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Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong
melakukan penggantian HKID (KTP Hong Kong)
lama dengan Smart Identity Card bagi seluruh
penduduk Hongkong, termasuk WNI pemegang
HKID. Pergantian KTP ini dijadwalkan oleh
pemerintah sesuai dengan tahun kelahirannya,
simak tahun dan jadwal proses pergantiannya
sbb:
1957,1958,1959 jadwal pergantiannya pada : 16
november 2019 - 26 september 2020

MENGATASI RAMBUT
TIPIS DAN KUSAM
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Penguatan Perlindungan PMI

KJRI HK kerjasama dengan HK Police
Force Wanchai District

ANTIVIRUS DIHARAP SIAP
BULAN APRIL 2021

Hong Kong, BI - Pengujian masal
covid-19 untuk warga Hong Kong
dinilai sangat berguna oleh Pemimpi
Kota Carie Lam, dari pemeriksaan su-
karela tersebut tim medis mene-
mukan ada 42 warga yang positif
terinfeksi virus corona baru, data-
nya sangat dibutuhkan untuk tin-
dakan lebih lanjut.

Pemerintah juga mengungkap-
kan biaya yang harus dikeluarkan
sekitar $ 68,3 juta untuk  pengujian
sukarela selama dua minggu ,ditutup
pada hari Senin, dan tim medis
mencatat kurang dari seperempat dari 7,5
juta penduduk kota.

Artinya upaya pemerintah tersebut
berhasil menemukan dua infeksi per
100.000 orang yang tes.

Tetapi Kepala Eksekutif Carrie Lam

Cheng Yuet-ngor menegaskan nilai operasi
tidak dapat hanya dinilai dengan jumlah
kasus yang ditemukan namun lebih
kemana arah selanjutnya.

“[Hasil] sulit untuk dinilai dari penge-
luaran,” kata Lam. “Jika kami berhasil mene-

mukan ribuan kasus, apakah itu berarti
skema ini berhasil?”

Lam berpendapat, hasil itu bisa
menunjukkan penyebaran virus selama
gelombang ketiga, yang dimulai pada
awal Juli, mungkin tidak separah yang
dikhawatirkan publik.

“Kami kemudian dapat lebih
melonggarkan langkah-langkah jarak
sosial atau mendiskusikan pengaturan
perjalanan dengan pemerintah yang
berbeda termasuk daratan dan
Makau,” katanya.

Ambisi pemerintah dalam menjaring
penderita covid-19 melalui tes masal ini
dikelola oleh lebih dari 6.000 profesional
medis dan pelajar Hong Kong. Hasilnya
diproses oleh laboratorium yang dikelola
oleh empat perusahaan yang memiliki
hubungan dengan RRC, termasuk Sunrise

Tes Masal Covid-19 di HK Telan Dana HK $ 530 juta
Diagnostic Center, yang telah mendirikan fasilitas
sementara di Sun Yat Sen Memorial Park di Sai Ying Pun.

Sekretaris Dinas Sipil Patrick Nip Tak-kuen
mengatakan pemerintah pusat menanggung biaya
laboratorium dan teknisi, sementara 70 persen dari
pengeluaran Hong Kong, sekitar HK $ 370 juta,
membayar gaji untuk perawatan kesehatan dan staf
pendukung. (BI)

HONG KONG, BI - KJRI Hong
Kong diwakili oleh Konsul Polisi
Agung WAHYUDI dan Konsul
Konsuler Wendi RAHARJO meng-
adakan pertemuan dengan Kepala
Kantor Kepolisian Distrik Wanchai
(10/9/2020).

Kehadiran perwakilan KJRI
Hong Kong diterima hangat oleh
Kepala Kepolisian Distrik Wanchai,
Chief Superintendent CHAN Sze-
tat Billy, KJRI Hong Kong sangat
diapresiasi karena merupakan
kunjungan pertama yang dilakukan
oleh perwakilan asing ke Kepolisian
Wanchai.

Kunjungan ini sebagai upaya
memperkuat sinergitas dan koor-
dinasi antara KJRI dan HKPF khu-
susnya Kepolisian Distrik Wanchai
yang mempunyai wilayah hukum
termasuk wilayah disekitar premis
KJRI Hong Kong. Koordiansi ini
diperlukan diperlukan guna

memperlancar penanganan ber-
bagai masalah hukum yang me-
nimpa para PMI, khususnya di wi-
layah Wanchai.

Pertemuan menyoroti sejum-
lah hal penting guna memperkuat
kinerja pelindungan PMI di Hong
Kong, seperti kejahatan penipuan
dengan menggunakan berbagai
media, seperti penipuan melalui
media social, via telephone
(phone-scams) maupun via e-mail
(e-mail scam) serta peredaran
narkoba yang menyasar para PMI
di Hong Kong.

Meskipun jumlah kasus tidak
terlalu besar namun angkanya bisa
dikatakan naik dari tahun ke tahun.
Penipuan dengan menggunakan
media telepon masih banyak me-
nimpa rekan-rekan PMI, meskipun
masih dengan menggunakan
modus operandi yang hampir
sama.

Bentuk kerja sama lain yang
dibahas, yakni partisipasi kepo-
lisian Hong Kong dalam kegiatan
penyuluhan hukum yang diadakan
KJRI terkait peraturan di Hong
Kong, termasuk kiat-kiat guna
menghindari penipuan dan
kejahatan lainnya.

KJRI menawarkan kepada



Pandemi Belum Berakhir,

3 Jenis Krisis Terjadi Bersamaan
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bagai upaya untuk menemukan
kasus penularan yang tidak
diketahu asal-usulnya.

Vaksin penangkal infeksi
covid-19 diharapkan segera di-
temukan dan dapat di imuni-
sasikan pada masyarakat.

Dari fihak pemerintah Hong
Kong mengharapkan vaksin
akan tersedia di bulan april 2021.

Di Indonesia ada ratusan
calon vaksin yang telah di uji-
kan pada masyarakat dan pra-
jurit TNI.  Kelak, siapapun dan
dari manapun vaksin yang
ampuh itu akan menjadi vaksin
milik dunia, sebab nasionalis
sudah tidak lagi berlaku dalam
menumpan covid-19 ini.

Semoga vaksin segera dite-
mukan dan seluruh umat di
dunia akan tetap bersatu dalam
melawan apapun. Amin.

Redaksi

RISAU

Kehadiran pendemi covid-19 ini
serasa membawa kita ke dunia lain,
pada sebuah dunia yang memiliki
peradapan beda, gaya hidup,
bedadan besama kecemasan yang
naik turun karena berbatasan
dengan rasa curiga akan sese-
orang/ suatu benda dan area yang
terinfeksi virus corona baru.

Tidak hanya itu, semua umat
manusia  seperti ada pada satu
negara dan satu situasi yang sama
meskipun sedang berada di bela-
han bumi yang jauh bersebera-
ngan.

Pandemi juga menyama-
ratakan semua hal, kehancuran

ekonomi, pembatasan traveling,
rancunya sistim pendidikan dan
batasan pertemuan hingga mem-
buat seluruh dunia mengalami 3
jenis krisi secara bersamaan,
yaknit kiris kesehatan, krisis
ekonomi dan krisis pendidikan.

Akibat pandemi ini Indonesia
kehilangan setidaknya 150 dokter
akibat tertular covid-19 dari
pasiennya, dan itu masuk kema-
tian tertinggi se ASIA.

Sementara di Hong Kong me-
lakukan tes masal covid-19 se-

Seorang Sufi besar bernama Imam
Ibrahim bin Adham pernah menjumpai
seorang pemuda yang duduk terme-
nung.
Rupanya pemuda itu sedang risau
memikirkan hidupnya. Sang pemuka
Sufi itu pun menghampiri pemuda
tersebut dengan penuh akhlak dan
keramahan.

Setelah memberi salam, Ibrahim bin
Adham berkata kepada pemuda
tersebut, “Duhai pemuda, bolehkan
aku bertanya tiga hal, namun tolong
jawablah pertanyaanku dengan jujur.”

“Baiklah, Wahai Imam, akan aku

jawab pertanyaanmu dengan
jujur,” Sahut si pemuda.

Ibrahim bin Adham bertanya,
“Apakah ada suatu perkara yang
terjadi di dunia ini yang luput dari
pengetahuan dan kehendak Allah
Swt ?” “Tentu tidak ada,” jawab
pemuda itu.

“Dan apakah rejeki yang Allah

tetapkan kepadamu akan
berkurang?”

“Pasti tidaklah berku-
rang,” jawab pemuda itu lagi.

“Apakah waktu kematian
yang ditetapkan Allah kepa-
damu akan bergeser dan
tertunda ?”

“Sungguh, tidak akan
bergeser dan tertunda,”
jawabnya.

Ibrahim bin Adham pun
berkata, “Lantas, kenapa

kamu masih galau?” Pemuda itu pun
sadar dengan sikapnya yang salah.

“Yakinlah, bahwasanya penge-
tahuan dan kehendak Tuhan itu me-
liputi seluruh perkara atau perbuatan
yang ada di alam semesta, maka
mohonlah pertolongan kepada Allah
SWT sebelum berbuat sesuatu agar
bimbingan dan rahmat Allah selalu

menyertai.”
“Rejeki adalah suatu perkara

yang telah ditetapkan Allah Swt.
kepada tiap ciptaan-Nya. Allah SWT
tidak akan menzalimi makhluknya
sedikitpun. Maka bekerja, doa, dan
tawakal akan menjadi pegangan
seseorang untuk menjalani
kehidupan ini dengan ketenangan
dan damai.”

“Sedangkan Kematian adalah hal
yang pasti dialami setiap manusia.
Tetapi kehidupan setelah kematian
masih menjadi suatu misteri, keba-
hagiaan kah atau kesengsaraan kah
yang akan diperoleh oleh seorang
insan.

Tuk itu mencari bekal untuk
kehidupan setelah kematian adalah
suatu keniscayaan untuk orang-
orang yang menginginkan kebaha-
giaan.” (*)
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KJRI menawarkan kepada pihak
Kepolisian Distrik Wanchai untuk
hadir dan menjadi narasumber lang-
sung pada program “Ngopi Instan”
yaitu sebuh program talkshow yang
selalu ditunggu-tunggu kemun-
culannya oleh para
PMI karena selalu
update membawa-
kan isu-isu dan be-
rita yang berkaitan
langsung dengan
PMI.

Selain hal terse-
but, KJRI juga mena-
warkan kerjasama
kunjungan ke berba-
gai komunitas PMI
dalam rangka mem-
berikan sosialisasi
langsung tentang

peraturan maupun hal-hal yang
perlu diketahui langsung oleh
para PMI.

Pembagian brosur maupun
APD dalam rangka pencegahan
penyebaran Covid-19 juga telah

dilakukan secara bersama-sama di
beberapa lokasi. Pun demikian
perlu terus dilakukan secara lebih
massive lagi dan merata, demikian
disampaikan Konsul Agung
Wahyudi.

Salah satu materi kunjungan ke
Kepolisian Distrik Wanchai adalah

kunjungan melihat
situasi “report
room” yang selalu
ramai dan menjadi
tempat yang dituju
oleh para PMI apa-
bila akan membuat
laporan apapun dan
berbagai fasilitas
penunjangnya.

Termasuk fasi-
litas sell atau ruang
tahanan sementara
yang diperuntukan
bagi pelaku tindak

pidana sebelum mereka dibawa ke
proses persidangan di Pengadilan.

Kepolisian Hong Kong, khu-
susnya Distrik Wanchai mem-
punyai fasilitas yang sangat mod-
ern dan kelas dunia, begitu tam-
bahan keterangan yang disam-
paikan oleh Konsul Protkons
Wendi Budi Raharjo.

Terkait kasus phone scams
yang masih banyak menimpa PMI
maupun warga Hong Kong usia
lanjut yang diasuh oleh PMI, HKPF
akan lebih banyak lagi memberikan
penyuluhan dan penyebaran leaf-
let kepada para PMI guna
meningkatkan kesadaran para PMI
agar lebih ‘aware’ dan tidak mudah
percaya dengan orang-orang yang
mencoba mengiming-imingi hadiah
atau sejenisnya dan cara menghin-
darinya. Begitu disampaikan oleh
Chief Billy CHAN. [BI/AW]

CER MIN
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Hong Kong, BI – Penasehat kese-
hatan masyarakat Hong Kong me-
nyampaikan peraturan darurat pan-
demi covid-19 akan tetap ada
meskipun tahun 2020 sudah ber-
ganti menjadi 2021.

Diprediksi vaksin virus corona
baru/ covid-19 baru akan siap pada
april 2012, maka dari itu aturan jarak
sosial tetap akan berlaku selama
vaksin untuk kekebalan penularan
virus terkait masih belum siap.

David Hui Shu-cheong, dari
Universitas China, juga mengatakan
pada hari Minggu lalu bahwa
pemerintah Hong Kong harus tetap
waspada terhadap ancaman kasus

Hong Kong, BI -  Pemerintah
Hong Kong kembali melakukan
pelonggarkan peraturan jarak
sosial setelah didapati serangan
virus corona baru gelombang
tiga tampak tampak melandai.

Pemerintah membuka kem-
bali aktivitas di kolam renang dan
pub di Hong Kong telah dibuka

kembali mulai Jumat (18/9),
dengan aturan dengan kapasitas
setengah dari biasanya, pantai
akan tetap ditutup guna meng-
hindari risiko kontak dekat yang
tinggi.

Selain itu, taman hiburan
kota Ocean Park dan Hong
Kong Disneyland Resort juga

akan dibuka kembali pada akhir
minggu seperti yang diha-
rapkan, demikian diungkapkan
oleh menteri perdagangan Ed-
ward Yau Tang-wah minggu
lalu.

“Pada dasarnya semua tem-
pat yang dijadwalkan akan
dibuka kembali dengan batasan

tertentu,” kata  Edward Yau
Tang.

Terkait pelonggaran diatas
beberapa ahli kesehatan masya-
rakat Hong Kong memper-
ingatkan kemungkinan terjadi
peningkatan kasus baru, karena
lebih banyak penduduk yang
menderita kelelahan. (BI)

Pelonggaran Aturan Diprediksi Akan Timbulkan
Kasus Baru Akibat Kelelahan

Antivirus Diharapkan Siap Di Bulan April 2021
impor yang sedang berlangsung
setelah gelombang ketiga infeksi
virus corona berakhir.

“Saya pikir kami tidak perlu
menyisihkan banyak sumber daya
untuk pengujian komunitas di masa
mendatang. Tugas terpenting Hong
Kong adalah menjaga gerbang dan
mencegah gelombang berikutnya
datang, “katanya.

“Tiga gelombang pertama
semuanya disebabkan oleh kasus
impor. Kami harus berhati-hati dalam
menghentikan para pelancong agar
tidak membawa virus ke kota.”

Hong Kong telah mengadopsi
pendekatan dua arah untuk meng-

amankan vaksin. Selain membeli
langsung dari produsen, peme-
rintah telah bergabung dengan
mekanisme pengadaan Fasilitas
Covax global yang dikelola oleh
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) dan dua platform lainnya,
Gavi dan Koalisi untuk Inovasi
Kesiapsiagaan Epidemi.

Hui sebelumnya mengatakan
pemerintah telah mencadangkan
cukup tembakan/ produksi ulang
dari resep melalui program WHO
untuk mencakup sekitar 35 persen
dari 7,5 juta penduduk kota.

Dalam wawancara yang direkam
sebelumnya dengan TVB, yang

disiarkan pada hari Minggu, Hui
mengatakan pemerintah kota
merujuk pada rekam jejak produsen
dan data medis yang relevan saat
pengadaan beberapa
jenis vaksin untuk
warga Hongkong.

“Akhir tahun, pa-
brikan akan menyelesai-
kan studi tahap ketiga.
Kalau vaksinnya aman dan
efektif, maka akan diproduk-
si massal, “ujarnya.

“Perkiraan pragmatis
adalah bahwa vaksin akan
tiba di Hong Kong pada
kuartal kedua tahun depan.”

Hui adalah anggota komite
ilmiah pemerintah yang ber-
tanggung jawab untuk melacak
vaksin kandidat dalam tahap akhir

pengembangannya di
seluruh dunia.

(BI)

Hong Kong, BI – Sebuah penelitian dan survei
dilakukan oleh Finder.com mendapati
kesimpulan jika warga Hong Kong lebih
memilih masker sekali pakai daripada masker
mode yang bisa dicuci ulang.

Meskipun para selebritas dan merek
perancang di Hong Kong mengenakan dan
mempromosikan masker wajah yang dapat
digunakan kembali
namun respon warga
sangat kurang, mereka
tetap memakai masker
bedah yang sekali pakai.

Disebutkan di web
tersebut bahwa Hong
Kong memiliki salah satu
tingkat terendah dalam
penggunaan masker
wajah modis jauh di
belakang Inggris dan Amerika Serikat.

Mengenakan masker sudah menjadi
bagian dari rutinitas kita. Ini adalah salah satu
tindakan pencegahan, bersama dengan
mencuci tangan secara teratur dan menjaga
jarak sosial, yang telah diadopsi oleh orang-
orang di seluruh dunia untuk membantu
memperlambat penyebaran virus corona.

Bulan lalu, merek warisan Inggris Burberry
menjadi rumah mode mewah pertama yang
menjual masker wajah yang dapat digunakan

kembali, melepaskannya dalam bentuk cek
merek dagang seharga US $ 118.

Terjadi Tumpukan Sampah Masker di
Pantai dan Jalur Alam

Kondisi warga Hong Kong yang tetap
memilih memakai masker sekali pakai mebuat
para pecinta lingkungan kawatir dan prihatin

akan adanya tumpukan
sampah masker yang ada
di pantai dan jalur alam.

Berdasarkan perkiraan
bahwa empat hingga enam
juta masker wajah digu-
nakan di Hong Kong seti-
ap hari, dan setiap masker
memiliki berat dua hingga
tiga gram (0,07 hingga 0,1
ons), masker wajah yang

dibuang di tempat pembuangan sampah setiap
hari akan memiliki berat sekitar 10 hingga 15 ton.
, kata pemerintah pada bulan Mei.

Finder.com juga menemukan bahwa warga
Hong Kong memprioritaskan fungsi daripada
mode, dengan jenis masker bedah sekali pakai
yang paling populer; 47 persen dari populasi
orang dewasa mengatakan mereka memiliki
setidaknya satu, diikuti oleh 18 persen yang
memiliki masker kelas medis dan 14 persen
masker kain.(BI)

Warga Hong Kong Tidak Tertarik
dengan Masker Mode
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Berita Indonesia - International
Council of Nurses (ICN) meng-
ungkap lebih dari 1.000 perawat  di
seluruh dunia tercatat telah
meninggal karena Covid-19.

Jumlah itu dikatakan kemung-
kinan jauh lebih tinggi karena belum
ada data statistik global yang
lengkap.

ICA merupakan federasi ber-
basis di Geneva, Swiss yang me-
liputi 130 asosiasi perawat di seluruh
dunia. Jumlah perawat yang berada
dalam komunitas ini mencapai 20 juta
orang.

ICN mengumpulkan data dari
negara yang mencatat data terpisah
terkait perawat. Hasilnya lebih dari
1.000 perawat tutup usia karena
masalah pernapasan terkait Covid-
19.

“Per 14 Agustus, angka kumu-
latif kematian Covid-19 pada
perawat yang dilaporkan di 44

Dunia Kehilangan Ribuan
Tenaga Medis Akibat Covid-19

negara sebanyak 1.097,” tulis
laporan ICN dikutip dari AFP, Rabu
(16/9).

Negara yang melaporkan jumlah
paling banyak adalah Brasil dengan
catatan 351 perawat meninggal
dunia, diikuti 212 perawat di
Meksiko.

ICN mengingatkan saat ini
belum ada rekaman data global yang
sistematis untuk mencatat perawat
dan petugas kesehatan yang
menangani atau telah meninggal
karena Covid-19.

Situasi ribuan perawat mening-
gal disebut ICN sebagai ‘bencana’.
ICN mengecam pemerintah karena
tidak berbuat cukup untuk melin-
dungi tenaga medis yang berada di
garis depan semasa pandemi Covid-
19.

Di luar ICN, organisasi hak asasi
manusia, Amenesty International,
mengatakan pada 3 September,

setidaknya 7.000 petugas kesehatan
telah meninggal di seluruh dunia
karena Covid-19.

“Perawat dan tenaga medis
lainnya masih terpapar Covid-19
dan semua risiko terkait, termasuk
kekerasan dan prasangka, penyakit
mental, infeksi, dan dalam apa yang
kami yakini sekarang kemungkinan
ribuan kasus, membuat pengor-
banan terakhir dengan mem-
bayarnya dengan hidup mereka,”
kata Presiden ICN Annette
Kennedy.

Kennedy juga mengatakan

perawat diremehkan, dibayar
rendah, dan terkadang diperlakukan
seperti dapat dibuang. Dia mende-
sak pemerintah memperbaiki situasi
yang dikatakannya sebagai skandal
itu.

ICN mengatakan per 14 Agustus
sebanyak 572.478 tenaga medis
terinfeksi Covid-19 dari catatan 32
negara. Jumlah itu disebut mewakili
10 persen dari total kasus posi-
tif.(fea/CNN-Ind)

NEW DELHI - Rumah-rumah sakit
di India berjuang dengan pasokan
oksigen yang tidak memadai untuk
merawat puluhan ribu pasien
kritis, saat infeksi COVID-19 di
negara itu melewati lima juta kasus
pada Rabu.

Di negara bagian Maharash-
tra, Gujarat, dan Uttar Pradesh
yang paling parah terkena dampak
virus, permintaan oksigen mening-
kat lebih dari tiga kali lipat, kata
dokter dan pejabat pemerintah.
Mereka menyerukan bantuan
segera diberikan.

“Para pasien yang putus asa
telah menelepon saya sepanjang
malam tetapi saya tidak tahu kapan
saya akan mendapatkan persedia-
an,” kata Rishikhesh Patil, pema-
sok oksigen di kota barat Nashik,
kepada Reuters.

Kementerian Kesehatan India
melaporkan 90.123 infeksi baru
pada Rabu, sehingga total kasus
menjadi 5,02 juta. Korban jiwa
akibat COVID-19 di India sekarang
mencapai 82.066, kata kemen-
terian, dengan 1.290 kematian
tercatat dalam 24 jam sebelumnya.

Pertumbuhan pandemi virus
corona di India merupakan yang
tercepat di dunia dan menambah
sejuta pengidap COVID-19 hanya
dalam 12 hari. India menjadi negara
kedua di dunia yang memiliki lebih
dari lima juta kasus, setelah
Amerika Serikat.

Setidaknya enam persen dari
hampir satu juta pasien COVID-
19 di India membutuhkan bantuan
oksigen, kata pejabat kementerian
kesehatan, Rajesh Bhushan,
kepada wartawan.

Persediaan mencukupi tetapi
pemerintah negara-negara bagian
harus memantau penggunaan dan
melapor jika terjadi kekurangan,
katanya.

Masalah terjadi ketika di
tingkat fasilitas tidak ada mana-
jemen inventaris. Setiap negara
bagian harus memastikan mana-
jemen tersebut, kata Bhushan.

Di ibu kota negara bagian
terpadat di India, Uttar Pradesh,
total kebutuhan tabung oksigen
mencapai 5.000 silinder diban-
dingkan dengan 1.000 silinder
pada waktu normal, kata seorang
pejabat pemerintah.

Negara Bagian Maharashtra,
yang terkena dampak paling parah,
telah memutuskan untuk mengu-
rangi pasokan ke negara-negara
bagian tetangganya untuk meme-
nuhi permintaan yang terus me-
ningkat, kata seorang pejabat
pemerintah negara bagian.

Kendaraan yang membawa
oksigen akan langsung melaju dan
dapat menggunakan sirene untuk
memastikan mencapai rumah sakit
lebih cepat. Ravindra Khade Patil,

seorang dokter yang mengelola
dua rumah sakit swasta di
pinggiran Mumbai, berbicara
tentang tekanan yang dia hadapi
dalam memastikan para pasien
mendapatkan oksigen, jika
dibutuhkan.

Dua hari sebelumnya, pema-
sok oksigen untuk rumah sakit
yang ia kelola tidak muncul seperti
waktu biasanya. Patil berusaha
keras mencari oksigen ke pemasok,
rumah-rumah sakit terdekat, dan
para anggota parlemen, karena ia
tahu bahwa jika oksigen tidak tiba
tepat waktu beberapa pasiennya
yang paling kritis akan terlambat
mendapat penanganan.

Akhirnya lewat tengah malam,
berkat tekanan dari seorang
pejabat pemerintah, beberapa
tangki oksigen tiba. “Kalau datang
terlambat bahkan beberapa jam,
kami bisa kehilangan lima atau
enam pasien. Setiap hari, kami
khawatir apakah kami dapat
memenuhi kebutuhan kami,
apakah oksigen akan tiba atau
tidak,” kata Patil kepada Reuters.
(ant/dil/jpnn)

Kasus COVID-19 Tembus 5 Juta,

India Mulai Krisis Oksigen

Berita Indonesia - Menteri
Unifikasi Korea, Lee In-
young berupaya membuka
kembali dialog antara Ko-
rea Selatan dengan Korea
Utara di tengah mening-
katnya ketegangan setelah
dialog denuklirisasi dengan
Amerika Serikat gagal.

Inisiatif tersebut terjadi
hanya berselang beberapa
hari sebelum peringatan
ulang tahun KTT antar-Korea.

“Saya berharap, saluran komu-
nikasi, termasuk kantor penghu-
bung antar-Korea, dapat dipulihkan
dan kami dapat melanjutkan dialog
yang berpikiran terbuka di tanggal
yang lebih awal,” kata Lee.

Lee berbicara di depan pohon
pinus yang berada di Panmunjon,
desa di zona demiliterisasi, yang
secara simbolis ditanam oleh Moon
Jae-in dan Kim Jong-un di sela
pertemuan puncak pertama mereka
dua tahun lalu.

Pernyataan Lee ini disampaikan
setelah Korut memutuskan untuk
menghancurkan kantor penghu-
bung antar-Korea yang berada di
perbatasan kedua negara beberapa
bulan lalu.

Kendati tidak secara langsung
mengkritik langkah Pyongyang, ia
menggambarkan penghancuran

kantor penghubung sebagai ‘urusan
yang disesalkan’.

“Saya yakin Korea Utara memiliki
keinginan untuk mematuhi perjanjian
(2018) dengan caranya sendiri,”
lanjutnya.

Kesepakatan yang ditandata-
ngani pemimpin kedua negara pada
KTT Pyongyang 2018 terhitung se-
dikit. Beberapa poin kerja sama salah
satunya, gabungan tim olah raga di
perhelatan olimpiade, jaringan
transportasi, dan kunjungan Kim ke
Seoul.

Namun, hubungan kedua negara
terhenti setelah KTT Hanoi antara
Korut dan AS tahun lalu terhenti
tanpa ada kesepakatan. Sejak saat
itu, Korut kembali melanjutkan misi
uji coba misil hingga puncaknya
tragedi peledakan kantor penghu-
bung antar-Korea di perbatasan
pada Juni lalu.(ans/evn/cnn-ind)

Korsel Berupaya Buka Lagi

Dialog dengan Korut
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SEMARANG, BI - Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo tak setuju
dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) yang memberi izin konser
musik saat pelaksanaan pilkada.

Menurutnya, para kandidat
seharusnya tidak menggelar event-
event yang bisa memancing
kerumunan massa itu Hal itu

Ganjar Tolak Rencana KPU Izinkan Konser Musik saat Pilkada
disampaikan Ganjar usai menemui
kunjungan kerja dari Staf Khusus
Kementerian Kesehatan di kantor-
nya. “Ora usah lah (jangan lah),
konser-konser yo ngopo (konser
musik ya buat apa),” kata dia.

Menurut Ganjar, lebih baik
kampanye calon peserta Pilkada
serentak 2020 dilakukan dengan

mengoptimalkan media sosial.
Jikapun terpaksa harus menggelar
konser, maka konsernya harus
digelar secara virtual. “Konser musik
boleh, asal virtual,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU
memperbolehkan para kandidat
Pilkada serentak 2020 menggelar
konser musik di tengah pandemi vi-

rus corona dalam rangka kampanye.
Hal itu diatur dalam Pasal 63 ayat (1)
PKPU Nomor 10 tahun 2020.

Tak hanya konser musik, aturan
itu juga membuka kesempatan para
kandidat untuk menggelar kegiatan
lain. Seperti pentas seni, jalan santai,
sepeda santai, bazar, donor darah
dan lainnya. (flo/jpnn)

PATI, BI - Kantor Wilayah (Kanwil)
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY
memberikan fasilitas fiskal berupa
izin kawasan berikat kepada PT Sejin
Fashion Indonesia (FSI), perusahaan
konveksi asal Korea yang berlokasi
di Pati.

Penerbitan izin yang diberikan
secara daring selain untuk
mempermudah proses, sekaligus
meminimalisir penyebaran Covid-19.
Izin ini menjadi izin kawasan berikat
ke-13 yang diterbitkan Kanwil Bea
Cukai Jateng dan DIY sepanjang
tahun ini.

Kepala Bidang Fasilitas
Kepabeanan Kanwil Bea Cukai
Jateng DIY Amin Tri Sobri
mengatakan penerbitan izin itu
sejalan dengan arahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) saat memimpin
rapat terbatas mengenai penetapan
program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di Istana Merdeka,
Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020 lalu.

Ketika itu Presiden Jokowi
memberikan arahan supaya dibuat
program yang tepat, dapat
dieksekusi dengan cepat, serta
memberikan manfaat nyata pelaku

Percepat Operasional Pabrik Konveksi di Pati,

Bea Cukai Terbitkan Izin Secara Daring

usaha terutama yang bergerak di
sektor industri padat karya.

Kemudian mencegah terjadinya
PHK secara masif mampu
mempertahankan daya beli para
pekerja dan karyawannya.

“Dengan fasilitas ini perusahaan
memperoleh fasilitas penangguhan
pembayaran bea masuk dan pajak
dalam rangka impor atas importasi

bahan baku yang kemudian akan
diekspor. Hal ini dapat membantu
perusahaan untuk berkembang,
sekaligus berkontribusi bagi
pemulihan ekonomi nasional
khususnya di Jawa Tengah,”Kata
Amin.

Direktur PT SFI Yoon Young Jun
mengapresiasi atensi yang diberikan
Bea Cukai selama proses

permohonan fasilitas. Dia
menargetkan pembangunan
perusahaannya selesai pada No-
vember 2020.

SFI nantinya akan mengekspor
hasil produksinya ke Korea.
Sedangkan bahan bakunya
diperoleh dari proporsi impor 60
persen dan 40 persen bahan lokal.

SFI diperkirakan bisa
memproduksi sebanyak 8.000
potong pakaian per hari, terdiri dari
1.000 potong suit atas, 3.000
potong suit bawah dan 4.000
potong kemeja.

Perusahaaan secara bertahap
akan merekrut 4.000 orang pegawai,
dengan proyeksi tahap awal 1.200
karyawan yang memprioritaskan
masyarakat sekitar.

“PT SFI bekerja sama dengan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati
dalam proses rekrutmen 4.000
pegawai, dengan memprioritaskan
masyarakat sekitar dan pelajar-
pelajar SMA dan SMK di Pati. Hal
ini kami lakukan dengan harapan
dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar perusahaan,”
kata Yoon.(jpnn)

55 Anggota
DPRD Banten

Rapid Test
SERANG, BI - Sebanyak 55 dari
85 anggota DPRD Banten
menjalani rapid test untuk
mendeteksi lebih dini ada
tidaknya anggota legislatif
provinsi tersebut yang terinfeksi
COVID-19.

“Kami sudah melakukan rapid
test ini yang keempat kalinya bagi
anggota dewan dan staf,” kata
Sekretaris DPRD Banten Deni
Hermawan usai pelaksanaan
rapid test di gedung serbaguna
DPRD Banten, Kamis[17/9].

Deni mengatakan, rapid test
ke empat kalinya bagi anggota
DPRD Banten dilakukan
mengingat kondisi saat ini tren
angka positif COVID-19 di Banten
meningkat.

“Kami kekhawatiran saja
karena anggota dewan ini kan
banyak yang keluar daerah,
khususnya di wilayah Banten.
Termasuk banyak yang dari
Tangerang juga,” kata Deni. Oleh
karena itu, pihaknya bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten melakukan rapid
test yang ke empat kalinya, baik
bagi anggota dewan maupun staf
fraksi di DPRD Banten.

“Hari ini saja ada 75 orang
yang ikut rapid test. Sebanyak 55
anggota DPRD dan sisanya staf
fraksi,” kata Deni.

Hasil rapid test tersebut,
semuanya menunjukkan non-
reaktif. Namun demikian ada lima
anggota dewan yang melakukan
tes swab. “Ada lima orang yang
ikut swab. Bukan karena reaktif,
tapi karena mereka ingin lebih
meyakinkan saja,” kata Deni.

Deni berharap dari hasil tes
swab lima anggota DPRD Banten
hasilnya negatif.  (antara/jpnn)

11 Daerah dengan Kasus Aktif Paling Tinggi
JAKARTA, BI - Juru
Bicara Satgas Pena-
nganan Covid-19 Wiku
Adisasmito memaparkan,
sebelas kabupaten atau
kota yang memiliki jum-
lah kasus aktif tertinggi
di Indonesia.

Wiku mengimbau
pihak terkait untuk me-
waspadai jumlah kasus
aktif yang angkanya
terus mengalami peningkatan.

Dia menyebut jumlah kasus
aktif per 17 September 2020
sebanyak 56.720 kasus atau 24,4
persen dibanding rerata dunia di
angka 24,26 persen.

Untuk kasus aktif terus
meningkat sejak Maret-September.

Namun melihat grafik
rerata, pada Maret di angka
91,26 persen dan Agustus
menjadi 28,26 persen.

Dari 514 kabupaten
atau kota provinsi terba-
nyak ialah kabupaten atau
kota dengan 1-50 kasus
aktif.

“Ini adalah kabar baik,
tetapi yang perlu menjadi
perhatian semuanya.

Masih ada sebelas kabupaten
atau kota lebih dengan kasus aktif
lebih dari seribu kasus,” kata Wiku
saat jumpa pers di Kantor
Presiden, Jakarta Pusat beberapa
waktu lalu.

Berdasarkan data analisis
mingguan per 13 September, kese-

belasnya ialah:
1.Kota Semarang (2.591)
2.Kota Medan (1.475)
3. Kota Bekasi (1.407)
4. Kota Makassar (1.396)
5. Jakarta Utara (1.124)
6. Jakarta Pusat (1.109)
7. Jakarta Barat (1.090)
8. Kabupaten Bekasi (1.080)
9. Jakarta Timur (1.071)
10. Kota Surabaya (1.070)
11. Kota Pekanbaru (1.023).

“Dari segi demografi kabupaten
atau kota ini memang padat dan
merupakan kota besar, kasus ini
menyumbang 26 persen dari total
kasus aktif di Indonesia saat ini,”
kata Wiku.

“Apabila diperhatikan pada

sebelas kabupaten atau kota ini dan
proses penyembuhan harus mak-
simal, maka jumlah kasus aktif akan
turun.

“ Pada sebelas kabupaten atau
kota itu diminta menjaga penerapan
protokol kesehatan di seluruh
sektor sosial ekonomi yang sudah
berjalan.

Sementara itu, untuk jumlah
kasus positif di Indonesia dido-
minasi usia produktif pada rentang
usia 19-45 tahun atau sebesar 55
persen.

Per hari ini penambahan kasus
positif sebanyak 3.635. Jumlah
kasus aktif sebesar 56.720.

Kemudian untuk jumlah kasus
sembuh ada 166.686 kasus atau 71,7
persen. (JPNN)

Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas

Penanganan Covid-19

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
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Jakarta, BI - Tingginya angka kema-
tian di Indonesia akibat Covid-19
menjadi pertanyaan bagaimana
sebetulnya virus Korona menye-
rang masing-masing orang. Sebab,
sejumlah kasus tanpa penyakit
penyerta atau komorbid pun bisa
mengalami sakit yang parah atau
bahkan meninggal dunua. Tak
sedikit pula kasus meninggal dunia
dialami pasien muda.

Apakah karakter virus Korona
yang masuk ke Indonesia berbeda
atau lebih ganas? Bagaimana dengan
kondisi virus Covid-19 yang beredar
di Indonesia selama ini?

Guru Besar Biokimia dan Biologi
Molekuler Universitas Airlangga
Prof. Dr. C. A. Nidom, drh., MS dari
Nidom Foundation menjelaskan
bagaimana karakter virus itu dalam
Publikasi Internasional dengan
judul ‘Investigation of the D614G
Mutation and Antibody-Dependent
Enhancement Sequences in Indone-
sia SARS-CoV-2 Isolates and
Comparasion to South Asian Iso-
lates’ (Sys Rev Pharm 2020:11(8):203-
213). Prof Nidom menyebut virus

Ahli Sebut Virus Corona Amat Cerdik
Hingga Menyusahkan Pembuatan Vaksin

Korona sangat cerdik.
“Cerdiknya Covid-19 bisa dilihat

dari karakter dan komponen biologi
yang dimiliki,” katanya dalam
keterangan tertulis kepada Jawa
Pos.com baru-baru ini.

Umumnya virus RNA, terkenal
dengan mutasinya, yang disebabkan
oleh ketiadaan kemampuan dalam
membaca kesalahan saat virus
melakukan replikasi (Proof reading).
Sehingga adanya mutasi selalu
dikaji keterkaitan dengan fungsi
biologis virus tersebut atau
mutasinya sekadar kontaminasi.
Sebaliknya dengan Covid-19 mampu
membaca kesalahan tersebut.

Makanya, karena cerdik, mem-
buat obat-obatan yang diberikan
pada pasien tak manjur. Sebab virus
itu menyerang lebih banyak sel
inang di dalam tubuh.

“Penggunaan obat atau antivi-
ral sering tidak efektif pada virus ini,
karena terlalu banyak komponen
biologi dari sel inang (host) yang
digunakan oleh virus ini. Sehingga
sasaran spesifik obat terhadap vi-
rus menjadi kurang, menjadikan obat

yang diberikan punya resiko
terhadap inang (side effects),”
paparnya.

Secara spesifik,  kata dia,
Covid-19 punya struktur non-
structural protein-14 (nsp-14)
yang akan membetulkan mutasi
(salah baca replikasi). Sehingga
mutasi bukan yang utama dari
Covid-19 dalam mempertahankan
hidupnya. Selain itu, enzim nsp-

14 ini, bisa menyebabkan obat
seperti remdesivir atau ribavirin
menjadi kurang efektif sebagai
antiviral.

“Virus ini bisa mengenali dan
membuang antiviral analog terhadap
struktur virus berupa adenin,
guanin, sitosin dan urasil tersebut,
melalui kerja enzim nsp-14 ini,
sehingga obat antiviral menjadi tidak
efektif,” jelasnya.[jawapos]

Jakarta, BI- Polri telah menyim-
pulkan penyebab kebakaran di
gedung Kejaksaan Agung (Keja-
gung) RI berasal dari nyala api
terbuka atau open flame. Atas
dasar itu, Polri menduga adanya
unsur pidana dalam kasus terse-
but, sehingga proses penyelidikan
dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi
sementara penyidik berkesim-
pulan dapat dugaan peristiwa
pidana,” kata Kabareskrim Polri
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo
di Gedung Bareskrim Polri,
Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Dugaan adanya unsur pidana
ini dikuatkan berdasarkan peme-
riksaan 131 orang saksi. Kemu-
dian dilengkapi dengan olah
Tempat Kejadian Perkara (TKP)
yang dilakukan 6 kali dan peme-
riksaan laboratorium forensik.
“Kami berkomitmen sepakat
untuk tidak ragu-ragu memproses
siapapun yang terlibat. Jadi saya
harapakan tidak ada polemik
lagi,” tegas Listyo.

Saat ini penyidik masih mela-
kukan penyidikan untuk mencari
tersangka. Pemeriksaan kepada
pihak-pihak yang dianggap seba-
gai potensial suspek akan dila-
kukan. Nantinya, tersangka bisa
dijerat dengan 187 KUHP tentang
dengan sengaja menimbulkan
kebakaran atau Pasal 188 KUHP
tentang kelalaian yang meng-
akibatkan terjadinya kebakaran.
Dari dua pasal tersebut, tersangka
bisa dipidana di atas 5 tahun pen-
jara, atau maksimal penjara se-
umur hidup apabila ada unsur
membahayakan nyawa orang lain
dari kebakaran yang terjadi.

Sebelumnya, kebakaran me-
landa Gedung Kejaksaan Agung
(Kejagung) RI di Jalan Sultan
Hasanudin Dalam Nomor 1, Kelu-
rahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Api terlihat muncul dari arah
samping gedung.

“Terima berita kebakaran pukul
19.10 WIB,” kata Kasi Ops Sudin

Pemadam Kebakaran
Jakarta Selatan, Sugeng
dalam keterangan tertu-
lis, Sabtu (22/8). Api per-
tama kali terlihat dari
samping kiri gedung.
Api terus membesar
hingga melalap hampir
seluruh bagian gedung.
Api baru bisa dipa-
damkan pada Minggu
(23/8) pagi. [jawapos]

Lepas jadi TKI, Sidik Membuka Toko
Pertanian dan Persewaan Alat

Berita Indonesia - Kali ini BI akan
berbagi “Inspirasi Usaha” dari se-
orang mantan Pekerja Migran In-
donesia yang pernah bekerja di Ko-
rea Selatan. Sebut saja namya
Sidik, usia 38 tahun.

Sidik asal Jawa Timur ini pernah
bekerja di Korea Selatan (Korsel)
selama kurang lebih 7 tahun, dari
hasil kerjanya Sidik bisa memiliki
lahan dan rumah yang sengaja
dibeli untuk bekal usaha kelak.

Sidik pulang kampaung pada
tahun 2018, dan segera merintis
usaha dibidang pelayanan perta-
nian, yakni menjual pupuk,
obat=obatan hama dan persewaan
peralatan pembajak sawah dan pick
up sebagai sarana pengangkut
hasil pertanian.

Pengakuan Sidik terkait kenapa
dia memilih usaha dibidang
layanan pertanian tersebut tak
lainkarena dia berasal dari keluarga
petani dengan lingkungan yang
mayoritas adalah petani atau
penggarap sawah dan ladang.

Sidik memiliki istri manta PMI
Hong Kong yang sangat men-

Polri Temukan
Unsur Pidana
Dalam Kasus

Kebakaran
Gedung Kejagung

sekarang, ia pun pernah hidup
susah.

Pesan Sidik untuk semua
TKI/PMI/BMI yang masih ada
diluar negeri, bersabar dan
berhentilah berhura-hura, sebab
hidup kita sebenarnya adlah di
Indonesia. Pikirkan dan cobalah
fokus pada tujuan awal pergi
merantau dan pandanglah
kedepan: APA YANG AKAN
KAMU LAKUKAN SETELAH
PULANG NANTI.

Begitulah, bukan maksud
Sidik mau bersombong, namun
ia hanya ingin menginspirasi
teman - teman seperjuannya.
(Ars)dukung usaha Sidik dalam mem-

besarkan usaha pertaniannya
tersebut.

meski Sidik dan istrinya sudah
mapan namun dia juga memberi-
tahukan jika semua yang ia dapat
dan usahakan ini merupakan jerih
payah yang membutuhkan banyak
pengorbanan dan kerja keras.

Seperti saat dia menjadi BMI di
Korsel, dia sering dimaki dan
diomeli oleh teman/pengawas

pabrik hanya karena hal sepele,
seperti sengaja hendak mencari
kesalahan.

Belum lagi masalah makanan
pabrik yang sering membuat
kenyang hanya dengan melihat
penyajian dan penampilananya
kurang enak dipandang mata,
bahkan cenderung jorok.

Maka dari itu, Sidik  meng-
himbau agar kita tidak melihat hasil-
nya saja, sebelum sesukses
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Pernahkan Anda mendengar ten-
tang seorang kehilangan banyak
uang karena penipuan via telepon,
terkadang tabungan hidup mereka.
Penipu telah menemukan cara yang
tak terhitung jumlahnya untuk me-
nipu Anda, menguras  uang Anda
melalui telepon. Dalam beberapa
kasus penipuan, mereka berpura-
pura bertindak ramah dan membantu.
Di sisi lain, mereka mungkin meng-
ancam atau mencoba menakut-
nakuti Anda. Satu hal yang anda
perlu tahu bahwa penipu telepon
akan mencoba mendapatkan uang
atau informasi pribadi Anda untuk
melakukan pencurian identitas.
Untuk itu jangan berikan apapun
kepada mereka.

Bagaimana Cara Mengenali
Penipuan Telepon? Penipuan
telepon datang dalam berbagai
bentuk, tetapi cenderung membuat
janji dan ancaman serupa, atau
meminta Anda membayar dengan
cara tertentu. Berikut cara-cara
mengenali phone scam.

Tidak pernah ada hadiah.
Penelepon mungkin mengatakan
Anda “terpilih” untuk suatu pena-
waran atau Anda memenangkan ha-
diah. Tetapi jika Anda harus mem-
bayar untuk mendapatkan hadiah, itu
bukan hadiah. Itu adalah penipuan!

Anda tidak akan ditangkap.
Penipu mungkin berpura-pura men-
jadi polisi atau penegak hukum lain-
nya. Mereka mungkin mengatakan
Anda akan ditangkap, didenda, atau
dideportasi jika Anda tidak langsung
membayar uang administrasi, uang
registrasi, pajak atau tanggungan
lainnya. Tujuannya adalah untuk
menakut-nakuti Anda agar membayar.
Ingat, bahwa polisi dan penegak
hukum yang asli (benar) tidak akan
menelepon dan mengancam Anda.

Anda tidak perlu memutuskan
‘sesuatunya’ sekarang. Sebagian
besar bisnis yang sah akan memberi
Anda waktu untuk memikirkan tawa-
ran mereka dan mendapatkan infor-
masi tertulis tentangnya sebelum
meminta Anda untuk berkomitmen.
Gunakan waktu anda. Jangan dipak-
sa untuk membuat keputusan saat
itu juga. Jika anda dipaksa membuat
keputusan cepat, ini penipuan!

Tidak pernah ada alasan yang
tepat untuk mengirim uang tunai
atau membayar dengan kartu
hadiah. Penipu akan sering meminta
Anda untuk membayar dengan cara
yang menyulitkan Anda untuk men-
dapatkan uang Anda kembali - de-
ngan mentransfer uang, meletakkan

uang di kartu hadiah, kartu prabayar
atau kartu isi ulang, atau mengguna-
kan aplikasi transfer uang. Siapa pun
yang meminta Anda membayar
dengan cara itu adalah scammer atau
penipu.

Lembaga pemerintah tidak
menelepon untuk mengonfirmasi
informasi sensitif Anda. Membe-
rikan informasi sensitif seperti nomor
KTP atau nomor rekening Anda
kepada seseorang yang menelepon
Anda secara tidak terduga bukanlah
ide yang bagus, meskipun mereka
mengatakan bahwa mereka berasal
dari kantor pemerintah atau sebuah

bank.

Contoh Penipuan via Telepon
Penipuan apa pun dapat terjadi

melalui telepon. Tetapi berikut ada-
lah beberapa sudut pandang umum
yang suka digunakan oleh penipu
telepon:

Penipu berpura-pura menjadi
seseorang (imposter). Scammer
atau penipu berpura-pura menjadi
seseorang yang Anda percayai atau
lembaga pemerintah seperti Admi-
nistrasi Jaminan Sosial, anggota
keluarga, kekasih, atau seseorang
yang mengklaim ada masalah de-
ngan komputer Anda. Penipu bah-
kan dapat memiliki nama atau nomor
palsu yang muncul di ID penelepon
Anda untuk meyakinkan Anda.

Penghapusan hutang dan
penipuan perbaikan kredit. Penipu
akan menawarkan untuk menurun-
kan suku bunga kartu kredit Anda,
menyelesaikan  kredit Anda, atau
mendapatkan pinjaman mahasiswa
Anda jika Anda membayar biaya
kepada perusahaan mereka terlebih
dahulu. Tetapi Anda akhirnya bisa

kehilangan uang dan menggangu
permohonan kredit Anda.

Penipuan bisnis dan investasi.
Penelepon mungkin berjanji untuk
membantu Anda memulai bisnis
Anda sendiri dan memberi Anda
pelatihan bisnis, atau menjamin
keuntungan besar dari investasi. Ja-
ngan percaya kata-kata mereka
begitu saja. Pelajari tentang Aturan
Peluang Bisnis dan lihat peluang
investasi dengan regulator seku-
ritas di negara Anda.

Penipuan amal. Penipu suka
berpura-pura sebagai sebuah badan
amal. Penipuan yang meminta sum-
bangan untuk upaya bantuan ben-
cana sangat umum terjadi di telepon.
Selalu periksa badan amal sebelum
Anda memberi, dan jangan merasa
tertekan untuk memberi segera
melalui telepon sebelum Anda
melakukan pengecekan.

Memperpanjang Garansi mobil.
Penipu mencari tahu jenis mobil apa
yang Anda kendarai dan kapan
Anda membelinya sehingga mereka
dapat mendesak Anda untuk
membeli kontrak servis yang terlalu
mahal atau yg tidak berharga.

Uji coba “gratis”. Penelepon
mungkin menjanjikan uji coba gratis,
tetapi kemudian mendaftarkan Anda
ke produk - terkadang banyak pro-
duk - yang Anda tagihkan untuk
setiap bulan sampai Anda mem-
batalkannya.

Penipuan dengan modus
pinjaman. Penipuan pinjaman
termasuk penipuan pinjaman uang
muka, di mana penipu menargetkan
orang-orang dengan riwayat kredit
yang buruk dan menjamin pinjaman
atau kartu kredit dengan biaya di
muka. Pemberi pinjaman yang sah
tidak memberikan jaminan seperti itu,
terutama jika Anda memiliki kredit
macet, tidak ada kredit, atau
kebangkrutan.

Penipuan dengan modus
pemberian hadiah dan pemenang.
Dalam scam hadiah biasa, penelepon

akan mengatakan Anda telah meme-
nangkan hadiah, tetapi kemudian
mengatakan Anda perlu membayar
biaya pendaftaran atau pengiriman
untuk mendapatkannya. Tetapi
setelah Anda membayar, Anda
menemukan bahwa tidak ada hadiah
sebenarnya.

Bagaimana Menghentikan
Panggilan dari Penipu?

Tutup Telepon. Segera tutup
telepon, meskipun itu bukan pang-
gilan scammer, jika sebuah peru-
sahaan menelepon Anda secara ile-
gal, itu bukanlah perusahaan yang
ingin Anda ajak berbisnis. Saat Anda
mendapat robocall atau panggilan
otomatis, jangan tekan nomor apa
pun. Alih-alih membiarkan Anda ber-
bicara dengan operator langsung
atau menghapus Anda dari daftar
panggilan mereka, itu mungkin
menyebabkan lebih banyak robocall

Pertimbangkan pemblokiran
panggilan atau pelabelan
panggilan. Penipu dapat
menggunakan internet untuk
melakukan panggilan dari seluruh
dunia. Mereka tidak peduli jika Anda
berada di National Do Not Call
Registry. Itulah mengapa
pertahanan terbaik Anda terhadap
panggilan yang tidak diinginkan
adalah pemblokiran panggilan. Jenis
teknologi pemblokiran panggilan
(atau pelabelan panggilan) yang
Anda gunakan akan bergantung
pada telepon - apakah itu telepon
seluler, telepon rumah tradisional,
atau telepon rumah yang melakukan
panggilan melalui internet (VoIP).
Lihat layanan apa yang ditawarkan
operator telepon Anda, dan cari
ulasan ahli secara online. Untuk
ponsel, Anda juga dapat melihat
ulasan untuk aplikasi pemblokiran
panggilan yang berbeda di toko
aplikasi online Anda.

Jangan langsung percayai
nomor penelepon Anda. Penipu
dapat membuat nama atau nomor
apa pun muncul di ID penelepon
Anda. Itu disebut spoofing. Jadi,
meskipun sepertinya itu adalah
panggilan dari Instansi Pemerintah
seperti Administrasi Jaminan Sosial,
atau panggilan tersebut dari nomor
lokal, bisa jadi itu adalah penipu
yang menelepon dari mana saja di
dunia.

Yang Harus Dilakukan Jika
Anda Telah Membayar Scammer?

Penipu sering meminta Anda
untuk membayar dengan cara yang
membuat Anda sulit mendapatkan
uang Anda kembali. Jika Anda telah
membayar scammer, semakin cepat
Anda bertindak, semakin baik.

Jika Anda membayar scammer
dengan kartu kredit atau debit,
Anda mungkin dapat menghentikan

transaksi. Hubungi perusahaan
kartu kredit atau bank Anda segera.
Beri tahu mereka apa yang terjadi,
dan mintalah “tagihan balik” untuk
membatalkan tagihan.

Jika Anda membayar scammer
dengan kartu hadiah, kartu praba-
yar, atau kartu isi ulang tunai,
segera hubungi perusahaan yang
menerbitkan kartu tersebut. Beri tahu
mereka bahwa Anda telah membayar
scammer dengan kartu tersebut, dan
tanyakan apakah mereka dapat
mengembalikan uang Anda. Semakin
cepat Anda menghubungi mereka,
semakin besar peluang mereka bisa
mendapatkan uang Anda kembali.

Jika Anda membayar scammer
dengan transfer kawat, segera
hubungi perusahaan transfer uang
untuk melaporkan penipuan dan
membuat pengaduan. Hubungi
bagian pengaduan segera. Minta
pengiriman uang untuk dibalik. Hal
ini mungkin sangat jarang terjadi,
tetapi penting untuk bertanya.

Jika Anda membayar scammer
menggunakan aplikasi transfer
uang, hubungi perusahaan di balik
aplikasi tersebut. Jika aplikasi
ditautkan ke kartu kredit atau kartu
debit, hubungi perusahaan kartu
kredit atau bank Anda terlebih
dahulu.

Jika Anda memberikan akses
jarak jauh scammer ke komputer
Anda, perbarui perangkat lunak ke-
amanan komputer Anda. Kemudian
jalankan pemindaian dan hapus apa
pun yang diidentifikasi sebagai
masalah.

Jika Anda memberikan user-
name dan password Anda kepada
penipu, segera ubah kata sandi
Anda. Jika Anda menggunakan kata
sandi yang sama untuk akun atau
situs lain, ubah juga segera. Buat
kata sandi baru yang kuat.

Jika seseorang menelepon dan
menawarkan untuk “membantu”
Anda memulihkan uang yang sudah
hilang, jangan beri mereka uang atau
informasi apapun ttg pribadi anda.
Anda mungkin berurusan dengan
penipuan pengembalian dana palsu.

Laporkan Penipuan via Telepon
Jika Anda kehilangan uang

karena penipuan telepon atau
memiliki informasi tentang perusa-
haan atau penipu yang menelepon
Anda, laporkan segera. Meskipun
anda tidak kehilangan uang dan
hanya ingin melaporkan.

Laporkan nomor ID yang muncul
di telepon Anda - meskipun menurut
Anda itu mungkin palsu - dan nomor
apa pun yang diminta untuk Anda
hubungi balik. Petugas akan meng-
analisis data dan tren keluhan untuk
mengidentifikasi penelepon ilegal
berdasarkan pola panggilan.

Petugas juga menggunakan
informasi tambahan yang Anda
laporkan, seperti nama atau nomor
apa pun yang diminta untuk
dihubungi kembali, untuk melacak
penipu. (BI/AW)

Apa Phone Scam Itu ?
Hong Kong, BI - Simak Penjelasan Konsul Kepolisian KJRI
Hong Kong, Agung Wahyudi terkait Phone Scam yang
sering dibahas dan masih menimpa PMI Hong Kong.
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Penggantian HKID lama dengan HK Smart Identity
Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong
melakukan penggantian HKID (KTP Hong
Kong) lama dengan Smart Identity Card bagi
seluruh penduduk Hongkong, termasuk
WNI pemegang HKID. Pergantian KTP ini
dijadwalkan oleh pemerintah sesuai dengan
tahun kelahirannya, simak tahun dan jadwal
proses pergantiannya sbb:
1957,1958,1959 jadwal pergantiannya pada :
16 november 2019 - 26 september 2020
1960,1961 jadwal pergantian pada : 18 februari
- 26september 2020
1962,1963 jadwal pergantiannya pada: 28 juli
2020 – 30 januari 2021

1970,1971,1972 jadwal pergantiannya pada
2 november 2020 – 30 april 2021
1973,1974,1975,1976  Silahkan hubungi
nomor hotline untuk penjadwalan waktu
pergantian

Jika Anda WNI dengan kriteria tahun
kelahiran diatas silakan mendaftarkan diri
untuk pembuatan Smart Identity Card melalui
website milik pemerintah Hong Kong
www.gov.hk  atau lakukan panggilan 24 jam
pelayanannya di nomor 2121-1234

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di
www.smartid.gov.hk atau ditanyakan di
nomor 2824 6111.

Tips mendapatkan foto yang bagus di
Smart ID Card
1. Hadapi kamera dengan ekspresi wajah
santai
2. Jika Anda termasuk orang yang riasan,
gunakan riasan dengan nuansa cerah dan
hindari menggunakan kosmetik warna gelap
3. Banyak tidur dan istirahat sebelumnya
pemotretan agar bisa tampil segar dan hidup/
ceria
4. Jika Anda memakai kacamata, lensa non-
reflektif akan memberikan hasil yang lebih baik
5. Kenakan pakaian berwarna gelap dengan
kerah.(*)

Hong Kong, BI - Pemerintah
melakukan berbagai cara
dalam memerangan covid-19
termasuk memberikan nase-
hat dan penyuluhan - penyu-
luhan pada masyarakat de-
ngan media apapun.

mengutip www. corona-
virus.gov.hk pemerintah mem
berikan 7 tips dalam melawan
penyebran corona virus
antara lain pemakaian masker
yang diatur sebagai kewa-
jiban masyarakat. Berikut
selengkapnya;

1. Selalu memakai
masker

Pemakaian masker di
semua tempat umum (di dalam
atau di luar ruangan) diama-
natkan (kecuali dikecualikan
menurut Bab 599I). Penting
untuk memakai masker
dengan benar, termasuk
melakukan kebersihan tangan
sebelum memakai dan setelah
melepas masker.

2. Praktikkan kebersi-
han tangan

Cara Memerangi Virus Di Era Kebiasaan Baru

Bersihkan tangan sese-
ring mungkin, terutama sebe-
lum menyentuh mulut, hi-
dung atau mata, setelah me-
nyentuh instalasi umum se-
perti pegangan tangan atau
gagang pintu, atau saat
tangan terkontaminasi oleh
sekret pernapasan setelah
batuk atau bersin.

3. Cuci tagan dengan
benar

Cuci tangan dengan

sabun cair dan air, dan gosok
setidaknya selama 20 detik.
Kemudian bilas dengan air
dan keringkan dengan han-
duk kertas sekali pakai atau
handuk bersih.

Jika fasilitas cuci tangan
tidak tersedia, atau saat
tangan tidak terlihat kotor,
melakukan kebersihan tangan
dengan pembersih tangan
berbasis alkohol 70 hingga 80
persen adalah alternatif yang
efektif.

4. Pertahankan jarak
sosial

Anggota masyarakat sa-
ngat diimbau untuk mengu-
rangi kontak sosial untuk
melindungi diri sendiri dan or-
ang lain:

Jaga jarak sosial, jaga jarak
minimal 1 meter dari orang
lain. Minimalkan pertemuan
dan perjalanan ke luar rumah.
Minimalkan pertemuan ma-
kan. Gunakan peralatan saji.
Hindari tempat keramaian.

5. Cari konsultasi medis
lebih awal

Anggota masyarakat
disarankan untuk mencari
nasihat medis segera ketika

merasa tidak enak badan
(meskipun hanya memiliki
gejala yang sangat ringan).

Departemen Kesehatan
menyediakan pengujian
COVID-19 gratis untuk dokter
swasta.

Klinik rawat jalan umum
juga melanjutkan pendis-
tribusian paket spesimen
tanpa perlu ke dokter.

6. Lindungi orang tua

Pemerintah sangat meng-
imbau para lansia untuk
sedapat mungkin tinggal di
rumah dan menghindari
keluar.

Mereka harus memper-
timbangkan untuk meminta
keluarga dan teman-teman
mereka membantu tugas
sehari-hari seperti berbelanja
kebutuhan pokok.

7. Membuat catatan

Untuk membantu pelaca-
kan kontak, buatlah buku
harian jadwal Anda, misalnya,
tuliskan nomor plat taksi yang
Anda pakai.

Saran: Bergabunglah
dengan pengujian COVID-
19

Bergabunglah dengan
layanan pengujian COVID-19
untuk kelompok berisiko
tinggi yang ditunjuk.(*)





luar negeri.
Sekolah yang disurvei termasuk

taman kanak-kanak swasta dan
bersubsidi, sekolah negeri dan
lembaga bersubsidi pemerintah/
swasta dengan status disamakan.

Ketua federasi Wong Kam-
leung mengatakan dia yakin banyak
siswa yang mundur karena mereka
terdampar di daratan atau luar negeri
selama pandemi, sementara bebe-
rapa mungkin telah meninggalkan
kekhawatiran orang tua tentang
stabilitas politik kota setelah protes
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Ratusan Siswa Pindah Sekolah
Ke Daratan dan Luar Negeri

undurkan diri secara khusus,
mungkin ada pengurangan dijum-
lah kelas, yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi stabilitas pos peng-
ajaran. Ini bisa menjadi situasi yang
mengkhawatirkan bagi sektor
pendidikan secara keseluruhan,
”tambah Wong.

Wakil ketua federasi dan kepala
sekolah menengah Lawrence Tang
Fei mengatakan situasi tersebut
mungkin mengarah pada tren “mu-
sical chair’  dengan lebih banyak
siswa berpindah antar sekolah.

“Karena sekolah elit mungkin
melihat siswa menarik diri karena
alasan seperti pindah ke luar negeri,
siswa dari sekolah lokal lain
mungkin akan mengisi kekosongan,
yang berarti kita mungkin melihat
perubahan di seluruh sektor,” kata
Tang.

Sembilan puluh empat res-
ponden dalam survei tersebut
melaporkan siswa beralih ke sekolah
lokal lain.

Dion Chen, ketua Dewan
Sekolah Skema Subsidi Langsung
Hong Kong, yang mewakili 71
sekolah dasar dan menengah semi-
swasta, mengatakan kepada media
bahwa dia telah memperhatikan
“sedikit peningkatan” dalam pena-
rikan siswa tahun ini, meskipun
jumlah total siswa yang keluar tidak
besar.

Ia menambahkan, karena
sekolah subsidi langsung biasanya

tahun lalu.
“Pasca kerusuhan tahun lalu…

beberapa sekolah sudah meng-
hadapi masalah penarikan siswa.
Bahkan sekolah elit tradisional juga
mengalami masalah serupa,
”katanya.

Wong mengatakan untuk
puluhan sekolah dengan jumlah
penarikan yang signifikan, opera-
sionalnya dapat terpengaruh pada
tahun ajaran berikutnya.

“Untuk sekolah yang memiliki
lebih dari 50 siswa yang meng-

Hong Kong, BI - Pengemudi
taksi Hong KHong Kong dan
pekerja di pasar basah, res-
toran, dan panti jompo akan
diundang untuk berparti-
sipasi dalam tes masal covid
putaran kedua.

Dalam putaran kedua ini
pemerintah menargetkan tes
pada kelompok berisiko tinggi,
yakni bagi mereka yang dalam
kesehariannya bertemu
dengan banyak orang dan
berada didalam komuitas
besar seperti dipasar atau
temapt umum lainnya.

Pekerja dari empat kate-
gori yang disebut diatas di-
anggap memiliki eksposur
tinggi terhadap Covid-19 ,
sehingga bagi mereka yang
ikut tes akan dikeluarkan
sebuah sertifikat ‘hasil nega-
tif’ bagi mereka yang sehat
dan bisa dijadikan bukti jika
berhubungan dengannya itu
aman.

Hal demikian itu diha-
rapkan akan bisa mendorong
partisipasi, kata sumber yang
akrab dengan pembuatan
kebijakan. Saat meluncurkan
putaran kedua pengujian
Covid-19 untuk pekerja

berisiko tinggi .
Rincian program peng-

ujian gratis terbaru, yang
mengikuti latihan skrining
serupa pada bulan Juli,
diharapkan akan diumumkan
pada hari Jumat oleh menteri
kesehatan Sophia Chan Siu-
chee, yang mengatakan awal
pekan ini bahwa pemerintah
dapat menjalankan sekitar
5.000 tes per hari secara
spesifik. kelompok.

Hong Kong Segera luncurkan Pengujian
Covid-19 Putaran Kedua
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HONG KONG, BI - Lebih dari 95
persen dari sekitar 230 sekolah
Hong Kong yang disurvei telah
melaporkan kasus siswa yang
mengundurkan diri selama
beberapa bulan terakhir, dengan
sebagian besar melanjutkan studi
mereka di China daratan atau luar
negeri.

Kerusuhan sosial tahun lalu
dan pandemi Covid-19 yang
sedang berlangsung dikutip
sebagai alasan utama penarikan,
dan 70 persen kepala sekolah
khawatir lebih banyak siswa akan
pergi jika krisis kesehatan
berlanjut, menurut serikat guru
terbesar kedua di kota itu, Federasi
Pekerja Pendidikan Hong Kong,
yang melakukan survei.

Kelas di sekolah-sekolah
Hong Kong telah ditangguhkan
selama hampir setengah tahun
sejak pandemi virus korona
meletus pada awal Februari, hanya
sebentar dilanjutkan selama satu
bulan sebelum liburan musim
panas.

Sebagian besar sekolah
memulai tahun ajaran baru awal

bulan ini dengan pelajaran online,
sementara kelas tatap muka
diharapkan dilanjutkan dalam dua
tahap mulai 23 September -
meskipun tidak untuk sebagian
besar dari 27.000 siswa yang
tinggal di seberang perbatasan di
daratan, yang perjalanan masih
tunduk pada aturan karantina.

Di antara 231 taman kanak-
kanak, sekolah dasar, dan sekolah
menengah yang disurvei dari 14
hingga 16 September, sekitar 97
persen, atau 223 lembaga,
mengatakan ada siswa yang meng-
undurkan diri dari sekolah mereka
antara Februari dan September.

Di antara mereka adalah 20
sekolah yang melaporkan 21
hingga 50 siswa mengundurkan
diri selama periode tersebut,
sementara 11 sekolah mengatakan
lebih dari 51 siswa mengundurkan
diri.

Mengenai alasan penarikan
diri, 127 sekolah mengatakan
siswa yang keluar akan
melanjutkan studi mereka di
daratan, sementara 74 mengatakan
siswa yang keluar akan belajar di

memiliki daftar tunggu
siswanya untuk masuk,
dampaknya terhadap pen-
daftaran bagi mereka tidak
akan signifikan.

Tetapi Chen mengata-
kan masih harus dilihat
apakah situasinya mungkin
memburuk.

“Dampak pandemi seha-
rusnya sudah muncul…
Tapi masih ada kemung-
kinan lebih banyak siswa
meninggalkan Hong Kong
dan pindah ke tempat lain,
yang akan terus kami
pantau.” jumlah kelas, yang
pada akhirnya dapat mem-
pengaruhi stabilitas pos
pengajaran. Ini bisa menjadi
situasi yang mengkha-
watirkan bagi sektor pen-
didikan secara keseluruhan,
”tambah Wong.

Wakil ketua federasi dan
kepala sekolah menengah
Lawrence Tang Fei menga-
takan situasi tersebut mung-
kin mengarah pada tren
“kursi musik”, dengan lebih
banyak siswa berpindah an-
tar sekolah.

“Karena sekolah elit
mungkin melihat siswa me-
narik diri karena alasan
seperti pindah ke luar negeri,
siswa dari sekolah lokal lain
mungkin akan mengisi keko-

songan, yang berarti kita
mungkin melihat perubahan
di seluruh sektor,” kata
Tang.

Sembilan puluh empat
responden dalam survei
tersebut melaporkan siswa
beralih ke sekolah lokal lain.

Dion Chen, ketua Dewan
Sekolah Skema Subsidi
Langsung Hong Kong, yang
mewakili 71 sekolah dasar
dan menengah semi-swasta,
mengatakan kepada Post
bahwa dia telah memper-
hatikan “sedikit pening-
katan” dalam penarikan sis-
wa tahun ini, meskipun jum-
lah total siswa yang keluar
tidak besar.

Ia menambahkan, kare-
na sekolah subsidi lang-
sung biasanya memiliki
daftar tunggu siswanya
untuk masuk, dampaknya
terhadap pendaftaran bagi
mereka tidak akan signifikan.

Tetapi Chen mengata-
kan masih harus dilihat
apakah situasinya mungkin
memburuk. “Dampak pan-
demi seharusnya sudah
muncul… Tapi masih ada
kemungkinan lebih banyak
siswa meninggalkan Hong
Kong dan pindah ke tempat
lain, yang akan terus kami
pantau.”[bi/scmp]
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ngecekan kepada Bank yang
disebut dalam WA tersebut.
Ybs menghubungi nomor ter-
sebut dan mulailah terjadi ko-
munikasi yang cukup intens
dengan sekenario yang
sudah disiapkan oleh pelaku.
Ibu Wong tidak diberikan ke-
sempatan untuk melakukan
komunikasi dengan orang lain
dan menjadi patuh serta me-
nuruti apa yang dikatakan

oleh pelaku, ini yang bisa
dikatakan hipnotis verbal.
Kemampuan pelaku untuk
bermain kata-kata menjadi
andalan pelaku dalam rangka
memperdayai korban.

Sehingga akhirnya Ibu
Wong mulai percaya dengan
hadiah yang akan diterimanya
dan mulai melakukan transfer
kecil-kecilan pada awalnya.
Pelaku terus memperdayai
korban dengan mengirimkan
bukti-bukti palsu seperti
sertifikat pemenang palsu, ID
palsu, surat jalan palsu dan
semua dokumentasi palsu
yang menyakinkan korban
bahwa ybs seakan-akan me-
mang menjadi pemenang
undian. Hal itu membuat kor-
ban Ibu Wong semakin ber-
semangat melakukan transfer
uang guna pemgurusan pen-
cairan hadiah.

Transfer uang yang awal-
nya dengan jumlah kecil,
semakin lama semakin besar
dan akhinrya Ibu Wong sadar

“Berharap datangnya hadiah, Ibu
Wong malah mendapat musibah”

bahwa dia tertipu dan
berusaha untuk melakukan
uangnya kembali. Namun
sudah terlambat, uang tidak
bisa Kembali karena uang
yang dikirim ke rekening
tertentu tersebut dudah
dikuras oleh komplotan peni-
pu sebelum pihak bank ber-
hasil memblokirnya.

Alih-alih mengharap
uangnya kembali, Ibu Wong
malah diancam akan dipi-
danakan apabila menarik
uangnya kembali dan tidak
menyelesaikan pembayaran
administrasi penyelesaian
pencairan hadiah. Ada petu-
gas palsu yang mencoba ber-
pura-pura sebagai aparat dan

HONG KONG, BI – Ini sebuah
kisah yang bisa dijadikan
pelajaran untuk semua,
penipuan oline atau sms dan
telepon yang sering terjadi
tapitetap saja makan korban.

SEBUT saja namanya Ibu
Wong, salah satu PMI yang
sudah bekerja di HongKong
lebih dari 6 tahun dan meru-
pakan salah satu PMI yang
terbilang cukup sukses beker-
ja di Hong Kong tanpa masa-
lah hukum dan ketenagaker-
jaanya awalnya. Ibu Wong
cukup berhasil dan meng-
umpulkan  hasil jerih payah-
nya selam bekerja di Hong
Kong. Rumah dan tanah su-
dah siap menjadi bekal ketika
ybs akan pulang kamung dna
pension.

Namun semua ceritanya
menjadi sedikit berubah,
ketika suatu ketika menda-
patkan sebuah “WA blast”
dari seseorang yang mengaku
dari sebuah bank nasional.

WA tersebut berbunyi
“Nomor anda terpilih menajdi
salah satu pemenang undian
Bank BNI”, silahkan segera
menghubungi nomor WA
yang tertera dalam pesan
dibawah ini.

Ibu Wong merasa senang
dan bahagia mendapatkan
berita tersebut dan langsung
menghubungi nonor yang
tertera tanpa melakukan pe-

menaku t -naku t i
korban akan ditang-
kap apabila tidak
menyelesaikan pro-
sesnya.

Bingung dan
takut serta sudah
melakukan transfer
uang sekitar HKD
65,000 (Enam Puluh
Lima Ribu Hong
Kong Dollar), mem-
buat Ibu Wong
pasrah dan melapor-
kan kasus ini ke
Konsul Polri di
KJRI. Berbekal se-
mua bukti yang

diberikan oleh Ibu Wong,
KJRI meneruskan laporan
korban ke Bareskrim Polri dan
saat ini kasusnya sudah P-21
dan siap untuk dibawa ke
Pengadilan.

Dari pengalaman kasus ini,
Konsul Polri berpesan bahwa
jangan pernah percaya de-
ngan berbagai informasi yang
masuk melalui SMS atau WA
yang menyatakan bahwa anda
menang atau mendapatkan
undian dan sejenisnya.
Silahkan cek bank maupun
KJRI langsung apabila anda
ragu dan ingin mengetahui
kebenarannya. Jauhkan diri
anda menjadi korban phone-
scams. [aw/b]

KORBAN phone scam tengah melaporkan perkaranya ke KJRI
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Jepang, BI - Mr. Hirate adalah seo-
rang pria Jepang yang mengaku
telah berkencan dengan 300 wanita
selama setahun terakhir, hingga
netizen mengira pria tersebut me-
rupakan orang yang tampan dan
kaya raya.

hingga suatu saat mr. Hirate
tampil di sebuah acara variety show
dilayar kaca hingga netizen me
ngetahui kenytaannya jika pria
tersebut adalah sosok yang jauh
dari kata tampan dan sama sekali
tidak kaya.

Dalam acara variety show
Jepang itu, Mr. Hirate berbagi peng-
alaman cintanya. Dulunya Mr.
Hirate mengaku kehidupan asmara-
nya menyedihkan. Saat masih di
bangku sekolah menengah, dia
kesulitan mendapatkan pacar kare-
na wajahnya kurang menarik per-
hatian.

Saat akhirnya dia merasa jatuh
cinta, pacarnya meninggalkannya
demi pria yang lebih tampan.

Setelah penolakan pacar perta-
manya itu, Mr. Hirate beranggapan
dirinya tidak akan beruntung dalam
urusan cinta. Hingga ketika usianya
menginjak 30 tahun dia mengalami

sakit yang parah hingga hampir
membuatnya kehilangan nyawa.
Beruntung dia bisa bertahan dan
hingga kini tetap hidup.

Seperti dikutip dari eva,vn,
setelah sembuh dari sakit para itu,
Mr. Hirate pu berpikir, hidup hanya
sekali, jadi dia tidak mau mening-
galkannya dalam penyesalan. Jadi
dia bertekad menemukan pasangan

hidup.
Mr. Hirate sadar dia tidak bisa

mengubah penampilannya yang
oleh para wanita dianggap pas-pa-
san. Namun dia bisa memikat wanita
dengan cara lainnya. Dia pun
berbagi tiga tips yang dilakukannya
untuk membuat wanita terpikat.

Tips pertama adalah dia meng-
unduh 10 aplikasi kencan ke pon-

Pria Jepang Ini Pacari 300 Wanita Tanpa
Uang dan Ketampanan

selnya. Saat memiliki waktu luang,
dia akan mengobrol dengan para
wanita yang sudah match de-
ngannya di aplikasi kencan tersebut.

Dia kemudian menemui mereka
di dunia nyata. Kata Mr. Hirate, dalam
sehari dia bisa berkencan dengan 3-
4 wanita. Dia melakukan itu karena
semakin banyak bertemu dengan
wanita semakin besar kesempatan
untuk bisa menemukan jodoh.

Tips kedua yang dilakukan Mr.
Hirate adalah dia memasang foto
‘unik’ di profil aplikasi kencannya.
Kata pria 41 tahun itu, dia sadar
dirinya tidak tampan dan punya
wajah yang menarik perhatian.
Namun ternyata para wanita di
aplikasi kencan online tertarik
dengannya setelah melihat foto
wajahnya.

Demi membuat foto profil di
aplikasi kencan yang bisa menarik
wanita, Mr. Hirate meminta bantuan
temannya seorang fotografer untuk
memotretnya. Dia meminta sang
fotografer memotret dirinya yang
biasa saja dan sisi lain dirinya yang
bisa menjadi humoris namun tidak
berlebihan.

Dan trik ketiga yang dilaku-

kannya sehingga bisa pacaran
dengan 300 wanita dalam setahun
adalah, Mr. Hirate melakukan apa
yang tidak dilakukan kebanyakan
pria. Dikatakannya, biasanya pria
hanya memberikan like pada wanita
yang memasang foto profil cantik,
seperti saat sedang selfie.

Sedangkan dia selain membe-
rikan like pada foto wanita yang
profilnya cantik, juga memencet like
untuk foto wanita yang berpose
biasa-biasa saja. Menurutnya hal
inilah yang membuat wanita
beranggapan dirinya bukan pria
yang penuh kepalsuan, hanya
tertarik pada wanita cantik, tapi juga
melihat inner beauty seorang
wanita.(*)
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Berita Indonesia - Dikisahkan
dalam Kitab Sunan Tirmidzi, Abu
Hurairah sedang dikerumuni oleh
banyak orang di Kota Madinah.
Abu Hurairah mengatakan
bahwa akan memberitahu sebuah
hadis yang pernah diucapkan
oleh Rasulullah Nabi Muhammad
SAW.

Hadis tersebut disampaikan
Rasulullah SAW kepada Abu
Hurairah saat tidak ada orang lain
lagi bersama mereka. Namun saat
hendak menyampaikan hadis itu,
Abu Hurairah beberapa kali
menangis sangat keras hingga
akhirnya tersungkur.

Pada akhirnya Abu Hurairah
berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda kepadanya:

Sesungguhnya pada hari kiamat
Allah akan turun kepada hamba-
hamba-Nya untuk menetapkan
keputusan di antara mereka. Setiap
umat datang dengan membungkuk.
Orang pertama yang dipanggil
adalah orang yang menghafal
Alquran, orang yang berjihad di

Seorang Pendusta Tidak Akan Masuk Surga
jalan Allah, dan orang yang memiliki
banyak harta.

Allah lalu bertanya kepada or-
ang yang membaca atau menghafal
Alquran: Bukankah Aku telah
mengajarkan kepadamu apa yang
telah Aku turunkan kepada utusan-
Ku? Orang itu menjawab: Benar
wahai Allah.

Allah kembali bertanya: Lantas
apa yang telah kamu lakukan
dengan apa yang telah kamu
ketahui? Orang itu menjawab: Aku
bangun di waktu malam dan siang
hari.

Allah berfirman kepadanya:
Kamu telah berdusta. Malaikat
berkata: Kamu telah berdusta.

Allah berfirman: Kamu hanya
ingin dikatakan bahwa si fulan
adalah seorang pembaca Alquran
yang baik. Dan sebutan itu sudah
didapatkan.

Lalu dihadapkan kepada Allah
orang yang diberikan harta. Allah
berfirman kepadanya: Bukankah
Aku telah melapangkan rezeki
bagimu hingga Aku tidak

membiarkan dirimu membutuhkan
(meminta) kepada orang lain? Or-
ang itu menjawab: Benar, wahai Al-
lah.

Allah bertanya: Apa yang telah
kamu lakukan dengan apa yang
telah Aku anugerahkan kepadamu?
Orang itu menjawab: Aku
menyambung silaturahim dan
bersedekah.

Allah berfirman kepadanya:

Kamu telah berdusta. Malaikat
berkata kepadanya: Kamu telah
berdusta.

Allah berfirman: Akan tetapi
dirimu hanya ingin dikatakan bahwa
si fulan (dirimu) adalah orang yang
dermawan. Sebutan itu pun telah
didapatkan.

Lalu dihadapkan orang yang
terbunuh di jalan Allah. Allah lalu
bertanya kepadanya: Karena apa

dirimu terbunuh? Orang itu
menjawab: Aku diperintahkan
untuk berjihad di jalan-Mu. Aku lalu
berperang hingga terbunuh.

Allah berfirman kepadanya:
Kamu telah berdusta. Malaikat
berkata kepadanya: Kamu telah
berdusta.

Allah berkata kepadanya: Akan
tetapi kamu hanya ingin dikatakan
bahwa si fulan (dirimu) adalah or-
ang yang pemberani. Sebutan itu
telah didapatkan.

Rasulullah lalu memukul lututku
dan bersabda: Wahai Abu Hurairah,
mereka bertiga adalah makhluk Al-
lah pertama yang merasakan api
neraka pada hari kiamat nanti.

Kisah pengadilan akhirat terse-
but terdapat dalam hadis Rasulullah
SAW dari Abu Hurairah. Hadis
tersebut diriwayatkan Imam at-
Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Kisah yang sama dalam teks
hadis yang berbeda juga diriwa-
yatkan oleh Imam Muslim, An-
Nasa-i, Imam Ahmad dan Baihaqy.
(republika)

Dialog antara as-Sammak az
Zahid dengan Harun ar-Rayid
tentang harta dan air kencing ini
sungguh sangat menyentuh.

Ibnu as-Sammak az-Zahid ber-
kata kepada Harun ar-Rasyid,
namun sebelum itu dia meminta
segelas air untuk diminum.

“Wahai Amirul
Mukminin! Sean-
dainya Anda diha-
langi untuk mene-
guk minuman ini.
Berapa Anda bera-
ni membelinya?”
Beliau menjawab,
“Dengan semua
kepemilikanku,”
kata Harun ar-
Rasyid.

Ibnu as-Sam-
mak melanjutkan,
“ S e a n d a i n y a
Anda dihalangi mengeluarkan
minuman tersebut dari diri Anda
(maksudnya tidak bisa kencing).
Dengan berapa banyak Anda rela
menebus diri Anda?” tanyanya lagi.

Harun ar-Rasyid kembali men-
jawab, “Dengan semua kepemi-
likanku.” Ibnu as-Sammak berkata,
“Wahai Amirul Mukminin! Tidak

ada sisi kebaikan harta yang tidak
sebanding dengan minuman dan air
kencing.”

Sementara itu dalam kisah
hikmah yang lain, al-Ashmu’i
mengisahkan,

“Saya pernah masuk ke daerah
pedalaman. Ternyata ada seorang

perempuan cantik
yang mempunyai
suami jelek. Lalu
saya bertahan
k e p a d a n y a ,
“Bagaimana kamu
bisa merelakan
dirimu dimiliki
oleh orang seperti
ini?”

Dia menja-
wab, “Coba de-
ngarkan! Barang-
kali dia berbuat
baik dalam hubu-

ngan antara dirinya dengan Allah
Subhanahu wa Ta’ala, Ysang
menjadikan diriku sebagai
pahalanya.

Dan barangkali aku berbuat
tidak baik, sehingga Allah Sub-
hanahu wa Ta’ala menjadikannya
sebagai siksa bagiku.”
(kisahmuslim.com/sir)

Harta tak Sebanding
dengan Air Kencing

kendali, mungkin tiga atau tujuh
hari, “ujarnya.

Tetapi Lam Kwai-keung,
ketua Asosiasi Pengemudi Taksi
Garis Depan, skeptis dengan
rencana sertifikat tersebut.

“Tidak ada artinya menun-
jukkan sertifikat seperti itu di
dalam kendaraan,” kata Lam.

“Meskipun hari ini saya
terbukti bebas virus, bukan
berarti saya akan baik-baik saja
dalam beberapa hari men-
datang.”

Dia menambahkan, penge-
mudi masih harus langsung
kembali bekerja setelah membe-
rikan sampel, dan menghadapi
risiko infeksi yang sama seperti
sebelumnya saat mengambil
penumpang.

Infeksi virus korona baru
berada dalam tren
menurun pada bulan
September, dengan
kurang dari 20 hari
dikonfirmasi hampir
setiap hari, diban-
dingkan dengan lebih
dari 50 setiap hari pada
awal Agustus, dan
hingga 149 hari pada
puncak gelombang
ketiga pada akhir Juli.
[bi/scmp]

“Pihak berwenang telah belajar
dari gelombang ketiga infeksi.
Beberapa cluster dapat dihindari
jika pemerintah dapat meng-
identifikasi operator tak terlihat
sebelumnya dengan melakukan
lebih banyak tes untuk kelompok
berisiko tinggi, “kata sumber itu.

“Tepat waktu, pengujian
reguler untuk mereka akan mem-
bantu administrasi menjadi lebih
siap untuk gelombang keempat.”

Lebih dari 1.000 sampel diha-
rapkan dikumpulkan setiap hari
dari pekerja yang memenuhi syarat,
dengan wadah tersedia di pom
bensin untuk pengemudi taksi.

Pemerintah berharap untuk
melakukan tes setiap dua minggu
pada semua 32.000 staf yang
melayani lebih dari
1.000 panti jompo kota
untuk pada akhirnya
mencegah penduduk
tertular virus, kata
sumber itu.

Profesor David
Hui Shu-cheong,
yang menasihati para
pejabat tentang res-
pons pandemi mereka,
mengatakan pengu-
jian kelompok berisiko

tinggi dapat membantu meng-
identifikasi infeksi tersembunyi di
kota, karena infeksi yang tidak
dapat dilacak masih dilaporkan
hampir setiap hari bulan ini.

Untuk hasil terbaik, pengujian
untuk setiap kategori pekerja,
seperti pengemudi taksi, harus
diselesaikan dalam lima hingga
tujuh hari.

Hui percaya bahwa membe-
rikan dokumentasi yang mem-
buktikan hasil tes negatif bisa
menjadi fitur yang menarik bagi
mereka yang memenuhi syarat
untuk mengambil bagian dalam
latihan sukarela.

“Masa berlaku sertifikat bisa
bertahan hingga 14 hari jika wabah
sudah terkendali. Kalau tidak ter-
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Berita Indonesia  - Sudah
tahukan Anda jika pastagigi
sudah dipakai oleh peradab-
an manusia sejak 4000 tahun
lalu?

Jika mencari perbeda-
annya mungkin terdapat
pada perkembangan bahan
tambahan yang bisa menarik
orang untuk membeli dan
memakai produk pasta gigi.

Di zaman sekarang kita
bisa menemukan banyak
sekali pasta gigi yang meng-
andung bahan yang sama

Pasta Gigi Sudah Dipakai Sejak 4.000
Tahun Lalu, Lantas Apa Bahannya?

dengan penekanan bahan
tambahan sebagai bahan pe-
mikat seperti mint.

Pasta gigi terdiri dari
beberapa bahan seperti
natrium alginat, kapur, atau
soda kue. Senyawa berbahan
dasar busa ini membantu
menghilangkan sisa makanan
dari gigi, misalnya natrium
lauril sulfat.

Selain itu, terdapat bahan
yang disebut ‘humektan’
yang memastikan pasta gigi
lembap. Penyedap rasa

seperti mint mengandung
anti bakteri seperti mencegah
penyakit gusi.

Bahan-bahan ini ditim-
bang, dicampur bersama
dalam tong besar dan dile-
watkan melalui mesin pengisi
dan dimasukkan ke dalam
tabung. Anda mungkin ter-
tarik untuk mengetahui bah-
wa pasta gigi memiliki sejarah
yang panjang, salah satu
yang berasal dari 4.000 tahun
yang lalu.

Dimasa lalu orang-orang

menggunakan berbagai ma-
cam zat untuk membersihkan
gigi mereka termasuk pasir,
tulang ikan, dan garam!

Baru pada akhir abad
kesembilan belas pasta gigi
pertama kali muncul dalam
tabung dan pertengahan
abad kedua puluh ketika
fluorida ditambahkan ke
pasta gigi untuk pertama
kalinya.

Pasta gigi telah berkem-
bang sejak saat itu dan ter-
sedia dalam bentuk gel,
pasta, dengan ‘garis-garis’
dan lain-lain.

Saat ini ada merek pasta
gigi untuk memenuhi kebu-
tuhan semua orang. Dan,
bahkan ada pasta gigi untuk
anjing yang diberi rasa hati
ampela. (DWK)

Berita indonesia - Domba
atau biri-biri adalah hewan
rumi nansia berkaki empat
dan ber kuku genap dengan
rambut tebal.

Domba merupakan salah
satu jenis hewan pertama yang
dijinakkan untuk keper luan
agrikultural dan dipeli hara
guna dimanfaatkan rambut,

Manfaat Pelihara Domba Menurut
Penjelasan Alquran dan Sains

daging, hingga susu nya.
Keberadaan hewan dom-

ba beserta manfaatnya ter-
nyata sudah lama dijelaskan
dalam kitab suci Alquran
dan sains. Allah Subhanahu
wa ta’ala berfirman dalam
kitab suci Alquran Surah An-
Nahl Ayat 80:

“Dan Allah menjadikan

bagimu rumah-rumahmu
sebagai tempat tinggal dan
Dia menjadikan bagi kamu
rumah-rumah (kemah-
kemah) dari kulit binatang
ternak yang kamu merasa
ringan (membawa)-nya di
waktu kamu berjalan dan
waktu kamu bermukim dan
(dijadikan-Nya pula) dari

Nigeria Barat, BI - Produser
film Tobiloba Jolaosho
ditangkap polisi. Dia dituduh
mengambil gambar untuk
film porno di hutan keramat
Osun Osogbo di Nigeria
barat.

Hutan keramat Osun
Osogbo yang berada di
pinggiran kota Osogbo, ibu
kota negara bagian Osun, itu
merupakan rumah Osun,
dewi kesuburan Yoruba.
Kawasan itu masuk Situs
Warisan Dunia yang dite-

Seorang Produser di Polisikan, Diduga
Bikin Film Porno di Hutan Keramat

tapkan Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB).

Polisi mengatakan Jolao-
sho, yang dikenal sebagai
King Tblak HOC oleh peng-
gemarnya dan memang
seorang produser film porno
itu, ditangkap karena diduga
merekam “film seks” di dalam
hutan. Jolaosho maupun
pengacaranya tidak berko-
mentar.

Dugaan itu muncul sete-
lah sosok pria yang diduga
Jolaosho muncul dalam

cuplikan video. Dalam video
yang diunggah di situs dan
akun media sosial miliknya itu,
Jolaosho memakai jubah
putih layaknya penganut
dewa Osun.

Tapi, tidak ada ketera-
ngan waktu pengambilan
gambar atau cara Jolaosho
memasuki hutan yang me-
mang bisa diakses dengan
mudah dari sejumlah rute.

Juru bicara polisi Opalola
Yemisi mengatakan kepada
BBC bahwa sang produser
film Jolaosho akan hadir di
pengadilan untuk penyelidi-
kan pada kasus yang peri-
lakunya “bisa mengganggu
ketertiban umum”.

Seorang penganut keper-
cayaan Yoruba, Yemi Ele-
buibon, mengatakan Jolao-
sho, si produser film porno
itu, telah menodai hutan Osun
Osogbo.

Hutan itu merupakan
tanah suci tempat para
jamaah dari Nigeria dan tem-

pat lain berdoa dan memberi
pengorbanan kepada dewi
Osun.

“Para jemaat tradisional
yang mengurus hutan akan
memutuskan hukuman yang
akan dijatuhkan kepadanya.
Kami menunggu polisi me-
nyelesaikan penyelidikan,”
kata Elebuibon.

Dideklarasikan sebagai
Situs Warisan Dunia pada
tahun 2003, organisasi buda-
ya PBB, Unesco, menggam-
barkan hutan suci Osun
Osogbo sebagai “salah satu
yang tersisa dari hutan primer
di dataran tinggi Nigeria

selatan” dan “ tempat tinggal
dewi kesuburan Osun, salah
satu dewa dalam keperca-
yaan Yoruba “

Dewi Osun, menurut mito-
logi Yoruba, adalah salah satu
dari banyak istri Sango, dewa
yang dihormati dalam cerita
rakyat Yoruba. Setiap tahun,
ribuan orang menghadiri fes-
tival klasik yang disebut telah
berumur 600 tahun, Osun
Osogbo.

Festival itu biasanya
berlangsung selama dua
pekan. Acara tersebut diang-
gap sebagai acara keaga-
maan tradisional tahunan

terbesar orang Yoruba dan
menarik ribuan jemaah dan
penonton dari Nigeria dan
seluruh dunia.

Para pemujanya percaya
bahwa hutan keramat itu
adalah salah satu tempat
terakhir di mana para roh
atau “Orisha” menampak-
kan diri untuk memberkati
mereka.

Festival ini ditandai
dengan pertunjukan orang-
orang yang menari, me-
nyanyi, bermain drum, dan
mengenakan kostum yang
megah untuk menyenang-
kan dewi Osun. (detik)

bulu domba, bulu unta, dan
bulu kambing, alat-alat
rumah tangga dan perhi-
asan (yang kamu pakai)
sampai waktu (tertentu).”

Sebagaimana
diketahui, dom-
ba juga menjadi
salah satu he-
wan yang setiap
bagiannya bisa
dimanfaatkan
oleh manusia.
Susu dan daging
domba banyak
diminati manu-

sia untuk dibuat berbagai
olahan makanan.

Kemudian kulit dan bulu
domba juga dapat diman-
faatkan untuk dijadikan ak-

sesori atau pakaian bagi
kaum hawa.

Seekor domba sendiri
mampu menghasilkan 1 sam-
pai 6 kilogram benang wol.
Oleh karena itu, manusia me-
melihara domba untuk me-
manfaatkan bulunya.

Bulu tebal domba biasa
dipakai manusia untuk dija-
dikan bahan kain wol yang
bisa digunakan untuk mem-
buat pakaian. Tidak hanya
itu, kulit dan bulu domba juga
bisa dimanfaatkan untuk
dijadikan tas dan sepatu. (bi)
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TOKOH masyarakat setempat yang
ditemui, membenarkan bahwa warga
masih memercayai bahwa lokasi Bu
kit Kerang merupakan tempat yang
angker

Lokasi cagar budaya Bukit Ke
rang terletak di Desa Mesjid, Keca
matan Bendahara, siang itu, 22 Juli
2020, cukup sunyi. Hanya tumpukan
kulit kerang yang tampak menye
rupai bukit kecil, sama
seperti namanya.

Warna ribuan atau
mungkin ratusan ribu
kulit kerang itu tampak
kusam dan kotor akibat
bercampur dengan ta
nah. Terlebih selama
puluhan atau ratusan
tahun tertimpa terik
matahari dan tetesan-
tetesan air hujan.

Bukit itu tingginya
sekitar dua hingga em
pat meter. Letaknya ha
nya sekitar tiga kilo

Sampah Purbakala Berupa
Bukit Kerang di Aceh Tamiang

meter dari Kantor Kecamatan Ben
dahara, atau sekitar 10 menit per
jalanan menggunakan sepeda mo
tor, kemudian dilanjutkan dengan
berjalan kaki.

Meski jaraknya hanya tiga kilo
meter, tapi tidak mudah untuk tiba
di tempat itu. Sebab lokasinya ber
ada di tengah-tengah perkebunan
kelapa sawit. Kondisi jalan menuju

lokasi itu pun cukup memprihatin
kan. Hanya berupa tanah keras ber
campur batu kerikil.

Belum lagi kondisi dari jalan
raya menuju ke tumpukan kerang
tersebut, yang harus menyeberangi
parit selebar kurang lebih tiga meter,
dan hanya menggunakan balok
kayu selebar kaki orang dewasa
sebagai jembatannya.

Cerita Bukit Kerang
Aceh

Situs cagar budaya itu
terlihat tidak terawat. Seba
gian pagar pembatas Bukit
Kerang sudah jebol, semen
tara bagian yang masih
utuh terlihat lusuh. Kesan
tidak terawat semakin kuat
saat melihat rumput-rum
put liar yang tumbuh di
situ. Bahkan di samping
gundukan tumbuhan seje
nis sirih, yang menutupi se
bagian tumpukan kulit

kerang.

Nuansa Mistis
Aroma khas lumpur menyeruak

ke dalam rongga penciuman saat
berada di tempat itu. Nuansa mistis
terasa sejak memasuki pintu pagar
situs. Lokasi dan suasana di situ me
mang sunyi. Bahkan menurut kete
rangan beberapa warga, tidak ba
nyak orang yang berani melintas di
situ saat hari mulai gelap.

Cerita mistis tentang Bukit Ke
rang itu sudah ada sejak zaman dulu.
Bahkan menurutnya sebagian orang
tua di kampungnya memercayai
bahwa tumpukan kulit kerang itu
merupakan kotoran raksasa atau taik
gergasi. Ada juga yang mengatakan
itu merupakan pintu gaib

Kepercayaan tentang adanya
hal mistis di Bukit Kerang semakin
kuat setelah ada beberapa orang
yang menemukan benda-benda
aneh dan sedikit tidak masuk akal
berada di sana.

Ada yang menemukan mang
kuk, tali kapal, jangkar kapal, hingga
ubur ubur yang masih hidup. Dan
dapat digunakan sebagai media
untuk pengobatan.

Sisa Peradaban Manusia Purba
Arkeolog Aceh sekaligus dosen

Universitas Syiah Kuala, Husaini
Ibrahim menjelaskan bahwa, tum
pukan kulit kerang (moluska) yang
berada di Kecamatan Bendahara,
Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
tersebut sebenarnya merupakan
sampah dapur dari manusia purba,
dalam bahasa Belanda sampah
dapur itu disebut kjoken mordinger.

Adanya sampah moluska itu,
kata Husaini, menjadi petunjuk
bahwa ada peradaban manusia pur
ba di wilayah Aceh pada masa itu.

Menurutnya, berdasarkan pene
litian, sekitar enam ribu hingga 10
ribu tahun lalu manusia prasejarah
datang ke Aceh Tamiang. Mereka
mendiami wilayah pantai timur
Sumatera.

“Dan moluska sendiri adalah
bahan makanan termudah yang bisa
ditemukan di sana. Dan pada masa
itu manusianya masih hidup berpin

dah pindah (nomaden),” kata
Husaini.

Bukit kerang semacam itu, kata
Husaini bukan hanya terdapat di
Desa Mesjid Kecamatan Bendahara
saja, tetapi juga ditemukan di Desa
Pangkalan, Kecamatan Kejuruan
Muda, Aceh Tamiang, yang dina
makan Bukit Remis.

Sebenaranya sampah praseja
rah jenis itu juga pernah ditemukan
di sepanjang pesisir pantai, tetapi
sampah-sampah purba itu akhirnya
habis. Hanya di Aceh Tamiang saja
yang tersisa. Sedangkan di daerah
lain di Aceh sudah hilang akibat
tergusur oleh bangunan dan sebab
lainnya. “Di Langsa hingga Lhok
seumawe pernah ditemukan. Bah
kan di Lhokseumawe sendiri pernah
ditemukan kapak Sumatera,”
lanjutnya.

Penelitian tentang kedua situs
bukit kerang itu sudah dilakukan
oleh arkeolog luar negeri sejak za
man penjajahan Belanda.

Jumlah kerang yang ada di si-
tus Bukit Kerang, lanjut Husaini,
sudah banyak berkurang. Salah
satu penyebabnya adalah masya-
rakat mengambilnya untuk digu-
nakan sebagai bahan baku kapur.

“Perlu upaya turun tanah peme
rintah dalam mempertahankan dan
menjaga cagar budaya yang sangat
berharga ini. Jika tidak, lambat waktu
situs ini akan hilang. Sebenarnya
Aceh wajib bangga masih memiliki
situs prasejarah ini. Sebab yang ma
sih utuh situs seperti ini hanya ada
di Perancis dan Malaysia,” kata dia.

Dia berharap agar situs ini
disosialisasikan atau diperkenalkan
kepada anak sekolah dan guru seja
rah, agar mereka menjadi lebih fa
ham.

“Karena situs itu mempunyai
nilai penting, sejarah, ilmu, pariwi
sata, dan banyak hal hal yang bisa
diambil. Sehingga keberadaannya
tidak hilang di telan masa. Sebab
cagar ini bisa rusak karena alam, bisa
rusak karena tangan manusia. Jadi
prinsipnya harus dilindungi sesuai
dengan perintah undangan unda-
ngan nomor 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya,” ujarnya.(*)

TELAGA BERAIR SUCI DAN
BERPENGHUNI IKAN DEWA YANG ABADI

berganti, artinya kondisi air tela
ga tidak akan terpengaruh oleh
cuaca hujan atau kemarau.

Ikan dewa atau hiu tawar
tersebut memiliki julukan lain di
lingkungan masyarakat Rambut
Monte dengan Ikan Abadi.

Diceritakan juga, asal usul
ikan dewa tersebut secara mistis
dipercaya oleh masyarakat Jawa
Barat sebagai jelmaan prajurit
Prabu Siliwangi yang dikutuk
karena membelot, dan cerita ter
sebut dipercaya oleh banyak ma
syarakat Jawa Barat dan seki

tarnya.
Meski kabar dari

Bandung menyatakan
ikan hiu tawar ini
sudah dibudidayakan
namun faktanya ben-
tuk dan wajah ikan hiu
tawar yang diterbitkan
oleh fihak peternak
sama fakta ikan dewa
yang ada Blitar itu
berbeda.

Telaga Rambut
Monte ini berada Di
Desa Krisik, Gandusari,
Talun - Kabupaten Bli
tar, Jawa Timur. (BI)

Hong Kong, BI - Berwisata ke te
laga tentunya sudah biasa, di Ka
bupaten Blitar, Jawa Timur. Ada
sebuah telaga yang terdapat ikan
dewa atau hiu tawar yang terma
suk dalam jajaran ikan purba.

Selain itu posisi telaga Rambut
Monte juga berada di lereng
gunung kawi lengkap dengan
pohon – pohon besar seperti ri
ngin yang usianya diprediksi
sudah seratus tahunan.

Telaga tersebut sudah cukup
terkenal di kawasan Blitar dengan
sebutan Rambut Monte. Selain
dapat menikmati kejer
nihan air telaga, peng
unjung juga bisa
memberi makan ikan
hiu tawar dengan se
puasnya.

Di telaga rambut
Monte ini suasana
nya sangat sejuk dan
nyaman, selain ikan
nya yang purba ada
lah mata air telaganya
yang tak pernah me
ngering meski dalam
kondisi kemarau pan
jang.

Selain keindahan

alamnya yang asri tersebut diatas,
Rambut Monte juga terkenal de
ngan kisah mistisnya.

Bahkan Rambut Monte juga
sering digu nakan oleh umat
Hindu untuk beribadah, salah
satunya untuk mengambil air suci
dari telaga yang dihuni oleh
kelompok ikan - ikan dewa yang
selalu sehat dan tak pernah ada
yang mati sejak begitu lamanya.

Air sumber Rambut Monte
selalu jernih dan berwarna kebi
ruan, konon air tersebut tidak
pernah berubah meskipun musim
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Berita Indonesia – Sering kita
mendengar kata “selebgram” kare-
na banyak sekali orang yang akhir-
nya bisa menjadi orang terkenal dan
banyak diundang di televisi karena
followernya yang berjibun dan
kontennya yang viral.

Seperti anak mantan PMI Keke-
yi yang berhasil menyedot perha-
tian hingga kini menjadi selegram
dan youtuber yang layak diper-
hitungkan di tanah air, hingga akhir-
nya dia bisa mengeluarkan lagu
yang  berjuduk kekeyi bukan bone-
ka yang beberapa bulan lalu sempat
menjadi trending topik no 1 di dunia
youtuber.

Lantas, apa itu aplikasi insta-
gram? bagi Anda yang sudah ter-

biasa dengan seluk beluk dunia
maya dan gadget tentu tak perlu
bertanya apa itu Instagram. Tapi
bagi yang baru saja mengenal
internet dan smartphone, aplikasi ini
pastilah terasa asing bagi mereka.

Tapi tak perlu bingung, karena
Anda bisa mempelajarinya dari
ulasan secara lengkap tentang
seluk-beluk Instagram mulai dari
definisi, fitur dan cara penggu-
naannya.

Apa itu Instagram
Instagram secara sederhana

dapat didefinisikan sebagai aplikasi
mobile berbasis iOS, Android dan
Windows Phone dimana pengguna
dapat membidik, meng-edit dan
mem-posting foto atau video ke
halaman utama Instagram dan
jejaring sosial lainnya.

Foto atau video yang dibagikan
nantinya akan terpampang di feed
pengguna lain yang menjadi fol-
lower Anda.

Sistem pertemanan di Instagram
menggunakan istilah following dan
follower. Following berarti Anda
mengikuti pengguna, sedangkan
follower berarti pengguna lain yang
mengikuti Anda. Selanjutnya setiap
pengguna dapat berinteraksi de-
ngan cara memberikan komentar
dan memberikan respon suka terha-
dap foto yang dibagikan.

Instagram awalnya dikembang-
kan oleh startup bernama Burbn,
Inc yang dimotori oleh Kevin Sys-
trom dan Mike Krieger. Di tangan
keduanya Instagram sukses mem-
buat raksasa jejaring sosial Face-

book bertekuk lutut sehingga ber-
sedia membelinya seharga $1 miliar,
akuisisi itu terjadi pada 9 April 2012.

Fitur-fitur Instagram
1. Kamera
Instagram mempunyai sejumlah

fitur-fitur unggulan yang membu-
atnya digemari oleh jutaan peng-
guna. Yang pertama adalah fitur ka-
mera, dimana lewat Instagram peng-
guna tidak hanya bisa mengunggah
foto dari galeri. Tetapi dapat juga
langsung membidik atau merekam
momen dari dalam aplikasi kemudian
mengedit, memberi caption baru
membagikannya.

2. Editor
Kedua, Instagram punya tool

editor yang menjadi tempat bagi
para pengguna untuk memoles foto
yang dijepret lewat kamera perang-
katnya. Di sini akan dijumpai 10 tool-
editor tingkat lanjut untuk mengatur
kembali pencahayaan, kontras dan

saturasi semudah menggerakkan
jemari tangan.

Di update terbaru Instagram ti-
dak lagi mengharuskan foto ber-
wujud kotak, tapi sudah mendu-
kung pilihan portrait dan juga land-
scape. Memberikan keleluasaan ke-
pada pengguna saat ingin memba-
gikan foto dengan sudut tangkapan
lensa yang lebih lebar.

3. Tag dan Hashtag
Sebagaimana jejaring sosial

pada umumnya, Instagram juga
punya fitur tag dan hashtag yang
fungsinya untuk menandai teman
atau mengelompokkan foto dalam
satu label.

4. Caption
Caption berfungsi layaknya

deskripsi, di sinilah pengguna bisa
memberikan sepatah dua patah kata
soal foto yang diunggah. Di sam-
ping tentunya menambahkan
hashtag.

5. Integrasi ke Jejaring
Sosial

Mengenal Instagram yang Sering
Membuat Orang Menjadi Artis

Seperti yang sudah disinggung,
Instagram juga memungkinkan
penggunanya untuk berbagi foto
atau video ke jejaring sosial lain
seperti Facebook, Twitter, Tumblr
dan Flicrk. Bila tool ini diaktifkan
maka setiap kali foto dibagikan,
secara otomatis Instagram juga akan
membagikannya ke jejaring sosial
yang sudah terhubung.

6. Cara menggunakan
Instagram

Setelah mengetahui sebenarnya
apa itu Instagram dan juga fitur-
fiturnya. Sekarang Anda tentu
merasa mantap untuk bergabung
dan menjadi anggota barunya.

Oke, sekarang unduh dahulu
aplikasi Instagram dari Google Play
Store atau App Store jika Anda
menggunakan perangkat iOS.

Setelah diunduh sekarang jalan-
kan aplikasi di ponsel Anda. Daf-
tarkan akun dulu, pakai email yang
valid atau jika ingin yang lebih mudah
Anda bisa login menggunakan akun
Facebook. Klik Login with
Facebook, kemudian saat muncul
jendela popup silahkan masukkan
email dan sandi Facebook Anda.

- Saat berhasil masuk, lengkapi
dahulu profil Anda. Tap menu pal-
ing kanan, lalu tap Edit Your Profile
dan lengkapi informasi diri Anda di
sana.

- Berikutnya carilah teman baru,
tap saja menu berikon kaca pembe-
sar kemudian ketikkan nama peng-
guna yang ingin Anda temukan.

- Klik profil pengguna yang
ingin dijadikan teman, kemudian
tap Follow untuk menjadi fol-
lower-nya.

- Dan jika sudah siap untuk
mem-posting foto pertama, tap ikon
kamera yang terletak di bagian
tengah menu lalu pilih salah satu
dari tiga pilihan. Gallery, photo atau
video. Selanjutnya silahkan dicoba
sendiri ya. Untuk tutorial berbagi
videonya sobat bisa baca di
panduan ini.(*)

Etika Berdagang di Media Sosial Agar Laris
menghapus pertemanannya.

4. Pasanglah Foto Profil
yang Menampilkan Produk
Unggulan Anda

Gantilah foto profil secara
berkala. Misalnya di jejaring
sosial Facebook, gantilah mini-
mal sebulan sekali dengan
produk yang memang Anda
jajakan, kemudian ganti juga foto
cover dengan yang lebih fresh.

5. Gunakan Kalimat yang
Menarik

Pelajarilah bahasa-bahasa
marke ting yang efektif, atau
sales letter pen dek yang
menggugah minat follo wer
untuk membaca. Sertakan baha

Berita Indonesia – Berdagang
di me dia soasial dimasa sekarang
meru pakan hal yang layak
diperhitung kan, terutama bagi
mereka yang tak bermodal atau
bermodal tipis dan ingin cepat laris.

Tapi tanpa langkah yang tepat,
memasarkan produk via jejaring
sosial atau medsos juga akan ber
ujung bencana yang akan merugi
kan usaha kita. Lalu bagaimakah
ca ra dan etika berjualan yang disa
rankan oleh para pelaku yang telah
berpengalaman.

Berikut ada 10 tips berdagang
yang kami rangkum dan bisa
langsung dipraktekan:

1. Targetkan Pengguna

Potensial
Tidak semua indi-

vidu dapat menerima
penawaran produk
tertentu. Beberapa
orang hanya menun-
jukkan minat kepada
produk spesifik yang
dibutuhkan atau
digemari. Misalnya
seorang perem puan
muda yang gemar
dengan ak sesori
perak tidak akan menun jukkan
ketertarikan ketika ditawari produk
kesehatan.

Sama halnya dengan seorang
penggemar klub Real Madrid tidak
akan tertarik membeli jersey Barce

lona atau Atletico Madrid. So, tar
getkan penawaran Anda ke pasar
potensial, tutorial lengkapnya
dapat Anda baca di artikel ini.

2. Gunakan Hashtag

Saat mem-posting
foto atau penawaran dis-
kon, gunakanlah hashtag
yang sesuai dan selipkan
satu hashtag populer.
Tujuannya agar posting-
an Anda dapat dengan
mudah terindeks dan
ditemukan.

3. Tandai Hanya
Pelanggan, Jangan Acak

Memberi tanda pada
foto atau status di jejaring sosial
yang mendukung fitur ini memang
efektif menarik perhatian orang.
Tetapi sembarang memilih orang
dapat berujung pada pelaporan
spam atau paling buruk ia akan
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follow media sosial berita
indonesia agar selalu
mendapatkan berita
terupdate dari kami;

beritaindonesiahongkong

beritaindohk

@Beritaindo_HK
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Berita Indonesia - Sakit tenggo-
rokan bisa diatasi dengan beberapa
cara alami. Berikut 6 cara alami untuk
mengatasi sakit tenggorokan
dikutip dari Healthline.

1. Air garam
Garam memiliki keku

atan untuk membunuh bak
teri yang ada di mulut dan
tenggorokan, termasuk me
mecah lendir yang pekat
penyebab batuk. Berkumur
dengan segelas air hangat
yang diberi satu sendok
teh garam dapat membantu
mengobati radang tenggo
rokan. Lakukan sebanyak

MENGATASI SAKIT TENGGOROKAN SECARA ALAMI
dua kali setelah sikat gigi pagi dan
sebelum tidur.

2. Madu murni
Madu dicampur dalam teh atau

diminum langsung adalah obat
alami untuk sakit tenggorokan.

Madu bahkan lebih efektif
dalam menghilangkan
batuk pada malam hari
daripada obat batuk biasa.
Penelitian lain menun-
jukkan bahwa madu
adalah penyembuh luka
yang efektif, yang berarti
madu dapat memban tu
mempercepat penyembu
han sakit tenggorokan.

3. Teh chamomile
Teh chamomile telah lama

digunakan untuk mengatasi sakit
tenggorokan. Menghirup uap teh
chamomile dapat membantu
meredakan gejala pilek termasuk
sakit tenggorokan.

Minum teh chamomile juga

memberikan manfaat yang sama,
bahkan dapat merangsang sistem
kekebalan untuk membantu tubuh
melawan infeksi yang menyebabkan
sakit tenggorokan.

4. Soda kue
Berkumur dengan soda kue

dicampur dengan air garam dapat
membantu meringankan sakit
tenggorokan. Berkumur dengan
larutan ini dapat membunuh bakteri
dan mencegah pertumbuhan ragi
dan jamur.

Campur 1 gelas air hangat, 1/4
sendok teh soda kue, dan 1/8
sendok teh garam. Kumur setiap tiga
jam.

5. Air putih
Minum air  putih

yang banyak dapat
meredakan sakit radang
tenggorokan secara ala
mi. Sebaiknya minum
air putih hangat secu-
kupnya.

6. Cuka apel
Cuka sari apel (ACV)

memiliki banyak kegu
naan antibakteri alami.
Sejumlah penelitian me
nunjukkan efek antimi
kroba dalam mengatasi
infeksi. Karena sifatnya
yang asam, maka dapat

digunakan untuk mem bantu meme-
cah lendir di tenggorokan dan meng
hentikan penyebaran bak teri.

Jika merasakan sakit tenggoro-
kan, cairkan 1 hingga 2 sendok ma-
kan ACV dalam satu cangkir air dan
berkumurlah. Ulangi dua kali per jam
untuk hasil maksimal. (*)

Berita Indonesia - Radang tenggo-
rokan paling sering terjadi pada ba-
gian belakang tenggorokan atau
faring, kondisi ini dikenal sebagai
faringitis.

Selain itu juga dapat terjadi pada
organ di sekitarnya, seperti pera-
dangan pada amandel atau tonsil
(tonsilitis), radang atau pembeng-
kakan kelenjar adenoid di hidung, atau
peradangan pada pita suara (laringitis)
yang kerap ditandai dengan suara
yang serak. Kondisi-kondisi ini
seringkali terjadi bersamaan.

Umumnya radang tenggorokan
akut bisa membaik dalam kurun
waktu 5 sampai 10 hari meski tanpa
pengobatan.

Ada beberapa gejala seseorang
mengalami radang tenggorokan
akut, di antaranya:
- Tenggorokan terasa sakit, ter
utama saat menelan
- Sensasi kering pada tenggo rokan
- Munculnya demam yang ri ngan
- Mengalami rasa tidak nyaman saat
berbicara
- Munculnya batuk yang meng
ganggu
- Pembengkakan kelen jar getah

bening sekitar le her.
Namun penderita yang
memiliki keluhan – keluhan
lebih berat disarankan untuk
segera memeriksakan diri ke
dokter, terutama jika terjadi
keluhan radang tenggoro
kannya terus terjadi hingga
lebih dari 10 hari dan ber
tambah parah. Terutama jika
disertai keluhan seperti kesu
litan bernapas, tidak mampu
mene lan, kesulitan membuka mulut,
pem bengkakan pada wajah atau
leher, nyeri telinga, darah pada liur
atau dahak, dan demam tinggi.

Bagaimana Cara Meredakan
Radang Tenggorokan Akut?

Serangan radang tenggorokan
akut biasanya hanya terjadi dalam
beberapa waktu saja. Selama meng
alami radang tenggorokan, hinda
rilah beberapa hal yang bisa mem
perparah kondisi atau menyebab
kan iritasi bertambah seperti mero
kok atau mengonsumsi makanan ga
ring dan berminyak.

Bila Anda merasa kesulitan un
tuk mencari dokter spesialis ter

dekat, yuk, temukan dokter pilihan
Anda di website Alodokter.

Selain itu, beberapa langkah di
bawah ini juga dapat membantu
meringankan intensitas radang
tenggorokan akut:

Perbanyak minum air putih
Kekurangan cairan atau dehi

drasi dapat memperparah gejala ra
dang tenggorokan. Anda juga bisa
mengonsumsi minuman hangat
seperti campuran teh lemon dengan
madu, agar tenggorokan terasa
lebih nyaman.

Mengonsumsi makanan lembut
Sementara pilihlah jenis makanan

yang lembut dan tidak
mengganggu atau me lukai
tenggorokan yang se dang
meradang. Misalnya sup,
bubur ayam, atau nasi tim,
pastikan tidak terlalu panas.

Berkumur dengan air
garam

Tindakan ini dipercaya
mampu membantu
mengurangi keluhan pe

radangan pada tenggorokan. Laku
kan pada tenggorokan (gargle) 2
hingga 3 kali sehari, menggunakan
campuran setengah cangkir air
putih dan seperempat sendok ga
ram. Namun hindari lakukan
aktivitas ini pada anak-anak yang
masih terlalu kecil, atau belum
mampu meludah.

Menghirup udara lembap
Udara lembap pada saluran

napas bagian atas akan membantu
membersihkan lendir dan cairan
akibat peradangan. Hindari terlalu
lama berada dalam ruangan ber-AC,
atau gunakanlah pelembap udara
(humidifier).

Jangan terlalu banyak
bersuara

Penggunaan pita suara secara
berlebihan dapat memperparah ra
dang tenggorokan. Agar radang
cepat sembuh, maka minimalkan
penggunaan pita suara dengan
kurangi berbicara, setidaknya hin
dari bersuara keras.

Berhenti merokok
Jika Anda seorang perokok, disa

rankan untuk segera menghentikan
kebiasaan tersebut.

Hal ini akan memberikan efek
positif terutama jika radang
disebabkan oleh infeksi. Berhenti
merokok akan membuat waktu
penyembuhan lebih cepat.

Selain mempraktikkan beberapa
cara untuk mempercepat proses
penyembuhan radang tenggorokan
akut di atas, pasien dianjurkan untuk
mencukupi istirahat. Hal ini dibu
tuhkan untuk mendukung tubuh
melawan penyebab radang selama
menghadapi gangguan tenggoro
kan ini.

Jangan ragu untuk kunjungi
dokter guna mendapatkan pengo
batan yang dibutuhkan, sesuai
dengan kondisi yang dialami.
(Alodokter ).

Mengenali Gejala Radang Tenggorokan Akut
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1. Jahe atasi rambut tipis dan kusam
Salah satu bahan terbaik untuk mengatasi

kerontokan dan kerusakan rambut. Hal ini
meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala
dan mengarah pada pertumbuhan dan kilau
rambut.

Untuk membuat semprotan, Anda
membutuhkan 2 sendok makan jus jahe segar
dan secangkir air.

Tuang keduanya dalam kaleng semprot
dan kocok dengan baik. Semprotkan larutan
tersebut dua jam sebelum Anda berencana
untuk mencuci rambut. Gunakan sekali setiap
minggu untuk hasil terbaik.

2. Lidah buaya kurangi ketombe
Sebagai kondisioner alami, lidah buaya

bisa mengurangi jumlah ketombe dan
membuat rambut Anda bebas kusut.

Untuk menyiapkan semprotan rambut,
Anda membutuhkan secangkir air hangat,
satu sendok makan gel lidah buaya atau jus
dan 5 tetes minyak lavender esensial.

Campur semuanya dan tuangkan ke dalam
botol semprot. Kocok sebelum digunakan.
Semprotkan dengan baik pada rambut basah
atau sedikit pada rambut kering.

3. Air mawar mengurangi minyak

Mengatasi Rambut Tipis dan Kusam

Menghilangkan ketombe dan mengurangi
tingkat minyak dari kulit kepala kita. Itu
membuat rambut kita terlihat lebih bersinar
dan segar serta melindunginya dari kerusakan
rambut. Untuk menyiapkan ekstraknya, Anda
perlu meletakkan beberapa kelopak mawar ke
dalam panci dan biarkan mendidih dengan api
sedang selama sekitar 20 menit. Setelah

kelopak kehilangan warnanya, Anda bisa
membuangnya dan membiarkan air menjadi
dingin. Kemudian Anda bisa menuangkannya
ke dalam botol semprot dan mengoleskannya
ke rambut Anda.

4. Witch hazel membersihkan kulit
Tidak hanya baik untuk kulit tetapi juga

merupakan bahan yang bagus untuk rambut.
Ini benar-benar membersihkan dan
membersihkan kulit kepala kita dari minyak
berlebih dan berminyak serta mengembalikan
kehalusan dan kilau rambut kita. Yang Anda
butuhkan hanyalah ½ cangkir witch hazel, air,
dan 40 tetes minyak esensial. Campur semua
bahan ini dan tuangkan ke dalam botol
semprot. Kocok dengan baik dan aplikasikan
secara menyeluruh ke akar. Anda bisa
menggunakannya setiap hari atau 3 kali
seminggu untuk hasil terbaik.

5. Biji fenugreek meremajakan kulit
Biji-bijian in kaya akan vitamin A, K dan

C, yang meremajakan dan merevitalisasi
rambut. Tidak hanya membuat rambut kita
kuat tetapi juga bermanfaat untuk pertum-
buhan rambut. Untuk menyiapkan hair spray,
Anda bisa merendam bijinya dalam air dan
membiarkannya semalaman.

Keesokan harinya, tuangkan larutan air
ke dalam kaleng penyemprot dan oleskan di
atas kepala. Biarkan istirahat selama sekitar
20 menit dan kemudian bilas hingga bersih.
Ulangi proses ini setiap minggu dan rasakan
kualitas rambut Anda yang sangat
berbeda.(dwk)

Berita indonesia - Kulit
jeruk memang memiliki
banyak banyak manfaat, dari
pengusir nyamuk hingga
untuk membersihkan muka
secara alami. Seperti diketahu
jika kulit jeruk memiliki kandu-
ngan vitamin C dan kaya
antioksidan. Senyawa ber-
manfaat ini cukup memadai

untuk melawan radikal bebas
yang ada di tubuh.

Memanfaatkan kulit
jeruk menjadi pembersih
alami

Kulit jeruk adalah pem-
bersih alami yang mem-
bersihkan kulit Anda dari
intinya. Oleh karena itu, kulit

Melawan Radikal Bebas
dengan Kulit Jeruk

jeruk membuat Anda jauh
dari jerawat dan masalah
wajah lainnya. Kulit jeruk
ternyata memiliki banyak
manfaat.

Menghapus bintik hitam
Kulit jeruk memiliki zat

pemutih alami yang membuat
kulit Anda lebih cerah dan

jernih. Karena itu, ketika
Anda menggunakan kulit
jeruk, noda atau bintik

hitam pada wajah akan
berkurang

Anda bisa gunakan

kulit jeruk 3 kali dalam
seminggu jika memiliki kulit
berminyak. Jika tidak,
cukup menggunakannya 2
kali seminggu.

Menghapus tanning
Kulit jeruk memiliki efek

anti-tanning yang menghi-
langkan hasil tanning dari
kulit secara alami. Apalagi
jika Anda menggunakan
masker kulit jeruk ini 2 kali
seminggu, maka akan
melindungi kulit Anda dari
sinar UV yang berba-
haya.(ahl)

ngun interaksi yang baik. Setiap
hari pastikan Anda menjawab
pertanya an yang dikirimkan fol-
lower. Respon harus baik, jelas dan
terperinci.

10. Sesekali Buatlah Status
atau Posting-an yang Bersifat

Personal atau Sesuai Tren
Jualan sih jualan, tapi sesekali

tidak ada salahnya membuat sta-
tus atau posting-an yang bersifat
perso nal atau mengomentari
berita yang sedang hot. Hal ini
untuk membuat Anda membaur
seperti akun-akun lainnya.

Jejaring sosial
bisa jadi lumbung
emas jika dikelola
dengan benar. Dan
yang tak kalah pen-
ting adalah menjaga
reputasi dan nama
baik. Sebab jika seka-
li saja membuat kesa-
lahan fatal, semua
orang akan menge-
tahuinya dalam hitu-
ngan menit. (*)

atau dorongan halus untuk melihat
produk-produk Anda.

6. Hindari Kampanye Negatif
Terhadap Pesaing

Persaingan adalah hal biasa,
jadi jangan membuat kampanye
negatif seperti misalnya menjelek-
jelekkan produk pesaing.

Sebab di dunia online, semakin
tertindas seseorang maka semakin
banyak dukungan didapatkan.
Sebaliknya, semakin menindas
maka semakin tidak disukai. Be a
good seller!

7. Tiru Metode Marketing
Flash Sale

Maksudnya begini, sesekali gu
nakanlah bahasa penawaran yang
di dalamnya terdapat batas waktu.
Misalnya penawaran diskon de
ngan waktu hanya beberapa hari.
Atau penawaran bebas ongkos ki
rim dengan pembelian minimal
sekian dengan batas waktu sampai
sekian hari.

8. Bangun Komunikasi
dengan Pelanggan

Di jejaring sosial biasanya ada
fitur notifikasi hari ulang tahun
teman. Nah, bangunlah hubungan
personal dengan follower dan
pelanggan dengan mengucapkan
selamat ulang tahun kepada

mereka. Atau jika ia adalah
pelanggan setia, berikan hadiah
kecil. Tak ada salahnya, ini akan
membuat mereka merasa semakin
dekat dengan Anda dan seperti
halnya investasi, di masa depan
mereka akan menjadi aset
berharga.

9. Berikan
Respon dengan
Cepat

Banyak pelaku e-
commerce yang
menganggap bahwa
jejaring sosial
hanyalah tempat
berbagi dan promosi,
wetelah itu selesai.
Pada hal lewat media
ini perlu juga diba
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UATU ketika ada seorang nenek datang
ke rumahku, saat itu waktu
menunjukkan pukul 01:00 WIB dan aku
pun sedang tertidur  lelap, ia meminta

tolong untuk memeriksa cucunya menderita
demam tinggi.

“ assalamualaikum pak dokter “ sambil
mengetuk pintu rumah.

“ waalaikumsalam, ada apa  Nek ? Ada
yang bisa saya bantu?  “ jawabku.

“ tolong cucu saya dok, demamnya ga
turun-turun dari kemarin. “  sahut nenek
dengan perasaan panik.

“ kenapa ga di bawa ke rumah sakit Nek? “
tanya aku.

“Saya ga punya uang pak“ jawab nenek.
Dan aku akhirnya memeriksa cucu nenek

tersebut, lalu aku kasih obat penurun demam.
“ terimakasih dok, saya hanya uang

segini. “ kata nenek sambil memegang uang
Rp 15000

“ sama sama nek , ga usah uangnya
simpan saja, saya ikhlas kok nek, sudah
kewajiban saya membantu orang lain  “ jawab
aku.

Tiba-tiba terdengar suara ‘kriiiiing kriiing”,
ternya itu suara alarm jam dan aku pun
terbangun dari  tidurku.

“ waaaah ternyata semua itu hanya mimpi
“ kata aku.

Aku adalah siswa kelas 2 SMA, cita-cita
ku memang ingin menjadi dokter, alasan aku
ingin menjadi dokter adalah ingin menolong
orang yang tidak mampu, sama seperti ku
ayahku hanya seorang petani dan ibuku
seorang pembantu rumah  tangga, itulah yang
menyebabkan aku ingin menjadi dokter dan
menjadi orang yang sukses.

Suatu hari hari ayahku jatuh sakit dan
terpaksa tidak bisa bekerja menafkahi
keluarga, aku sempat ingin berhenti sekolah
dan Bekerja untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, tetapi ibuku melarang ku untuk
berhenti sekolah.

“Bu lebih baik aku berhenti sekolah saja
dan Bekerja, aku tidak tega melihat ibu bekerja
sangat keras untuk memenuhi biaya berobat
ayah dan sekolah ku “ kata aku.

“ jangan nak ibu masih mampu membiayai
berobat ayah dan sekolah  mu, kamu harus
punya cita-cita yang tinggi dan jadi orang
sukses, kamu fokus aja belajar jangan pikirkan
biaya sekolah, itu adalah tanggung jawab ibu
dan ayah  “ jawab ibuku

Perkataan ibu itulah yang membuat aku
semangat dalam belajar.

Tidak terasa aku sudah duduk dikelas 3
SMA, disini aku berfikir tentang masalah
biaya perkuliahan kedokteran sangat lah
mahal, dan orang tua ku tidak akan mungkin

Semua Berawal Dari Mimpi

S

Tidak seper ti biasanya hari ini
pasienku sangat  ramai, banyak
pasienku yang menderita penyakit
demam berdarah, walaupun
sedikit lelah tetapi aku harus
melayani pasien dengan baik,
karena itu adalah tanggung
jawabku sebagai dokter. Aku
sangat senang dengan profesi ku
saat ini karena bisa membantu
dan menolong banyak orang.

Oleh: Hanif Nurmajid
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bisa membiayai karena biayanya mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Aku
pun sangat bingung memikirkan masalah itu, beruntung aku mempunyai se
orang guru yang sangat peduli padaku, beliau selalu memotivasi dan mem
bantu ku, namanya Bu Dewi, seorang guru biologi, beliau sangat men-
dukung ku untuk melanjutkan kuliah kedokteran, karena, katanya aku sangat
berprestasi di sekolah, beliau selalu memberikan informasi tentang beasiswa.

Singkat cerita, aku berhasil lulus dari SMA dan mendapatkan nilai yang
memuaskan, aku pun berhasil diterima di universitas ternama di Indonesia
fakultas orang tua ku sangat bangga atas pencapaian ku saat  ini, orang
tuaku selalu berpesan kepada ku agar kelak aku menjadi orang yang sukses
jangan sombong dan tetap rendah hati. Perkataan itu selalu berbekas
dikepala ku.Setelah beberapa tahun aku pun lulus dan menjadi seorang
dokter, sungguh perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai semua ini, aku
percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan mimpiku menjadi
kenyataan.(*)

1. Refreshing
Lama-lama berkutat dengan

satu plot cerita, kita bisa pusing
sendiri & kehilangan perspektif.
Nah, coba tinggalkan novel itu
beberapa hari, lalu relaks. Ambil
waktu untuk baca buku atau nonton
film. Cari suasana baru. Pergi ke
tempat-tempat yang biasanya ngga
pernah kamu kunjungi, lalu amati
alam dan orang-orang di sekitar
kamu.

Tujuan dari semua kegiatan ini
adalah memberi input-input dan
impuls-impuls baru ke otak kamu
agar… tadaaa! Muncullah ide-ide
kreatif yang baru.

2. Dream Away
Setelah otak seger, ambil waktu

untuk bengong-bengong dan

melamun. Biarkan imajinasi kamu
berkelana. Proseslah ide-ide baru
yang kamu temui selagi refreshing
kemarin-kemarin ini. Bayangkan
berbagai kemungkinan dan skenario
untuk tokoh kamu.

Karena masih dalam tahap
menggodok ide di kepala, jangan
ragu-ragu untuk menjelajahi
imajinasi TERLIAR & TERGILA

kamu. Adegan macam apapun
boleh, kombinasi seperti apa saja
mungkin. Tentunya, saat ide-ide
tersebut dituangkan ke dalam
tulisan, kita harus membuatnya
logis dan masuk akal, tapi dalam
tahap penggalian ini, kamu bebas.
Tuliskan saja semua ide yang
muncul tanpa penyaringan.

3. Gali Tokoh
Cara lain untuk mencari ide

adalah dengan menggali tokoh
utama kamu. Sebenarnya, ini adalah
salah satu langkah yang wajib
dilakukan waktu kita membuat plot.
Sebagai penulis, kita wajib
mengenal tokoh utama kita, kan?
Nah, seperti apa sih dia sebenernya?

Misal, tokoh utama kita
pemarah. Kita harus mengetahui

kenapa dia menjadi pemarah seperti
itu. Apa ada kejadian tidak enak
yang terjadi di masa lalunya? Siapa
penyebabnya? Lalu, apa yang dia
lakukan di situasi-situasi tertentu
yang menunjukkan bahwa dia
pemarah? Apakah kita sudah cukup
menonjolkan sifat pemarahnya ini?

Biasanya, setelah mengetahui
latar belakang tokoh kita dengan
lebih dalam, kita otomatis tahu
tindakan selanjutnya yang akan dia
ambil dalam alur cerita kita.

4. Keinginan Tokoh
Hal lain yang wajib diketahui

penulis adalah goal alias hal yang
paling diinginkan tokoh utama kita
dalam cerita ini. Cinta? Memper-
tahankan pekerjaan? Menyela-
matkan seseorang?

Contohnya, dalam cerita The
Lord of the Rings (LOTR), tujuan
utama para tokoh adalah meng-
hancurkan sebuah cincin.

Selanjutnya, karanglah berbagai
rintangan yang menghalangi tokoh
kita untuk mencapai tujuan itu.
Dalam LOTR, berbagai bahaya dan
tantangan muncul saat Frodo dkk
berusaha mencapai Mount Doom
untuk menghancurkan cincin
terkutuk itu.

Kreatiflah dalam menciptakan
rintangan. Rintangan tidak melulu
harus datang dari pihak antagonis,
tapi bisa juga dari orang keper-
cayaan tokoh kita (misal: perteng-
karan, pengkhianatan). Rintangan
juga bisa datang dari diri tokoh
utama kita sendiri (misal: tidak
percaya diri, malas, dsb).

Selamat Mencoba.(*)

Tips Nulis: Menanggulangi Ide Cerita Macet

“AYO BERANGKAT SEKOLAH”
Mentari telah terbit di ufuk timur. Tapi
Faisal masih saja tak beranjak dari
tempat tidurnya. Burung-burung
berkicauan menambah indahnya
suasana pagi itu. Mentari semakin
meninggi dan terlihat pagi ini sangat
cerah.

Faisal adalah murid kelas VII di
SMP bina harapan. Ia tampak malas
untuk bangun, padahal hari ini adalah
hari selasa yang artinya ia harus
berangkat ke sekolah. Ibunya lekas
membangunkan Faisal karena jam telah
menunjukkan jam 6.15.

Tapi ia tampak malas untuk bangun
dan tak mau untuk sekolah lagi. Ibunya
membangunkan Faisal tetapi ia masih
saja berbaring di tempat tidur. “Faisal
tidak mau sekolah lagi bu,” jawab Faisal
sambil menggeliat.

Ibunya bingung dengan sikap
Faisal, padalah ia adalah anak rajin dan
pandai di sekolah. “Kalau Faisal tidak
sekolah, besuk mau jadi apa? Apa tidak
kasihan dengan ibu?”, tanya ibunya.
“Tapi pendidikan saat ini sudah rusak
bu, hanya orang-orang kaya yang
mendapat pelayanan baik dari sekolah,

sedangkan orang-orang miskin seperti
kita sering dianggap bodoh dan nakal.
Beasiswa juga hanya diberikan pada
anak-anak pandai saja, lantas dimana
tugas pendidikan untuk merubah sikap
dan perilaku menjadi lebih baik bu?
Akibat biaya pendidikan yang mahal
sekarang ini, banyak pejabat yang
korupsi dan akhirnya akan melahirkan
koruptor-koruptor baru. Jadi apa gunanya
Faisal sekolah lagi bu?”, bantah Faisal.

“Jadi Faisal prihatin dengan kondisi
pendidikan saat ini? Lantas apa yang
ingin Faisal lakukan untuk
mengubahnya?”, Tanya ibu. “Ya Faisal
ingin mengubah sistem pendidikan di
negara ini bu”. “Lantas bagaimana cara
Faisal mewujudkan cita-cita tersebut?”,
Ibu kembali bertanya. “Ya dengan
sekolah yang baik bu,” jawab Faisal.
“Nah itu Faisal tau. Sekarang lekas
mandi dan berangkat ke sekolah ya nak”.

Akhirnya Faisal mau berangkat ke
sekolah. Ibunya pun merasa lega
anaknya mau berangkat kesekolah lagi.
Beberapa menit kemudian Faisal sudah
siap berangkat ke sekolah dan
berpamitan kepada ibunya.(*)



SIRAMAN ROHANI 23  EDISI 207/SEPTEMBER/2020

Jawab Ustad
Waktu Subuh adalah waktu para

malaikat turun dengan membawa
rahmat, berkah dan sakinah; waktu
di mana Allah memerintahkan
hamba-hamba-Nya untuk ber mu-
najat dan bersimpuh di hadapan-
Nya. Solat Subuh memiliki penga-
ruh yang sangat besar dalam
banyak hal. Ia dapat memberikan
kekuatan iman, kesempurnaan
ibadah, kesucian jiwa, ketenteraman
hati dan kejernihan fikiran. Orang
yang solat Subuhnya tepat waktu
akan membuat kepribadiannya
sangat berkharis matik, wajahnya
ber cahaya, sangat toleran, jujur,
rajin, sehat jasmani dan rohani, tak
kenal lelah dan berlapang dada.

 Untuk mendapatkan keistime
waan di atas, ada beberapa tip di
bawah ini yang dapat membantu
kita untuk melawan kemalasan dan
menolak bisikan setan ketika subuh
menjelang, agar kita kita dapat
bangun pada waktu subuh dengan
mudah:

1. Meninggalkan kemung
karan dan kemaksiatan

Seseorang yang telah mela
kukan kemak siatan sebelum tidur
seperti berpacaran, ber senang-
senang di night club, berselingkuh,
minum-minuman keras, berjudi,
menipu orang, nonton film biru,
berperangai buruk, mengadu domba
dan lain sebagainya maka orang
tersebut telah terperangkap oleh
jeratan setan. Orang yang telah
terperangkap tadi sudah dipastikan
akan sangat sulit sekali bangun
untuk melakukan solat subuh tepat
pada waktunya. Oleh karenanya,
seseorang yang melakukan
kemaksiatan dan enggan bertaubat
kepada Allah sebelum tidur maka
sesungguhnya dia telah terjerat
setan. Jika dia telah terjerat setan
maka dia telah menjadi tawanannya.
Jika dia telah menjadi tawa nannya
maka dia telah menjadi milik setan
yang menawannya dan terserah
kepada penawannya kapan dia akan
dibebaskan. Yang jelas, setan

hanya akan membebaskan tawa
nannya itu setelah waktu subuh
berlalu.

Allah berfirman:”Barangsiapa
yang berpaling dari pengajaran
(Rabb) Yang Maha Pemurah, Kami
adakan baginya setan (yang menye
satkan) maka setan itulah yang
menjadi teman yang selalu
menyertainya. Dan sesung guhnya
setan-setan itu benar-benar meng
halangi mereka dari jalan yang benar
dan mereka menyangka bahwa
mereka mendapat petunjuk.” (Az-
Zukhruf:36-37)

2. Tidur lebih awal.
Tidur lebih awal merupakan

langkah yang terbaik untuk
seseorang yang menginginkan
solat subuh dikerjakan tepat pada
waktunya. Karena dengan tidur

lebih awal dia akan me rasa enak dan
mudah untuk bangun. Seba liknya,
orang yang membiasakan tidur nya
terlalu lewat malam maka akan
susahlah dia untuk bangun subuh
karena terlalu letih dan mengantuk.
Kalau sudah merasa letih dan
mengantuk, maka akan mudahlah
bagi setan untuk membisiki
telinganya untuk menang guhkan
solat subuhnya.

3. Tidur dalam keadaan

Cara agar Dimudahkan Shalat Subuh Tepat Waktu
berwudhu

Jika kita tidur dalam keadaan
berwudhu maka sudah bisa
dipastikan setan akan takut
mendekati kita. Jika setan sudah
tidak berani mendekati kita maka
akan mudahlah bangun dari tempat
tidur kita. Nabi SAW bersab
da:”Barangsiapa tidur dalam
keadaan suci, ada malaikat yang
bermalam di rambutnya. Tidaklah
dia bangun melainkan malaikat itu
berkata,:” Ya Allah! Ampunilah
hambu-Mu, si Fulan; sesung-
guhnya dia tidur dalam keadaan
suci.”

4. Membaca do’a dan tidur
dalam posisi miring ke kanan

Disunnahkan membaca do’a
sebelum tidur dan berusaha untuk
memulai tidur dalam posisi miring

ke kanan. Nabi SAW ber
sabda:”Jika kalian mendatangi
tempat tidur mu, berwudhulah
seperti wudhumu untuk sholat.
Kemudian berbaringlah pada sisi
kanan tubuhmu dan berdoalah: ‘Ya
Allah, aku pasrahkan diriku kepada-
Mu, aku serahkan urusanku
kepada-Mu, dan aku sandarkan
punggungku kepada-Mu, saat
senang dan saat takut kepada-Mu.
Tidak ada tempat berlindung dan
tempat berlari dari-Mu selain

Tanya Ustad
Saya ingin sekali melakukan shalat subuh tepat waktu
karena adanya keistimewaan-keistimewaan yang
diberikan oleh Allah kepada pelakunya. Namun, untuk
melakukannya sangat susah sekali walaupun segala
upaya telah dilakukan. Bagaimanakah caranya agar
diberikan kemudahan untuk melakukannya tepat pada
waktunya? Mohon pencerahan dari Bapak dan saya
ucapkan terima kasih.

Linda, Causeway Bay

kepada-Mu. Aku beriman kepada
kitab-Mu yang Engkau turunkan
dan kepada nabi-Mu yang Engkau
utus.’  Maka jika engkau mati, kamu
mati di atas fitrah. Jadikanlah
kalimat-kalimat itu ucapan terak-
hirmu.” (Bukhari)

5. Membaca ayat Kursi
Jika anda membaca ayat Kursi

sebelum tidur, maka sudah pasti
setan akan menjauhi kita pada
malam itu dan kita akan mudah
bangun untuk melakukan solat
Subuh. Diriwayatkan bahwa bahwa
setan datang mencuri kurma zakat.
Abu Hurairah menangkapnya dan
melepaskannya tiga kali. Pada kali
yang ketiga Abu Hurairah meng
ancam,” Sungguh aku akan memba-
wamu ke hadapan Rasulullah dan
ini adalah kali yang terakhir. Engkau
telah berjanji untuk tidak kembali
tetapi kamu tetap kembali.”
Lepaskan aku! Aku akan menga-
jarkan kepadamu beberapa kali-
mat, dengannya Allah menda-
tangkan manfaat bagimu,” kata-
nya. “Baiklah, apa kalimat-kali-
mat itu?” Tanya Abu Hurairah.”
Jika kamu menuju tempat tidurmu
bacalah ayat Kursi. Sungguh pen-
jaga dari Allah tetap menjagamu
dan setan tidak akan mende-
katimu sampai pagi….” (Bukhari)

6. Berniat bangun untuk
melaksanakan solat subuh.

Sebelum tidur, pasangkan niat
dan tekad bulat kita terlebih dahulu
supaya kita bisa bangun subuh,
bahkan bangun untuk solat sunnah
tahajjud. Nabi SAW bersabda:”
Barangsiapa mendatangi tempat
tidurnya lantas dia berniat untuk
bangun shalat malam, maka jika dia
tidak bangun sampai Subuh,
dituliskan baginya (pahala) apa
yang diniat kannya. Sementara
tidurnya adalah shadaqah baginya
dari Tuhannya”(Nasai)

7. Menggunakan alat bantu.
Gunakan alat-alat bantu untuk

mem bangunkan kita seperti jam
beker atau hand phone. Atau
meminta bantuan orang lain untuk
membangunkan kita.

8. Segera bangun jika kita
mendengar jam beker berbunyi
atau azan dikuman dangkan.

Jika anda mendengar jam beker
berbunyi atau azan Subuh
dikumandangkan maka segeralah
tendang selimut kita, bangun serta
baca do’a. Tinggalkan ranjang kita
sambil berdzikir kepada Allah.
Cepat-cepatlah berwudhu dan
tunaikan sholat.

Semoga Allah (swt) memberikan
kemudahan kepada kita untuk
berqiyamullail dan shalat shubuh
tepat waktu.(*)

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda
dan Kegelisahan Anda tentang syariat Is-
lam pada Ustad Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk

KONSULTASI ISLAM

Sholat memiliki tiga makna, yaitu
doa, pemberkahan, dan pengagu-
ngan.

Sholat disebut doa, karena
semua aktivitas yang ada di
dalamnya meliputi doa. Sholat
diartikan sebagai keberkahan,
karena keluhuran dan pertumbuhan
nilai sesuatu dapat diproses
memalui ibadah Sholat.

Sholat juga berarti penga-
gungan karena Sholat mengandung
ungkapan pengagungan kepada
Allah.

Sedangkan secara istilah
syariat, sholat adalah ibadah kepa-
da Allah yang berbentuk ucapan
dan perbuatan yang diketahui lagi
khusus, dimulai dengan takbir dan
diakhiri dengan salam.

Makna Sholat




