Jakarta, Minggu (5/7/2020). (ANTARA)

berturut-turut masing-masing
sebesar 0,10 persen dan 0,05
persen karena turunnya
harga kebutuhan pangan dan
tarif angkutan udara.

Tren penurunan inflasi ini
mulai terlihat sejak pandemi
COVID-19 masuk ke Indone-
sia pada Maret dan telah mem-
pengaruhi kinerja perekono-
mian.

Pelambatan itu bahkan
mempengaruhi inflasi pada
periode Lebaran yang melan-
dai pada April-Mei 2020
masing-masing hanya sebe-
sar 0,08 persen dan 0,07
persen.

Padahal, biasanya pada
periode Lebaran terjadi inflasi
tinggi karena adanya kena-
ikan harga bahan makanan
maupun tarif transportasi
seiring dengan tingginya
permintaan.

Dengan terjadinya deflasi,
maka inflasi tahun kalender
Januari-Agustus 2020 men-
capai 0,93 persen dan inflasi
tahun ke tahun (yoy) sebesar
1,32 persen. (Antara)

JAKARTA, BI -- Pandemi COVID-19 disebut pelaku bisnis
perdagangan secara elektronik (e-commerce) mengubah tren
belanja konsumen mulai dari semakin banyaknya belanja kebutuhan
rumah hingga belanja untuk memenuhi hobi.

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja dalam diskusi daring
“Peran E-Commerce Jaga Roda Ekonomi di Tengah Pandemi”,
Selasa (1/9), mengatakan perubahan itu terlihat dari transaksi yang
terjadi di marketplace yang berbasis di Singapura itu.

“Contohnya begitu pandemi mulai, ada perubahan ke bahan
pokok, makanan, minuman sembako, atau barang-barang yang
bisa dipakai masak di rumah. Mungkin karena lebih bersih, higienis
masak di rumah,” katanya.

Perubahan lainnya, banyak orang yang berbelanja untuk
memenuhi kebutuhan hobi yang biasanya dilakukan di luar rumah,
kini dilakukan di rumah. Misalnya, olahraga dari rumah, hingga
berbelanja tanaman atau dekorasi rumah.

“Jadi itu, perubahan ke arah bahan pokok yang tadinya beli
di offline sekarang lewat e-commerce. Tren perubahan habit
(kebiasaan) orang dulu di luar, sekarang dilakukan di rumah,”
katanya.

Handhika pun menilai perubahan yang ada jadi pelajaran bagi
Shopee untuk terus berkembang. Pihaknya melihat perubahan yang
terjadi akan berlangsung dalam jangka panjang karena pandemi
mempercepat adopsi e-commerce dan aplikasi digital dalam

Pelaku e-Commerce
Akui Pandemi Ubah
Tren Belanja Daring

JAKARTA, BI — Usaha kecil dan
menengah paling sukses dan
terbukti bertahan dengan baik
meski tengah ada pandemi
COVID-19 yang melanda.
Namun ternyata ada sektor-sektor
yang memiliki peningkatan drastis
saat wabah corona.

Menteri Koperasi dan UKM
Republik Indonesia Teten Masduki
mengatakan sektor kebutuhan
pokok adalah yang mengalami
kenaikan drastis saat pandemi. Ini

ia ungkap dalam konferensi pers
virtual, Selasa (1/9/2020)
bersama Grab Indonesia.

“Di tengah pandemi COVID-
19 ini yang meningkat ada di
sektor kebutuhan pokok yaitu
makanan dan minuman, termasuk
juga kebutuhan sekolah, ketiga
keperluan pribadi untuk menjaga
kesehatan, wajar karena di
tengah pandemi COVID-19 ini kan
kebutuhan,” ucapnya.

Ini  dipengaruhi oleh

kemajuan transformasi digital.
Melihat data yang ada, sudah
mencapai 9 juta UMKM yang
masuk ke platform digital. Namun
target pemerintah adalah 10 juta
UMKM yang melangkah ke
ranah digital di akhir tahun
2020.

“Hampir 90% persen wilayah
indonesia sudah bisa diakses
pasar digital termasuk infrastruktur,
digitalisasi akan memberi dampak
positif termasuk kita inisiatif inovasi

inovasi pandemi
COVID-19 sebut saja
ada jawaban pedagang
warteg, tukang jahit,
termasuk juga produk
pertanian dan nelayan
sudah ada platform yang
terhubung ke pasar
yang lebih luas. Jadi kita
harus respon positif
transformasi digital,”
sambungnya.

Dengan masuk ke era

Jenis Usaha yang Untung saat Pandemi, Apalagi Kalau Online

digital, UMKM bisa memasarkan
produk mereka dengan katalog

digital. Ini tentunya akan
membantu pemerintah
lebih fokus melakukan
langkah lain untuk mema-
jukan transformasi digital
UMKM mengejar target
akhir tahun dengan 10 juta
UMKM yang terintegrasi
dengan platform digital.

“Saya kira belanja
UMKM adalah kebu-

tuhan,” tandasnya penuh
optimisme. (detik)

Ilustrasi sedang belanja online. (iStock)
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NDONESIA, tepatnya di Desa
Wisata Cibuntu di Kabupaten
Kuningan,Jawa Barat punya
kampung domba yang jum-
lahnya melebihi penduduknya

sendiri dan sangat nyaman untuk
melepas penat karena pandemi
yang tak kunjung berujung.

Sebelumnya tempat wisata
alam ini sempat ditutup akibat
pandemi. Saat ini destinasi ini telah
kembali menyambut wisatawan
yang tertarik dengan hadirnya
domba-domba milik warga.

Pada awalnya, domba-dom-
ba ini ditempatkan di masing-
masing rumah warga. Namun
pada akhirnya, dibuat lah kandang

untuk menampung seluruh domba
yang ada di Desa Cibuntu.

“Milik pribadi cuma Cibuntu itu
ada di kawasan pemukiman terus
akhirnya, kepala desa punya
gagasan semuanya yang
mempunyai kandang domba di
daerah pemukiman di pindahkan
ke sini dan ini tanah yang
dihibahkan oleh kepala desa.
Tanah ini adalah tanah desa, jadi
gratis nggak ada biaya apapun,”
Wakil Ketua Kelompok Sadar
Wisata Cibuntu, Suhu Dwi Teguh.

Jumlah domba yang ada di
kandang berkurang dan
bertambah, karena hewan hewan
ini juga dijual kepada pengunjung.

Namun totalnya bisa mencapai
1.000 yang melebihi jumlah
penduduk desa.

“Ada 900 jiwa (penduduk).
kalau untuk domba bervariasi,
kadang berkurang kadang naik
gitu tapi kalau misal ditentukan
dalam mentoknya 1000 jadi lebih

Desa Cibuntu Memiliki Jumlah Dombanya
Lebih Banyak dari Warganyai

Jawa Barat, BI - Wisata alam termasuk tujuan
rekreasi yang banyak diminati saat pandemi seperti
ini, selain suasananya yang sejuk secara kesehatan
semua wisatawan mesih bisa bebas untuk menjaga
jarak anata satu dengan yang lainnya.

besar dari jumlah penduduk,”kata
Teguh.

Wisatawan yang datang bisa
memesan domba untuk disajikan
sebagai hidangan masakan. Ada
berbagai paket yang bisa dipilih
wisatawan.

“Di sini kategorinya domba

potong. Jadi kalau ada pengun-
jung yg mau berkunjung tuh bia-
sanya pesan domba guling ngam-
bil dombanya dari sini,” kata
Teguh.

“Kategorinya domba turunan
dari garut,” tambahnya.

Untuk harga per ekor,

berkisar antara Rp 1,5-2 juta.
Untuk paket wisata disediakan,
namun wisatawan bisa meminta
untuk pilihan wisata.

“Harga dombanya buat family
gathering hitungannya per ekor,
satu ekor bisa Rp 1,5 juta sampai
Rp 2 juta tergantung ukuran sama
umur,” ujar Teguh.

Pengunjungnya datang dari
berbagai daerah, lebih banyak
dari pelajar. Namun, wisatawan
mancanegara pun sudah ber-
kunjung ke Desa Wisata Cibuntu.

“Turis nya kebanyakan seko-
lah grup sekolah untuk studi wisa-
ta, tapi kebanyakan juga yang
mancanegara. Terakhir itu kan
(turis dari) Australia tentang
kesehatan bagaimana polusi dari
bau kambing itu tersebut bisa
mempengaruhi kesehatan
masyarakat m akhirnya ini juga
termasuk kenapa dipindahkan.
Akhirnya jadi potensi wisata juga,”
tambah Teguh. (detik/BI)
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HONG KONG, BI - Pembukaan
lembaga pemasyarakatan (lapas)
sebagai destinasi wisata itu tak
sekadar pelesiran melihat sel demi
sel, tapi ada kegiatan dari para
narapidana dan pegawainya.
Atraksi yang ditawarkan cukup
beragam, mulai dari acara kontes
masak dari para koki di balik jeruji
besi sampai pembuatan suvenir
dari hasil karya para napi.

Selain itu, penjara di Thailand
akan masuk dalam serial televisi
di Netflix. Sekitar empat sampai
lima penjara telah memulai skema
pariwisata sebagai proyek
percontohan.

Somsak mengatakan penjara
di Trat, Rayong, Ratchaburi dan
Nakhon Ratchasima terlibat dalam
proyek ini. Somsak
menambahakan bahwa pada
2021, ada 67 atraksi lainnya yang
akan dimulai.

Somsak berharap beberapa
atraksi, seperti lomba memasak,
akan memotivasi narapidana untuk
mempelajari keterampilan yang
membantu mereka mendapatkan
pekerjaan setelah dibebaskan. Ia
juga mengungkapkan keinginan
untuk mengubah citra penjara
yang dikenal sebagai “dunia

senja” menjadi “dunia peluang”.
Bagi para narapidana yang

berkontribusi di atraksi ini juga
akan mendapatkan uang. Namun,
ia tidak mengungkapkan berapa
jumlah biaya yang mereka dapat
dari Departemen
Permasyarakatan Thailand. Kalau
nanti penjara-penjara itu menjadi

Thailand AkanRombak Penjara di Seluruh
Negeri Jadi Tempat Wisata

populer, Kementerian Kehakiman
akan bekerja sama dengan
Kementerian Olahraga dan
Pariwisata untuk berpromosi.

Sementara itu, Departemen
Pemasyarakatan Thailand sudah
menyiapkan personel dan lokasi
untuk menerapkan kebijakan
tersebut. Banyak penjara sudah
ditempatkan di rute wisata yang
ada.

Pemerintah Thailand
berharap cara itu menambah
jumlah turis sekaligus mengubah
citra penjara, juga mempersiapkan
narapidana untuk kehidupan
normal dalam masyarakat. Konsep
wisata penjara sebenarnya
bukanlah hal baru.

Ada tur di penjara Alcatraz di
San Francisco, Amerika Serikat
dan penjara Hoa Lo yang
terkenal di Hanoi, Vietnam dan
sekarang menjadi museum.

BRASIL, BI - Brasil memiliki tujuan wisata khusus bagi mereka
yang telah pulih dari covid-19, di kepulauan Fernando de Noronha.
Aturan wisata itu dirilis oleh pemerintah lokal dan negara bagian
setempat.

Kepulauan yang berjarak 354 km dari pantai timur laut Brasil
tersebut terkenal dengan kehidupan laut yang beragam,
kejernihan pantainya dan lereng gunung yang tampak megah
menjulang di atas pantai.

Dalam upaya untuk menerapkan kembali kenormalan di
tengah pandemi Virus Corona COVID-19, langkah yang diambil
pihak kepulauan yang bergantung pada wisata ini menunjukkan
cara unik dari pemerintah setempat, negara bagian, dan
pemerintah nasional Brasil.

Menurut estimasi dari sensus terbarunya, Fernando de
Noronha memiliki penduduk yang mencapai 3.100 orang,
demikian seperti dikutip dari US News, Senin (31/8/2020).

Menteri Kesehatan Negara Bagian Pernambuco, André
Longo menyampaikan dalam sebuah pernyataan, “Belum ada
penularan antara masyarakat lokal di pulau itu untuk waktu
yang lama. Kami harus tetap seperti itu.”(BI/dtk)

Pulau di Brasil Ini Hanya
Terima Wisatawan yang
Pernah Positif COVID-19

untuk Liburan
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NJUK rasa di Alun-Alun
Kudus, Senin (31/8) itu
mengusung sejumlah
poster bertuliskan “Profe-

siku hanya di bidang seni, lama-
lama aku mati, gara-gara corona
tukang sound merana, hiburan
tidak ada utang semakin banyak,
pak bupati izinkan kami kembali
bekerja”.

“Kami berharap ada solusi
agar kami tetap bisa menyambung

Seniman Kudus: Pak Bupati,
Izinkan Kami Kembali Bekerja

AKSI unjuk rasa pekerja seni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk menuntut pemerintah daerah
mengizinkan digelarnya acara hajatan dan acara hiburan setelah selama enam bulan tidak ada pekerjaan
akibat pandemi COVID-19, Senin (31/8/2020). (ANTARA)

KUDUS, BI -- Ratusan pekerja seni di Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah, unjuk rasa menuntut pemda
kembali mengizinkan digelarnya acara hajatan dan
hiburan setelah selama 6 bulan terakhir tidak ada
pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

hidup. Jika dilarang terus-
menerus, lama-lama kami mati
kelaparan bukan karena COVID-
19,” kata Koordinator Aksi Unjuk
Rasa Gaspon di Kudus, Senin (31/
8).

Jika diizinkan, kata dia, para
pekerja seni juga siap mematuhi
protokol kesehatan demi
menghindari penularan virus
corona.

Mardi, anggota PAMMI

U

Kudus, menambahkan sudah
banyak para pekerja seni yang
harus menggadaikan barang-
barang berharga miliknya demi
memenuhi kebutuhan hidup
sehari-harinya menyusul tidak
adanya pekerjaan hiburan.

Padahal, lanjut dia, banyak
masyarakat Kudus yang masih
berkerumun di sejumlah pusat-
pusat perbelanjaan maupun
lokasi-lokasi lainnya.

“Kami tidak membutuhkan
bantuan. Yang kami butuhkan
hanya solusi dari permasalahan
ini agar kami tetap bisa bekerja
kembali demi menyambung hidup
di tengah pandemi COVID-19,”
ujar Gaspon yang juga pengurus
DPC Persatuan Artis Musik
Melayu Indonesia (PAMMI)
Kudus.

Pelaksana Tugas Bupati
Kudus M. Hartopo saat berdialog
dengan perwakilan pengunjuk
rasa mengungkapkan bahwa
pentas kesenian boleh digelar,
tetapi harus mengedepankan
protokol kesehatan.

“Jika melanggar tentunya bisa
dibubarkan,” ujarnya. (Antara)

“Teman Palsu”-nya Kotak
Berisi Pengkhianatan

JAKARTA, BI -- Grup band Kotak merilis lagu
“Teman Palsu” pada 21 Agustus 2020 lalu, yang
merupakan lagu ketiga dari album baru mereka
berjudul “Identitas” yang akan segera hadir.

Dalam keterangan resminya, Minggu, lagu
“Teman Palsu” mengusung musik rock
dengan beat cepat. Hal itu menjadikan lagu ini
berbeda dengan dua lagu sebelumnya yang
telah dirilis.

Sebelumnya Kotak telah merilis “Hoax”
yang dikemas dalam bentuk hard rock yang
kencang, lalu pesan “Manusia Manusiawi”
disampaikan melalui alternative
rock, dan kini “Teman Palsu” hadir
dengan identitas berbeda.

“Teman Palsu” ini dikemas
dengan unik dan menunjuk-
kan musik KOTAK yang dinamis,
terutama setelah Chua sang bassis
tak cuma berkontribusi lewat instru-
mennya, tapi juga menyumbang
rap. 

Kotak mengatakan bahwa lagu
“Teman Palsu” terinspirasi dari kisah
nyata di lingkungan para personel
Kotak. Secara umum, lagu ini
berkisah soal pengkhianatan, yang

diawali dari kebohongan kecil kemudian
semakin menjadi-jadi.

Hal itu kemudian bisa berdampak lebih
besar dalam hubungan antar relasi. Lagu ini
tidak hanya mengangkat soal hubungan yang
romantis, tapi juga hubungan pertemanan.

Proses rekaman “Teman Palsu” dilakukan
di Yogyakarta tanpa brainstorming yang
memakan waktu, khususnya pada lini lirik.

Lagu “Teman Palsu” sudah dapat
didengarkan melalui layanan musik digital.
(antara)

ARTWORK lagu”Teman Palsu” Kotak. HO

TEMANGGUNG, BI -- Bupati
Temanggung M. Al Khadziq
melalui Surat Edaran (SE) Nomor
454/430 Tahun 2020 tanggal 24
Agustus 2020 membolehkan
masyarakat menggelar pertun
jukan seni dan budaya, tetapi
harus ada panitia khusus yang
bertanggung jawab atas kegiatan
tersebut.

“Dalam SE sudah dijelaskan,
panitia harus bertanggung jawab
penuh terhadap kegiatan pertun-
jukan kesenian dan budaya yang
akan digelar,” kata Staf Ahli
Bidang Kemasyarakatan, SDM,
Pendidikan, dan Kebudayaan

Setda Temang
gung Tri Raharjo di
Te m a n g g u n g ,
Senin (24/8).

SE bupati terse-
but tentang Pan-
duan Pengendalian
dan Pencegahan
Covid-19 Dalam
Penyelenggaraan
Kegiatan Pertun-
jukan Seni Budaya
di Temanggung.

Tri menyampaikan berdasar-
kan SE tersebut panitia juga wajib
menandatangani surat pernya-
taan di atas meterai Rp6.000 yang

Temanggung Izinkan Gelar
Pertunjukan Seni Budaya

berisi pernyataan
k e s a n g g u p a n
untuk menerapkan
protokol kesehatan
p e n c e g a h a n
p e n y e b a r a n
COVID-19, serta
sanggup me-
nerapkan semua
ketentuan yang
diatur dalam SE
bupati.

“Ada sanksi
tersendiri jika panitia dinilai tidak
mematuhi  dan t idak men-
jalankan protokol kesehatan,”
katanya. (Antara)

Tri Raharjo

kelihatan, misalnya dari sisi kita
mampu menjaga katakanlah
neraca pembayaran juga surplus,
kemudian cadangan devisa kita
juga meningkat, nilai tukar rupiah
kita relatif terkendali, dan indeks
harga saham beberapa lalu malah
positif,” jelas Wisnu.

“Jika (Indeks harga saham)
dalam beberapa hari ini negatif,
curiga saya terpengaruh karena

sentimen publik sebagai dampak
informasi dari pemerintah yang
sering simpang siur atau kurang
koordinasi antara satu dengan
yang lain. Presiden sudah
mengingatkan bahwa nantinya itu
satu pintu saja jangan setiap orang
atau yang tidak punya relevansi
kuat di sana bukan di badannya
menyampaikan hal tersebut,”
tambahnya. (detik)
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