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Hong Kong, BI - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
membuka mata terkait banyaknya aksi unjuk rasa
oleh berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi
tersebut berkaitan dengan penolakan Undang-
Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

“Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan
oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah
memahami suasana psikologis dan kekecewaan
masyarakat. Perlu dialog dengan elemen masya-
rakat, terutama dengan yang berkeberatan,” kata
Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul
Muti, Kamis (8/10).

Mu’ti juga menegaskan, Pemerintah
hendaknya tidak menggunakan
pendekatan kekuasaan atau
tindakan represif untuk mem-
bubarkan massa pengunjuk
rasa. “Jangan sampai ada
tindak kekerasan,” ujar-
nya.

Lebih lanjut, Mu’ti
mengaku, hingga kini
pihaknya masih mem-
pelajari UU Cipta Ker-
ja setelah secara res-
mi diundangkan oleh
Pemerintah dan DPR
RI. Tidak menutup
kemungkinan, Mu-
hammadiyah akan
mengajukan judicial
review terhadap UU

Aksi Tolak Omnibus Law Meluas dan
Butuh Pemahaman Pemerintah

Cipta Kerja.
“Judicial Review dilakukan apabila terdapat

pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD
1945 dan ada kerugian konstitusional akibat
pelaksanaan suatu undang-undang,” pungkas-
nya.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif
Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang
ada di Jakarta melakukan aksi di depan Istana
Negara pada Kamis (8/10), sebagai bentuk

protes akibat UU Cipta Kerja atau Omni-
bus Law disahkan. Aksi dimulai pada

pukul 10.00 WIB melibatkan banyak

mahasiswa dari berbagai kampus.
Demo digelar di Istana Negara karena para

peserta aksi akan meminta Presiden Joko
Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menge-
luarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu, Red) guna menganulir
UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin
(5/10).

Ada banyak pasal yang dinilai bermasalah
sehingga para mahasiswa menuntut supaya

Omnibus Law harus dibatalkan.
“Kita lebih menekankan agar presiden

bisa menyampaikan kepada kita semua,
kepada massa aksi nanti, untuk me-
ngeluarkan Perppu. Lebih ke arah situ,”
kata Reny Haseian selaku perwakilan
dari BEM SI dalam keterangannya

kepada Jawa Pos.com.
Reny menyatakan, aksi mas-

sa ini akan diikuti oleh banyak
mahasiswa dari berbagai
BEM kampus di Indonesia.
Untuk di Jakarta sendiri,
puluhan BEM dari berbagai
kampus sudah siap berga-
bung dalam aksi ini.

“Mengenai jumlah mas-
sa itu belum tahu, masih
tentatif. Nanti malam lah ada
kabar-kabar lagi dari teman-
teman. Kalau di Jakarta ada
sekitar 20 kampus,” pung-
kasnya. (jawapos)

Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong
menanggapi keresahan para ahli kesehatan
terkait covid-19 gelombang 4 dengan
menyampaikan bahwa sebagian besar
pembatasan jarak sosial yang diberlakukan

karena Covid-19 akan
tetap berlaku, seti-
daknya satu minggu
lagi terhitung dari hari
selasa (6/10).

Dalam pengumu-
mannya, Sekretaris
Pangan dan Keseha-
tan, Sophia Chan,
mengatakan ada tan-
da-tanda wabah me-
reda dengantidak
adanya kasus infeksi
yang tinggi, meski

demikian pemerintah juga masih kawatir
akan adanya lonjakan dari penularan yang
tidak bisa dilacak asal usulnya.

Dia juga mengatakan banyak orang pergi
keluar selama Hari libu Nasional minggu
lalu dan liburan pertengahan musim gugur,
kondisi iniharus mendapatkan perhatian
karena bisa saja mereka mendapatkan
penularan sewaktu liburan kemarin.

Dia mengatakan sebagian besar
pembatasan yang ada, yang akan berakhir
pada hari Kamis, akan diperpanjang selama

Pemerintah Hong
Kong Akan Tetap

Berlakukan Batasan
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Sophia Chan
Sekretaris Pangan dan

Kesehatan

Pemerintah Kawatirkan Penularan
Virus dari Kamar Hotel

Hong Kong, BI - Otoritas kesehatan Hong Kong
pada hari kamis (8/10) mengatakan bahwa
tingkat infeksi virus korona di Hong Kong terus
meningkat dan ini merupakan tanda bahwa kota
sedang mengalami peningkatan dalam kasus
Covid-19 baru.

Direktur Kesehatan, Constance Chan,
memaparkan terkait perhitungan Universitas
Hong Kong yang  telah menunjukkan tingkat

reproduksi kasus yang terinfeksi, yang dikenal
sebagai nilai R, telah meningkat dari di bawah
satu menjadi tepat di atas satu. Ini berarti satu
orang yang terinfeksi berpotensi menularkan vi-
rus ke orang lain. Viral load dalam beberapa
kasus cukup tinggi, menandakan bahwa virus
tersebut menyebar di masyarakat, katanya.

Chan mengatakan pihak berwenang akan
bertemu dengan orang-orang dari industri hotel

untuk meminta mereka menegakkan
pedoman jarak sosial untuk mencegah
pelanggan mengadakan pesta di kamar.

Dia mencatat bahwa banyak orang
memesan hotel untuk “staycation”, bahwa
ada laporan dari orang-orang yang
mengadakan pesta di kamar hotel, dan
bahwa tindakan anti-epidemi pemerintah
mungkin tidak cukup untuk mengurangi
risiko penularan di tempat-tempat ini.
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pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah; dukungan riset dan inovasi,
administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi,
pengadaan lahan, kemudahan investasi dan
proyek pemerintah, hingga kawasan ekonomi
khusus.

Tetapi, kaum buruh punya perspektif lain.
UU itu dinilai akan merugikan mereka. Seti-
daknya ada tujuh hal yang ditolak buruh.

Pertama, upah minimum kabupaten/kota
(UMK) yang penuh syarat. UMK dibuat
bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi
atau pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pesangon berkurang dari 32 kali
upah menjadi 25 kali upah.

Ketiga, kontrak kerja tanpa batas waktu.
Buruh menolak skema Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang dihapus batas
waktunya.

Keempat, outsourcing (alih daya) seumur
hidup dan tanpa batas jenis pekerjaan.

Kelima, baru dapat kompensasi minimal
satu tahun. Kompensasi bagi buruh baru akan
diberikan bila masa kerja sudah mencapai
minimal satu tahun.

Surat “Cinta” Ida kepada Buruh
“Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama
mereka yang masih menganggur.”

Demikian kalimat dalam surat terbuka
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
ditujukan kepada buruh, Senin (5/10).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI
mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,
yang merupakan usul inisiatif pemerintah,
menjadi UU. Rencana kaum buruh melakukan
mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020
pun kian membulat.

Mereka protes. Mereka meradang.
Sejak awal, buruh memang menilai
beleid itu di satu pihak merugikan
mereka, di lain pihak mengun-
tungkan pengusaha. Aksi
mogok kerja nasional pun
dilancarkan.

Sebaliknya, pemerin-
tah keukeuh bahwa UU itu
merupakan win-win solution
yang menjembatani aspirasi
buruh dan kepentingan peng-
usaha. Dengan disahkan UU

itu, investor akan tertarik menanamkan modalnya
di Indonesia, sehingga membuka banyak lapa-
ngan kerja. Jutaan orang angkatan kerja yang
saat ini masih menganggur akan terserap lowo-
ngan kerja.

Dari sisi pengusaha dan pemerintah, yang
diamini DPR, ada lima kendala utama peng-
hambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
Kendala-kendala itu membuat daya saing Indo-
nesia cenderung rendah jika dibandingkan
dengan negara-negara tetangga lainnya.

Lima kendala itu; pertama, regulasi sering
tidak jelas, tumpang tindih, dan berubah-ubah

tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,
termasuk perizinan bertele-tele.

Kedua, rezim perpajakan.
Meski pemerintah sudah
melakukan banyak pembenahan
dan menawarkan sejumlah
insentif perpajakan, hal itu belum
berdampak signifikan kepada
kemudahan berusaha di Indo-
nesia.

Ketiga, urusan lahan di

lapangan yang sering terjadi sengketa, dan
sulitnya untuk membebaskan lahan. Persoalan
lahan ini juga mencakup izin bangunan dan
layanan fungsi yang membutuhkan waktu lama
untuk diproses.

Keempat, soal tenaga kerja. UU No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan zaman. Beleid itu
membutuhkan penyesuaian untuk mengarahkan
ekosistem ketenagakerjaan agar lebih fleksibel,
modern, dan mencerminkan realitas
ketenagakerjaan saat ini.

Kelima, dominasi BUMN di sektor usaha
swasta nasional. BUMN sering menyerobot
peran swasta dalam sebuah proyek sehingga
meminggirkan peran swasta dalam dunia usaha
nasional.

Dalam kerangka menepis kendala-kendala
itulah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja di-
luncurkan pemerintah.

Ada 11 kluster krusial dalam UU baru disah-
kan itu, mulai dari penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan,
kemudahan berusaha; perlindungan dan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
yang seyogianya disahkan pada 8 Oktober 2020
mendadak ngebut. RUU tersebut telah disahkan
menjadi UU pada Senin (5/10). Dengan koalisi
yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo,
pengesahan UU tersebut memang tinggal
menunggu waktu yang tepat. Bahkan, Partai
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
tidak mampu menghalangi RUU tersebut menjadi
UU.

Partai Demokrat memilih walkout dari sidang.
Dengan hanya PKS, pemerintah mudah
mengesahkan UU. Kerja-kerja politik itulah yang
membuat erosi politik perwakilan semakin terasa.
Bagaimana pun, UU yang dikemas dengan
mekanisme Omnibus Law tersebut memperoleh
tantangan dari banyak kalangan, termasuk dari
serikat buruh.

UU Cita Kerja bukan melulu soal ketena-
gakerjaan. Ada sejumlah persoalan yang disorot
publik seperti produk halal, tenaga nuklir, hak
paten, imigrasi, tata ruang, hak adat, dan sejumlah
persoalan lain. Namun apa dikata, RUU tersebut
telah menjadi UU. Rakyat tinggal menunggu reali-
sasi UU tersebut dan dampaknya terhadap
ketenagakerjaan.

Selain persoalan omnibus di atas, kerja-kerja
politik minus perwakilan memang sangat jelas ke
permukaan di era pemerintah Jokowi. Tercatat
ada beberapa UU yang sangat kontroversi dan
mendapat penolakan masyarakat sipil. Di
antaranya adalah revisi UU Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertam-
bangan, Mineral, dan Batubara (Minerba), Revisi
UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang memp-
erpanjang masa jabatan menjadi 15 tahun, dan
yang paling kontroversi adalah hajatan pemilihan
kepala daerah yang tetap dilangsungkan pada 9
Desember di tengah badai Covid-19.

Kesuksesan pemerintah dan DPR

mengesahkan sejumlah undang-undang yang
sarat kontroversi tentu saja bukan aji mumpung,
atau bahkan kebutuhan publik. Melainkan
kekuasaan elite yang semakin harus semakin
menghilangkan nilai-nilai aspiratif. Jika
pemerintah mengedepankan aspirasi
publik, tentu saja partisipasi
publik diwadahi terlebih
dahulu, kemudian dijadikan
bahan renungan. Namun
kali ini, demokrasi yang
sejatinya mendengar
suara rakyat semakin
terkikis.

Kekuasaan
 Absolut
P e m e r i n t a h

terutama wakil rak-
yat memang me-
miliki rentang waktu kekuasaan
yang tidak terbatas. Dalam artian, sebagai wakil
rakyat, mereka tidak memiliki batasan periodik.
Mereka bisa mencalonkan kembali menjadi wakil
rakyat selagi mereka mau. Ini artinya, tidak ada
batasan yang mengharuskan wakil rakyat
meninggalkan jabatan DPR jika sudah pernah
menjadi dalam beberapa periode seperti kepala
daerah.

Hal inilah yang bisa menjadi dalih bahwa
kepentingan anggota dewan harus dilindungi oleh
berbagai undang-undang, termasuk mengesahkan
undang-undang sarat kontroversial. Bagi wakil
rakyat, gejolak di masyarakat tidak perlu digubris.

Lambat laun mereka akan hilang dengan
sendirinya.

Mungkin wakil rakyat bisa berdalih apabila
ada gugatan dari publik terkait keterwakilannya,
mereka memiliki agenda lain yang tidak semuanya
diketahui publik. Namun apabila kita berkaca pada
pencapaian target undang-undang atau kekisruhan
yang terjadi dalam satu tahun ini, sebenarnya
wakil rakyat tidak bisa mengelak karena mereka
memang bertugas untuk membuat undang-
undang. Terkait dengan politik perwakilan, ada

beberapa hal yang penting untuk dicermati.
Pertama, seperti dibahas di
atas, ketiadaan batas maksimal

masa jabatan anggota dewan
bisa menjadi pemicunya.
Tiadanya jabatan ini mene-
lurkan beragam problem
dalam tatanan politik kita.
Salah satunya adalah
hasrat untuk menjadi
anggota dewan seumur
hidup. Tentunya, jika me-
miliki niat untuk menjadi
legislator seumur hidup,

mereka berusaha memba-
ngun dinasti kepentingan di

p a r l e m e n . Artinya, dinasti tersebut diba-
ngun bukan dalam kerangka sanak keluarga.
Namun membangun dinasti dalam masalah
kebijakan. Seluruh kebijakan bisa jadi didesain
untuk kepentingan jangka panjang agar terus
menopang karir politiknya.

Ini berbeda dengan jabatan presiden,
gubernur, bupati, atau kepala daerah lainnya yang
hanya dua periode. Mau tidak mau, ketika sudah
dua periode tidak boleh mencalonkan lagi menjadi
presiden atau kepala daerah. Sedangkan dalam
kekuasaan di parlemen, melanggengkan
kekuasaan dapat dilakukan. Ketika hal ini sudah

diniatkan sejak menjadi anggota parlemen,
kepentingan politik didesain sedemikian rupa dan
jangka panjang agar tetap eksis menjadi anggota
legislatif.

Inilah yang kemudian muncul calon-calon
lawas setiap pemilihan legislatif. Minimnya wajah
baru dalam setiap pemilihan legislatif terjadi
karena tidak ada undang-undang untuk membatasi
jabatan legislator. Ironisnya lagi, legislatif yang
sudah memiliki catatan hitam belum kapok untuk
menjadi anggota dewan. Inilah yang kemudian
menjadi sumber buruk terhadap citra legislator.

Kedua, masih belum putusnya tali penyam-
bung kekuasaan di era Orde Baru yang disebut
oligarki dan era Reformasi. Secara empiris,
kekuasaan itu memang sudah tumbang pasca-
rezim Soeharto turun. Dalam pandangan Richard
Robison dan Vedi R Hadiz (2004), oligarki di In-
donesia tidak tumbang kendati Soeharto telah
jatuh. Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soe-
harto terus bertransformasi dengan menyesuaikan
konteks politik di Indonesia yang didorong oleh
skema neoliberalisme, misalnya demokratisasi,
desentralisasi, dan deregulasi. Bahkan, tokoh-
tokoh Orde Baru yang tidak memiliki kekuasaan
secara langsung masih bisa mempengaruhi
kekuasaan.

Inilah yang membuat keterwakilan terhadap
publik tidak pernah terjadi. Sementara
keterwakilan terhadap elite masih mengemuka.
Olah karenanya, kontroversi pengesahan UU
Cipta Kerja menjadi cerminan bagaimana erosi
politik perwakilan menjadi sumbing.

Politik perwakilan yang seyogianya
mengedepankan aspirasi publik kemudian tidak
bertaji di atas kepentingan elite. Untuk itulah, harus
ada kerangka yang jelas untuk memutus segala
kepentingan politik elitis.

Politik keterwakilan publik hanya menjadi uto-
pia belaka apabila kedua problem di atas tidak
diberantas secara berkala. Terlebih lagi, anak politik
Orde Baru masih duduk di singgasana kekuasaan.
Otomatis, keterwakilan politik hanya akan menjadi
milik elite. Sebaliknya, keterwakilan terhadap pubik
tidak pernah terealisasi. (sumber: detik.com)

UU Cipta Kerja dan Erosi Politik Perwakilan
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Oleh: Aminuddin
Pemerhati Politik dan Demokrasi, alumnus

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





konsiliasi.
•  Untuk bantuan tentang kekerasan

seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan /
atau krisis keluarga lainnya, silakan hubungi
hotline 24 jam CEASE Crisis Center of the
Tung Wah Group of Hospitals di 18281.

•  Untuk bantuan tentang kehamilan yang
tidak direncanakan, silakan hubungi Hotline
Departemen Kesejahteraan Sosial di 2343
2255.

•  Hubungi Konsulat Jenderal Republik In-
donesia di Hong Kong

Source : https://www.fdh.labour.gov.hk/en/
fdh_corner.html

Konsulate Jenderal Republik ndonesia

Address
6-8 Keswick Street
Causeway Bay
Email
info@cgrihk.com
Website
www.kemlu.go.id/hongkong
Hours of Business
Monday to Friday
9:00 a.m. — 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Consular and Immigration Sections

Monday to Friday
9:30 a.m. - 12:30 p.m.
2:30 p.m. — 4:30 p.m.
Telephone
3651 0200
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Hal-hal yang harus Anda ketahui
selama bekerja di Hong Kong

Hak tenaga kerja Anda

1. Anda berhak atas setidaknya 1 hari
istirahat dalam setiap periode 7 hari, hari libur
resmi dan cuti tahunan yang dibayar. Pemberi
kerja tidak dapat memaksa Anda untuk bekerja
selama hari istirahat dan hari libur Anda atau
melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun
kepada Anda sebagai pengganti hari libur resmi.

2. Gaji Anda harus dibayar penuh sesuai
dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak
Anda (yang tidak boleh kurang dari Upah Mini-
mum yang Diijinkan saat kontrak
ditandatangani), dan tidak lebih dari 7 hari setelah
berakhirnya masa pengupahan.

3. Anda akan diberi makanan gratis, atau
sesuai pilihan majikan Anda, tunjangan makanan
sebagai pengganti selama masa kerja.

4. Anda harus bekerja dan tinggal di
kediaman majikan Anda sebagaimana ditentukan
dalam kontrak selama seluruh masa kerja.
Majikan Anda harus menyediakan akomodasi
gratis dengan privasi yang masuk akal untuk
Anda.

5. Majikan Anda akan memberi Anda tiket

pesawat untuk perjalanan dari tempat domisili
Anda ke Hong Kong sebelum kontrak dimulai;
dan setelah penyelesaian / penghentian kontrak,
Anda akan diberikan tiket masuk kembali ke
tempat domisili Anda.

6. Anda akan diberikan perawatan medis
gratis selama bekerja di Hong Kong, terlepas
dari apakah penyakit itu timbul dari / selama
menjalankan tugas Anda

Lindungi dirimu sendiri

• Tidak seorang pun (termasuk perusahaan
atau agensi Anda) dapat
memaksa Anda untuk me-
nyerahkan dokumen identitas
pribadi Anda (misalnya kartu
identitas Hong Kong, paspor,
dll.), Properti (misalnya kartu
ATM Bank) atau publikasi /
dokumen tentang hak-hak Anda,
dll.

• Anda tidak boleh me-
nandatangani dokumen atau
kontrak apa pun, yang Anda
tidak mengerti isinya atau tidak
setuju dengannya.

• EA Anda tidak boleh

meminta Anda untuk mengambil pinjaman untuk
membayar biaya agensi atau biaya pelatihan.

• Anda tidak boleh menyetujui permintaan
pemberi kerja atau EA untuk memberikan
informasi palsu (misalnya gaji Anda, alamat
kerja Anda) dalam kontrak Anda. Anda mungkin
bertanggung jawab atas pelanggaran karena
melakukannya.

Dimana anda bisa mencari bantuan?

•  Jika Anda dilecehkan secara fisik, Anda
harus menghubungi Polisi di “999”.

•  Jika gaji Anda tidak dibayar penuh dan
tepat waktu, tidak diberikan hari libur dan hari
libur, atau mencurigai hak ketenagakerjaan Anda
dilanggar, Anda harus menghubungi Departemen
Tenaga Kerja melalui saluran berikut

•  Hubungi 2157 9537 (ditangani oleh “1823”)
atau kirim pesan online

•  Kunjungi kantor Labour Relations Divi-
sion office untuk konsultasi gratis dan layanan

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

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

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Apa saja batasan penempatan pembantu rumah
tangga asing (FDH)?

Seorang PLRT Asing diterima di Hong Kong
untuk pekerjaan penuh waktu, tinggal di rumah
dengan majikan tertentu untuk melakukan tugas
rumah tangga di kediaman majikan yang
ditentukan dalam Kontrak Kerja Standar (Kontrak)
(ID407).

Disebutkan dalam Klausul 4 (a) Kontrak bahwa
PRT hanya melakukan tugas rumah tangga untuk

majikan yang ditentukan dalam Kontrak.

Majikan tidak boleh meminta atau
mengizinkan PRTA untuk melakukan pekerjaan
non-rumah tangga. Juga dinyatakan dalam
Klausul 4 (b) bahwa PRTA tidak boleh melakukan
pekerjaan lain, termasuk tugas rumah tangga
paruh waktu, dengan orang lain.

Majikan tidak boleh meminta atau
mengizinkan PRTA melakukan pekerjaan apa pun

Pahami Batasan dan Hak Anda

untuk orang lain. Klausul 4 (c) Kontrak menetapkan bahwa
Klausul 4 (a) dan (b) akan menjadi bagian dari syarat tinggal
yang akan diberlakukan pada FDH oleh Departemen Imigrasi
setelah FDH diterima bekerja di Hong Kong.

Pelanggaran Klausul 4 (a) dan (b) akan membuat penolong
dan / atau pembantu dan pendukung bertanggung jawab atas
tuntutan pidana.

Dapatkah saya mengizinkan FDH saya untuk mengambil
pekerjaan paruh waktu?

Tidak. Seorang PRT diijinkan untuk bekerja dengan
pemberi kerja kontrak sebagaimana disetujui oleh Direktur
Imigrasi. Jika FDH Anda mengambil pekerjaan yang tidak

disetujui dengan orang lain, dia akan melanggar
ketentuan tinggal yang dikenakan padanya.

Dia akan bertanggung jawab atas penuntutan
dan pemecatan berikutnya, dan lamaran
pekerjaannya di masa depan akan diperiksa
dengan cermat.

Siapapun yang membantu dan bersekongkol
dengan FDH untuk melanggar syarat tinggal juga
dapat dituntut. Setelah dinyatakan bersalah,
hukuman maksimum adalah denda $ 50.000 dan
penjara selama 2 tahun.

Dapatkah PRTA bekerja paruh waktu dengan
persetujuan majikan?

Tidak. Menurut Undang-undang Imigrasi (Cap.
115), PRT melakukan pekerjaan apa pun dengan
orang lain selain majikan yang disebutkan dalam
visanya merupakan pelanggaran hukum.

FDH akan bertanggung jawab atas penuntutan
dan pemecatan karena melanggar ketentuan
tinggal. Setelah dinyatakan bersalah, hukuman
maksimum adalah denda $ 50.000 dan penjara
selama 2 tahun.

Jika FDH begitu dikeluarkan, lamarannya di
masa mendatang untuk bekerja di Hong Kong akan
diperiksa dengan cermat.



konsiliasi.
•  Untuk bantuan tentang kekerasan

seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan /
atau krisis keluarga lainnya, silakan hubungi
hotline 24 jam CEASE Crisis Center of the
Tung Wah Group of Hospitals di 18281.

•  Untuk bantuan tentang kehamilan yang
tidak direncanakan, silakan hubungi Hotline
Departemen Kesejahteraan Sosial di 2343
2255.

•  Hubungi Konsulat Jenderal Republik In-
donesia di Hong Kong

Source : https://www.fdh.labour.gov.hk/en/
fdh_corner.html

Konsulate Jenderal Republik ndonesia

Address
6-8 Keswick Street
Causeway Bay
Email
info@cgrihk.com
Website
www.kemlu.go.id/hongkong
Hours of Business
Monday to Friday
9:00 a.m. — 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Consular and Immigration Sections

Monday to Friday
9:30 a.m. - 12:30 p.m.
2:30 p.m. — 4:30 p.m.
Telephone
3651 0200
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Hal-hal yang harus Anda ketahui
selama bekerja di Hong Kong

Hak tenaga kerja Anda

1. Anda berhak atas setidaknya 1 hari
istirahat dalam setiap periode 7 hari, hari libur
resmi dan cuti tahunan yang dibayar. Pemberi
kerja tidak dapat memaksa Anda untuk bekerja
selama hari istirahat dan hari libur Anda atau
melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun
kepada Anda sebagai pengganti hari libur resmi.

2. Gaji Anda harus dibayar penuh sesuai
dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak
Anda (yang tidak boleh kurang dari Upah Mini-
mum yang Diijinkan saat kontrak
ditandatangani), dan tidak lebih dari 7 hari setelah
berakhirnya masa pengupahan.

3. Anda akan diberi makanan gratis, atau
sesuai pilihan majikan Anda, tunjangan makanan
sebagai pengganti selama masa kerja.

4. Anda harus bekerja dan tinggal di
kediaman majikan Anda sebagaimana ditentukan
dalam kontrak selama seluruh masa kerja.
Majikan Anda harus menyediakan akomodasi
gratis dengan privasi yang masuk akal untuk
Anda.

5. Majikan Anda akan memberi Anda tiket

pesawat untuk perjalanan dari tempat domisili
Anda ke Hong Kong sebelum kontrak dimulai;
dan setelah penyelesaian / penghentian kontrak,
Anda akan diberikan tiket masuk kembali ke
tempat domisili Anda.

6. Anda akan diberikan perawatan medis
gratis selama bekerja di Hong Kong, terlepas
dari apakah penyakit itu timbul dari / selama
menjalankan tugas Anda

Lindungi dirimu sendiri

• Tidak seorang pun (termasuk perusahaan
atau agensi Anda) dapat
memaksa Anda untuk me-
nyerahkan dokumen identitas
pribadi Anda (misalnya kartu
identitas Hong Kong, paspor,
dll.), Properti (misalnya kartu
ATM Bank) atau publikasi /
dokumen tentang hak-hak Anda,
dll.

• Anda tidak boleh me-
nandatangani dokumen atau
kontrak apa pun, yang Anda
tidak mengerti isinya atau tidak
setuju dengannya.

• EA Anda tidak boleh

meminta Anda untuk mengambil pinjaman untuk
membayar biaya agensi atau biaya pelatihan.

• Anda tidak boleh menyetujui permintaan
pemberi kerja atau EA untuk memberikan
informasi palsu (misalnya gaji Anda, alamat
kerja Anda) dalam kontrak Anda. Anda mungkin
bertanggung jawab atas pelanggaran karena
melakukannya.

Dimana anda bisa mencari bantuan?

•  Jika Anda dilecehkan secara fisik, Anda
harus menghubungi Polisi di “999”.

•  Jika gaji Anda tidak dibayar penuh dan
tepat waktu, tidak diberikan hari libur dan hari
libur, atau mencurigai hak ketenagakerjaan Anda
dilanggar, Anda harus menghubungi Departemen
Tenaga Kerja melalui saluran berikut

•  Hubungi 2157 9537 (ditangani oleh “1823”)
atau kirim pesan online

•  Kunjungi kantor Labour Relations Divi-
sion office untuk konsultasi gratis dan layanan

CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut

hingga merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi
kami untuk berkonsultasi dan arahan ke

email polri@cgrihk.com dan call
center 52944184 atau datang langsung

ke  KJRI Hong Kong

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Apa saja batasan penempatan Pembantu Rumah
Tangga  Asing (PRTA)?

Seorang PRTA diterima di Hong Kong untuk
pekerjaan penuh waktu, tinggal di rumah dengan
majikan tertentu untuk melakukan tugas rumah
tangga di kediaman majikan yang ditentukan
dalam Kontrak Kerja Standar (Kontrak) (ID407).

Disebutkan dalam Klausul 4 (a) Kontrak bahwa
PRTA  hanya melakukan tugas rumah tangga untuk

majikan yang ditentukan dalam Kontrak.

Majikan tidak boleh meminta atau
mengizinkan PRTA untuk melakukan pekerjaan
non-rumah tangga. Juga dinyatakan dalam
Klausul 4 (b) bahwa PRTA tidak boleh melakukan
pekerjaan lain, termasuk tugas rumah tangga
paruh waktu, dengan orang lain.

Majikan tidak boleh meminta atau
mengizinkan PRTA melakukan pekerjaan apa pun
untuk orang lain. Klausul 4 (c) Kontrak

Pahami Batasan dan Hak Anda

menetapkan bahwa Klausul 4 (a) dan (b) akan menjadi bagian
dari syarat tinggal yang akan diberlakukan pada PRTA oleh
Departemen Imigrasi setelah PRTA diterima bekerja di Hong
Kong.

Pelanggaran Klausul 4 (a) dan (b) akan membuat penolong
dan / atau pembantu dan pendukung bertanggung jawab atas
tuntutan pidana.

Dapatkah saya mengizinkan  PRTA saya untuk mengambil
pekerjaan paruh waktu?

Tidak. Seorang PRTA diijinkan untuk bekerja dengan
pemberi kerja kontrak sebagaimana disetujui oleh Direktur
Imigrasi. Jika PRTA  Anda mengambil pekerjaan yang tidak

disetujui dengan orang lain, dia akan melanggar
ketentuan tinggal yang dikenakan padanya.

Dia akan bertanggung jawab atas penuntutan
dan pemecatan berikutnya, dan lamaran
pekerjaannya di masa depan akan diperiksa
dengan cermat.

Siapapun yang membantu dan bersekongkol
dengan PRTA untuk melanggar syarat tinggal juga
dapat dituntut. Setelah dinyatakan bersalah,
hukuman maksimum adalah denda $ 50.000 dan
penjara selama 2 tahun.

Dapatkah PRTA bekerja paruh waktu dengan
persetujuan majikan?

Tidak. Menurut Undang-undang Imigrasi (Cap.
115), PRTA melakukan pekerjaan apa pun dengan
orang lain selain majikan yang disebutkan dalam
visanya merupakan pelanggaran hukum.

PRTA akan bertanggung jawab atas
penuntutan dan pemecatan karena melanggar
ketentuan tinggal. Setelah dinyatakan bersalah,
hukuman maksimum adalah denda $ 50.000 dan
penjara selama 2 tahun.

Jika PRTA begitu dikeluarkan, lamarannya di
masa mendatang untuk bekerja di Hong Kong akan
diperiksa dengan cermat.(*)
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Berita Indonesia - Andie
Kers, chanel Youtube milik
Pekerja Migran Indonesia
asal Kepulauan Sulawesi
Indonesia ini memang
cukup menjadi perbin-
cangan sekaligus hiburan
baru sesama PMI di Hong
Kong.

Saat ini Andie dengan
chanek AndieKers memiliki
subcriber sejumlah 145 ribu
orang dari berbagai daerah,
selama hampir 15 tahun
terakhir ini konten youtube
masih konsisten pada
makanan yang bahannya
dekat dengan masakan
tradisional Indonesia.

Lantas bagaimana
kisahnya, adakah kesulitan-kesulitan dibalik
eksistensinta di depan kamera AndieKers, berikut
penuturannya:

AndieKers mulai menge-
nal youtube pada tahun 2015,
dan pada waktu itu iseng -
iseng upload video dan  dapat
tanggapan dari youtube,
seminggu setelah saya upload
video pertama itu saya dapat
email yang inti dari isi email
itu adalah untuk mengaktifkan
akun adsense.

Dan disitu Lah saya mulai belajar Dan men-
dalami ilmu-ilmu youtube, tapi pas sudah dapat
subscribe 13 ribu waktu itu channel YouTube saya

yang Pertama disuspen oleh pihak YouTube
(sedih banget), itu terjadi pada tahun 2017 akhir.

Dan saya mulai lagi
membuat akun youtube
baru yang ke dua pada
bulan februari 2018 hingga
kini, ya Andiekers ini.

Dari nol kembali saya
mulai mengupload kegiatan
sehari-hari dirumah maji-
kan sambil berkebun na-
nam sayur dan lain-lain,

semua video yang saya unggah merupakan video
asli natural tanpa setingan.

Jadi tanpa harus meniru atau menjiplak karya
siapapun alkhamdulillah hanya dalam 1,5 tahun

saya bisa mendapatkan 100
ribu subscribe Dan dapat play
button dari youtube pada
tahun 2019, rasa hatiku cam-
pur antara senang dan ter-
haru, sebab semua video
yang saya unggah menda-
patkan subscriber secara
natural, naik murni dengan
konten yang sangat seder-
hana.

Dan yang membuat
terharu ketika saya pindah
majikan dan sudah
tidak berkebun lagi
subscriber saya tetap
setia pada chanel
saya. Alkhamdulillah.

Bedanya youtuber
sekarang dan subcriber dulu:

Kalau Di jaman 2-3 tahun
yang lalu gampang banget dapat
subscriber karna masih sedikit
yang jadi YouTuber, jadi beda
dengan sekarang.

Jika dulu hanya dalam
waktu 1 bulan sudah bisa
dapat 1000 sampai 2000 sub-
scriber.

Cerita sedihnya, karena di Hong
Kong saya ikut orang kadang saat
membuat konten memasak tiba-tiba
dipanggil, diteriakin atau didatangin
oleh anggota keluarganya, jadinya
buyar deh vlog masakan saya.

Youtuber PMI yang berhasil menjadi food vlogger
Pernahkan kehilangan Subcriber?
Kalau Masalah kehilangan subscriber itu

sudah sering, mungkin karena ada diantara sub-
scriber itu tadi yang berubah jadi haters, dan
akhirnya unsubcriber chanel saja.

Sudah berapa lama Andie di Hong Kong?
Andie mulai bekerja di Hong Kong pada tahun

2009 hingga tahun 2020 dengan 4 kali ganti majikan.
Selama empat kali kontrak dengan berbeda latar
belakang majikan membuat pengalaman Andie
dalam menghadapi majikan semakin matang.

Hingga suatu saat Andie berbasa-basi
menceritakan kondisi dan situasi pekerjaannya

ia mendapatkan kritik dan berbagai
pertanyaan dari folowernya, seperti contoh
saat Andie bercerita tentang dirinya yang
mendapatkan kamar tidur di gudang yang
penuh barang yang ditumpuk – tumpuk, juga

dirinya yang harus makan sendiri dan masak
sendiri karena kondisi.

Berapa penghasilan dari
Youtube?

Saya mulai menerima gaji
youtube dari tahun 2015, ini
dari channel pertama yang
saya ceritakan di atas
berhenti karena suspen
secara sepihak dari Youtube

itu sejumlah 3 juta.
Sementara dari channel

kedua ini gajian paling banyak
baru dapat 10-30 juta perbulan,
semua  tergantung naik turunnya
viewer chanel Andie Kers. (bi/ss)
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JAKARTA, BI - Ketua Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
berkomentar singkat atas pengesahan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah
menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki
ke Indonesia. “Sah..Jokowi presiden yang me-
ngembalikan oligarki ke posisi sentral di Indone-
sia,” kata dia saat dihubungi jpnn, Selasa (6/10).

Namun, Asfinawati tidak menjawab ketika
disinggung langkah hukum yang akan ditempuh
YLBHI setelah disahkannya RUU Ciptaker.

Dia hanya menyebut pengesahan RUU
Ciptaker juga mengembalikan era otoriter. “Ini juga
instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indo-

Presiden Jokowi Sah
Kembalikan Oligarki

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Foto: ANTARA/
jpnn)

nesia,” tegas dia.
Sebelumnya, Sekretaris

Jenderal Konsorsium
Pembaruan Agraria
(Sekjen KPA) Dewi Kartika
menyebut organisasinya segera mengajukan uji
materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU
Ciptaker, Senin (5/10).

“Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA
akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi,”
kata Dewi dalam keterangan resminya kepada
awak media, Selasa (6/10).

Pasalnya, kata Dewi, muncul sistem
ekonomi-politik agraria dengan mendorong
liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan.

Kemudian, RUU Ciptaker yang disahkan juga
dinilai Dewi memperkokoh kapitalisme agraria.

“Sistem ekonomi-politik agraria yang
ultraneoliberal dalam UU Cipta Kerja, dengan cara
mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber
agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata
bertentangan dengan konstitusi Indonesia,” beber
dia. (jpnn) 

JAKARTA, BI -- Menteri Ketena-
gakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan bahwa prematur jika ada
yang menyimpulkan kalau Undang-
Undang Cipta Kerja akan membuat
pekerja rentan terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK).

“Sangat prematur apabila
secara tergesa-gesa menyimpulkan
bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan
terhadap PHK bagi pekerja atau
buruh. RUU Cipta Kerja ini justru
ingin memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan
kualitas perlindungan bagi pekerja
atau buruh, utamanya perlindungan
bagi mereka yang mengalami PHK
melalui program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata
Menaker Ida dalam pernyataan di
Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Menaker, dalam rangka perlindungan
kepada pekerja yang menghadapi PHK, RUU
Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK. Selain itu, UU itu
tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja dan
buruh memperjuangkan kepentingan anggotanya

Menaker:  Jangan Asal
Simpulkan UU Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan pernyataan via video terkait
UU Cipta Kerja di Jakarta pada Selasa (6/10/2020) (ANTARA)

yang sedang mengalami proses PHK.
Cipta Kerja juga semakin mempertegas

pengaturan mengenai “upah proses” bagi pekerja
selama PHK masih dalam proses penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (incraht), sebagaimana amanat Putusan MK

No.37/PUU-IX/2011.
Karena itu, untuk meyakinkan

pekerja dan masyarakat akan poin-poin
penting UU Cipta Kerja, pemerintah
perlu melakukan dialog yang intensif
dengan berbagai pemangku kepen-
tingan, terutama unsur ketenaga-
kerjaan, seperti pekerja dan dunia
usaha.

Menurut Ida, pemerintah perlu
memanfaatkan jejaring kementerian
serta lembaga terkait serta pemerintah
daerah khususnya Dinas Tenaga
Kerja.

Selain itu, pemerintah juga
perlu segera menyusun
peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan
peraturan lain di bawahnya,

yang akan melibatkan pekerja dan
dunia usaha.

“Untuk memastikan bahwa perlin-
dungan yang diinginkan dari Undang-
Undang Cipta Kerja ini bisa dirumuskan
dengan baik bersama dengan stake-
holder,” katanya. (antara)

Kemenag: Saudi Buka Layanan Ibadah Umrah Bertahap

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali (kanan) di depan
Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
(ANTARA)

JAKARTA, BI -- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan Arab Saudi melayani
jamaah ibadah umrah secara bertahap dan Indonesia
meresponsnya dengan menyiapkan protokol berumrah ke Tanah
Suci di masa pandemi COVID-19. “Persiapan kami baru menyusun
Peraturan Menteri terkait protokol umrah,” kata Nizar di Gedung
Kemenag Jakarta, Kamis (1/10).

Ia mengatakan Saudi pada 4 Oktober 2020 mengatur kuota 30
persen kapasitas bagi jamaah umrah dari dalam negeri dan
ekspatriat di negara tersebut.

Pada 18 Oktober, kata dia, kuota dinaikkan menjadi 75 persen
bagi warga negaranya dan ekspatriat.

Kemudian 1 November, lanjut dia, akan dibuka bagi jamaah
multinegara kecuali dari India, Brasil dan Argentina.

“Tiga negara itu karena penanganan pandemi COVID-19-nya
tidak berhasil. Indonesia masih diperbolehkan,” kata dia.

Saudi, kata Nizar, masih merencanakan penerimaan jamaah
umrah pada 1 November dan akan ditinjau sesuai situasi dan kondisi
terkait. Selama ini, kata dia, Saudi baru membolehkan warga
multinegara keluar masuk ke negara itu hanya bagi mereka yang
melakukan perjalanan bisnis dan kepentingan diplomatik.

Ia mengatakan untuk masuk ke Saudi ada protokol harus bebas
COVID-19 melaui tes usap di bandara. Maskapai penerbangan
Saudia menerapkan protokol tersebut. (antara)

JAKARTA - Presenter Najwa Shihab mengaku
sudah mengetahui pelaporan terhadap dirinya
di Polda Metro Jaya, terkait video wawancaranya
dengan kursi kosong untuk Menteri Kesehatan
(Menkes) Terawan Agus Putranto.

Host Mata Najwa itu menyatakan bahwa
dirinya mengetahui soal pelaporan tersebut dari
media.

“Saya baru mengetahui soal pelaporan ini
dari teman-teman media. Saya belum tahu persis
apa dasar pelaporan termasuk pasal yang
dituduhkan,” kata Najwa melalui akunnya di
Instagram, Selasa (6/10).  Sebelumnya Ketua
Umum Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Silvia D

Soembarto melaporkan Najwa ke Polda
Metro Jaya. Silvia menganggap mantan
penyiar Metro TV itu melakukan perun-
dungan di dunia maya atau cyberbullying
terhadap Menkes Terawan.

Namun, Polda Metro Jaya
menolak laporan itu. “Saya dengar
pihak Polda Metro Jaya menolak
laporan tersebut dan meminta
pelapor membawa persoalan ini
ke Dewan Pers,” tutur Najwa.

Walakin, perempuan kela-
hiran 16 September 1977 di
Makassar, Sulawesi Selatan
itu mengaku siap memenuhi
panggilan dari institusi yang
berwenang menangani penga-
duan tersebut.  “Jika memang
ada keperluan pemeriksaan,
tentu saya siap memberikan
keterangan di institusi resmi
yang mempunyai kewenangan
untuk itu,” tegasnya.

Peraih gelar sarjana hukum dari Universi-
tas Indonesia itu lantas memberikan penjelasan
ihwal munculnya wawancaranya dengan kursi
kosong.

Menurut Najwa, niat di balik wawancaranya
dengan kursi kosong itu ialah mengundang
pejabat publik menjelaskan kebijakan-
kebijakannya terkait penanganan pandemi. 

Menurutnya, penjelasan itu tidak harus di
Mata Najwa,  tetapi bisa di mana pun. Namun,
ujar Nana, kemunculan Menkes Terawan di
media memang minim sejak pandemi
meningkat.

Dari waktu ke waktu, tulis Najwa, makin
banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran
dan proporsi menteri kesehatan dalam
penanganan pandemi. (jpnn)

Najwa Shihab
Merespons Laporan

“Kursi Kosong”

Najwa Shihab
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JAKARTA, BI - Pengusaha nasio-
nal Basuki Surodjo menyumbang-
kan sepeda motor untuk pengemudi
ojek online yang baru saja meng-
alami musibah. Motor Mijo (49) raib
saat ditinggal untuk beribadah di se-
buah masjid.

Ia kehilangan sepeda motornya
saat menunaikan Ibadah Salat
Maghrib di Masjid Jami Nurut Taqwa,
Jalan Aria Putra, Serua Indah, Cipu-
tat, Tangerang Selatan, pada Rabu
(30/9/2020) sekira pukul 18.00 WIB.

 “Semoga dengan bantuan ini,
Pak Mijo dapat kembali mencari
rezeki untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, dan saya berharap, ke
depannya beliau dan seluruh teman-
teman ojol tidak dihadapkan lagi dengan musibah
serupa,” ujar Basuki CEO yang juga Ketua Umum
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Jakarta Barat.

Bersama dengan Public Figure Rizky Billar,

Basuki Surodjo (tribun)

Pengusaha Terketuk Hati Sumbangkan
Motor untuk Pengemudi Ojol

Basuki memberikan bantuan satu unit motor yang
diserahkan secara langsung pada Jumat (2/10/
2020). Sementara Rizky Billar juga turut
menyampaikan rasa empatinya kepada Pak Mijo.

“Semoga bantuan ini juga dapat menjadi

menjadi berkah dan semangat baru
baik untuk Pak Mijo dan keluarga
beserta seluruh masyarakat Indone-
sia yang sedang sama-sama berjuang
di kala pandemi. Semoga semuanya
terus bersemangat untuk bersama
pulihkan negara Indonesia,” tambah
Rizky.

Pak Mijo dan keluarganya me-
nyampaikan rasa syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta berterima
kasih kepada Basuki Surodjo, Rizky
Billar, dan semua pihak yang peduli
dengan kondisi yang menimpanya.

“Banyak terima kasih saya dan
keluarga sampaikan kepada Bapak
Basuki Surodjo yang telah memberi-
kan kami motor untuk dipakai

menyambung hidup, sekali lagi terima kasih atas
kebaikan dan kemurahan hati pak Basuki dan
semua orang yang telah peduli. Alhamdulillah wa
syukurillah,” ucap Pak Mijo sang pengemudi ojol.
(tribun)

JAKARTA, BI - Direktorat Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri menangkap 10 orang pela-
ku pembobolan rekening bank milik sekitar 3.000
nasabah.

Dari aksinya itu, para pelaku sudah berhasil
meraup Rp21 miliar. Para pelaku membobol
rekening nasabah bank dengan memanfaatkan
one time password (OTP).

“Berawal pada Juni 2020 ada laporan masuk
ke Bareskrim,” ujar Kepala Divisi Humas Polri
Irjen Pol Argo Yuwono dalam jumpa pers di Mabes
Polri, Jakarta, Senin (5/10).

Berdasarkan laporan tersebut, pihak
kepolisian melakukan penyelidikan dengan
berbagai teknis “cyber crime” dan akhirnya
menemukan lokasi para pelaku di wilayah Tulung
Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera
Selatan.

Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri
bekerja sama dengan Polres OKI, dilakukan
penangkapan terhadap 10 orang pelaku masing-
masing berinisial AY, JL, GS, K, J, RP, KS, CP,
PA, dan AH.

Para pelaku kemudian dibawa ke Mabes Polri.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mereka
melancarkan aksinya sejak 2017 dan telah
melakukan pengambilalihan sebanyak 3.070 akun
rekening.

“Pelaku ini seperti sudah tertata karena ada
kaptennya, ada yang menyiapkan rekening
penampungan, ada yang menyiapkan peralatan
IT, ada yang bertugas mengirimkan rekening dari
korban ke rekening penampungan. Ada yang
mengambil dari rekening penampungan. Masing-
masing punya peran. Kaptennya si AY,” kata Argo.

Terkait modus yang dilakukan, Argo
mengatakan pelaku menghubungi nasabah dan
berpura-pura menjadi pihak bank.

Pelaku lalu berupaya memperoleh OTP milik
nasabah yang dikirimkan oleh Bank.

“Biasanya kita kalau buka rekening, kita
dikasih ‘one time password’ (OTP) sama
perbankan untuk konfirmasi. Pelaku ini seolah-
olah dari pihak bank. Dia menelepon ke nasabah
bank, minta password dengan alasan sedang
perbaikan data identitas, sedang perbaikan sistem
dan sebagainya,” kata Argo.

Setelah berhasil memperoleh OTP, pelaku
dengan leluasa bisa membobol akun rekening
tersebut dan menguras isi saldo milik nasabah.

“Kita tidak sadar memberikan password.
Akhirnya setelah diberi password semua bisa
dibobol. Jadi hati-hati. Setelah tersangka dapat
password otomatis dia bisa melihat saldo dan dia
bisa transfer karena dia bisa dapat password,”
ujar Argo.

Argo menambahkan, para pelaku membuat
rekening rekening penampungan dengan
memanfaatkan warga kampung sekitar.

“Hampir satu kampung diminta membuka
rekening, dan dia ada tim yang jadi penunjuk atau
dia yang jalan yang memberikan iming-iming biar
masyarakat sekitar buka rekening. Ini yang
digunakan rekening penampungan,” kata Argo

Adapun barang bukti yang diamankan dari
pengungkapan tersebut yakni laptop, handphone,
tujuh kartu ATM dan tiga buku tabungan. (jpnn/
kus)

Saldo Milik 3 Ribu Orang Dikuras, Ditransfer ke
Rekening Para Tetangga, Waspadalah!

KaDiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (Antara)

JAKARTA, BI - Ratusan peracik jamu tradisional
di Cilacap diduga telah menjadi korban pemerasan
oknum pejabat Polri berpangkat AKBP. Mabes
Polri pun turun tangan menangani kabar tersebut.

“Sudah ditangani oleh Divisi Propam Mabes
Polri,” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen
Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Rabu (7/10/
2020).

Menurut Awi, pihaknya
telah melakukan proses
penyelidikan untuk mene-
lusuri dugaan adanya tin-
dakan pemerasan tersebut.
Orang-orang yang diduga
terlibat juga telah diperiksa
oleh Divisi Propam Polri.

“Untuk proses penye-
lidikannya dan orang-
orangnya yang diduga
terlibat telah dilakukan
pemeriksaan oleh propam
polri,” katanya.

Diberitakan media,
ratusan perajin jamu
tradisional di Cilacap menggelar demonstrasi
menuntut oknum polisi berpangkat AKBP dipecat,
Senin (5/10/2020). Oknum polisi tersebut diduga
telah melakukan pemerasan terhadap para perajin
jamu. Menurut keterangan perajin, pemerasan itu
dilakukan setelah mereka dituduh aktivitasnya
melanggar Undang-undang.

“Permintaannya karena (produksi jamu) ini
melanggar, mungkin denda. ‘Dari pada mengikuti
proses begini-begini, lebih baik kamu saya tolong’,
tapi konsekuensinya memberikan sejumlah uang,”
ujar seorang pelaku usaha jamu tradisional
Mulyono, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, dugaan pemerasan yang
dilakukan oknum polisi berpangkat AKBP
tersebut sudah berlangsung cukup lama. Awalnya,
beberapa perajin jamu itu sempat ditahan selama
beberapa hari tanpa proses di pengadilan. Tapi
kemudian mereka dilepaskan dan disuruh mencari
uang. “Itu sudah bertahun-tahun, sudah lama,”
jelasnya.

Diperas hingga Rp 7 miliar
Mulyono mengaku jumlah korban pemerasan

oleh oknum polisi tersebut cukup banyak.
Adapun jumlah uang yang disetorkan setiap

korbannya juga beragam. Namun jika
diakumulasi jumlahnya mencapai Rp 7 miliar.

“Korbannya banyak sekali, tidak terhitung. Per
orang relatif, ada yang Rp 300 juta, Rp 500 juta,
Rp 1,7 miliar, ada juga yang Rp 2,5 miliar,”
terangnya.

“Saya sebagai korban juga. Saya baru setor
Rp 100 juta, saya dimintai Rp 1,2 miliar. Dimintai
Juni,” kata Mulyono.

Oleh karena itu, ia berharap agar kasus
tersebut dapat diusut secara tuntas. Karena
dianggap sangat merugikan warga. (tribun)

Oknum AKBP Peras
Ratusan Pengusaha

Jamu di Cilacap

 Brigjen Pol
Awi Setiyono
Karo Penmas
Humas Polri

“Kami memantau semua situasi dari jarak
dekat. Itu sebabnya kami ingin mempertahankan
langkah-langkah jarak sosial hingga minggu
depani.”

Dia meminta masyarakat untuk tidak me-
nurunkan kewaspadaan mereka, memperingatkan
bahwa situasi virus corona dapat dengan cepat
memburuk dan gelombang infeksi lain, bahkan
bisa terjadi diluar dugaan.

Di tengah kekhawatiran tentang kemung-

kinan penyebaran virus di bar dan restoran,
kepala kesehatan mengatakan polisi dan
Departemen Kebersihan Makanan dan
Lingkungan telah meningkatkan pemerik-
saan untuk memastikan kepatuhan terhadap
tindakan jarak sosial.

Bahkan dari hasil pemeriksaanya fihak
berwajib sudah mengantongi surat tuntutan
terhadap   47 restoran yang dituduh telah
meremehkan aturan jarak sosial. (bi)

pembatasan yang ada, yang akan berakhir pada
hari Kamis, akan diperpanjang selama satu
minggu lagi.

Ini termasuk membatasi jumlah orang pada
pertemuan publik menjadi empat; wajib
memakai topeng di semua tempat umum; tempat
duduk tidak lebih dari empat orang per meja di

restoran dan dua di bar; dan menutup bar dan
restoran pada tengah malam.

Sementara  pembatasan terkait tim seluncur
es yang melibatkan lebih dari empat orang akan
diizinkan.

Chan mengatakan lonjakan kasus baru-baru
ini memprihatinkan.

“Selanjutnya penurunan jumlah kasus ini
tidak terus berkurang tapi malah meningkat,”
ujarnya.

>> PEMERINTAH HONG KONG...DARI  HLM  01
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Berita Indonesia -  Tersebutlah seorang raja yang
arif dan bijaksana, sering secara diam-diam belia
melakukan pemeriksaan langsung atau  me-
nyelidiki sebuah masalah yang terjadi pada
rakyatnya sendiri dan secara sembunyi –
sembunyi.

Hingga suatu hari, raja ingin melihat keper-
dulian masyarakat terhadap lingkungannya, ia
memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar
di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak.

Setelah beberapa jam, muncul dua orang

Raja, Batu Hadiah dan Pedagang yang Baik

pedagang yang menaiki kereta kuda. Melihat batu
besar yang menghalangi jalan, mereka

menggerutu dan memilih jalan memutar.
‘Hah! Bagaimana sih raja ini? Ada batu besar

seperti ini tidak segera dibereskan,’ ucap salah
satu pedagang kesal.

Beberapa jam setelah pedagang itu lewat,
muncul seorang petani yang memikul sayur-
sayuran. Melihat batu besar menghalangi jalan-
nya, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan
mulai mendorong batu itu.

Sedikit demi sedikit batu besar itu bisa digeser
dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian
kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia
menemukan sekantung koin emas beserta sebuah
catatan dari raja, ‘Kuberikan emas ini sebagai
hadiah telah memindahkan batu besar itu.’

Pedangang itu bingung sekaligus gembira
karena mendapatkan hadiah  karena meming-
girkan batu besar yang ditaruh raja, meskipun
tujuan awal pedagang itu hanyalah ingin menying-
kirkan batu agar tidak mengganggu perjalannya
dan orang lain setelahnya.

Begitulah, seorang yang ringan tangan dalam
membantu orang akan mendapatkan ganjaran
kemudahan dan rezeki dari arah yang tak pernah
diduga – dugan. (**)

Berita Indonesia – Terkisahkan pada dahulu
kala di negeri Skonlandia, ada seorang raja
bernama Bruce. Dia sudah enam kali
memimpin pasukannya menuju medan perang
melawan sang agresor dari England , namun
selama enam kali pertempuran itu,
pasukannya selalu babak belur dihajar oleh
musuh, hingga terpaksa mengalami kekalahan
dan melarikan diri ke hutan.

Akhirnya, dia sendiri juga bersembunyi di
sebuah gubuk kosong di dalam hutan
belantara.

Suatu hari, hujan turun dengan derasnya,
air hujan menerobos dari atap rumah yang
bocor mengenai muka Bruce, sehingga dia
terbangun dari tidurnya. Sesaat dia merenungi
nasibnya yang malang karena tidak dapat
mengalahkan musuh, walaupun dia telah
mengerahkan segala daya upaya.

Semakin dia memikirkan hal ini, hatinya
semakin pedih dan hampir putus asa.

Pada saat itu, mata Bruce menatap ke atas
balok kayu yang melintang diatas kepalanya,
disana ada seekor laba-laba sedang merajut

sarangnya.
Dia dengan seksama memperhatikan

gerak gerik laba-laba tersebut, dihitungnya
usaha si laba-laba yang telah enam kali
berturut-turut berusaha sekuat tenaga mencoba
mengaitkan salah satu ujung benang ke balok
kayu yang berada di seberangnya, namun
akhirnya gagal juga.

“Sungguh kasihan makhluk kecil ini.”
kata Bruce, “Seharusnya kau menyerah

saja!”
Namun, sungguh diluar dugaan Bruce,

walaupun telah enam kali si laba-laba gagal
mengaitkan ujung benangnya, dia tidak lantas
putus asa dan berhenti berusaha, dia coba lagi
untuk yang ke tujuh kalinya, dan kali ini dia
berhasil. Melihat ini semua, Bruce sungguh
merasa kagum dan lupa pada nasib yang
menimpa dirinya.

Bruce akhirnya berdiri dan menghela
napas panjang, lalu dengan lantang dia
berteriak: “Aku juga akan bertempur lagi untuk
yang ketujuh kalinya!”

Bruce akhirnya benar-benar mendapatkan
semangatnya kembali, ia
segera mengumpulkan dan
melatih lagi sisa-sisa
pasukannya, lalu mengatur
strategi dan menggempur
lagi pertahanan musuh,
dengan susah payah dan
perjuangan yang tak kenal
menyerah, akhirnya Bruce
berhasil mengusir pasukan
musuh dan merebut kembali
tanah airnya.

Seperti itu, petiklah
semangat dan pelajaran dari
manapun dan apapun agar
mendapatkan spirit dan
semangat baru dalam meraih
kesuksesan. (**)

Pelajaran dari Laba-Laba
yang Tak Menyerah

Di suatu hutan hiduplah sekelompok monyet. Pada
suatu hari, tatkala mereka tengah bermain, tampak
oleh mereka sebuah toples kaca berleher panjang
dan sempit yang bagian bawahnya tertanam di
tanah.

Di dasar toples itu ada kacang yang sudah
dibubuhi dengan aroma yang disukai monyet.
Rupanya toples itu adalah perangkap yang ditaruh
di sana oleh seorang pemburu.

Salah seekor monyet muda mendekat dan
memasukkan tangannya ke dalam toples untuk
mengambil kacang-kacang tersebut. Akan tetapi
tangannya yang terkepal menggenggam kacang
tidak dapat dikeluarkan dari sana. Karena kepalan
tangannya lebih besar daripada ukuran leher
toples itu.

Monyet ini meronta-ronta untuk mengeluarkan
tangannya itu, namun tetap gagal. Padahal,
sebelumnya seekor monyet tua telah menasihati
monyet muda itu:

“Lepaskanlah tanganmu atas kacang-kacang
itu! Engkau akan bebas dengan mudah!” Namun
monyet muda itu tidak mengindahkan anjuran
tersebut.

Tetap saja ia bersikeras menggenggam
kacang-kacang itu. Tak lama kemudian, sang
pemburu datang dari kejauhan. Sang monyet tua
kembali meneriakkan nasihatnya lagi:

“Lepaskanlah kacang-kacang itu sekarang

Monyet dan Kacang Pemburu

juga agar engkau bebas!” Walaupun monyet muda
ketakutan. Tetap saja ia bersikeras untuk
mengambil kacang itu. Akhirnya, ia tertangkap
oleh pemburu.

Demikianlah makna simbol dan kiasan
kehidupan ini. Kadang Anda juga sering
mencengkeram dan tidak rela melepaskan hal-
hal yang sepatutnya Anda lepaskan dalam
kehidupan ini. Mencengkram dan mengepal
seperti : kemarahan, kebencian, iri hati,
ketamakan, kekecewaan dan lain-lain.

Anda tetap tak bersedia melepaskannya.
Namun semuanya terlambat. Karena kematian
akhirnya “menangkap” Anda.

5. Philodendron
Philodendron juga tidak butuh banyak

perawatan. Philodendron bisa berkembang
biak dengan baik walaupun
minim suplai cahaya dan
air. Tanaman berbentuk hati
dengan warna hijau indah
ini cocok untuk memper-
cantik ruangan.

6. Asparagus Fern
Ruangan rumah akan

terlihat lebih hidup dengan
menaruh tanaman Aspara-

>>7 JENIS TANAMAN... DARI HLM  11 gus Fern di sudut ruangan. Asparagus Fern
akan terlihat begitu indah bila ditaruh dalam
pot gantung. Asparagus yang menjuntai akan
membuat ruangan terlihat lebih berestetika.

7. Lidah Buaya
Tanaman lidah bua-

ya sangat populer
karena kaya akan min-
eral dan vitamin. Lidah
Buaya terbukti bisa
menyuburkan rambut.
Selain itu, Lidah Buaya
memiliki manfaat seba-
gai tanaman hias yang
menyehatkan.(*)
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Berita Indonesia - Gula merah atau gula jawa
identik dengan makanan tradisional, sedapnya
khas dan bisa dimanfaatkn untuk kreasi menu –
menu modern. Lantas apa saja manfaat
mengkonsumsi gula merah untuk kesehatan
tubuh:

1. Meningkatkan energi
Gula merah memberi dorongan energi alami

untuk waktu yang singkat. Ini akan memberi
seseorang kekuatan sementara dan terbangun
saat merasa lemah.

2. Meningkatkan pencernaan

6 Manfaat Gula Merah Untuk
Kesehatan Tubuh

Gula merah sangat bermanfaat untuk sistem
pencernaan karena membantu memperbaiki
sistem pencernaan lambung. Rebuslah gula merah
dengan jahe untuk mendapatkan manfaat ini.

3. Bisa jadi antiseptik
Gula merah memiliki sifat antiseptik yang

membantu penyembuhan luka ringan dan memar.
Gula merah memiliki sifat anti-inflamasi dan

antimikroba yang dapat mencegah terjadinya
infeksi pada luka.

4. Bermanfaat untuk ibu hamil
Gula merah dianggap sangat baik bagi ibu

hamil agar pulih dengan cepat setelah melahirkan.
Gula merah telah digunakan sebagai obat yang

efektif untuk mengobati flu. Jika seseorang
terserang pilek, cukup merebus gula
merah dan beberapa iris jahe serta sedikit
air.

5. Mencegah asma
Orang yang memiliki asma dan

masalah pernapasan lainnya dianjurkan
untuk mengganti gula putih dengan gula
merah. Konsumsi gula merah akan
mencegah asma dan melawan reaksi alergi

lainnya.

6. Memberikan perlindungan pada kulit
Gula merah sangat baik untuk kulit karena

menghidrasi dan melembapkan kulit. Manfaat ini
dapat mengurangi pembengkakan pada kulit. Di
dalam gula merah terdapat vitamin B yang akan
melindungi kulit dari efek penuaan dan mencegah
sel-sel kulit dari kerusakan.(hel/bi)

Berita Indonesia – Minyak kayu putih
merupakan ramuan herbal warisan nenek
moyang yang sudah dipakai oleh keluarga
Indonesia secara turun temurun.

Aroma minyak kayu putih yang segar
bisa membuat hidung yang tersumbat jadi
plong, oleh karena itu akhir – akhir ini banyak
tips-tips bermunculan terkait penggunaan
kayu putih pada masker, tentu saja
alasannya agar menggunakan masker
terasa lebih segar dan melegakan
pernafasan.

Terkakhir ada juga yang mengatakan
memakai minyak kayu putih pada masker
tak lain untuk menangkal sekaligus
membunuh virus corona baru yang
menempel di masker, terlepas itu benar atau
salah berikut penuturan tim peneliti yang
berkaitan:

Peneliti Universitas Gadjah Mada Rini
Pujiarti, PhD, mengungkapkan bahwa klaim
minyak kayu putih membunuh virus corona
itu tidak bisa sepenuhnya akurat. Pasalnya,
belum ada bukti klinis untuk validasi sebagai
obat Covid-19, meski tanaman ini memiliki
potensi antivirus karena kandungan aktif
dalam minyak atsiri Eucalyptus.

“Eucalyptus memang berpotensi
sebagai antivirus karena kandungan aktif
dalam minyak atsiri kayu putih. Namun, jika
kita mengklaim bahwa Eucalyptus bisa
membunuh virus corona, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut,” ujar Rini yang
merupakan dosen di Fakultas Ilmu
Kehutanan UGM, dikutip dari laman resmi
UGM.

Riset Eucalyptus sebagai antivirus
Covid-19, jelasnya, masih sebatas riset in
vitro dan riset mulecular docking atau
simulasi komputer yang dilakukan dengan
menyamakan molekul zat aktif di Eucalyp-
tus dengan molekul protein virus SARS-
CoV2/corona baru.

Namun Rini menilai hal itu merupakan
terobosan yang sangat baik untuk
menggunakan bahan alai sebagai anti Covid-
19 seperti dari tanaman kayu putih ini i.(bi)

Minyak Kayu Putih
Punya Potensi

Sebagai Antivirus

Sayur Bayam Kaya Nutrisi dan
Membahayakan Bagi Penderita Asam Urat

Berita Indonesia – Sayur bayam merupakan
sayuran yang populer, cara memasaknya pun
juga mudah dan menyehatakan.

Sayur bayam mengandung vitamin dan min-
eral penting, vitamin A, C, K1, asam folat, besi,
dan kalsium, selain itu sayur bayam juga
memiliki senyawa lutein, kaempferol, nitrat,
quercetin, dan zeaxantin.

Diluar kelebihan dan kha-
siatnya tersebut diatas ternyata
sayur bayam juga memiliki
efek sampping jika dikonsumsi
secara terus menerus dengan
jumplah yang banyak.

Berikut ini adalah
beberapa efek samping yang
bisa terjadi akibat kebanyakan
makan bayam:

1. Batu Ginjal
Berdasarkan dr. Devia Irine Putri, bayam

juga memiliki kandungan asam oksalat.
Senyawa ini dapat menyebabkan efek samping
yang merugikan, khususnya jika masuk ke
tubuh dalam jumlah berlebihan.

“Asam oksalat atau oxalic acid yang ada di
dalam bayam juga bisa meningkatkan risiko
terbentuknya batu ginjal,” ujar dr. Devia.

2. Tulang Keropos
Bayam memang dapat dijadikan sebagai

sumber kalsium untuk menjaga kesehatan
tulang. Sayangnya, manfaat tersebut bisa sirna
begitu saja jika Anda kebanyakan mengon-
sumsinya.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bayam
memiliki senyawa bernama asam oksalat.
Senyawa ini dapat mengurangi kemampuan tubuh
menyerap kalsium. Akibatnya, tulang bisa
mengalami pengeroposan.

3. Reaksi Alergi
“Kebanyakan makan bayam juga bisa
memicu alergi. Tapi, ini sangat jarang

terjadi,” ungkap dr. Devia. Anda patut
curiga mengalami alergi bayam,
apalagi jika mengalami keluhan gatal-
gatal di mulut, tenggorokan, mata, atau
di bagian tubuh lainnya setelah
mengonsumsi jenis sayuran hijau yang
satu ini.

4. Diare
Bayam mengandung serat dalam jumlah

yang tergolong tinggi. Ini membuat tubuh
memerlukan waktu yang lebih lama untuk
mencernanya.  Oleh karena itu, jika Anda
kebanyakan makan bayam, salah satu kondisi
yang bisa terjadi adalah diare.

“Terlalu banyak makan serat, baik dari
bayam ataupun sumber lainnya, juga bisa
mencetuskan gangguan saluran pencernaan
seperti perut kembung,” tutur dr. Devia,
menambah penjelasan.

5. Asam Urat atau Gout
Siapa sangka, penyakit asam urat juga bisa

terjadi akibat kebanyakan makan bayam. Hal
ini terjadi karena jenis sayuran hijau tersebut
memiliki kandungan purin.

Semakin banyak purin yang masuk,
penumpukan asam urat di dalam tubuh akan
semakin tinggi.  Lama-kelamaan, hal tersebut
bisa memicu pembentukan kristal asam urat di
jaringan tubuh. Akibatnya, Anda akan mengalami
gejala-gejala, seperti bengkak dan nyeri sendi.

6. Keracunan Makanan
Kebanyakan makan bayam bisa memicu

reaksi keracunan makanan. Hal ini
dihubungkan dengan risiko kontaminasi bakteri
Escherichia coli saat proses pembudidayaan.

Tidak bisa dianggap sepele, keracunan
makanan dapat menyebabkan badan lemas,
diare, sakit kepala, demam, mual atau muntah,
hingga penurunan kesadaran dan kematian.

7. Mengganggu Pengobatan Antikoagulan
“Tidak disarankan untuk mengonsumsi
bayam jika harus rutin minum obat-obatan
antikoagulan, seperti warfarin,” saran dr.
Devia. Faktanya, bayam me-
ngandung vitamin K dalam jumlah
yang lumayan tinggi. Jenis vitamin
ini berperan dalam faktor pem-
bekuan darah.

Jika Anda minum obat anti-
koagulan sambil mengonsumsi
bayam, efektivitas obat tersebut
dapat terganggu.  “Sajian bayam
dalam sehari yang disarankan adalah
1 sampai 2 cup. Jumlah tersebut
setara dengan 30 sampai 60 gram,”
pungkas dr. Devia.( klikdokter)


