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WHO Anggap Indonesia Berhasil Tangani Pandemi
Jakarta, BI – Indonesia dipandang WHO
berhasil mengendalikan kasus Covid-19 dari
semula diberlakukannya Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) ketat lalu kemudian
kini membuka kembali seluruh aktivitas dengan
tetap disiplin pada peraturan protokol kesehatan
dan adaptasi kebiasaan baru.
Oleh karena itu Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO)

menyampaikan undangan diskusi dan
membahas tindak lanjut penanganan pandemi
Covid-19 pada Menteri Kesehatan RI Terawan
Agus Putranto.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati
membenarkan adanya undangan WHO tersebut
saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com,
Kamis malam (5/11). Isi surat
undangan itu yakni meminta

Pencapaian DPR Masa Kerja
2020-2021 Disorot Formappi
Jakarta, BI - Kinerja DPR dalam masa
sidang I tahun sidang 2020-2021 disorot oleh
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Hasilnya banyak target yang
tidak tercapai.
Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo
Wiratma mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani berjanji bakal menuntaskan seluruh
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada
dalam program legislasi nasional (Prolegnas)
Prioritas tahun 2020.
“Optimisme ketua DPR yang ingin

menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam
daftar prolegnas prioritas tahun 2020, hingga
berakhirnya Masa Sidang I tidak tercapai,”
ujar Made Leo dalam konfrensi persnya
secara virtual di Jakarta, Kamis (5/11).
Menurut Made Leo, yang diharapkan oleh
Puan Maharani nyata-nyatanya telah gagal.
Karena kenyataanya DPR hanya mampu
menyelesaikan dua RUU yang ada dalam
Prolegnas Prioritas saja.
>> BERSAMBUNG KE HLM 24

Petugas Perawatan Pesawat
Terbang Terjangkit Covid
Hong Kong, BI - Seorang pekerja perawatan
pesawat telah tertular Covid-19 melalui sumber
yang tidak diketahui, dan otoritas kesehatan
mengatakan mereka mencoba mencari tahu
apakah dia tertular dari rekan kerjanya atau
bukan.
Pihak berwenang mengatakan jika pria
berusia 40 tahunitu setiap kali memperbaiki
penerbangan kargoselalu melakukan kontak ru-

informasi dari Menteri Terawan atas
pengalamannya yang dipandang
berhasil mengatasi pandemi.
Surat Undangan WHO itu
tertanggal 30 Okotober dan ditandatangani oleh Asisten Direktur
Jenderal Kesiapan Darurat WHO Dr
Jaouad Mahjour. Undangan tersebut
berisi perihal “Undangan konferensi
pers tentang Covid-19 Intra-Action Review (IAR)”.
“Menteri yang terhormat,
saya mendapat kehormatan
untuk memberi tahu Anda
bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan
dr.Terawan, Menkes RI

melakukan dan
menyelenggarakan
konferensi pers
untuk mempromosikan pembelajaran
serta evaluasi peningkatan tanggapan
Covid-19 nasional &
subnasional,” tulis
WHO dalam surat
kepada Menteri
Terawan.
“Pada pertemuan keempat Komite
Darurat IHR (2005)
mengenai wabah
penyakit Coronavirus (COVID-19)
pada 31 Juli 2020, Komite mengeluarkan
rekomendasi kepada negara-negara untuk berbagi
praktik terbaik dengan WHO, termasuk dari
tinjauan intra-tindakan, dan menerapkan
pembelajaran dari negara-negara yang berhasil
membuka kembali kegiatan di masyarakat dan
mengurangi lonjakan kasus Covid-19,” tambah
pernyataan itu.
Konferensi pers akan diadakan
secara virtual pada 6 November
2020. WHO menambahkan penularan Covid-19 di seluruh dunia
mengungkapkan tantangan
dalam mengelola risiko dan
dampak kesehatan dari semua
jenis keadaan darurat di dunia.
>> BERSAMBUNG KE HLM 24

tin dengan awak penerbangan lainnya.
Dr Chuang Shuk-kwan dari Pusat Perlindungan Kesehatan mengutip pasien yang
mengatakan bahwa beberapa anggota kru yang
dia hubungi telah dikonfirmasi dengan Covid19, tetapi dia tidak tahu siapa mereka.
Para pejabat memeriksa daftar namanya
dan menyelidiki apakah dia mungkin tertular
virus dari salah satu dari mereka.
“Mereka harus mendiskusikan
hal-hal apa saja yang perlu
diperbaiki dalam penerbangan
kargo setelah mereka mendarat, jadi
kontak mereka terutama dalam
percakapan. Dia biasanya memakai
topeng dan kontak biasanya singkat.
Mereka tidak makan siang atau
makan bersama. ,” dia berkata.
Dia memiliki dua anak, salah
satunya menunjukkan gejala tetapi
negatif virus corona.
Dua sekolah yang mereka ikuti,
>> BERSAMBUNG KE HLM 24
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Maulid Nabi, Macron, dan Shalawat
Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
tahun ini diselimuti duka dan luka. Samuel Paty,
seorang guru sejarah dan geografi di Prancis
dipenggal muridnya setelah menunjukkan kartun
Nabi Muhammad di sebuah media di depan kelas.
Media tersebut adalah surat kabar satir Charlie
Hebdo yang kembali merilis kartun
Nabi Muhammad SAW, setelah pada
2015 melakukan hal serupa.
Umat Islam tentu terluka dan
berduka karena dalam tradisi Islam,
Nabi Muhammad, tidak dapat
digambarkan atau dilukiskan, apalagi
dalam bentuk kartun, seperti yang
diterbitkan surat kabar Charlie Hebdo.
Umat Islam diharamkan (dilarang,
red) memvisualisasikan sosok Nabi
Muhammad dengan cara apapun.
Sebagai gantinya, umat Islam menggunakan lafadz atau kata
“Muhammad” saja untuk menunjukkan sosok Nabi Muhammad.
Lafadz itu menjadi simbol
pengganti sosok Muhammad dalam

buku, komik, atau film yang berkisah tentang Nabi
Muhammad. Seringkali lafadz itu—dalam beberapa
komik atau film— juga diganti berupa sinar yang
menyimbolkan Muhammad sebagai pemberi sinar
pada umat manusia dan alam semesta.
Terdapat tiga alasan umat Islam dilarang

memvisualkan sosok Nabi Muhammad. Pertama,
dikhawatirkan muncul pengultusan dan pemujaan
terhadap Nabi Muhammad. Kedua, visualisasi
dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan
pribadi dan figur Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ketiga, visualisasi dikhawatirkan menyeret
pada pelecehan sosok Nabi.
Persoalannya adalah bagaimana
bila yang memvisualisasikan Nabi
Muhammad adalah bukan orang Islam?
Tentu sulit menjelaskan pada orang nonMuslim mengapa memvisualkan Nabi
Muhammad dilarang.
Terlebih, mereka melihat banyak
nabi dan orang suci lain, seperti Yesus,
Musa, Budha, Krisna, dapat divisualkan,
bahkan dalam bentuk kartun, tanpa
kemarahan global dari komunitas
Kristen, Yahudi, Budha, dan Hindu.
Sebetulnya banyak juga anak-anak
Islam yang juga baru memahami
pelarangan visualisasi Nabi Muhammad
saat dewasa setelah belajar bertahuntahun.

02

Pada konteks ini barangkali ketidakpahaman itulah yang menyebabkan Presiden
Prancis Emmanuel Macron, membuat pernyataan yang seolah kurang sensitif terhadap
Islam.
Demikian pula rakyat Prancis yang kembali
menampilkan gambar Nabi Muhammad bersama
Yesus dan Musa dengan sebuah proyektor di
dinding gedung tinggi sebagai wujud simpati
pada kematian Samuel Paty. Ketidaktahuan
mereka atas prinsip yang diyakini oleh umat Islam membuat mereka berlaku demikian.
Bila benar yang mereka lakukan karena
ketidaktahuan, maka tentu hukum tidak berlaku
pada siapapun yang tidak paham. Kita tidak boleh
gegabah membalas sikap mereka yang boleh
jadi malah semakin memperkeruh keadaan,
terutama bagi Muslim minoritas yang tinggal di
Prancis.
Umat Islam minoritas di Prancis tentu yang
paling berada dalam kondisi sulit bila keadaan
ini terus berlanjut sehingga respons berlebihan
umat Islam di dunia harus dihentikan.
Paling tidak umat Islam di dunia harus adil
merespons kasus-kasus seperti ini yang
>> BERSAMBUNG KE HLM 20

Permasalahan Sekitar UU Omnibus Law Cipta Kerja
Hari Senin tanggal 2 November 2020, Presiden
Jokowi telah menandatangani UU No 11 Tahun 2020.
Dengan demikian RUU Tentang Cipta Kerja yang
menyulut banyak kontroversi telah final menjadi
undang-undang yang berlaku setelah diumumkan
oleh Menkumham dalam Lembaran Negara RI pada
hari yang sama.
Ada sejumlah masalah yang kini dihadapi
Pemerintah — dan seharusnya juga DPR — dengan
disahkannya UU Cipta Kerja ini. Pertama adalah
penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama
kalangan pekerja yang menilai UU ini sebuah
kemunduran yang merugikan kepentingan mereka.
Demo besar-besaran yang digerakkan Serikat
Pekerja dan didukung elemen lain dalam masyarakat
dalam menolak UU Cipta Kerja menambah keadaan
yang sudah runyam akibat Pandemi Covid 19 menjadi
semakin mengkhawatirkan.
Sejumlah akademisi dan aktivis sosial juga
mengkritik UU yang proses pembuatannya mereka
anggap kurang transparan. Pembahasannya
terkesan tergesa-gesa sehinga menabrak undangundang lain. UU ini juga dinilai terlalu banyak
mendelegasikan pengaturan lanjutan baik kepada
Peraturan Pemerintah maupun kepada Peraturan
Presiden.
Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak,
menimbulkan kekhawatiran para akademisi akan
makin membesarnya kekuasaan Presiden yang
potensial menabrak asas-asas demokrasi. Potensi
seperti itu dianggap bertentangan dengan cita-cita
Reformasi 22 tahun yang lalu.
Uji Formil dan Materil ke MK
Sejak sebelum ditandatangani Presiden Jokowi
tanggal 2 November silam, sudah ada pihak-pihak
yang mendaftarkan permohonan pengujian UU Cipta
Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden
Jokowi sendiri dalam statemen kepada masyarakat
tanggal 9 Otober yang lalu, telah mempersilahkan

Oleh: Yusril Ihza Mahendra
Pakar hukum tata negara dan
mantan Menteri Sekretaris Negara
elemen-elemem masyarakat yang tidak puas, dan
bahkan menolak UU Cipta Kerja ini untuk mengujinya
di MK.
Keinginan mereka yang ingin menguji UU Cipta
Kerja ke MK, baik uji formil maupun materil, memang
pantas didukung agar perdebatan mengenai masalah
ini menjadi lebih bernuansa akademis. MK nantinya
secara obyektif dapat memeriksa dan
memutuskan apakah secara formil
proses pembentukan UU Cipta Kerja
ini menabrak prosedur pembentukan
undang-undang — termasuk melakukan amanden terhadap undangundang—atau tidak. MK akan
menggunakan norma-norma dalam UU
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 15 Tahun 2019
untuk menilainya.
Sebagaimana kita maklum,
Omnibus Law adalah proses pembentukan undang-undang yang isinya
mencakup berbagai pengaturan yang
saling berkaitan, langsung maupun
tidak langsung. Dalam proses pembentukannya,
ombibus law sangat mungkin akan merubah undangundang yang ada disamping tujuan utamanya
membuat pengaturan baru terhadap sesuatu
masalah.
Persoalannya kemudian adalah apakah proses
pengubahan atau amandemen terhadap undangundang lain itu sejalan atau tidak dengan norma dan
prosedur perubahan sebagaimana diatur dalam UU
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No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan?.
Debat tentang kesesuaian prosedur seperti saya
kemukakan di atas akan sangat panjang dengan
melibatkan dari berbagai sudut pandang yang
berbeda. Jika menggunakan landasan pemikiran
yang kaku, maka dengan mudah dapat dikatakan
prosedur perubahan terhadap undang-undang
melalui pembentukan omnibus law adalah tidak
sejalan dengan UU No 12 Tahun 2011. Tentu akan
ada pandangan yang sebaliknya.
Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi
Pemerintah dan DPR di MK nanti dalam menjawab

persoalan prosedur ini. Pemerintah dan DPR
memang harus hati-hati dan argumentatif
mempertahankan prosedur yang mereka tempuh
dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta
Kerja dengan menggunakan cara omnibus ini.
Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar
argumentatif karena jika prosedur pembentukan
bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang No 12Tahun 2011 sebagaimana telah diubah

Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019, maka
MK bisa membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ini secara keseluruhan, tapa
mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh
undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan
norma-norma UUD 1945.
Selain uji formil terkait prosedur pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja yang menerapkan pola
Omnibus Law, uji materil tentu akan terkait dengan
pengujian substansi norma yang diatur dalam
Undang-Undang Cipta Kerja terhadap norma
konstitusi di dalam UUD 1945.
Mengingat cakupan masalah dalam UndangUndang Cipta Kerja ini begitu luas,
maka setiap Pemohon akan fokus
terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka. Kita tentu
ingin menyimak apa argumen para
Pemohon dan apa pula argumen yang
disampaikan Pemerintah dan DPR
dalam menanggapi permohonan uji
formil dan materil tersebut.
Persoalan Salah Ketik
Persoalan yang juga mendapat
banyak sorotan dalam UU No 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja ini adalah
banyaknya kesalahan pengetikan. Ini
semua terjadi karena proses pembentukan undang-undang ini dilakukan
tergesa-gesa sehingga dianggap
mengabaikan asas kecermatan.
Namun seperti kata pepatah, nasi telah menjadi
bubur. UU yang banyak kesalahan ketiknya itu sudah
ditandatangani Presiden dan sudah diundangkan
dalam lembaran negara. Naskah itu sah sebagai
sebuah undang-undang yang berlaku dan mengikat
semua pihak.
>> BERSAMBUNG KE HLM 20
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Utang Anda Belum Dibayar?

Tagihlah dengan Benar Tanpa
Harus Melanggar (Lagi)
Sebut saja namanya CINTA,
seorang PMI yang sudah bekerja
selama 11 tahun di Hong Kong dan
tidak pernah mempunyai masalah
hukum di Hong Kong. Namun
minggu lalu yang bersangkutan
tiba-tiba mendatangi KJRI dan
meminta konsultasi tentang
masalah yang dihadapi.
Kronologisnya seperi ini.
Secara finansial Cinta ini sudah
cukup mempunyai tabungan dan
tidak kekurangan. Makanya ketika
ada temannya (sebut saja namanya
Bunga) yang meminta tolong ybs
untuk meminjam uangnya, ybs
dengan ringan tangan membantunya karena ybs kenal dengan
peminjam dengan baik dan memang
mempunyai niat untuk membantunya.
Namun ternyata, niat baik saja tidak cukup.
Pinjaman yang janjinya akan dikembalikan
selama sebulan menjadi setahun. Bahkan
akhirnya Bungapun tidak bisa dikontak alias
menghilang.
Jengkel dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan Bunga, akhirnya Cinta
membuat status di Facebook “Mboke lan dulurku
kabeh, yen ketemu bang**t siji iki, tolong japri
awakku yo, duwe utang tapi minggat”.
Cinta juga mengunggah foto HKID si Bunga.
Tidak terima dengan status Cinta, akhirnya bunga
melaporkan ke Polisi dengan tuduhan melanggar
ordonansi data personal dan saat ini kasusnya
sedang ditangani Polisi. Cinta diadukan oleh
Bunga karena mengunggah HKID Bunga di
Facebook. Bunga jadi bingung, “kok saya yang
jadi dilaporkan Pak, khan dia yang punya utang?”,
begitu keluhnya. Selanjutnya yang harus saya
lakukan?
Sobat PMI yang cerdas, utang merupakan hal
yang wajar dan pernah dilakukan oleh semua orang, karena alasan tidak memiliki uang sama
sekali atau berhutang karena untuk menopang
gaya hidup. Mempunyai utang bukanlah sesuatu
yang buruk.
Utang terdiri dari dua jenis: hutang produktif
dan hutang konsumtif. Hutang produktif
merupakan utang yang digunakan untuk
pembiayaan kegiatan yang mendatangkan manfaat
finansial secara langsung, seperti pinjaman untuk
modal usaha.
Sebaliknya, utang negatif merupakan utang
yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya
konsumtif, misalnya pinjaman untuk pergi berlibur
atau berbelanja.
Apa yang seharusnya dilakukan Cinta?
Kembali ke kasus Cinta, bagaimana
solusinya? Menagih hutang, seyogyanya
dilakukan dengan cara yang benar tanpa
melanggar privasi orang lain yang akhirnya
mencipakan masalah baru. Bagaimana caranya?
Sebaiknya lakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Kontak semaksimal pihak yang berpiutang,
hubungi teman sahabat dan keluarganya apabila

ybs menghilang. Sampaikan ke teman sahabat
dan keluarganya maksud anda mencarinya,
sampaikan dengan sopan tanpa harus
memfitnahnya.
2. Apabila anda terkoneksi dengan
sosialmedia yang biasa digunakannya, cobalah
hubungi secara pribadi (japri) dengan maksimal
dan simpan bukti bahwa anda sudah mencoba
menghubunginya. Sampaikan dalam bahasa yang
bagus, jelas dan sopan.
3. Jika tidak direspon, anda bisa membuat
status bahwa anda mencarinya karena ada
permasalahan “pribadi” yang harus diselesaikan,
tanpa harus mengunggah data diri atau hal-hal
lain yang bersifat pribadi yang dilindungi oleh
undang-undang. Mintalah teman-teman sosmed
anda membantu mencarinya.
4. Jika anda tidak berhasil juga, silakan bawa
permasalahan tersebut kepihak ketiga yang
dihormati oleh kedua belah pihak guna meminta
tolong untuk membantu memediasi penyelesaiannya, misalnya Ketua Kelompok Komunitas
anda, Agensi dimana anda bergabung atau pihak
aparat lainnya. Jangan lupa membawa semua
bukti-bukti terekam sebagai buktinya, baik tertulis,
audio atau visual lainnya. Ingat, jangan lakukan
hal hal lain yang dilarang undang undang untuk
menagih hutang.
APA HAKIKATNYA PERJANJIAN UTANG
PIUTANG
Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata
yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang
didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Secara khusus, mengenai perjanjian utangpiutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam
diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada
empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar
suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara
hukum, yaitu:
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1. Sepakat
mereka yang
mengikatkan dirinya.
2.
Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal
Mengenai apakah boleh
seseorang melaporkan orang lain ke
pihak yang berwajib (kepolisian)
karena tidak membayar utang, pada
dasarnya tidak ada ketentuan yang
melarang hal tersebut. Akan tetapi,
perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
(“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut:
“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas
alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu
kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. Ini
berarti, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan
tidak boleh memidanakan seseorang karena
ketidakmampuannya membayar utang.
Apakah bisa dilaporkan ke polisi?
Dalam praktiknya, acapkali kita dengar dan
dapati permasalahan utang-piutang yang tidak
dapat diselesaikan secara musyarawarah justru
malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan
dasar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (“KUHP”) tentang Penggelapan dan Pasal
378 KUHP tentang Penipuan, padahal substansi
dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana
penipuan adalah jelas berbeda dari suatu
perjanjian yang merupakan perbuatan hukum
perdata. Untuk dapat diproses secara pidana,
harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat
(mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal
pidana tersebut.
TIPS MELUNASI HUTANG YG MENUMPUK
Dalam berhutang sebaiknya kamu
mempertimbangkannya terlebih dahulu apakah di
kemudian hari akan dengan mudah kamu bayar
atau malah sangat sulit. Berikut ini informasi
mengenai 6 cara melunasi
hutang yang menumpuk, cepat
dan mudah dilakukan:
1. Menyusun Daftar
Hutang
Cara melunasi hutang yang
pertama adalah dengan
menyusun daftar utang terlebih
dahulu karena hal ini akan
memudahkan kamu menentukan skala prioritas nantinya.
Tulis semua utang dengan
susunan sesuai yang paling
diprioritaskan untuk dilunasi.
Termasuk, besaran suku bunga.

2. Menetapkan Skala Prioritas
Pembayaran
Cara melunasi hutang
berikutnya adalah dengan menetapkan
skala prioritas pembayaran. Pastinya, utang
dengan jumlah kecil terlebih dahulu. Setelah itu,
lunasilah utang dengan suku bunga paling tinggi.
Kemudian, pilih suku bunga yang terbilang
rendah. Untuk utang besar, buatlah cicilan dengan
bunga stabil.
3. Tidak Menyelesaikan Hutang dengan
Berhutang
Jika sedang giat melunasi hutang, sebaiknya
jangan membuat utang baru. Terlebih bagi mereka
yang gemar belanja dengan menggunakan kartu
kredit. Sebaiknya selesaikan dulu utang yang
wajib dibayar. Jangan sampai menerapkan pola
atau gaya hidup gali lubang tutup lubang untuk
menyelesaikan utang.
4. Mengaji Aset yang Dimiliki
Jika ternyata utang yang dimiliki sudah
melebihi rasio 30 persen, maka kamu bisa
mencoba untuk mengkaji aset yang dimiliki.
Karena mau tidak mau utang harus tetap dilunasi,
kamu bisa mencoba untuk menjual beberapa aset
yang mungkin bisa digunakan untuk membantu
melunasi utang tersebut. Pertimbangkan untuk
menjual kendaraan yaitu motor atau mobil, yang
mungkin jumlah uangnya cukup besar, dan segera
lunasi utang kamu.
5. Pikirkan Lagi untuk Kembali Berhutang
Pada dasarnya, semua kembali kepada diri
kamu pribadi. Sebelum mengambil utang,
tanyakan pada diri sendiri “Apakah saya memang
membutuhkan barang tersebut, sehingga harus
berhutang?” Jika memang siap dengan
konsekuensi membayar tagihan utangnya nanti
dan tidak lebih dari rasio 30 persen, maka tidak
masalah jika ingin berhutang.
6. Niat dan Sikap yang Disiplin untuk Segera
Melunasi Hutang
Pastikan juga niat dan disiplin kamu dalam
rangka cara melunasi hutang, sangat maksimal.
Dengan begitu, apa yang dilakukan untuk
melunasi utang, akan berjalan dengan lancar
karena sudah diniatkan untuk benar-benar
terbebas dari utang. Kelola pengeluaran dengan
baik, utamakan tabungan dan berhemat serta,
jangan melebihi rasio 30 persen jika ingin berutang
kembali.(*)

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

Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Karantina Wajib di Hotel Guna
Hindari Penularan Keluarga
Hong Kong, BI - Hong Kong keluarkan
peraturan baru untuk mengurangan kasus impor
covid-19 yang dibawa kerumah, yakni bagi
siapapun yang masuk wilyahnya kecuali dari
China mulai 13 November wajib menjalani
karantina selama 14 hari di hotel.
Kota itu mencatat sembilan kasus Covid-19
baru pada hari Selasa, termasuk dua lainnya
terkait dengan cluster yang berkembang dari
liburan staycation di Silvermine Bay Mui Wo dan
infeksi lokal yang tidak dapat dilacak dari seorang
pekerja kantor.
Pengaturan karantina baru diumumkan pada
hari Selasa(3/11) beberapa jam setelah pemimpin
Carry Lam memberi pengumuman terkait
kepastian kesehatan masyarakat, yaitu bagi
anggota masyarakat ingin cek status
kesehatannya mereka dapat mendaftar untuk

skrining virus corona dengan biaya HK $ 240 (US
$ 31) di pusat pengujian pemerintah, yang akan
diluncurkan pada pertengahan bulan ini.
Tes Covid-19 gratis juga akan diberikan
kepada para guutu dan staf sekolah umum dan
taman kanak-kanak pada senin (9/11).
Pemerintah mengatakan bahwa bagi orangorang yang pernah ke tempat-tempat selain China
daratan, Makau, dan Taiwan dalam waktu 14 hari
sebelum datang ke Hong Kong perlu memberikan
bukti reservasi kamar hotel di Hong Kong selama
tidak boleh kurang dari 2 minggu.
Sebelumnya, pendatang dari negara berisiko
rendah bisa menjalani masa karantina selama dua
minggu di dalam negeri.
Pengaturan baru akan diberlakukan sampai
pemberitahuan lebih lanjut. Tetapi mereka yang
tiba di kota untuk transit atau yang sudah
dibebaskan dari karantina
tidak akan terpengaruh.
“Kami
ingin
memperketat tindakan
karantina karena situasi
Covid-19 yang memburuk
secara global. Di masa lalu,
ada beberapa kasus yang
menulari anggota keluarga
lain saat mereka
dikarantina di rumah, ”kata
Dr Chuang Shuk-kwan,
kepala cabang penyakit
menular dari Pusat
Perlindungan Kesehatan.
(bi/scmp)
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Orang dari Negara Beresiko Tinggi
Covid-19 Dilarang Masuk HK
Hong Kong, BI – Pemerintah
menambah lagi negara yang
dilarang masuk Hong Kong
tanpa urgensi yang tinggi
karena usaha tolak tangkal
penularan covid-19.
Turki akan menjadi yang
terbaru karena negara
dengan risiko tinggi Covid19, mulai dari 13 November.
Bagi orang yang datang dari
negara tersebut harus menunjukkan hasil tes Covid19 negatif sebelum datang ke
kota, dan harus melakukan karantina di hotel.
Profesor David Hui Shu-cheong dari Universitas China, yang, bagaimanapun, percaya
bahwa para pejabat harus memperhatikan sinyal
penyebaran virus lain seperti Spanyol dan Italia,
karena kedua negara tersebut masuk dalam
daftar negara berisiko tinggi.
Pakar pengobatan pernapasan juga ingin
pemerintah menutup lubang yang tersisa di
perbatasan kota dengan mencabut pengecualian
karantina yang diberikan kepada personel
konsuler utama dari 14 negara yang sudah
masuk daftar resiko tinggi covid-19 yang sudah
dicatat Hong Hong sebelumnya.
“Staf berpangkat tinggi yang dapat
mengisolasi diri dalam satu ruangan di konsulat
mereka dapat melakukannya. Orang lain harus
melakukannya di hotel jika mereka datang dari
tempat dengan jumlah kasus yang sangat
banyak. Mereka seharusnya melakukannya
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

sejak lama. “
Tetapi Hui percaya pengaturan baru yang
memungkinkan wisatawan dari luar China
melakukan karantina di hotel mana pun di kota
itu tidak akan berisiko penularan satu sama lain
karena tempat mereka juga akan dipisahkan di
lantai yang berbeda dan tidak diizinkan untuk
meninggalkan kamar. (bi)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Satgas Covid-19 Ingatkan Masyarakat untuk
Tetap Jalankan Protokol Kesehatan
JAKARTA, BI - Satgas
Penanganan Covid-19 mengharapkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan Corona
secara ketat. Meski penanganan
Covid-19 makin baik, masyarakat
diminta tidak lengah.
“Selalu disiplin protokol 3M dan
pastikan berisitirahat yang cukup,
makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga,” ucap Juru Bicara
Satgas Penanganan Covid-19 Prof
Wiku Adisasmito, Selasa (3/11).
Selain itu, masyarakat diminta
untuk segera memeriksakan diri ke
fasilitas kesehatan terdekat jika
merasakan gejala.
Bagi masyarakat yang positif
Covid-19, agar ikuti anjuran tenaga
kesehatan selama masa perawatan

Penjelasan Said Iqbal
soal Uji Materi UU
Cipta Kerja ke MK
JAKARTA, BI - Dua serikat pekerja resmi
mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi.
Keduanya adalah Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI).
“Sudah resmi tadi pagi
didaftarkan ke MK di bagian
penerimaan berkas perkara
oleh KSPI dan KSPSI AGN,”
kata Presiden KSPI Said
Iqbal ketika dikonfirmasi di
Jakarta, Selasa (3/11).
KSPI antara lain mempersoalkan sisipan Pasal 88C
Ayat (1) yang menyebutkan
gubernur wajib menetapkan
Said Iqbal
upah minimum provinsi
(UMP), dan Pasal 88C Ayat Presiden KSPI
(2) yang menyatakan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/
kota (UMK) dengan syarat tertentu.
Menurut Said Iqbal, penggunaan frasa “dapat”
dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) didalilkan sangat merugikan buruh karena
UMK menjadi tidak wajib.
UU Cipta Kerja juga menghilangkan periode
batas waktu kontrak yang terdapat di dalam
Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dikhawatirkan pengusaha dapat mengontrak karyawan berulangulang tanpa kepastian pengangkatan sebagai
pegawai tetap.
Pemohon kemudian mempersoalkan pengurangan pesangon karyawan dari 32 bulan upah
menjadi 29 bulan upah yang diatur dalam UU Cipta
Kerja sehingga merugikan buruh.
Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU
Ciptaker adalah pemutusan hubungan kerja (PHK)
menjadi mudah dengan hilangnya frasa “batal demi
hukum” terhadap PHK yang belum memiliki
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.(jpnn/kus)

sehingga segera sembuh.
Masyarakat jangan takut ke rumah
sakit karena biaya perawatan
semuanya ditanggung pemerintah.
“Ingat, kunci keberhasilan kita
adalah menjalankan komitmen
untuk menjalankan protokol
kesehatan. Pandemi ini, akan lebih
mudah ditangani apabila
masyarakat dan pemerintah
sepakat bahu membahu menjalankan perannya masing-masing,”
kata Wiku.
Ia juga menyampaikan, Satgas
Covid-19 mengapresiasi para pihak
yang terlibat dalam penanganan
pandemi termasuk masyarakat dan
pemerintah yang menerapkan
protokol kesehatan.
Dalam penanganan pandemi

Menag Minta FKUB Bumikan
Moderasi Beragama
JAKARTA, BI -- Menteri Agama
Fachrul Razi meminta Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) untuk terus
berupaya membumikan moderasi di Indonesia, sehingga tercipta keharmonisan
umat beragama.
“FKUB agar terus mengajak umat
beragama untuk berpegang teguh pada
esensi ajaran semua agama, yang selalu
mengajak pada kehidupan yang damai,
toleran, adil dan saling menghormati
perbedaan,” kata Fachrul pada

Fachrul Razi
Menteri Agama

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) FKUB 2020 yang diikuti
peserta secara luring dan daring, Selasa
(3/11).
Rakornas FKUB dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara Wakil Presiden KH Ma’ruf
Amin memberi pidato kunci untuk acara
tersebut dari kediamannya secara daring.
Menag Fachrul mengatakan selama
ini pemerintah telah memfasilitasi

Kemendikbud Dorong
Kolaborasi Ringankan PJJ Siswa
JAKARTA, BI - Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong
kolaborasi semua pemangku kepentingan guna
meringankan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
yang dijalani para siswa di tengah pandemi
COVID-19.
“PJJ dilaksanakan pada masa pandemi karena
mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga
satuan pendidikan dan masyarakat luas. Di saat
yang sama, kita harus tetap memastikan
pembelajaran tetap berjalan di masa pandemi untuk
menjamin hak anak-anak atas pendidikan,” ujar
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani dalam
keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11).
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan pendidikan termasuk
mandat Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan
dengan Pelayanan Dasar. Pendidikan menjadi
urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan
pemerintahan yang dibagi antara pemerintah
pusat dan daerah.
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“Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini, dasar, dan menengah merupakan
wewenang pemerintah daerah di bawah Dinas
Pendidikan,” tambah dia.
“Kepala daerah, kepala satuan pendidikan,
orang tua, guru, dan masyarakat tentunya harus
bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan semangat gotong-royong di semua lini, kita pasti mampu lewati semua tantangan ini,” kata Evy.
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Covid-19, Indonesia telah mengukir prestasi
seperti tren penurunan kasus aktif, penurunan
angka kematian, dan tren kenaikan angka
kesembuhan dari bulan ke bulan.
Dalam penerapan protokol kesehatan 3M
(memakai masker, menjaga jarak dan mencuci
tangan), lebih dari 68 persen masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Pada upaya pemerintah 3T yaitu testing, tracing, dan treatment, pencapaiannya meningkat.
Pada testing, Juni 2020 lalu sebanyak 16,86
persen berangsur-angsur meningkat hingga
minggu ketiga Oktober 2020 pernah mencapai
82,51 persen.
“Akan tetapi tetap ingat, masih ada tugas menanti seperti menekan angka kematian nasional
sampai di bawah angka dunia,” lanjutnya.
“Kemudian menerapkan protokol kesehatan
secara menyeluruh, serta memastikan kembali
3T, sehingga dapat memenuhi standar global.”
Dalam penanganan, Wiku memberi catatan,
pada minggu keempat dan kelima Oktober 2020,
terjadi penurunan cakupan testing yang bersamaan dengan libur panjang.
“Terjadi penurunan testing menjadi 74,78
persen dan 62,66 persen. Saat ini penanganan
Covid-19 sudah berada jalur yang tepat, tentunya
kami berharap jangan sampai terlena dan berpuas
diri,” ujarnya. (jpnn/kus)
keinginan masyarakat untuk membentuk forum
koordinasi dan konsultasi yang kemudian dikenal
dengan istilah FKUB.
FKUB, kata dia, memberdayakan peran strategis
dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh
masyarakat, khususnya majelis-majelis dan
organisasi keagamaan. Forum tersebut dibentuk
dalam rangka membangun, memelihara dan
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan
serta kesejahteraan bersama.
Fachrul mengatakan sampai saat ini terbentuk
544 FKUB, terdiri dari 510 FKUB kabupaten/kota
dan 34 FKUB provinsi di seluruh Indonesia.
Rakornas FKUB 2020 mengangkat tema “Umat
Rukun Indonesia Maju” yang berlangsung pada 3–5
November. Menurut dia, kerukunan dalam keragaman harus terus dijaga, karena umat beragama
yang rukun merupakan harapan seluruh masyarakat
Indonesia yang plural.(ant/kus)

Kemendikbud juga telah menghadirkan
berbagai kebijakan yang bertujuan meringankan beban siswa, guru, dan orang tua di
masa pandemi. Contohnya, terus mendorong
sekolah memakai kurikulum yang disederhanakan di tengah pandemi demi meringankan
beban guru, siswa, dan orang tua. Guru juga
selalu diimbau mengajarkan esensi mata
pelajaran untuk naik ke jenjang selanjutnya di
tengah pandemi ini.
“PJJ hadir memberi pengalaman belajar
yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan
menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk
kenaikan kelas maupun kelulusan. Aktivitas
dan tugas pembelajaran dapat bervariasi
dengan memperhatikan kondisi psikologis
siswa, sesuai minat dan kondisi masingmasing, termasuk mempertimbangkan
kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah,”
katanya. (ant/kus)
Sejumlah pelajar kelas tiga SD Kanisius
Kenalan mengikuti pembelajaran secara luring atau tatap muka di rumah warga di
kawasan Pegunungan Menoreh, Dusun
Kapuhan, Desa Majaksingi, Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah, Selasa (4/8/2020). (ANTARA)
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https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

P ERIS
TIW A
ERISTIW

EDISI 231 - NOVEMBER 2020

Peringatan dari Mahfud MD untuk
Pendukung Habib Rizieq, pakai Kata Sikat
penjemputan.
JAKARTA, BI - Menteri Koordinator
Sebab, protokol kesehatan menjadi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
cara terampuh mencegah penularan
(Menko Polhukam) Mahfud MD menyeCovid-19.
but Imam Besar Front Pembela Islam
“Pemerintah sekarang dalam
(FPI) Habib Rizieq Shihab pulang ke Inkampanye dan sosialisasi protokol
donesia dengan membawa misi revolusi
kesehatan sebagai vaksin sementara,
akhlak.
sebelum datang vaksin yang sesungAtas misi itu, Mahfud pun
guhnya. Maka protokol kesehatan supaya
mengingatkan para pengikut Habib
dipatuhi agar tidak saling memudaratkan,”
Rizieq Shihab tidak berbuat rusuh dan
pungkas Mahfud MD
merusak fasilitas, saat penjemputan
Sebelumnya, Habib Rizieq telah
tokoh asal Petamburan itu setibanya di
mengumumkan bakal pulang ke IndoneIndonesia pada 10 November.
sia dari Arab Saudi.
Menurut Mahfud, membuat
Rencananya, Habib Rizieq bersama
kerusuhan dan merusak fasilitas saat
keluarga akan terbang dari Riyadh, Arab
proses penjemputan, justru menodai
revolusi akhlak yang dibawa Rizieq Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi rencana Habib Rizieq pulang Saudi, pada 9 November 2020.
ke Indonesia. (JPNN)
Nantinya penerbangan dari Riyadh
Shihab.
ke Indonesia memakan waktu beberapa
Pemerintah, kata dia, akan
menangkap kelompok yang merusuh dan merusak Kalau dia membuat kerusuhan,” kata Mahfud dalam jam.
Habib Rizieq memerkirakan pesawat yang
fasilitas saat proses penjemputan Habib Rizieq.
keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube
“Habib Rizieq itu mau pulang dengan revolusi Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11).
ditumpanginya tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti
Selain itu, Mahfud juga meminta pengikut Rizieq Tangerang, pada 10 November 2020 pukul 09 pagi.
bukan pengikutnya Habib Rizieq, kami sikat, begitu. Shihab tertib melaksanakan protokol kesehatan saat (jpnn/kus)

Disaksikan 95 Kiai Madura, 274 Pengungsi
Syiah Sah Kembali ke Ajaran Suni
SURABAYA, BI - Sebanyak 274 pengungsi
Syiah di Rusunawa Puspa Agro, Kecamatan
Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ke
kampung halaman di Sampang, Madura. Mereka
sudah dibaiat menjadi Suni.
Pengikut Takjul Muluk ini berikrar kembali
mengikuti ajaran Suni, dengan disaksikan 95
ulama se-Madura di Pendapa Trunojoyo,
Sampang. Ikrar mengikuti ajaran ahlussunnah wal
jamaah ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.
Ikrar ini tak hanya diikuti oleh orang dewasa,
namun juga diikuti seluruh anggota keluarga
mereka. Termasuk anak-anak.
Kepala Kankemenag Kabupaten Sampang,
Pardi memaparkan kehadiran para ulama,
Kemenag dan stakeholder Sampang memberikan
sentuhan manusiawi dan silaturrahim. “Kita bantu
terkait administratif mereka misal seperti

pengurusan akta kelahiran mereka, KIS dan Kartu
Indonesia Pintar (KIP) mereka,” terang Pardi di
Sampang, Kamis (5/11/2020).
Tak hanya itu, Pardi menambahkan, setiap
bulannya rutin memberikan bantuan konsumtif

kepada mereka. Bantuan ini merupakan kerja
sama dengan Baznas dan stakeholder yang ada
di Kabupaten Sampang.
Bunyi ikrar yang diucapkan para penganut
Syiah ini, menyatakan bahwa Agama Islam yang
benar adalah agama yang dibawa dan disebarkan
oleh Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan oleh
para sahabatnya. Yakni Khulafa’ur Rasyidin dan
diteruskan oleh generasi para ulama mulia ahlus
sunnah wal jama’ah.
Mereka juga menyatakan kitab suci Al-Qur’an
terdiri dari 6666 ayat ‘alal ashoh, 114 surat dan 30
juz. Para sahabat nabi adalah orang pilihan Allah, dan pemimpin yang sah setelah Nabi
Muhammad adalah khulafa’ur Rasyidin, yang
terdiri dari Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin
Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Tholib.
(detik/kus)

Murka Tabungan Puluhan Miliar Raib di Bank,
Gamer Cantik Ini Lapor ke Bareskrim
JAKARTA, BI - Salah satu gamer sekaligus
atlet e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl
melapor ke Bareskrim Polri karena uang
tabungannya di bank hilang. Tak tanggungtanggung, uang yang hilang sebanyak Rp 20
miliar.
Laporan ini pun diterima di Bareskrim Polri
pada 8 Mei 2020 lalu dengan nomor LP/B/0239/
V/2020/Bareskrim. Adapun terlapor adalah PT
Bank Maybank Indonesia dan Kepala Cabang
Bank Maybank Kebayoran Arcade berinisial A.
Dalam laporan itu, pihak terlapor diduga
melakukan kejahatan perbankan.

Winda Earl saat mendatangi Bareskrim
Polri. (JPNN jpnn)

BERIT
A INDONESIA - Adv
ertising Hotline: (852) 2180-9888 - Websit
e: www.beritaindonesia.hk
BERITA
dvertising
ebsite:

“Jadi, saya buat laporan karena ingin uang
saya kembali, itu uang hak saya. Karena bagi
saya itu uang besar. Ini tabungan masa depan,”
ujar Winda saat mendatangi Bareskrim Polri,
Jakarta, Kamis (5/11).
Sementara itu, kuasa hukum Winda, Joey
Pattinasarany mengatakan, kliennya telah
menabung di swasta tersebut sejak 2015. Hingga
2020, uang yang ada di dua rekening berbeda
seharusnya mencapai Rp 20 miliar.
“Adapun rinciannya uang Winda Rp 15
miliar, ibunya Rp 5 miliar,” ujar Joey.
Hal tersebut diketahui saat sang ibu
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:
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Prabowo Tak
Nyaman Disurvei Jadi
Menteri Kinerja Terbaik
JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto merasa tidak nyaman dengan hasil
lembaga survei yang menyebut dirinya sebagai
menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua
Umum bidang Hukum
dan Advokasi DPP
Partai Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Jakarta, Kamis
(5/11/2020).
“Saya telah dengar
sendiri dari Pak Prabowo, beliau sebePrabowo
narnya kurang nyaman
disurvei-survei, diumumkan sebagai menteri kinerja terbaik
begitu,” papar Habiburokhman.
Menurutnya, pernyataan Prabowo tersebut
disampaikan ketika Partai Gerindra
menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), dimana
saat itu sudah ada survei-survei yang
menyatakan dirinya sebagai menteri
berkinerja terbaik.
“Beliau ngomong, saya disurvei dibilang
menteri kinerja terbaik. Saya terus terang
merasa tidak nyaman, seolah-olah rekan-rekan
kita tidak bekerja baik, padahal saya lihat sendiri
semua menteri bekerja keras,” ujar
Habiburokhman yang menirukan ucapan
Prabowo.
Habiburokhman menyebut, Prabowo dalam
menjalankan tugasnya sangat ingin
membangun suasana kerja yang solid antar
kementerian maupun diinternal.
Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak ada
ego sektoral dan merasa paling lebih baik dari
lainnya.
“Beliau melihat sendiri semua menteri
bekerja keras, apalagi dalam situasi pandemi
ini. Lebih urgent lagi, memerlukan kebersamaa
itu,” ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Namun, Habiburokhman mengapresiasi
sikap masyarakat yang menilai Prabowo
sebagai menteri kinerja terbaik.
“Tentu kami mengapresiasi sikap
masyarakat yang tercermin dari hasil survei
tersebut, berarti kan apa yang dilakukan pak
Prabowo bisa dipantau dan dihargai
masyarakat,” ucapnya..(tribun/kus)

bermaksud melakukan penarikan uang pada
Februari 2020. Namun tidak dapat dilakukan
dengan alasan saldo tidak mencukupi.
“Pas dicek, rekening ibunya tinggal Rp17
juta. Rekening Winda cuma sisa Rp 600 ribu,”
katanya.
Korban telah berupaya meminta kejelasan
kasus tersebut dengan mendatangi dan
membuat laporan resmi di kantor bank swasta
itu pada Febuari dan Maret 2020. Namun
hingga saat ini dari pihak bank tidak kunjung
menunjukkan iktikad baik.
“Ibu Floletta (ibunda Winda) minta ketemu
Direksi Maybank bahas pengembalian uang
tapi tidak ada respons. Pertama ditanggapi.
Kedua, malah dibalas dengan surat yang
isinya permasalahan sudah selesai.
Statusnya laporan dari penyelidikan naik
ke penyidikan per Oktober 2020,” tandas Joey.
(jpnn/kus)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Kisah Ibrahim Bin Adham dan Kapal yang Akan Tenggelam
Ibrahim bin Adham rahimahullah(100-165 Hijriyah), seorang
ulama sufikelahiran Balkh (sekarang
Afghanistan). Ada yang menyebut
beliau wafat tahun 160 Hijriyah. Nama
lengkap beliau Hazrat Sultan Ibrahim
bin Adham bin Mansur al-Balkhi alIjili Abu Ishaq. Beliau terlahir dari
keluarga bangsawan Arab.
Mulanya beliau adalah seorang
Raja di Balkh pada abad ke-7 Masehi.
Kemudian meninggalkan kerajaannya
dan memilih hidup zuhud. Kisah
Ibrahim bin Adham adalah satu kisah
yang cukup menonjol di masa awal
kesufian.
Dikisahkan, dalam sebuah perjalanan, Ibrahim bin Adham hendak
naik kapal laut. Sang petugas kapal
meminta ongkos dua Dinar. Ibrahim berkata,
“Sekarang saya tidak punya uang. Tapi saya akan
berikan kepadamu di tengah perjalanan kita.”
Sang petugas kapal menjawab, “Perjalanan
kita ini di laut, bagaimana kamu bisa memberiku
uang?”Tapi kemudian ia berpikir, “Barangkali or-
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meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi dalam tubuh.
7.MengatasiKembung
Manfaat bunga lawang bisa mengatasi kembung
dan masalah pencernaan lainnya. Meteorisme, gas,
dan rasa kenyang adalah gejala pencernaan yang
buruk. Dalam pengobatan tradisional di Tiongkok,
Turki dan Persia, bunga lawang digunakan untuk
mengatasi masalah pencernaan. Tanaman ini
mengurangi kram perut akibat gas.
PencegahanPeradangan
Bunga lawang merupakan antioksidan dan anti
inflamasi yang kuat. Efek ini menghambat aktivasi
beberapa senyawa pro-inflamasi dalam sistem
kekebalan. Manfaat bunga lawang juga mencegah
aterosklerosis, reumatik, bronkitis dan penyakit
radang lainnya.
9.MeningkatkanKesehatanJantung
Antioksidannya yang kuat memungkinkan bunga
lawang mencegah akumulasi radikal bebas
berbahaya dan membantu meningkatkan kesehatan
jantung. Meski penelitian terbatas, beberapa riset
menunjukkan hasil yang menjanjikan tentang potensi
tanaman ini untuk sistem kardiovaskular.
10. Menguatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of
Medical Virology menemukan bahwa kombinasi
asam shikymic dengan vertcetine, sejenis pigmen
tumbuhan alami, dapat meningkatkan produksi sel
kekebalan secara signifikan. Kandungan yang ada
di bunga lawang ini dapat menangani berbagai gejala
flu seperti demam, nyeri otot, dan kelelahan.
11. Mengontrol Kadar Gula Darah
Kandungan fenil propanoid pada bunga Lawang
bisa bermanfaat menjaga kadar gula darah tetap
normal. Dalam penelitian pada hewan tahun 2015 di
India, fenil propanoid dapat mengontrol kadar gula
darah dengan mengatur beberapa enzim utama yang
terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Keunggulan
bunga lawang ini bagus untuk penderita diabetes.
12. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil
Selain meningkatkan kesehatan tubuh secara
keseluruhan, bunga lawang dapat bermanfaat
mengatasi berbagai penyakit selama masa
kehamilan. Bahkan, ibu menyusui juga bisa
mencoba bunga lawang untuk meningkatkan
produksiASI. Senyawa antehole pada bunga lawang
memiliki karakteristik yang mirip dengan hormon
estrogen, yaitu dapat mengatur fungsi hormon pada
wanita.(*)

ang ini menyimpan hartanya di salah satu pulau
yang akan dilewati.” Ibrahim Bin Adham pun
diizinkan naik kapal.
Ketika kapal berlabuh di sebuah pulau, sang
petugas kembali berkata: “Berikan dua Dinar itu.”
Ibrahim menjawab, “Ya.” Beliau turun ke daratan,

sementara sang petugas diam-diam Istana)
mengikutinya.
Ketika kapal itu kembali di tengah lautan,
Ibrahimterus berjalan hingga badai menghantam kapal. Para penumpang panik
tiba di ujung pulau itu. Beliau lalu dan petugas kapal itu berteriak memanggil-mangsalat beberapa rakaat
gil. “Mana orang yang baru bayar
dan berdoa kepada Al- Ibrahim Bin Adham dinar di pulau itu? Kalian cari dan
lah ‘Azza wa Jalla
temui orang itu. Biar dia berdoa
dikenal sebagai kepada Allah agar menyelamatkan
ketika sujud. “Ya Allah,
orang ini meminta hakwaliyullah yang kita dari badai ini.”
nya yang menjadi
Ketika itu Ibrahim Bin Adham
doanya selalu
sedang tidur dengan kepala
kewajibanku. Tolong
dikabulkan Allah. tertutup mantelnya. Sang petugas
berilah Ia dariku.”
K e t i k a B e l i a u Selain ahli ibadah, kapal itu menemuinya dan berkata,
“Tidakkah kau lihat situasi
mengangkat kepala
dari sujudnya. Beliau beliau adalah sosok penumpang?”
m e l i h a t t a n a h d i yang zuhud, wara’
Ibrahim pun bangun dan
sekitarnya tertutupi serta rendah hati. berdoa: “Ya Allah Engkau telah
dinar-dinar Emas
perlihatkan kekuasaan-Mu. Sekayang berkilauan.
rang perlihatkanlah rahmat-Mu.”
Ketika sang petugas kapal menghampiri dan Tiba-tiba badai itu mereda dan tenanglah kapal
Ibrahim melihatnya, Ibrahim berkata: itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu’aim,
“Ambillah hakmu dan jangan lebih. Jangan Ibrahim bin Adham menekankan pentingnya
juga ceritakan apa yang kau lihat ini kepada ketenangan. Salah satu murid Ibrahim bin Adham
siapapun.”(Baca Juga: Kisah Waliyullah yang terkenal adalah Shaqiq al-Balkhi yang juga
Imam Sari as-Saqathi dan Seorang Pejabat seorang ulama sufi. (sindoN/id)

Kisah Dokter dan Sufi
Tanpa identitas tahun dan nama tokoh-tokoh
dalam cerita , Ibnu Quddamah al-Maqdisi,
mengisahkan kisah inspiratif dan menggungah
hati. Adalah cerita tentang berislamnya seorang
dokter Nasrani di tangan para jamaah sufi.
Kisah yang satu ini menjadi pamungkas kitab
at-Tawwabinkarya Ibnu Quddamah.
Alkisah, sebanyak 40 orang dari jamaah sufi
tengah mengadakan perjalanan religi. Di daerah
sekitar Baghdad, mereka memutuskan untuk
berhenti dan menetap selama tiga hari. Ketika
itu, kondisi keuangan rombongan sufi tersebut
sekarat, tak ada bekal yang tersisa. Para sufi
itu, harus menetap tanpa makanan sama sekali.
“Para jamaah, Allah SWT mengizinkan
berikhtiar bagi para hamba. Maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian
dari rezeki-Nya. (QS al-Mulk [67]: 15). Carilah
sekiranya ada orang yang berempati dan
memberi kita makan,” kata salah seorang yang
dituakan dalam rombonngan itu.
Lantas, berangkatlah salah satu dari mereka
berjalan menuju sudut-sudut Kota Baghdad,
berharap ada orang yang beriba dan membantu
kesulitan makanan yang mereka alami. Namun,
hasilnya nihil. Utusan itu
gagal mencari makanan bagi
para rombongan yang masih
berada di luar pusat kota.
Utusan tersebut akhirnya
kelaparan dan kelelahan.
Kondisi fisiknya melemah. Ia
memutuskan beristirahat di
sebuah toko obat milik seorang dokter Nasrani.
Suasana toko tengah ramai
dan padat oleh para pelanggan.
Sang dokter tampak
sibuk melayani dan memberikan obat. Di tengah-tengah
kesibukannya itu, ia melihat
utusan duduk terkulai lemas
di depan tokonya. “Apa yang
terjadi padamu, sakit apakah
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Saudara?” tanya sang dokter yang mendekati
utusan.
Pria utusan itu belum sempat menjawab
pertanyaan, sang dokter dengan sigap
memegang tangan dan memeriksa denyut
nadinya lalu berkata, “Ohhh, saya tahu persis
penyakit yang mendera Anda. Wahai pembantu,
berangkatlah ke pasar. Beli satu bungkus roti,
sebungkus lauk, dan satu kantong manisan.”
Utusan tersebut tak melupakan para
temannya, ia mengadu kepada si dokter bahwa
ada 39 orang lagi yang tengah kelaparan. “Baik
tidak masalah, wahai pembantu beli lagi
makanan itu untuk 39 orang,” katanya
menginstruksikan kepada pembantunya.
Empat puluh makanan itu diserahkan
kepada utusan. Tetapi, bukan tidak percaya, si
dokter hendak menguji kejujuran utusan. Ia
berangkat dengan utusan ditemani pembantunya.
Setibanya di lokasi mereka tinggal, si dokter
dan pembantunya tidak ikut masuk ke rumah. Ia
berada di luar rumah tanpa sepengetahuan
rombongan.
Begitu masuk, utusan tersebut disambut

Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

dengan riang. Perasaaan mereka campur aduk,
senang sekaligus heran, bagaimana ia
mendapatkan makanan sebanyak ini. Atas
desakan para jamaah, utusan tadi akhirnya
menceritakan kronologi kisahnya dengan
lengkap. “Jika begitu, maka apakah kalian rela
menyantap makanan Nasrani ini dengan lahap,
tanpa hadiah sedikitpun?” celetuk pemimpin
rombongan.
Secara spontan, mereka menahan diri
sejenak dari keinginan makan. Mereka
semakin bingung, hadiah apa yang hendak
diberikan sebagai balasan itu.
“Berdoalah kalian semua kepada Allah,
sebelum mengonsumsi makanan pemberiannya agar si dokter Nasrani diselamatkan
dari api nereka,” kata pemimpin rombongan
memberikan saran. Ide brilian tersebut lantas
diterima secara aklamasi.
Para jamaah sufi pun berdoa, seperti yang
telah disepakati bersama. Doa mereka hanya
satu, agar Allah menyelamatkan dokter Nasrani
yang baik hati tersebut dari api neraka.
Dari luar rumah, si dokter mendengar
secara jelas percakapan mereka. Ia tergugah
dengan sikap 40 jamaah sufi yang tidak rakus
dengan makanan. Meski mereka kelaparan,
malah menahan diri dan mendoakan
keselamatan dirinya.
Tak menunggu lama,
ia segera mengetuk pintu
dan masuk rumah, lalu
mengungkapkan
kekagumannya. Di hadapan para jamaah sufi itu,
sang dokter Nasrani menyatakan keislamannya
dan berikrar syahadat.
Kejadian ini, selain
menunjukkan tentang
kezuhudan segenap
rombongan sufi, sekaligus menegaskan bahwa doa agar seseorang
mendapat hidayah
diperbolehkan sekalipun
objek yang didoakan
merupakan non-Muslim.
(repblk/ar)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Kenali dan Waspadai
Gangguan Tiroid
Berita Indonesia - Tiroid adalah kelenjar berbentuk
kupu-kupu yang terletak di tengah leher bagian
depan. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid
yang berfungsi untuk mengontrol hampir semua
proses metabolisme di dalam tubuh. Karena peran
hormon tiroid sangat penting bagi tubuh, gangguan
kelenjar tiroid dapat menimbulkan dampak yang
sangat besar.
Gangguan tiroid dapat menyebabkan produksi
hormon tiroid menjadi kurang atau justru
berlebihan. Kondisi di mana kadar hormon tiroid
di dalam tubuh terlalu sedikit disebut hipotiroidisme, sedangkan kondisi di mana kadar hormon
tiroid terlalu tinggi disebut hipertiroidisme.
Wainta Lebih Beresiko
Wanita lebih berisiko mengalami gangguan
tiroid dibandingkan pria. Gangguan tiroid pada

wanita, baik hipertiroid maupun hipotiroid, dapat
menyebabkan gangguan siklus menstruasi,
masalah kesuburan, serta bahaya pada kandungan dan janin jika terjadi pada ibu hamil.
Kenali Gejalanya
Kondisi hipertiroid akan menyebabkan
peningkatan metabolisme dan kerja organ,
termasuk jantung. Pada awalnya, gejala hipertiroid
tidak terlalu signifikan, sehingga Anda mungkin
tidak begitu memperhatikannya. Namun, seiring
berjalannya waktu, hipertiroid dapat menimbulkan
beragam keluhan, seperti: Tremor, Penurunan
berat badan yang drastis, Detak jantung cepat
atau tidak teratur, Sulit tidur, Sering merasa gugup
atau cemas, Sering merasa kegerahan walaupun
suhu udara tidak panas, Banyak berkeringat,
Diare atau lebih sering buang air besar,Mata

Bunga Lawang, Kaya Manfaat
dan Bisa Tangkal Virus
Berita Indonesia - Bunga ini berbentuk seperti
bintang yang terdiri dari delapan bagian ini juga bisa
disebut dengan Pecka. Rempah yang sering dipakai
untuk bumbu masakan tradsional Indonesia ini
ternyata berasal dari Vietnam.
Bunga lawang itu sendiri memiliki banyak
khasiat saat dijadikan campuran minuman atau jamu,
antara lain sbb:
1. Pencegahan Virus
Bunga awang mengandung asam shikimic, salah
satu senyawa dengan kemampuan antivirus yang
kuat. Senyawa ini merupakan bahan aktif terpenting
dalam sejumlah obat flu. Manfaat bunga lawang
sebagai pencegah virus telah terbukti dan digunakan
secara farmakologis.
Star Anise (Illicium Verum). It contains a powerful ingredient that is used in Flu vaccines. It is also
native to Vietnam and China.Manfaat bunga lawang
untuk kesehatan Foto: Getty Images/iStockphoto/
sivarock
2. Anti Jamur dan Anti Bakteri
Menurut Korean Journal of Medical, ekstrak
tumbuhan tunggal ini memiliki sifat antijamur dan
antibakteri alami. Bunga lawang mampu
mengendalikan jenis jamur tertentu seperti Candida
albicans.
Jamur ini adalah penyebab infeksi paling umum.
Biasanya Candida albicans dapat menyebabkan
penyakit kandidiasis atau infeksi jamur yang tidak
terkendali.
Selain itu, para ilmuwan di Taiwan juga menemukan bahwa tanaman bunga lawang
memiliki empat senyawa antimikroba yang menangani
secara efektif 70 strain
bakteri yang kebal obat.
3.
Berfungsi
SebagaiAntioksidan
Bunga lawang
mengandung minyak
esensial linula dan vitamin C yang merupakan sumber antioksidan. Antioksidan merupa-

kan senyawa alami yang melindungi sel-sel tubuh
dari kerusakan akibat radikal bebas dan racun
lingkungan seperti asap rokok dan polusi udara.
Radikal bebas yang ada di dalam tubuh mempercepat
proses penuaan tubuh.
Akibatnya,kamu berisiko terkena penyakit
seperti jantung dan kanker yang terjadi sebelum
penuaan kulit dini. Studi yang dipublikasikan di Journal chemical biologi Interaction, menunjukkan bahwa
bunga lawing ini bisa mengurangi perkembangan
sel kanker.
4. Atasi Flu dan Batuk
Berdasarkan Journal of Medical Virology, kombinasi asam shikimatic dan antioxidant vertcetine
dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Dengan demikian, tubuh mampu melindungi
dirinya sepenuhnya dengan serangan penyakit,
terutama yang disebabkan oleh virus. Selain itu,
mengonsumsi secangkir teh ekstrak lawang tiga hari
membantu menghilangkan batuk dan sakit
tenggorokan.
5.MengatasiGangguanTidur
Dikutip dari Mercola, manfaat bunga Lawang
juga banyak digunakan untuk mengatasi berbagai
gangguan tidur. Pasalnya, pengobatan tradisional
mempertimbangkan fakta bahwa bunga lawang
memiliki khasiat obat penenang yang lembut yang
membantu menenangkan saraf.
Jika gangguan tidur kamu dapat diatasi maka
kualitas kesehatan fisik dan mental juga akan
meningkat. Selain itu minyak esensial lawang dapat
mengobati jenis infeksi virus lain, termasuk herpes
simpleks tipe 1.
6. Meningkatkan Produksi Sel Darah
Merah
Sirkulasi yang diendapkan bunga
lawang juga merupakan sumber zat
besi yang baik. Zat besi membantu
meningkatkan produksi sel darah
merah. Zat besi juga mampu
meningkatkan tingkat energi dengan

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

BERIT
A INDONESIA - Adv
ertising Hotline: (852) 2180-9888 - Websit
e: www.beritaindonesia.hk
BERITA
dvertising
ebsite:

EDISI 231 - NOVEMBER 2020

menonjol keluar, sering iritasi, dan terlihat merah
Hipertiroid saat hamil yang tidak ditangani
berisiko menyebabkan keguguran, kelahiran
prematur, preeklamsia, denyut jantung janin
terlalu cepat, atau bayi lahir dengan berat badan
rendah, bahkan dengan kondisi gagal jantung.
Berkebalikan dengan hipertiroid, hipotiroid
dapat membuat kerja organ secara umum
menjadi lambat. Gejala hipotiroid juga
berlangsung perlahan-lahan.
Pada awalnya, Anda mungkin
akan sering merasa lelah, dan lamakelamaan Anda akan mengalami
beragam keluhan lain akibat
lambatnya proses metabolisme
tubuh.
Berikut ini adalah beberapa
gejala yang bisa muncul pada
kondisi hipotiroidisme:
Sembelit, Suara serak, Nyeri
sendi atau otot, Kulit kering dan
pucat, Rambut rontok, Detak jantung
lambat, Sulit berkeringat, Wajah bengkak, Sering merasa sedih atau tertekan, Berat

10

badan naik, walaupun tidak makan banyak, Menstruasi menjadi lebih sering, Merasa kedinginan
bahkan saat udara tidak dingin
Hipotiroid saat hamil yang tidak ditangani
dengan baik dapat menyebabkan anemia,
preeklamsia, dan keguguran pada ibu hamil, atau
bayi lahir dalam kondisi meninggal. Bayi
yang lahir dari ibu dengan hipotiroidisme
juga berisiko mengalami gangguan
dalam pertumbuhan dan perkembangan otaknya.
skrining gangguan tiroid
bisa dilakukan dengan self
neck-checking atau pemeriksaan leher secara mandiri. Pemeriksaan tersebut
dapat Anda lakukan sendiri
di rumah untuk mengetahui
ada tidaknya benjolan di
leher, karena gejala ini
biasanya tidak disadari
sampai ukuran benjolan
sudah cukup besar.
(Alodokter/bi)

Waspadai 5 Makanan Asin
Namun Tinggi Kandungan Gula
Berita Indonesia - Konsumsi gula yang
disarankan per harinya maksimal hanya 90
gram. Itu sudah termasuk tambahan bumbu
dalam masakan, karbohidrat seperti nasi dan
tepung, susu, minuman manis dan sajian pencuci mulut.
Berikut 5 makanan yang asi tetapi memiliki
kandungan tinggi gula:
1. Saus Barbecue (BBQ) Botolan
Saus BBQ banyak digunakan sebagai perasa tambahan pada steak atau
bahan masakan lainnya. Rasanya
gurih asin dengan sedikit rasa manis.
Meskipun dominan rasa asin, saus
BBQ tinggi akan gula.
Dalam 2 sendok makan atau
sekitar 28 gram saus BBQ mengandung hingga 9 gram gula. Jadi jika
kamu ingin mengurangi asupan gula
sebaiknya batasi konsumsi makanan
lainnya.
2. Saus Tomat
Maarssen, The Netherlands - November
24, 2011: Studio shot of a bottle of Heinz Tomato Ketchup, manufactured by H.J. Heinz
CompanyIlustrasi saus tomat. Foto: iStock
Seperti dikutip dari Health Line, saus tomat
juga mengandung banyak gula. Dalam 1
sendok makan saus tomat bisa terdapat hampir
1 sendok teh gula. Jadi pikir-pikir lagi ya jika
ingin makan kentang goreng pakai saus tomat,
sudah berapa gram kira-kira gula yang kamu
konsumsi?
3. Sup Kalengan
Sup siap saji yang dikemas dalam kaleng
umumnya tinggi kandungan sodium atau
garam. Tapi yang tidak banyak orang tahu, sup
kalengan juga memilki kandungan gula tinggi.
Gula biasanya ditambahkan sebagai
pengawet alami dalam sup kalengan.
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

Konsumsi 1,5 mangkok sup kalengan bisa
membuatmu mengasup hingga 15 gram gula
ke dalam tubuh.
4. Salad Dressing
Beberapa jenis salad dressing
mengandung banyak gula, misalnya Thousand
Islands, Honey Mustard atau Caesar. Beberapa
jenis dressing bisa ‘mengantongi’ gula hingga
4 gram dalam 1 sendok makan.
Maka dari itu sangat penting
memerhatikan informasi gizi
pada label kemasan dan
batasi konsumsinya.
Sebagai alternatif
salad dressing yang lebih
sehat, kamu bisa
membuatnya sendiri di
rumah. Campurkan
minyak zaitun, perasan
lemon dan tambahkan garam
serta merica sebagai tambahan
rasa.
5. Keripik Kentang
Kenapa keripik kentang bisa memiliki rasa
yang sangat gurih? Selain karena diberi
tambahan MSG, keripik kentang juga dibumbui
gula, agar rasanya makin gurih.
Selain itu kentangnya sendiri sudah tinggi
akan gula, karena masuk dalam kategori
karbohidrat sederhana. Makan keripik kentang
secara berlebihan bisa menimbulkan lonjakan
gula darah yang apabila berlangsung setiap
hari bisa meningkatkan risiko diabetes.
Perlu diketahui bahwa gula bukanlah
‘musuh’ bagi tubuh. Gula tetap dibutuhkan
sebagai energi namun dalam jumlah yang
terbatas. Terlalu banyak konsumsi makanan
tinggi gula bisa menyebabkan diabetes,
kondisi yang menjadi ‘gerbang’ munculnya
penyakit-penyakit degeneratif lain seperti
jantung, gangguan paru-paru hingga stroke.(*)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Kepribadian ISFJ, Sosok Introvert yang Terstruktur
Berita Indonesia - Kepribadian ISFJ adalah
tipe kepribadian yang paling umum. Diperkirakan
sekitar 9–14% populasi dunia memiliki kepribadian ini. Individu dengan kepribadian ISFJ umumnya adalah pribadi yang cenderung pendiam,
tetapi sebenarnya baik hati, ramah, dan dapat
dipercaya.
ISFJ adalah akronim dari Introverted, Sensing, Feeling, Judging. Kepribadian ISFJ adalah
salah satu tipe dari 16 tipe kepribadian yang diklasifikasikan oleh Myers-Briggs Type Indicator
(MBTI)
Individu ISFJ biasanya dikenal karena
perhatian dan aura positifnya yang membawa
kehangatan dan ketenangan pada lingkungan
sekitarnya. Ini sebabnya mereka dijuluki sebagai
‘sang pelindung’.
Di bawah ini adalah beberapa karakteristik
utama tipe kepribadian ISFJ:
1. Terstruktur
Orang dengan kepribadian ISFJ adalah orang yang sangat rapi, terstruktur, dan tertib pada
setiap hal dalam kehidupannya. Ia juga pribadi
yang teliti, serius, bertanggung jawab, dan suka
bekerja keras. Berkat karakternya ini, individu
dengan kepribadian ISFJ sangat pandai dalam
membuat rencana untuk masa depan.
Saat pribadi ISFJ mendapatkan informasi dan
pengalaman baru, ia akan mencari koneksi dan
kesamaan antara satu informasi dengan informasi
lainnya, untuk menemukan pola-pola baru.
Pasalnya, ia sangat suka melihat segala sesuatu
dengan gambaran besar yang menyeluruh.
2. Peka terhadap perasaan orang lain

Meski cenderung pendiam, orang dengan
kepribadian ISFJ adalah sosok pengamat yang
baik. Ia juga pandai mengingat detail-detail penting
yang ada pada orang lain. Hal ini yang membuat
individu ISFJ sangat peka terhadap emosi dan
perasaan orang lain.
Orang dengan kepribadian ISFJ umumnya
selalu berusaha untuk memenuhi keinginan dan
kebutuhan orang lain, walau terkadang ia harus
mengorbankan keinginannya sendiri demi
memastikan orang lain bahagia.
3. Cenderung tertutup
Kendati sangat peka terhadap perasaan orang lain, orang dengan
kepribadian ISFJ kerap
kali kesulitan untuk
mengekspresikan
perasaannya sendiri.
Saat dihadapkan
pada suatu masalah, pribadi ISFJ
a k a n
cenderung
memendam
emosi dan masalahnya daripada harus
menceritakannya
kepada orang lain,
karena ia
tidak ingin
membebani
orang lain
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dengan masalah yang sedang dihadapinya.
4. Menyukai fakta
Orang dengan kepribadian ISFJ umumnya
lebih menyukai fakta konkret daripada teori-teori
yang abstrak.
Artinya, ia akan percaya pada suatu hal jika
sudah pernah melakukan atau mengalaminya
sendiri.
Saat pribadi ISFJ dihadapkan pada suatu
situasi yang mengharuskannya untuk membuat
keputusan, ia akan menggunakan informasi berdasarkan pengalamannya di masa lalu untuk
mencanangkan sebuah tindakan, serta memprediksi hasil dan akibat dari
pilihan tersebut.
5. Sulit menerima
perubahan
Seperti yang sudah
disebutkan sebelumnya,
individu ISFJ adalah
individu yang sangat terstruktur. Hal ini membuat
ia sulit untuk menerima
perubahan ketika ada
suatu hal yang berbeda
dari rencananya.
Namun, bukan berarti pribadi ISFJ tidak
bisa berubah sama
sekali. Ia hanya perlu
waktu lebih banyak
untuk berpikir, bersiap, dan beradaptasi
pada perubahan tersebut.
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
KEPRIBADIAN ISFJ
Setiap tipe kepribadian pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu
pula dengan kepribadian ISFJ. Berikut ini adalah
beberapa contoh kelebihan dan kekurangan kepribadian ISFJ:
Kelebihan: Peka, Detail, Setia, Suportif, Kooperatif, Pekerja keras, Dapat diandalkan,Memiliki
empati yang tinggi
Kelemahan: Kaku, Pemalu, Menghindari konfrontasi, Tidak suka perubahan, Kurang berani
mengambil risiko, Terlalu mementingkan perasaan orang lain
Karir yang Cocok untuk Kepribadian ISFJ
Beberapa contoh pekerjaan yang cocok untuk
individu ISFJ adalah pekerja sosial, konselor,
psikolog, perawat, manajer, administrator, guru,
bankir, dan akuntan.
Individu ISFJ suka berada pada lingkungan
kerja yang stabil dengan rekan kerja yang saling
peduli dan mendukung satu sama lain. Ia juga
umumnya sangat dihargai di tempatnya bekerja,
karena individu ISFJ memiliki keterampilan, kemampuan, dan komitmen yang tinggi dalam
pekerjannya.
Setiap tipe kepribadian, baik kepribadian ISFJ
atau kepribadian lainnya pasti memiliki potensi
dan keunikannya masing-masing. Jika Anda
kesulitan melihat potensi yang ada pada diri Anda,
jangan ragu untuk mengonsultasikan hal tersebut
dengan psikolog. (alodokter/BI)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Memilih dan Merawat Celana Dalam Wanita
Berita Indonesia - Banyak wanita yang
seringkali mengabaikan atau menyepelekan
pemilihan celana dalam karena menganggap
tidak akan ada orang lain yang melihatnya. Bila
dibandingkan ketika memilih baju atau gaun,
kebanyakan wanita terkesan asal-asalan saja
membeli pakaian dalam untuknya.
Memilih celana dalam yang tepat bukan hanya
perkara kenyamanan saja, melainkan juga
pengaruhnya terhadap kesehatan. Berikut ini
sejumlah cara memilih dan menggunakan celana
dalam yang baik dan benar supaya tidak
menimbulkan masalah kesehatan pada area vagina:
1. Pilih yang berbahan katun
Vagina merupakan area yang sangat sensitif,
maka dari itu pilih celana dalam dengan bahan
lembut seperti katun. Celana dalam berbahan
katun memungkinkan udara masuk dan keluar

dengan mudah pada area organ
kewanitaan Anda.
Selain itu, celana dalam berbahan katun juga mampu menyerap
keringat di sekitar vagina.
Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi potensi infeksi
jamur.
Hindari menggunakan celana
dalam dengan bahan-bahan sintetis
seperti nilon dan spandeks karena
mengakibatkan sirkulasi udara
yang buruk pada organ kewanitaan
Anda. Kondisi ini membuat vagina
menadi lembap dan memicu
perkembangbiakan bakteri penyebab infeksi.
2. Ganti tiap kali organ
kewanitaan terasa lembap

Mitos BH berkawat
Berita Indonesia - Banyak mitos - mitos
seputar kewanitaan beredar dan
dipercayai begitu saja oleh
masyrakat, salah satunya
adalah mitos memkalai BH
berkawat beresiko
terkena kanker
payudara.
Namun faktanya ketika para
ilmuwan meneliti keterkaitannya, mereka tidak menemukan bukti apa pun yang menunjukkan
bahwa mengenakan BH berkawat meningkatkan
risiko kanker payudara.
Sebagian orang meyakini bahwa kawat

pada BH membatasi gerakan cairan tubuh
(disebut juga sebagai ‘drainase
limfatik’), yang pada akhirnya
membuatnya berubah menjadi ‘beracun’. Kenyataannya
adalah bahwa cairan tubuh
bergerak ke atas dan menuju
ke ketiak. BH yang Anda
kenakan tidak akan
membatasi aliran tersebut
atau menyebabkan
kerusakan internal
apa pun.
Sebaliknya, faktor
risiko kanker payudara
berkaitan
dengan hormon Anda, usia
Anda, usia pertama kali Anda memiliki anak,

menyusui, serta riwayat keluarga Anda.
Berkonsultasi dengan dokter dapat membantu
Anda memastikan risiko Anda terkena kanker
payudara.
Harap diingat untuk melakukan
pemeriksaan mandiri setidaknya sebulan
sekali! Anda dapat melakukannya secara visual dan secara fisik. Dengan menggunakan
bantalan jari-jemari Anda, rabalah masingmasing payudara Anda dari bagian luar ke
bagian tengah, serta di bawah masing-masing
ketiak, rasakan jika terdapat benjolan, simpul,
atau perubahan apa pun yang tidak diharapkan.
Secara visual, perhatikan jika terdapat
pembengkakan, cekungan, kerutan, atau
perubahan apa pun pada kontur payudara
Anda.
Apabila Anda menemukan sesuatu yang
tidak lazim, konsultasikan dengan dokter
Anda.(*)

Kebanyakan orang biasa
mengganti celana dalam mereka
minimal satu kali per hari. Namun,
Anda bukan berarti harus
menunggu seharian penuh untuk
mengganti celana dalam dengan
yang baru.
Jika merasa organ wanita
Anda sudah terlalu lembap karena
banyaknya keringat yang keluar,
segeralah ganti celana dalam
baru.
Penumpukan keringat pada
area sekitar vagina berpotensi menyebabkan infeksi bakteri maupun
jamur.
3. Buang yang lama dan beli
celana dalam baru setiap tahun
Meskipun telah dicuci, celana
dalam yang bersih masih
mengandung sekitar 10.000
bakteri hidup. Apabila Anda kerap mengalami
vaginosis bakteri (infeksi bakteri pada vagina),
sebaiknya buang celana dalam lama dan beli yang
baru.
Namun, Anda dapat menyimpan dan
menggunakan celana dalam lama lebih dari satu
tahun jika tidak mempunyai masalah pada vagina.
4. Cuci celana dalam dengan deterjen
hypoallergenic
Dibandingkan pakaian lain, perawatan
terhadap celana dalam harus lebih diperhatikan.
Hal ini harus dilakukan karena celana dalam
menempel di area kulit sensitif Anda untuk jangka
waktu yang terbilang lama.
Penggunaan deterjen yang salah untuk
mencuci celana dalam dapat mengakibatkan
iritasi, gatal, dan reaksi alergi. Jika Anda berkulit
sensitif, untuk mencegah risiko yang bisa
ditimbulkan, ahli merekomendasikan untuk
mencuci celana dalam Anda dengan menggunakan deterjen hypoallergenic.(*)

Menguak Bahan Aktif pada Produk Skin Care Korea
Dalam beberapa tahun terakhir, skin care Korea makin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Produk kecantikan ini diklaim
mengandung berbagai bahan aktif yang mampu
mencerahkan kulit, membuat kulit terlihat lebih
cantik dan putih, hingga mencegah penuaan dini.
Menurut beberapa riset kesehatan, ada
berbagai bahan aktif yang sering digunakan dalam
produk skin care Korea untuk mencerahkan dan
mencegah penuaan kulit.
1. Niacinamide
Niacinamide atau vitamin B3 banyak ditemukan
dalam produk kecantikan Korea, seperti serum,
krim, pembersih, dan masker wajah. Beberapa
manfaat niacinamide untuk kulit adalah:
Melembapkan, mengecilkan pori-pori,
mencerahkan, Menjaga keseimbangan kadar
minyak, samarkan noda hitam, garis halus, dan
kerutan di wajah, jelindungi kulit dari efek buruk
sinar matahari dan polusi dan obati jerawat.
2. Hyaluronic Acid
Banyak produk skin care Korea yang
menggunakan hyaluronic acid sebagai salah satu
komposisinya. Hyaluronic acid pada produk
kecantikan banyak terdapat pada krim dan serum
wajah.
3. Ginseng
Ginseng mengandung senyawa antioksidan

dan anti-aging yang berguna untuk mengurangi
keriput, melindungi kulit dari paparan sinar UV,
sekaligus mencerahkan kulit.
4. Kedelai
Kedelai sering digunakan sebagai salah satu
bahan dalam skin care Korea karena mengandung
banyak zat yang berfungsi sebagai antioksidan,
anti-aging, dan pencerah kulit. Kedelai
juga memiliki efek mirip estrogen yang
dikenal baik untuk kecantikan kulit.
5. Lidah buaya
Beberapa manfaat lidah
buaya untuk kecantikan adalah
melembapkan kulit, meredakan
gatal dan kemerahan akibat
iritasi kulit, mencegah dan
mengobati jerawat, serta
membantu mempercepat
penyembuhan luka pada kulit.
6. Arang aktif (activated charcoal)
Arang aktif (activated charcoal)
merupakan
karbon atau zat
arang yang terbuat dari batu
bara, kayu, tem-
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purung kelapa, dan minyak bumi yang dipanaskan
dengan gas atau bahan kimia tertentu.
Arang aktif diduga memiliki sifat antibakteri dan
berfungsi sebagai scrub yang dapat
membersihkan kotoran dan kuman yang
terperangkap di permukaan kulit. Efek ini
bisa membuat kulit tampak lebih bersih
dan cerah.
7. Rumput laut
Beberapa manfaat rumput laut
untuk kecantikan
adalah melembapkan dan melembutkan kulit, mencerahkan dan membuat
kulit tampak glowing, mengurangi keriput, serta meredakan iritasi dan alergi, misalnya pada dermatitis atau
eksim atopik.
8. Air beras
Air beras mengandung zat antioksidan dan nutrisi yang memberikan
efek anti-aging. Kandungan zat
pada air beras dipercaya
bisa membuat kulit
lebih lembut dan
menghambat
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

pembentukan keriput.
Selain itu, air beras juga bisa melindungi kulit
dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.
Kandungan zat aktif pada air
beras juga dipercaya dapat
mengatasi beragam masalah
pada kulit, seperti kulit
kering, iritasi kulit, jerawat,
eksim, noda hitam, dan
ruam kulit.
9. Pepaya
Pepaya juga memiliki
khasiat untuk membuat
kulit lebih kencang dan awet
muda. Ini karena pepaya
mengandung vitamin C dan
likopen yang membantu menghambat
dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini, seperti
kulit kendur dan keriput.
Dalam sebuah penelitian, likopen juga mampu
mengurangi kemerahan pada kulit akibat terbakar
sinar matahari.
10. Teh Hijau
Teh hijau mengandung senyawa epigallocatechin gallate (EGCG) yang bertindak sebagai
antioksidan dan antiradang, serta memberi
sejumlah manfaat pada kulit, seperti melembapkan,
mengurangi keriput, mengobati jerawat, dan
mencegah kanker kulit melanoma.(*)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Kisah Mantan Pekerja Migran Membangun UMKM
Tarmini (41) dikalangan orang UMKM diwilayah Blitar
disebut sebagai Bu Mimi
Kripik, sesuai dengan usahanya sebagai pengelola dan
inovator kripik sayur dari
kabupaten Blitar yang Krenyes
gigitannya.
Sebelum terjun ke dunia
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Tarmini sempat merantau ke Malaysia (1995)
selama 4 tahun di pabrik elektronik dan 4 tahun Taiwan(2002)
sebagai perawat orang tua.
Sebagai mantan pekerja
migran Bu Mimi tahu betul
tentang suka dukanya jadi
seorang yang bekerja dengan
orang asing, sehingga Ia menyarankan agar
semua PMI yang sudah pulang tidak perlu kembali
lagi bekerja dirumah orang.
Sutarmi berkisah, dulu saat ia
merantau di Taiwan di 3 tahun pertama mendpatkan majikan yang baik
sekali, namun di kontrak ke 2
Tarmini mendapatkan majikan yang
tidak baik, pelit, tak berhenti kerja
dan suka nyubit dan mukul.
Oleh karena kisah sedih itu
Tarmini menguatkan hatinya untuk
tidak mau lagi kerja ikut orang,
bagaimanapun caramya Ia akan berjuang
di rumah sendiri.
Dengan semangat yang tinggi Tarmini
memulai usaha pada tahun 2014 dengan membuat
tahu kresss pada tahun 2014, dan menekuni

Rumah produksi Yu Mi
beralamat di Semen, Gandusari,
Blitar - Jawa Timur.

usahanya dalam membuat kripik aneka sayurnya
mulai 2016.
Pada tahun pertama membuat belum
ada kripik pare di pasaran hingga bisa
laku, baru kemudian banyak yang
membuatnya, melihat kondisi itu
Tarmini berinovasi dengan menambahi produk kripik pare dengan
kripik sayuransayuran lainnya,
seperti terong, gambas dan
lompong/pohon talas, jamur, bayam
dan singkon rasa gadung.
“Saya sudah memulai bikin kripik
pare dengan ala kadarnya,tanpa belajar
sebelumnya,saya terinspirasi bikin kripik sayur
karena banyak orang yg nggak suka makan sayur
dan saya berinovasi bikin kripik aneka sayur
dengan merek Yu Mi .”
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Jatuh dan Bangun Membangun Usaha
Sebagai pengusaha UMKM
tentu saja dimana-mana juga
sama jika ceritanya soal jatuh dan
bangun, kendala dan saingan
pasti akan bermunculan,
lantas apa kendala Tarmini
dalam menjalai usahanya
tersebut.
Kendala utama adalah
permodalan, karena usaha
tidak selalu jalan jadi
modal memang harus
selalu siap dengan
suntikan untuk mempertahankan usaha
tersebut.
Terkait dengan pemasaran, awalnya
Tarmini hanya mengandalkan jaringan
sosial media dan dari mulut ke mulut
hingga seiring dengan berjalannya waktu
Ia bisa bergabung dengan berbagai
aktivitas yang tujuannya memasarkan
produknya, bahkan di Kabupaten Blitar
memiliki slogan Bela Beli Produk Blitar
yang diprakarsai oleh Bupati dan
jajarannya.
Tarmini juga suka ikut pameran dan
akhir – akhir ini ikut kurasi produk
untuk dijual lebih luas lagi,
termasuk dikirim ke Hong
Kong sebagai camilan
tradisional Indonesia.
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

Jangan Gampang Menyerah BerUMKM
Dalam usahanya untuk tetap eksis di dunia
usaha Tarmini juga rajin mengikuti berbagai
pelatihan yang diadakan oleh kelompok –
kelompok masyarakat dan dari dinas-dinas terkait
usaha kecil menengah di Kabupaten Blitar.
Dengan ikut pelatihan banyak hal baru yang
Ia dapatkan selain rekan usaha juga adanya
percayadiri utuk terus berdiiri menjadi pengusaha
sendiri.
Dari pelatihan yang saya ikuti itu juga
akhirnya saya bisa mengurus berbagai ijin
usaha yang layak jual dengan PIRT, OSS/
NIB, IUMK, HALAL dan Hak Merek/HAKI.
Pesan Tarmini untuk teman – teman
yang hendak usaha di kampung
Untuk para teman – teman yang
sekarang di Hong Kong yang nanti
pulang ingin usaha, sebaiknya
siapkan semangat yang banyak
karena memulai usaha itu tidak
semudah membalikkan telapak
tangan, akan banyak ujian dan cobaan
yg harus kita hadapai.
Bersamaan itu juga kita juga harus
yakin dan optimis optimis dengan
usaha kita kedepannya akan maju dan
berhasil hingga sukses.
Jangan lelalh belajar dan terus
menimba ilmu dari yang sudah senior
dibidang bisnis, ikuti juga pelatihan –
pelatihan yang diadakan oleh masyrakat
mau pun pemerintah melalui dinas
terkait.
(Dituturkan Tarmini kepada
Berita Indonesia Hong Kong)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

H ONG KONG

EDISI 231 - NOVEMBER 2020

16

Muslim Lokal Hong Kong Protes Pada Perancis
Hong Kong, BI - Tanpa dukungan pengurus
Masjid Tsim Sha Tsui para jamaah sholat jumat
berdemontrasi menentang Perancis yang telah
mempublikasikan kartun Nabi Muhamad secara
terbuka.
Sementara, Nabi sendiri melarang umatnya
untuk menggambarnya atau membuat aplikasi
berbentuk apapun karena kawatir kelak generasi
penerusnya akan menyembah patungnya seperti
umat sebelumnya.
Ada sekitar 100 Muslim menghujat Presiden
Prancis Emmanuel Macron yang dianggapnya
menghina islam dan nabinya.
Macron berbicara setelah serangan pada 16
Oktober, ketika seorang ekstremis Muslim
memenggal kepala seorang guru Prancis di jalanjalan Paris untuk “membalas” penghinaan kepada
Mohammad, setelah guru tersebut menunjukkan
karikatur nabi di kelas tentang kebebasan
berbicara
Minggu lalu, pengunjuk rasa meneriakkan
“Macron pergi ke neraka!” dalam bahasa Urdu
dan memamerkan patung presiden Prancis
sebelum polisi membubarkan kerumunan di
bawah larangan pandemi, yang membatasi
pertemuan sosial empat orang.
Beberapa memegang plakat yang menggemakan seruan Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan untuk memboikot impor Prancis. Protes
serupa telah diadakan oleh komunitas Muslim
lainnya di seluruh dunia.
Ketika ditanya pada hari Senin [2/11] mengapa
para demonstran marah pada Macron, seorang
pengunjuk rasa Alex mengatakan kepada HKFP:
“Itu karena Prancis menerbitkan kartun nabi kita
dan mereka merendahkan nabi kita.”.

Masjid Kowloon Jauhkan Diri
Dari Protes Anti-Prancis

“Ini sama sekali tidak bisa diterima, membuat
kartun nabi kita dan mempublikasikannya. Kami
tidak dapat menganggap ini sebagai masalah
biasa. Kami tersinggung, “tambah pengunjuk rasa
itu.
“Ini protes dilakukan oleh Muslim Hong Kong
lokal ... bukan organisasi atau LSM apa pun. Itu
dilakukan dalam kapasitas pribadi. “ katanya pada
HKFP.
Ketika ditanya mengapa protes dilakukan di
luar masjid, Alex mengatakan itu adalah lokasi
yang paling jelas identitasnya dalam mengatas
namakan muslim. (bi/hkfp)

Hong Kong, BI - Masjid terbesar di Hong Kong
menjauhkan diri dari protes anti-Prancis yang
dipentaskan di luar gerbangnya minggu lalu.
Mereka adalah “orang luar” yang tidak
berhubungan dengan masjid, juru bicara Masjid
Kowloon mengatakan bahwa masjid tidak
mendukung protes tersebut.
Bahkan para pengurus dan wali telah
memperingatkan agar tidak melakukan protes di
gerbang masjid, bahkan dengan tegas pengurus
melarang tegas demonstrasi, protes atau
pertemuan politik lebih lanjut.
Adeel Malik, pendiri dan ketua Dewan Muslim Hong Kong, mengatakan kepada HKFP bahwa
melakukan aktivitas protes di masjid itu
bertentangan dengan ajaran Islam. “Masjid
seharusnya menjadi tempat orang datang
untuk sholat, belajar mengaji dan
mengadakan pertemuan sosial, tetapi semua
jenis demonstrasi yang bermotif politik tidak
akan diterima.”
“Anda tidak boleh menjelekkan, Anda
tidak boleh menjelekkan,” katanya. “
Kami kehilangan ukuran moral dan nilai
ini karena kami ingin menegakkan ideologi
kami, aliran pemikiran kami pada orang lain.
Itulah yang menyebabkan perang, pertengkaran, dan perpecahan, “katanya,

menambahkan bahwa pembakaran patung dan
bendera dalam protes di seluruh dunia mirip
dengan perilaku” main hakim sendiri “. “Ini jelas
bukan dari Islam.” Malik sebenarnya memahami
sakit hati umat muslim yang akibat berbagai hinaan
yang disampaikan oleh Presiden Perancis
Emmanuel Macron beberapa waktu lalu, namun
tetap saja masjid bukan tempat demonstrasi.
“Pemicu yang kita saksikan dalam sepekan
terakhir ini adalah seorang presiden, seorang
pemimpin, membela tindakan orang-orang yang
mengambil sosok yang kita pegang di hati untuk
bersenang-senang, untuk ejekan,” katanya.
“Ketika seorang tokoh politik mendukung atau
menerimanya maka saat itulah garis merah ditarik
dan diluruskan.” Pungkasnya. (bi)

Bisnis Restoran Hong Kong Karam Ke Titik Terendah
Hong Kong, BI – Bisnis restoran merosot ke
rekor terendah, merosot 35,3 persen tahun ke
tahun, karena sektor katering Hong Kong
mengalami pukulan akibat peraturan jarak sosial
di tengah gelombang ketiga infeksi Covid-19.
Departemen Sensus dan Statistik mengungkapkan pada hari Rabu bahwa penerimaan
restoran menyusut dari HK $ 26,32 miliar (US $
3,37 miliar) menjadi HK $ 17 miliar antara Juli
dan September tahun-ke-tahun, terendah
sepanjang masa sejak pencatatan angka kinerja
kuartalan dimulai pada kuartal keempat tahun ini.
2004.
Lebih dari 12.000 restoran berlisensi di kota
telah berjuang melalui krisis Covid-19, dan harus

berurusan dengan pembatasan
jarak sosial yang terus berubah
pada bisnis mereka dalam upaya
untuk menahan infeksi.
Selama kuartal ketiga, layanan
makan malam dilarang dan restoran
hanya dapat melayani dua orang per
meja selama sekitar 1½ bulan,
karena otoritas kesehatan mencoba
untuk mengekang gelombang ketiga
infeksi lokal yang dimulai pada awal
Juli.
Sudah ada pelonggaran jumlah pengunjung
restoran

Restoran telah diizinkan untuk menampung
hingga enam orang per meja dan dapat tetap buka

Sekretaris pendidikan Hong Kong Tidak Kawatir
dengan Tren Siswa Pindah Sekolah
Hong Kong, BI - Kepala pendidikan Hong Kong
telah menepis kekhawatiran atas tingginya
jumlah siswa yang keluar dan pindah sekolah
tahun ini, akibat pandemi virus corona dan
protes anti-pemerintah.
Sekretaris Pendidikan Kevin Yeung Yunhung mengatakan pada hari Rabu (4/11) bahwa
pemerintah akan terus mengevaluasi situasi dan
dampaknya terhadap sektor pendidikan,
meskipun dia menekankan “tidak ada yang perlu
dikhawatirkan”.

Ratusan siswa telah dilaporkan mengundurkan diri antara Februari dan September,
menurut sebuah survei bulan lalu, dengan
sebagian besar melanjutkan studi mereka di
luar negeri atau di China daratan.
Para pendidik menyebut kerusuhan sosial
tahun lalu, dan pandemi sebagai alasan utama
kepergian mereka.
Di antara 231 sekolah yang disurvei, 11
mengatakan lebih dari 51 siswa telah
meninggalkan kelas selama periode tersebut
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diatas.
Asosiasi kepala sekolah besar juga
mengatakan kepada media bahwa beberapa
sekolah kota telah mengamati peningkatan
jumlah siswa yang mengundurkan diri
dibandingkan tahun sebelumnya, sementara
juga memprediksi situasi dapat berlanjut selama
beberapa bulan mendatang.
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hingga jam 2 pagi sejak Jumat lalu, karena kasus
Covid-19 harian menurun.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan
restoran akan menghadapi lingkungan bisnis yang
menantang dalam waktu dekat karena kondisi
pekerjaan dan pendapatan ekonomi masih di bawah
tekanan dan pariwisata masuk tidak mungkin
melihat rebound yang cepat.
“Namun demikian, ketika situasi epidemi
lokal mereda pada bulan September, total
penerimaan restoran mengalami penurunan yang
terlihat menyempit dibandingkan bulan Juli dan
Agustus,” katanya.
Angka-angka sementara menunjukkan total
penerimaan restoran dari tahun ke tahun turun
36,9 persen di bulan Juli, 43,6 persen di bulan
Agustus dan 25 persen di bulan September.
Sementara itu, pengeluaran oleh restoran
mengalami penurunan serupa sebesar 33,4
persen menjadi HK $ 5,7 miliar, angka resmi
mengungkapkan.
Simon Wong Ka-wo, presiden Federasi
Restoran dan Perdagangan Terkait Hong Kong,
mengatakan restoran-restoran menderita paling
parah pada Juli dan Agustus karena aturan jarak
sosial yang ketat yang sangat mempengaruhi
bisnis. “Kami berharap yang terburuk sudah
berakhir,” kata Wong.
“Bisnis belum kembali normal tetapi
pelonggaran aturan jarak sosial dan musim Natal
yang akan datang dapat memberikan dorongan
untuk restoran yang masih hidup.”
Namun Wong memperingatkan bahwa bisnis
katering dapat memberhentikan stafnya pada
Desember, karena skema subsidi gaji pemerintah
akan berakhir bulan november ini. (bi)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Produser Film dokumenter TV Serangan Massa Yuen Long Di Tangkap
Hong Kong, BI – Diberitakan di
televisi; Polisi Hong Kong menangkap salah satu produser film dokumenter TV tentang serangan massa
Yuen Long 2019 (3/11).
Freelancer Choy Yuk Ling ditangkap pada sore hari sehubungan
dengan penggunaan catatan pelat
nomor mobil dalam sebuah episode
RTHK’s Hong Kong Connection.
Disebutkan dalam siaran berita
tersebut bahwa Polisi juga menggeledah rumahnya.
Sementara itu produser lain yang
terlibat dalam episode tersebut saat
dikonfirmasi terkait penangkapan

Choy mengatakan bahwa mereka
belum dihubungi oleh fihak kepolisian.

Film dokmenter tentang
penyerangan di MTR Yuen Long
Pada 21 Juli 2019, lebih dari 100
pria bersenjata tongkat menyerbu
stasiun MTR Yuen Long yang menyebabkan 45 orang terluka - termasuk
jurnalis, pengunjuk rasa, komuter dan
anggota parlemen pro-demokrasi Lam
Cheuk-ting.
Polisi dikritik karena lambat
menanggapi insiden tersebut, dengan
beberapa petugas terlihat meninggalkan
tempat kejadian atau berinteraksi
dengan pria berpakaian putih. Akun resmi insiden tersebut
Choy Yuk Ling
berkembang selama
setahun, dengan pihak
berwenang akhirnya
mengklaim itu sebagai
“perkelahian antar
geng.”
Episode Hong
Kong Connection
berjudul “7.21 Who
Owns the Truth”
ditayangkan pada 13
Juli 2020 dan

menerima 1,3 juta tampilan di YouTube.
Ini menganalisis dan mengidentifikasi
orang-orang yang dicurigai telah
berpartisipasi dalam serangan
berdasarkan rekaman pengawasan dari
hari yang diperoleh dari bisnis terdekat.
Menggunakan catatan publik yang

diperoleh dengan mencari nomor plat
kendaraan yang disediakan oleh
Departemen Perhubungan, produsen
mengunjungi rumah beberapa orang
untuk meminta komentar dari mereka,
beberapa di antaranya adalah pemimpin
pedesaan di Yuen Long.

Film dokumenter tersebut menyajikan bukti bahwa setidaknya satu petugas polisi berpakaian preman berada
di tempat kejadian ketika orang-orang
berkemeja putih mulai berkumpul di
jalan-jalan sebelum serangan di stasiun
MTR.(bi/hkfp)

Penangkapan Produser adalah
Serangan Kebebasan Pers
Hong Kong, BI - Penangkapan
produser Choy Yuk Ling RTHK
karena karyanya yang dianggap
salah oleh polisi Hong Kong
membuat seorang anggota
parlemen pro-demokrasi mengecam penangkapan produser flm
dan mengatakan itu adalah
serangan polisi terhadap kebebasan pers.
Anggota parlemen Partai
Demokrat Lam Cheuk-ting adalah
salah satu dari mereka yang
terluka selama serangan 721, ia
kemudian dituduh memimpin
pengunjuk rasa berpakaian hitam
untuk memicu perkelahian di
stasiun tersebut.
Dia mengatakan Choy
“menanyakan semua pertanyaan
yang benar” dalam episode
Koneksi Hong Kong saat dia
menyelidiki orang-orang yang
terkait dengan peristiwa hari itu.
Anggota parlemen prodemokrasi Claudia Mo, yang
adalah seorang jurnalis TV
sebelum menjadi politisi,
mengatakan penangkapan itu
“konyol,” karena mencari catatan
plat mobil adalah praktik umum di
ruang redaksi Hong Kong. Dia juga
menyebut penangkapan itu sebagai
serangan yang terang-terangan
terhadap kebebasan pers.

Lam Cheuk-ting

berbulan-bulan, dengan anggota
parlemen pro-Beijing Junius Ho
menyarankan pekan lalu bahwa
RTHK harus digabungkan dengan
departemen humas pemerintah.
Ho, yang diwawancarai secara
ekstensif di episode RTHK,
mengajukan keluhan terhadap
acara tersebut dengan mengatakan
bahwa acara itu bias.
Dalam rapat dewan penasihat
RTHK yang membahas
keluhannya, manajemen senior
membela episode tersebut dan
mengatakan itu adalah contoh buku
teks jurnalisme yang baik.
Kepolisian telah menghentikan
kemitraan produksinya dengan
penyiar dan mengajukan keluhan
tentang konten acara satirnya,
Headliner.
Acara itu dihentikan setelah
sebuah episode yang secara
bercanda menyiratkan bahwa
RTHK Dikecam dan Acara petugas menimbun persediaan
DIhentikan
pelindung selama pandemi virus
RTHK telah dikecam selama corona. (hkfp)
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Apa Itu Fanpage?
Bagaimana Membuatnya
Berita Indonesia, BI - Fanpage adalah sebuah
halaman khusus layaknya blog yang menyediakan
informasi yang beragam sesuai dengan keinginan
pemiliknya, mulai dari perusahaan, pendidikan,
layanan, produk fisik, artis, komunitas dan masih
banyak lainnya.
Memisahkan Konten Bisnis dan Personal
Keuntungan pertama membuat fanpage FB untuk
bisnis/komunitas yaitu Anda tidak perlu repot
memisahkan konten bisnis dan personal. Jelas hal ini
akan berbeda bila Anda menggunakan akun pribadi
untuk berbisnis yang seringkali membuat informasi
terlihat campur aduk. Adapun dengan membuat
fanpage brand bisnis, Anda bebas
memperbarui informasi seputar produk dan
tidak perlu takut tercampur dengan konten
kehidupan pribadi. Tentu hal ini juga
akan memudahkan calon konsumen
guna lebih mengenal brand yangAnda
tawarkan.
Jumlah Fans Tidak Terbatas
Membuat fanpage FB dirasa
lebih mudah karena pengguna yang
lain cukup klik like page dan tidak
perlu berteman dengan akun bisnis
yang dibuat. Hebatnya lagi jumlah fans
tidak dibatasi yang berati Anda boleh
memiliki fans sebanyak-banyaknya.

Sementara bila Anda membuat akun biasanya
per akun hanya bisa berteman dengan 5000
orang saja. Namun, sebenarnya sah-sah saja
membuat akun untuk bisnis bila Anda ingin
usaha yang dijalankan lebih bersifat personal.
Misalnya Anda bisa lebih dekat dengan buyer
bila menggunakan akun
facebook pribadi.
Dapat Ter-index Oleh Search
Engine
Salah satu
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keuntungan lain yang tidak kalah
menarik yaitu fanpage FB bisnis
Anda bisa ter-index oleh mesin
pencari seperti Google. Oleh karena
itu, cara ini termasuk cara jitu untuk
mengenalkan brand Anda lebih luas lagi.
Sehingga para buyer pun akan lebih
mudah mengakses informasi seputar brand yang
Anda tawarkan.
Free Tag
Untungnya membuat fanpage FB bisnis
selanjutnya para buyer dapat bebas menge-tag
postingan yang Anda unggah di page.
Dengan demikian, teman-teman pengguna
FB lainnya bisa mengetahui informasi
yang Anda unggah. Bisa dibilang hal
ini menjadi akses beriklan secara
gratis untuk para pebisnis. Selain itu,
ada pula fitur check-in.
Fitur tersebut memungkinkan
para pengguna Facebook lainnya
men-tag brand Anda yang sudah
memiliki fanpage saat mereka akan
check-in di suatu lokasi tertentu.
Tampil pada Newsfeed fans /
Buyer
Setiap postingan yang Anda
unggah di page akan ditampilkan
pada newsfeed. Dalam hal ini
fans/ buyer cukup klik like guna
mendapatkan info terbaru tentang
brand Anda setiap hari.
Hal inilah yang kerap disebut
newsfeed marketing yang tidak lain
merupakan pemasaran brand produk
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dari pebisnis lewat newsfeed para buyer yang
tidak lain adalah fans dari page Facebook yang
sudah dibuat. Cukup menarik bukan.
Kesan Profesional
Pebisnis yang memiliki fanpage cenderung terlihat lebih profesional. Terlebih bila fanpage bisnis
dikelola secara apik dan rutin memberikan informasi terbaru tentang produk yang dijual/aktivitas
yang dijalankan.
Pastinya akan lebih menarik lagi, bila di dalam
fanpage Facebook Anda senantiasa mengajak
para Fans/ buyer untuk berinteraksi secara aktif.
Misalnya dengan aktif membuka diskusi
seputar kualitas produk yang sudah dipasarkan,
bertanya tentang kritik dan saran, atau
sebagainya. Sehingga para fans/ buyer pun akan
merasa pendapat mereka penting dan diperlukan.
Berikut Cara Membuat Fans Page Facebook
1. Langkah pertama silahkan Anda login terlebih
dahulu di account facebook organisasi. Sudah?
kemudian
2. Kemudian buka halaman ini: Facebook Page
3. Kemudian, Pilih/klik opsi Merek atau Produk.
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WhatsApp Bisnis Bagi
Pedagang Online
Berita Indonesia, BI - Akun versi bisnis memiliki
tampilan yang serupa dengan aplikasi Whatsapp versi
reguler, namun dalam jenis pesan bisnis ini disertai
sejumlah fitur yang memungkinkan pelaku bisnis
berkomunikasi secara efektif dengan konsumen.
Berikut cara menciptakan akun profil bisnis
WhatsApp:
1. Sebagai langkah awal, Anda perlu
mengunduh aplikasi WhatsApp Business
dari toko aplikasi di masing-masing platform,
dalam artikel ini kami mengunduhnya dari
Google Play Store.
2. Kemudian,Anda perlu mendaftar menggunakan nomor ponsel, idealnya
menggunakan nomor yangAnda khususkan
untuk bisnis guna mempermudah proses verifikasi.
3. Ciptakan profil dengan mencantumkan
informasi bisnis pada menu Settings > Business Settings > Profile. Namun Anda harus memastikan
informasi yang dicantumkan cukup akurat, seperti
nama bisnis, alamat, detil kontak, dan sebagainya.
4. Setelah profil WhatsApp Business tercipta,Anda

dapat mengakses Settings > Business Settings
dan memeriksa opsi yang tersedia pada menu
tersebut.
5. Pada menu tersebut, Anda akan
menemukan opsi Away Message, Greeting Message, dan Quick Replies. Anda dapat mengatur
masing-masing opsi sesuai dengan kebutuhan.
6. Anda dapat mengatur pesan yang
akan dikirimkan secara otomatis saat
tengah dalam perjalanan bisnis dan tidak
dapat membalas pesan dari konsumen.
Anda juga dapat mengatur waktu
pengiriman pesan ini, baik di segala
waktu, pada jadwal khusus atau di luar jam
operasional.
Pesan sapaan akan dikirimkan secara
otomatis saat konsumen mengirimkan pesan
untuk pertama kalinya setelah tidak aktif selama
14 hari. Untuk balasan cepat, Anda dapat mengatur pesan dasar, memilih jalan pintas, serta
memilih kata kunci, meski opsi untuk kata kunci
ini tidak harus dilakukan. (medcom)

follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:
@Beritaindo_HK
beritaindohk

beritaindonesiahongkong
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Puluhan Karya Lukis Seniman
Banyuwangi Diborong Kolektor
BANYUWANGI, BI - Culinary
Festival & Art Show digelar para
pelukis bersinergi dengan pelaku
bisnis pariwisata sukses dilaksanakan.
Puluhan lukisan berhasil
dikoleksi oleh kolektor. Salah
satunya adalah Cabup Ipuk
Fiestiandani Azwar Anas. Pasangan
Cawabup Sugirah ini, menilai
kegiatan yang kolaborasi antara
perupa dan pelaku wisata, sangat
bagus di tengah pandemi COVID-19
ini.
Ipuk Fiestiandani Azwar Anas
memilih satu lukisan Ka’bah, karya
dari Estika. Lukisan berukuran
100x120 sentimeter itu diboyongnya
untuk menjadi pajangan di rumahnya.
Menurutnya, Culinary Festival &
Art Show yang digagas oleh Langgar
Art dan komunitas bisnis hotel di Banyuwangi ini,
sangat bagus di tengah pandemi. Kegiatan dengan
protokol kesehatan yang ketat ini, mampu
memberikan ruang bagi perupa di Banyuwangi
untuk terus berkarya.
“Tentu dengan kolaborasi ini bisa menjadi
manfaat bagi para perupa untuk terus berkarya.
Karya lukis mereka bisa diadopsi oleh kolektor,”
ujarnya kepada detikcom, Kamis (29/10/2020).
Setiap tahun, kata Ipuk, Pemkab Banyuwangi
memberikan fasilitas berupa kegiatan pameran.
Namun hal itu perlu ditingkatkan dengan mem-

berikan ruang khusus pamer bagi perupa.
“Tentu ke depan kita bisa siapkan ruang
khusus pamer yang tentunya akan bisa menjadi
tempat bagi pelukis berkarya ataupun menjual
produk mereka. Kolektor juga mudah untuk
mencari lukisan. Bahkan kami punya rencana
memfasilitasi para pelukis Banyuwangi untuk
berpameran di luar kota, seperti di Bali dan
Surabaya. Jadi biar pasar pelukis Banyuwangi
semakin berkembang,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya mendorong kolaborasi
tak hanya dilakukan dengan pengusaha hotel dan

restoran saja. Namun juga dengan
destinasi wisata yang ada di
Banyuwangi.
“Kita ingin ada keterlibatan pihak
destinasi wisata. Kita beri ruang
kegiatan para perupa di destinasi.
Misal di Pantai Pulau Merah, Alas
Purwo hingga TWA Kawah Ijen,”
tambahnya.
Ipuk Fiestiandani mengaku
memiliki lima program untuk pengembangan seni lukis di Banyuwangi ke depan.
Pertama, meningkatkan frekuensi pameran lukisan di Banyuwangi serta memfasilitasi pameran
di luar; mewajibkan setiap kantor
perusahaan, pemerintah, hotel, dan
investasi baru di Banyuwangi untuk
membeli lukisan dari pelukis asli
Banyuwangi; bantuan alat untuk
menunjang kreativitas para pelukis;
penyelenggaraan berbagai pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi para pelukis, terutama
pelukis muda.
“Namanya katakanlah Akademi Lukis. Kami
memang sudah menyiapkan akademi senibudaya untuk para seniman. Salah satunya tentu
Akademi Lukis. Jadi para pelukis senior Banyuwangi kami fasilitasi kelas untuk mementori para
pelukis muda. Bahkan, jika teman-teman pelukis
berkenan, kami bisa gelar workshop pelukis senior dari luar kota atau dosen seni rupa nasional
untuk tukar ilmu dengan pelukis Banyuwangi,”

MPR: Peran Museum Penting untuk
Tingkatkan Kesadaran Budaya Negara
JAKARTA, BI - Wakil
Ketua MPR Lestari
Moerdijat mengatakan
museum harus hadir
sebagai institusi yang
mampu mempertahankan entitas budaya
dan sejarah bangsa.
Menurutnya, museum
Lestari Moerdijat
harus bisa dimanfaatkan
untuk menjawab realita
dan tantangan kebangsaan saat ini.
“Ada 11.000 jurnal ilmiah di dunia yang
mengungkap peran museum terhadap
kesadaran sejarah dan budaya bagi
masyarakatnya. Jadi secara ilmiah sudah
diakui peran museum sangat penting untuk
meningkatkan kesadaran sejarah dan budaya
sebuah negara,” ujar Lestari, dalam
keterangannya, Rabu (28/10/2020).
Hal itu ia sampaikan saat menjadi
pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) bertema Posisi Museum
dalam Merawat Nilai Kebangsaan, yang
digelar Forum Diskusi Denpasar 12 dan
Yayasan Mitra Museum Jakarta serta Museum Sejarah di kawasan Kota Tua,
Jakarta, Selasa (27/10).

Lestari mengatakan museum berperan
sangat penting bagi edukasi para pengunjung
yang ingin mengetahui sejarah bangsa Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan mampu
meningkatkan nilai-nilai kebangsaan warga
negara. Menurutnya, peran museum tidak lagi
seperti dibayangkan banyak orang, sebagai
sekadar tempat penyimpanan benda-benda
antik, kuno, bersejarah,
serta arsip-arsip tentang
masa silam.
Lestari pun mengungkapkan museum
yang berisi koleksi
perjuangan bangsa Indonesia juga berkaitan
dengan berbagai aspek
kehidupan kebangsaan,
khususnya tentang
wawasan nusantara dan
pembangunan kembali
karakter bangsa.
“Dengan peran
seperti itu museum
memiliki peran strategis
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara,” ujar Lestari.
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Menurut Lestari, museum dapat
memainkan peran ke arah peningkatan
kehidupan bangsa dan negara yang lebih
cerdas, dengan kepribadian dan karakter lebih
tangguh. Sehingga dapat memiliki ketahanan
nasional dan pandangan dunia komprehensif
serta utuh tentang wawasan kebangsaan.
(detik/kus)
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ujar alumnus Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Ipuk Fiestiandani menambahkan, langkah
kelima yang akan diambil adalah memperkuat
program regenerasi seniman. Di Banyuwangi saat
ini sudah ada program beasiswa Banyuwangi
Cerdas yang salah satunya adalah beasiswa
belajar kesenian di Institut Seni Indonesia (ISI)
Surakarta/Solo. Ke depan, itu akan ditingkatkan.
“Jadi anak-anak muda yang mau belajar
kesenian, termasuk seni lukis, bisa dijembatani
beasiswa ke ISI yang ada jurusan kesenian
tersebut,” pungkasnya. (detik/kus)

Hari Sumpah Pemuda,
Ini Pesan Menpora untuk
Anak Muda Indonesia
JAKARTA, BI - Menteri Pemuda dan
Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan pesan pada peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke 92. Zainudin berpesan semangat
sumpah pemuda tahun ini harus menjadi momentum untuk bersatu dan bangkit menghadapi
keterpurukan serta
menyongsong kemajuan bangsa.
“Pandemi ini
memberikan dampak
yang luas bagi seluruh
sendi kehidupan di
masyarakat, termasuk
anak muda di Indonesia. Oleh sebabnya,
dibutuhkan semangat
bersama untuk membangkitkan kembali Indonesia di mata dunia,”
kata Zainudin dalam
Zainudin Amali
keterangan tertulis,
Rabu (28/10/2020).
Hal tersebut disampaikan Zainudin saat memberikan sambutan
di acara yang berlangsung di Auditorium TVRI.
Pada peringatan Sumpah Pemuda tahun ini pun
digelar secara berbeda, mulai dari tak adanya
upacara bendera hingga kegiatan yang
menghadirkan keramaian. Lebih lanjut, tema
besar dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ini
yakni bersatu dan bangkit.
“Maka, semangat persatuan itu sangat
dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi
Pandemi COVID-19. Sekaligus bangkit bersama
untuk menyongsong kemajuan bangsa. Bersatu
berarti kita harus bergerak bersama, bergotong
royong, dan mengedepankan persamaan di antara
sesama anak bangsa,” terang Zainudin.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan pemuda Indonesia memiliki peran untuk menjadi contoh bagi
masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak.
“Semangat sumpah pemuda tahun ini harus
menjadi momentum bagi pemuda tidak hanya
bangkit menghadapi keterpurukan di berbagai lini
dan sektor kehidupan. Pemuda Indonesia punya
peran besar untuk memberi contoh kepada
masyarakat dalam menjalankan protokol
kesehatan,” ujarnya.
Secara khusus, Zainudin juga mengingatkan
kepada masyarakat untuk tetap berolahraga guna
menjaga kebugaran.
“Sejalan dengan komitmen kebangkitan, kita
bersama memiliki prioritas pengembangan
kepemudaan di berbagai sektor sesuai dengan
amanat UU 40 Tahun 2009 yakni kewirausahaan,
kepemimpinan, kepeloporan, dan meningkatkan
kreativitas pemuda,” pungkasnya. (detik/kus)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Kepolisian Hong Kong Luncurkan Hotline UU Keamanan Nasional
Hong Kong, BI - Polisi Hong Kong pada hari
Kamis meluncurkan hotline multi-platform baru
bagi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran
hukum keamanan nasional yang diberlakukan
Beijing.
Mengonfirmasi laporan Post minggu lalu,
anggota masyarakat telah diundang untuk berbagi
informasi intelijen terkait hal-hal keamanan

>> MAULID NABI, MACRON DAN...DARI HLM 02

merespons kasus-kasus seperti ini yang
seringkali terjadi berulangkali.
Pertama, kita harus memberi tahu bahwa
segala macam tindakan visualisasi Nabi
Muhammad dianggap melecehkan Islam.
Demikian pula kita harus memberi tahu bahwa
pernyataan Emmanuel Macron yang menyebut
umat Islam sedang mengalami krisis juga dapat
dianggap melecehkan Islam.
Sebaliknya, kedua, kita juga harus
mengecam tindakan pembunuhan yang dilakukan
oleh pemuda berusia 18 tahun itu tehadap Samuel
Paty.
Baik guru yang terbunuh maupun sang
pembunuh yang masih bocah, sejatinya adalah
korban. Mereka berdua adalah korban
ketidaktahuannya masing-masing. Paty tidak
benar-benar paham mengapa Islam melarang
visualisasi Nabi Muhammad dengan dalih
apapun, termasuk dalih kebebasan
berekspresi.
Demikian pula sang bocah belum paham dan
tuntas mempelajari Islam, bahwa pembelaan
terhadap agama tidak boleh dengan melakukan
pembunuhan karena melanggar prinsip
kemanusiaan yang akan berdampak buruk.
Respons berupa tindakan kekerasan
terhadap pelecehan agama hanya akan
memperkeruh keadaan yang dampaknya lebih
besar dari pelecehan itu sendiri. Tindak

>> PERMASALAHAN SEKITAR UU OMNI...DARI HLM 02

Bagaimanakah cara memperbaiki salah ketik
seperti itu? Haruskah Presiden mengajukan UU
Perubahan atas UU No 11 Tahun 2020? Ataukah
mengajukan Perpu untuk memperbaikinya?
Saya berpendapat kalau kesalahan itu hanya
salah ketik saja tanpa membawa pengaruh kepada
norma yang diatur dalam undang-undang itu, maka
Presiden (bisa diwakili Menko Polhukam,
Menkumham atau Mensesneg) dan Pimpinan DPR
dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik
seperti itu.
Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya
diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk
dijadikan sebagai rujukan resmi. Presiden tidak perlu
menandatangani ulang naskah undang-undang yang
sudah diperbaiki salah ketiknya itu.
Selama ini adanya salah ketik dalam naskah

nasional melalui tiga platform: SMS, email, dan
WeChat, aplikasi perpesanan paling berpengaruh
di China, yang populer di kalangan komunitas prokemapanan kota.
“Hotline ini hanya untuk menerima informasi
intelijen terkait keamanan nasional seperti
informasi, foto, audio atau klip video. Hotline tidak
akan memberikan balasan atau dijawab, ”tulis
kekerasan, termasuk pembunuhan akan semakin
memperburuk image Islam di mata orang-orang
yang tidak mengerti.
Pembelaan umat Islam kepada Tuhan,
agama, dan nabi tidak boleh menggunakan caracara yang anarkis yang bersifat dehumanisasi
karena hanya akan dijadikan bukti oleh mereka
yang tidak mengerti bahwa tindakan itu
dibenarkan oleh Islam.
Memang sabar bukanlah persoalan mudah,
terutama ketika yang dilecehkan adalah sosok
yang kita hormati.
Namun, kita harus berkaca pada kasus
pelecehan terhadap umat Islam yang dilakukan
oleh Arnoud Van Doorn, politisi Belanda antiIslam, yang menyebarkan film “Fitna” beberapa
tahun yang lalu.
Tidak disangka setelah mempelajari Islam
Arnourd akhirnya memeluk Islam. Jejaknya
bahkan kemudian diikuti oleh puteranya Iskander
Amien De Vrie yang juga memeluk Islam.
Boleh jadi beragam citra buruk Islam di mata
sebagian besar orang yang tidak tahu adalah
karena ada andil kesalahan kita sendiri.
Kesalahan kita karena tidak mampu
memperkenalkan Islam secara baik. Bukan tidak
mungkin kelak Macron atau keturunannya
ternyata dapat memeluk Islam apabila kita
mampu merespons ketidakpahaman mereka
dengan baik.
Lantaran itu pada perayaan Maulid Nabi
Muhammad SAW tahun ini ada baiknya kita
ekspresikan duka dan luka kita akibat tragedi
kartun nabi dan pembunuhan Samuel Paty
dengan hanya bershalawat: shalallaahu
alaihi wasallama yang maknanya
“semoga Allah memberi berkah kebaikan
kepada Nabi Muhammad dan memberi
keselamatan.”
Dengan shalawat itu mari kita
berkeyakinan ketika Allah telah memberi
berkah kebaikan kepada Muhammad,
maka tidak ada satu makluk pun di muka
bumi dan alam semesta ini yang mampu
melecehkan nabi tercinta. Selamat Maulid
Nabi: shalallaahu alaihi wasallama.
(Sumber:Antara)
RUU yang telah disetujui bersama antara Presiden
dan DPR dan dikirim ke Sekretariat Negara telah
beberapa kali terjadi. Mensesneg yang segera
mengetahui hal tersebut karena harus membaca
naskah RUU secara teliti sebelum diajukan ke
Presiden untuk ditandatangani, biasanya melakukan
pembicaraan informal dengan DPR untuk melakukan
perbaikan teknis. Setelah diperbaiki baru diajukan
lagi ke Presiden dengan memo dan catatan dari
Mensesneg.
Kesalahan ketik kali ini memang beda.
Kesalahan itu baru diketahui setelah Presiden
menandatanganinya dan naskahnya telah
diundangkan dalam lembaran negara.
BentukTimPenampungAspirasi
Mengingat banyaknya komplain terhadap UU
No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, maka
ada baiknya jika Pemerintah membentuk tim
untuk mengkaji dan sekaligus menampung
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pasukan di platform media
sosialnya pada
hari Kamis.
Anggota
parlemen oposisi sebelumnya
mengecam
rencana hotline,
dengan mengatakan itu akan
menciptakan
efek mengerikan
pada masyarakat dan menghancurkan kepercayaan antarpribadi.
Seorang reporter Post yang menelepon pada
hari Kamis diminta untuk meninggalkan pesan
oleh operator berbahasa Inggris.
Peluncuran hotline dilakukan lebih dari empat
bulan setelah pemberlakuan undang-undang
keamanan nasional, yang melarang tindakan
pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi
dengan pasukan asing dan eksternal, dengan
pelanggar menghadapi hukuman penjara seumur
hidup.
Setidaknya 22 pria dan enam wanita sejauh
ini telah ditangkap oleh unit keamanan nasional
baru kepolisian, yang bertanggung jawab untuk
mengumpulkan intelijen, menegakkan operasi dan
menyelidiki pelanggaran yang membahayakan

keamanan nasional.
Menurut polisi,
data pribadi tidak
akan dikumpulkan
melalui hotline ini.
Setiap intelijen
yang dikumpulkan
akan diproses
sesuai dengan
Undang-undang
Data
Pribadi
(Privasi) dan tidak
akan diungkapkan
kepada pihak
ketiga, tambah
mereka.
Model serupa diadopsi September lalu ketika
polisi meluncurkan “hotline anti-kekerasan” untuk
mengumpulkan intelijen dari sumber-sumber
publik untuk menindak protes anti-pemerintah.
Sebuah sumber pemerintah sebelumnya
mengatakan kepada media bahwa peluncuran
hotline keamanan nasional akan menciptakan efek
jera bagi calon tersangka karena “akan ada mata
dan telinga di mana-mana”.
Namun veteran Partai Demokrat James To
Kun-sun memperingatkan bahwa langkah tersebut
akan membuat warga Hong Kong tidak mau
berbagi pandangan mereka dengan orang lain,
mengubah kota itu menjadi “masyarakat yang tidak
bersuara”. [bi/scmp]

>> SEKRETARIS PENDIDIKAN
>> BERSAMBUNG
HK...DARI HLM
KE16
HLM 27

Yeung membahas masalah ini dengan lebih
dari 10 perwakilan sekolah dasar dan menengah
selama pertemuan pada hari Selasa, tetapi
sebuah sumber mengatakan pemerintah tidak
menemukan solusi konkret untuk mengurangi
dampak penarikan tersebut.
“Untuk hari ini, saya tidak berpikir itu adalah
sesuatu yang harus kita khawatirkan,” kata Yeung
kepada wartawan.
Namun dia menambahkan, biro akan terus
bekerja dengan sektor pendidikan untuk persiapan
jika penarikan menjadi tren.
“Jika banyak siswa yang mengundurkan diri
dari sekolah di masa mendatang dalam jangka
panjang, tentunya akan berdampak pada stabilitas
seluruh sektor pendidikan,” ujarnya. “Kami akan
memeriksanya dan melakukan apa saja untuk
persiapan yang diperlukan.”
Salah satu sekolah swasta, Po Leung Kuk
Choi Kai Yau School, bulan lalu mengatakan
bahwa 11 siswanya putus sekolah pada tahun
ajaran 2020-21.
Di YMCA dari Hong Kong Christian College,

kepala sekolah Dion Chen mengatakan bahwa
kurang dari 20 siswa telah mengundurkan diri
setelah tahun ajaran baru dimulai pada bulan
September - kebanyakan dari mereka
melanjutkan studi mereka ke luar negeri - yang
sekitar 50 persen lebih banyak dari tahun
sebelumnya.
Chen, ketua Dewan Sekolah Skema Subsidi
Langsung yang mewakili 71 sekolah dasar dan
menengah menambahkan adanaya beberapa
sekolah yang siswanya mundur dan pindah.[bi/
scmp]

aspirasi masyarakat yang tidak puas atas
undang-undang ini.
Langkah ini penting untuk menunjukkan kepada
rakyat bahwa Pemerintah tanggap terhadap aspirasi
dan sadar bahwa UU No 11 Tahun 2020 itu perlu
disempurnakan. Terjadinya demo besar-besaran di
berbagai kota tidaklah dapat dipandang sepi.
Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial
dan mahadiswa sangat perlu mendapat tanggapan
Pemerintah sebagai pelaksanaan demokrasi.
Pemerintah harus punya keberanian berdialog
dengan elemen masyarakat yang tidak puas dengan
UU Cipta Kerja ini. Dengan dialog itu, Pemerintah
akan menyadari bahwa UU Cipta Kerja ini
mengandung banyak kekurangan yg perlu diperbaiki
dan disempurnakan.
Tim Penampung Aspirasi ini juga dapat
menerima sebanyak mungkin masukan elemenelemen masyarakat dalam menyusun begitu banyak
Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk

menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Dialog untuk menerima masukan ini sekaligus
berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang memang
perlu dijelaskan kepada rakyat. Seringkali elemenelemen masyarakat komplain, protes dan menolak
sesuatu tanpa pemahaman yang memadai tentang
apa yang mereka tentang.
Di zaman ketika teknologi informasi berkembang
demikian canggih, semakin banyak orang yang
malas membaca dan menelaah sesuatu dengan
mendalam. Pemahaman dibentuk oleh tulisantulisan singkat dan audio-visual yang terkadang
memelesetkan sesuatu, sehingga jauh dari apa yang
sesungguhnya harus dipahami.
Tugas Pemerintah adalah menjelaskan segala
sesuatu yang terkait dengan UU Cipta Kerja ini
dengan bahasa yang mudah dipahami semua
kalangan. Tugas itu memang melelahkan, tetapi
Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali
melakukannya. (Sumber: DetikCom)

Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

Sekretaris Pendidikan Kevin Yeung Yun-hung

https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Arumi Dukung Museum Rasulullah SAW di
Probolinggo Jadi Wisata Religi
PROBOLINGGO, BI -- Istri Wakil
Pemkot Probolinggo di sektor wisata
Gubernur Jawa Timur Arumi Bachsin
religi dan bisa menjadi referensi wisamendukung museum berisi peningta baru di Jawa Timur,” tuturnya.
galan Rasulullah Nabi Muhammad
Museum Rasulullah SAW diresSAW beserta sahabat di Kota Probomikan Wali Kota Hadi Zainal Abidn
linggo menjadi salah satu destinasi
tepat pada Hari Santri Nasional
wisata religi di Jawa Timur.
(HSN) VI pada 22 Oktober 2020 dan
Arumi melihat sejumlah benda
menyambut Maulid Nabi Muhammad
bersejarah peninggalan Nabi
SAW.
Muhammad SAW dan para sahabat di
Beberapa benda peninggalan yang
Museum Rasulullah Kota Probolinggo,
dapat dilihat di dalam museum terseSelasa (3/11).
but antara lain surban, rambut, darah
“Saya senang bisa mengetahui
bekam, kiswah, batu sijjil, alas kaki,
peninggalan Rasulullah SAW dan itu
baju perang, pedang sayidina Khalid
ada Jawa Timur, tepatnya di Kota
bin Walid serta barang bersejarah IsProbolinggo, sehingga saya yakin bisa
lam lainnya.
menjadi wisata religi yang diminati oleh
Benda peninggalan dan artefak
masyarakat,” kata Arumi di Kota
yang dipamerkan dalam Museum
Arumi Bachsin (dua kiri) melihat sejumlah peninggalan Nabi Rasulullah SAW tersebut merupakan
Probolinggo.
Muhammad
SAW dan para sahabat di Museum Rasulullah SAW di koleksi dan milik Profesor Abdul
Menurutnya semua artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (3/11/2020). (Diskominfo Kota Manan Gembong yang telah teruji
sahabat sangat berkesan, sehingga Probolinggo)
kebenarannya dan bersertifikat Comsemakin mempertebal rasa cintanya
mission for Tourism and National
kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
“Museum itu merupakan kekuatan baru Haritage Saudi Arabia. (ant/kus)

Khofifah Sebut 22 Kabupaten/Kota di Jatim
Rawan Bencana Hidrometeorologi
SURABAYA, - Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa meminta masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti
banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim
hujan pada November 2020 hingga Maret 2021.
“Sedikitnya, terdapat 22 kabupaten/kota yang
berstatus rawan bencana hidrometeorologi,” ujar
Khofifah ketika dikonfirmasi dari Surabaya,
Kamis (29/10).
Dari 22 daerah itu, kawasan rawan banjir
umumnya didominasi oleh luapan sungai di
sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang
luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro,
Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan
Tuban.
Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai
Berantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang,
Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya,
Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.
Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi

Pengendara melintas di sisi jalan sirip
Tulungagung-Trenggalek yang ambrol terseret
longsor di Desa Kradinan, Tulungagung, Jawa
Timur, Rabu (9/9/2020). (ANTARA)
diakibatkan oleh luapan sungai Welang. Demikian
juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak

luapan Sungai Kemuning.
Bencana hidrometeorologi yang lain adalah
longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember,
Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu,
dan Pacitan.
“Daerah tersebut terdapat pegunungan dan
bukit yang berpotensi longsor saat musim hujan,”
ucap Khofifah.
Sementara itu, beberapa waktu lalu orang
nomor satu di Pemprov Jatim tersebut sudah
meminta instansi bidang kebencanaan masingmasing BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya,
Binamarga, dan Dinas Sosial untuk mendetailkan
mitigasi menyusul adanya potensi bencana akibat
La Nina.
Ia mengemukakan seluruh instansi terkait
kebencanaan harus melakukan antisipasi
bersama yang harus segera dibuat item yang lebih
terukur, mulai dari hulu hingga hilir. (ant/kus)

Bongkar Jaringan Pengedar Ganja di Malang,
Polisi Ringkus Lima Pelaku
MALANG, BI -- Kepolisian Resor (Polres)
Malang meringkus lima orang tersangka jaringan
pengedar ganja yang beraksi di wilayah
Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan barang
bukti berupa 533 gram ganja kering.
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar
mengatakan, para tersangka pengedar ganja yang
diringkus Satresnarkoba Polres Malang beraksi
di wilayah Malang Selatan, yakni Kecamatan
Turen dan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
“Barang bukti total sebanyak 533 gram
narkotika jenis ganja, kemudian timbangan, dan

telepon seluler yang dipergunakan tersangka
sebagai sarana untuk transaksi,” kata Hendri di
Malang, Selasa (3/11).
Hendri mengatakan awalnya ditangkap tersangka pengedar ganja atas nama Takim, warga
Turen. Saat digeledah, didapatkan barang bukti
398 gram ganja kering.
Saat dilakukan pengembangan, Takim mengaku mendapat barang itu dari tersangka lain
bernama Nita, yang akhirnya juga ditangkap. “Dari
Nita, selain memberikan barang ke Takim, juga
memberikan kepada Agung. Kemudian kami
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10 BMI di
Tulungagung
Jalani Isolasi
Tulungagung, BI -- Sebanyak 10 buruh
migran Indonesia (BMI) yang baru tiba di
Tulungagung usai dideportasi Pemerintah
Malaysia karena berstatus ilegal, menjalani
isolasi ketat di Rusunawa IAIN Tulungagung
demi mengantisipasi risiko penularan
COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung Kasil Rohtmat, Selasa (27/
10), menjelaskan 10 BMI tersebut tiba pada
Senin (26/10) malam dan langsung menjalani prosedur rapid test atau tes cepat.
“Meski hasilnya nonreaktif, mereka
harus tetap melakukan isolasi mandiri
selama 14 hari ke depan,” kata dr. Kasil di
Tulungagung, Jatim.
BMI itu sangat mungkin terinfeksi saat
perjalanan dari Negeri Jiran, Malaysia,
hingga mendarat di Indonesia, meski hasil
tes cepatnya nonreaktif.
“Karena melalui tes cepat itu baru bisa
terdeteksi jika sudah terinfeksi selama
seminggu,” ujarnya.
Selain 10 pekerja migran yang
dipulangkan paksa dari Malaysia masih ada
satu BMI yang masih tertahan di Dumai,
Riau, lantaran masih sakit.
“Yang bersangkutan masih mengalami
gangguan jiwa, nanti kalau sudah sembuh
akan dipulangkan,” kata Kasil.
Sepuluh BMI itu berasal dari Kecamatan Ngunut dan Rejotangan, Tulungagung. Kabid Penempatan Tenaga Kerja
Disnaker Sunarto menuturkan jika 10 BMI
itu dideportasi lantaran masuk melalui
prosedur tidak resmi. (ant/kus)

Pemeriksaan BMI yang terpaksa
pulang ke daerah asalnya di perbatasan
Tulungagung, Selasa (27/10) (Ist)

menangkap Agung,” ucap Hendri.
Dari Agung, polisi mengamankan ganja kering
198 gram. Polres Malang tetap mengembangkan
kasus itu.
Hendri menambahkan ketiga tersangka pengedar ganja itu mengaku mendapatkan pasokan
ganja kering dari Suradi. Suradi pun diciduk, tetapi
tidak ada barang bukti tambahan pada saat
dilakukan penggeledahan.
“Kemudian kami interogasi Suradi
yang mengatakan bahwa barang tersebut
didapatkan dari tersangka lain Udi,” ujar Hendri.
(ant/kus)
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (kanan)
saat melakukan rilis jaringan pengedar ganja di
wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa
(3/11/2020). (Humas Polres)
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Integrasi Data BPJS Kesehatan dengan
Kementerian Ketenagakerjaan
JAKARTA, BI — BPJS Kesehadan validasi data kepesertaan,
tan bersinergi dengan Kementerian
baik dari sisi jumlah pekerja yang
Ketenagakerjaan (Kemenaker) terdidaftarkan, juga termasuk akurasi
kait integrasi data badan usaha dan
data pendapatan sebagai dasar
pekerja di Indonesia.
penghitungan iuran.
Integrasi data ini dilakukan
Ini merupakan kerjasama
antara aplikasi Wajib Lapor Ketestrategis yang diharapkan dapat
nagakerjaan di Perusahaan dalam
membantu mewujudkan hal
Jaringan (WLKP) milik Kemenaker
tersebut,” ujar Direktur Perluasan
dengan aplikasi Perluasan Kedan Pelayanan Peserta BPJS
pesertaan Pekerja Penerima Upah
Kesehatan, Andayani Budi Lestari.
Badan Usaha milik BPJS Kesehatan.
Sampai dengan 31 Agustus 2020
Sumber daya data yang ada dajumlah Badan Usaha yang telah
lam kedua aplikasi ini diharapkan
terdaftar dalam Program JKN-KIS
dapat meningkatkan kepesertaan
sebanyak 318.062 dengan jumlah
serta akurasi dan validasi data segpekerja 16.477.500 dan anggota
Penandatanganan perjanjian kerja sama BPJS Kesehatan dengan keluarga 20.886.757, sehingga total
men Pekerja Penerima Upah (PPU)
dari Badan Usaha dalam program Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
37.364.257 jiwa peserta segmen
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu
PPU Badan Usaha.
Indonesia Sehat (JKN-KIS).
pekerjanya terlindungi terhadap akses layanan
Andayani menyampaikan, berbagai upaya
“Sinergi ini dilakukan sebagai upaya kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS juga telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam
memastikan seluruh badan usaha dan Kesehatan saat ini tengah fokus pada akurasi mengoptimalkan kepesertaan PPU Badan

Kemenkeu Minta Dana Desa Bisa
Maksimalkan Kegiatan Ekonomi Lokal
JAKARTA, BI - Kementerian
Jawa Timur di Tengah Pandemi
Keuangan (Kemenkeu) menginginCovid-19” secara virtual, Rabu (4/
kan agar kegiatan-kegiatan ekonomi
11/2020).
lokal dioptimalkan melalui dana
Suahasil juga menginginkan
masyarakat maupun melalui pengkegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan
gunaan dana desa.
Menengah (UMKM) di daerah tetap
Wakil Menteri Keuangan Suamelakukan produksi barang hasil
hasil Nazara mengatakan, bahwa
kerajinan, makanan, minuman, dan
dalam kondisi pandemi saat ini,
keperluan rumah tangga di daerah
pergerakan antar daerah ditinjau dari Suahasil Nazara masing-masing.
pergerakan manusia dan pergerakan
“Produk UMKM dibeli oleh uang
barang menjadi sulit.
yang ada bukan hanya uang
“Kita ingin agar sektor pertanian di masyarakat, dana desapun bisa saja dipakai
daerah pedesaan tetap memproduksi produk- untuk membeli produk-produk lokal dan
produk pertanian,” ujarnya dalam acara digunakan secara bersama-sama,” katanya.
bertema “Menjaga Resiliensi, Mendorong
Selain itu, dia menyampaikan, bahwa
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial memutar perekonomian di tingkat lokal

9 Jenazah Dipindahkan dari
Pemakaman Covid-19

Sejumlah petugas medis memakamkan
jenazah pasien positif COVID-19 dengan
menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap
di Padang. (Foto: Antara)

PADANG, BI - Sembilan jenazah yang
sebelumnya telah dimakamkan di pekuburan
khusus COVID-19 di Bungus Teluk Kabung
Padang dipindahkan atas permintaan keluarga.
“Dari sembilan jenazah yang dipindahkan hanya
dua positif COVID-19, tujuh lagi hasil tes usapnya
negatif, jenazah dipindahkan atas permintaan
keluarga,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Padang Mairizon, Rabu (4/11).
Menurut dia, jika ada keluarga yang
menginginkan jenazah kerabatnya dipindahkan
syarat pertama adalah waktu penguburan dengan
pembongkaran kembali minimal 48 hari dan tetap
dalam prosedur dengan melaksanakan protokol
COVID.
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merupakan upaya yang perlu dipikirkan di
tengah pandemi.
Di samping pemerintah pusat juga tetap
menjalankan program-program perlindungan
sosial dan mendukung UMKM.
“Pasar Indonesia yang 270 juta penduduk, 60 persen ada di Jawa, ini kita gunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi,
produksi, dan konsumsi serta investasi.
Kita tahu yang konsumsi tersebut 56 persen
sampai 57 persen dari total produk
domestik bruto (PDB) Indonesia,”
pungkasnya.
Adapun di tahun 2021, transfer ke daerah
adalah Rp 795,5 triliun dalam APBN atau
hampir sepertiga dari total belanja negara Rp
2.750 triliun. (tibun/kus)
“Alasannya harus 48 hari agar penyebaran
virus bisa dikurangi, tapi bagi jenazah yang hasil
tes usap negatif dapat dibongkar dan dipindahkan
kapan pun,” katanya.
Untuk proses pemindahan karena jenazah
dalam peti maka yang diangkat adalah peti dan
petugas yang membongkar memakai APD
lengkap. Ia menyebutkan hingga saat ini sudah
172 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan
di TPU Bungus.
Ia menjelaskan untuk pemakaman jenazah
pasien COVID-19 pemerintah kota memberikan
dua pilihan yaitu di pemakaman khusus di Bungus
atau di tanah yang disediakan pihak keluarga.
Mairizon menceritakan sebelumnya sempat
ada insiden penolakan pemakaman warga di
Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung karena
warga setempat merasa tidak nyaman sehingga
akhirnya dipindahkan ke Bungus. “Alasan
penolakan terlalu emosional, akhirnya dibongkar
dan kami menyarankan sebaiknya dimakamkan
di TPU Bungus,” katanya. (ant/jpnn/kus)
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:
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Usaha.
Mulai dari melakukan canvassing pendaftaran
yang ditujukan untuk badan usaha potensial atau
badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh
pekerjanya menjadi semakin mudah melalui
aktivitas door to door secara terstruktur, penegakan kepatuhan dengan kerja sama dengan
Kementerian Tenaga Kerja dan Kejaksaan Tinggi
di wilayah masing-masing.
Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap
pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan pemberi kerja melaksanakan kewajiban
peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban pendaftaran, melaporkan data secara
lengkap dan benar serta membayar, memungut
dan menyetorkan iuran.
Hal ini menjadi fokus utama kerja sama yang
diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun
pelaksanaannya, harapannya seluruh pekerja
memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai
dengan hak yang telah ditetapkan dalam undangundang.
Selain itu juga dilakukan perluasan kanal
pendaftaran badan usaha, baik itu melalui
aplikasi New e-Dabu serta e-Dabu Mobile
(aplikasi pendaftaran kepesertaan Program
JKN-KIS untuk badan usaha), bekerja sama
dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) melalui Online Single Submission serta
sinergi dan koordinasi dengan Kementerian
Lembaga/Asosiasi Human Resource Development (HRD). (tribun/kus)

Ayah Bunuh Anak
Gara-Gara Corona
KUDUS, BI — Warga Kecamatan Jati, Kudus
berinisial EG (48 tahun) menjadi tersangka dalam
kasus pembunuhan IIM (12), anak kandungnya
sendiri. “Setelah hasil tes kejiwaan pelaku keluar,
dan dinyatakan dalam kondisi normal dan tidak
ada gangguan kejiwaan, langsung ditetapkan
sebagai tersangka pada pekan terakhir Oktober
2020,” kata Kasat Reserse Kriminal Polres Kudus AKP Agustinus David.
Berdasarkan keterangannya kepada penyidik,
EG memang sengaja membunuh anaknya
lantaran khawatir ikut tertulari COVID-19.
Awalnya, pelaku berniat bunuh diri pada
Kamis (8/10) sore. Namun, melihat anaknya
berinisial IM tengah menonton televisi sendirian,
dia lantas terpikir untuk menghabisinya juga.
Pelaku beranggapan dirinya telah terpapar virus
corona, kemudian ingin bunuh diri.
Saat melihat anaknya, pelaku ingat jika
beberapa hari sebelum kejadian anaknya yang
sakit asma juga diyakini ikut terpapar COVID-19.
Setelah membunuh anaknya, EG mencoba bunuh
diri dengan menyanyat lengan menggunakan
pisau, tetapi niat dan usahanya gagal.
Pada malam harinya, warga mendapati EG
dan IM tergeletak di rumahnya. (ant/jpnn/kus)

Pelaku dugaan pembunuhan saat gelar
perkara di Markas Polres Kudus, Jawa Tengah.
(ANTARA)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Arab Saudi Reformasi Sistem ‘Kafala’,

Pekerja Migran Bisa Pergi ke LN
tanpa Izin Majikan
Wakil Menteri
Abdullah
Abuthunain
mengatakan
Arab Saudi
ingin membangun pasar
tenaga kerja
yang menarik
(Reuters).

Terus Menggeliat, Pabrik di
India Tumbuh Tertinggi dalam
Satu Dekade Lebih

RIYADH, BI – Pemerintah Saudi akan
mereformasi sistem kerja yang memberikan
majikan kendali penuh atas hidup dari 10 juta
pekerja migran. Kebijakan ini membolehkan
pekerja berganti pekerjaan dan meninggalkan
negara tanpa harus mendapat izin dari majikan.
Kelompok HAM mengatakan sistem “kafala”
- perjanjian kerja antara pekerja migran dan
majikan menjadi sponsor - saat ini membuat pekerja rentan mendapatkan kekerasan dan
eksploitasi.
Seorang aktivis menggambarkan langkah
reformasi ini sangat berarti, tapi memperingatkan
bagian-bagian sistem itu masih ada. Karenanya,
mereka menyerukan agar sistem itu dihapus
sepenuhnya.
Menteri SDM Arab Saudi mengatakan,
reformasi yang diluncurkan Rabu (4/11), akan
diterapkan kepada semua pekerja asing sektor
swasta dan akan berlaku Maret 2021.
Para pekerja tidak lagi diminta memperoleh
izin majikan untuk pergi atau berganti pekerjaan.
Mereka diperbolehkan ke luar negeri tanpa izin
majikan. Mereka pun bisa melamar pekerjaan
secara langsung ke layanan pemerintah, dan
kontrak dengan majikan akan didokumentasikan
secara digital.
“Melalui prakarsa ini, kami bertujuan
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membangun pasar tenaga kerja yang menarik,
dan meningkatkan lingkungan kerja,” kata Wakil
Menteri, Abdullah bin Nasser Abuthunain di
Riyadh.
Dia mengatakan, reformasi ini juga membantu
mencapai Visi 2030, yaitu rencana mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak.
Peneliti senior Human Rights Watch, Rothna
Begum, mengatakan pengumuman itu “signifikan
dan dapat memperbaiki kondisi pekerja migran.
Namun, ini tidak menghapus sepenuhnya sistem
kafala.”
Begum mengatakan, pekerja migran tampaknya masih harus memiliki majikan yang bertindak sebagai sponsor untuk ke Saudi, dan majikan akan tetap memiliki wewenang memperbarui
atau membatalkan izin tinggal bagi pekerja
kapan saja. “Ini artinya, para pekerja migran
masih dapat menghadapi pelecehan dan
eksploitasi selama majikan memegang kuasa
atas mereka,” kata Begum.
“Terlebih lagi, reformasi kebijakan ini
tampaknya tidak berlaku bagi pekerja migran
domestik yang bekerja di dalam rumah tangga,
yang merupakan pekerja paling rentan.”
Begum mengatakan Human Rights Watch
telah mendokumentasikan sejumlah majikan yang
memaksa pekerja rumah tangga bekerja dengan
jam kerja yang panjang tanpa istirahat atau libur,
tak bayar upah, atau mengurungnya di dalam
rumah. Sejumlah pekerja rumah tangga bahkan
pernah mengalami kekerasan seksual dan fisik,
tambahnya.
“Juga terdapat ratusan ribu pekerja migran
tanpa dokumen di Arab Saudi, dan pihak
berwenang belum mengatakan apakah mereka
mengizinkan pekerja semacam itu. Banyak dari
mereka tanpa dokumen bukan karena
kesalahan mereka, untuk dapat mengatur status mereka, termasuk menemukan majikan
yang baru.” (bbc/tribun/kus)

NEW DELHI, BI - Sebuah survei menunjukkan
perekonomian terbesar ketiga di Asia, India,
mencatat rekor kinerja aktivitas pabrik selama
dua bulan berturut-turut pada bulan Oktober,
dengan output meningkat pada level tertinggi
dalam 13 tahun terakhir.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI)
IHS Markit India naik menjadi 58,9 bulan lalu dari
56,8 pada September 2020, ini didukung
pelonggaran yang sedang berlangsung pasca
kebijakan pembatasan terkait pandemi virus corona (Covid-19).

Angka tersebut menunjukkan bahwa
ekonomi India kini pulih setelah sebelumnya
menyusut dengan rekor 23,9 persen di kuartal
kedua 2020.
Dikutip dari laman Russia Today, Selasa (3/
11/2020), output meningkat dengan jumlah
terbesar sejak akhir 2007 dan pertumbuhan
pesanan baru mencapai level tertinggi sejak
pertengahan 2008, dengan penjualan ekspor naik
lebih cepat.
Permintaan asing pun meningkat secara cepat
sejak Desember 2014, seperti yang disampaikan
Direktur Asosiasi Ekonomi di IHS
Markit, Pollyanna De Lima.
“Perusahaan yakin bahwa
kebangkitan penjualan akan
berkelanjutan dalam beberapa bulan
mendatang, seperti yang ditunjukkan
oleh kenaikan yang kuat dalam
pembelian input di tengah upaya restocking,” kata De Lima.
Harapan diakhirinya kasus corona dan pembukaan kembali sektorsektor lain dalam pemulihan ekonomi
mendukung sentimen positif terhadap
prospek produksi tahun depan.
(tribun/kus)
Perakitan truk BharatBenz di pabrik Daimler di India.

AS Resmi Keluar dari Kesepakatan Paris,

Jepang Sangat Menyesalkan
TOKYO, BI - Pengunduran diri Amerika
Serikat (AS) dari perjanjian iklim Kesepakatan
Paris secara resmi pada 4 November 2020 sangat
disesalkan oleh Jepang, demikian disampaikan
juru bicara pemerintah Jepang, Katsunobu Kato,
pada Kamis (5/11).
“Isu perubahan iklim bukanlah sesuatu yang
menyangkut satu negara saja, hal ini harus

ditangani oleh seluruh komunitas internasional,”
kata Kato, yang menjabat sebagai Kepala
Sekretaris Kabinet Jepang.
“Dari pandangan tersebut, sangat disesalkan
bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari

>> BERSAMBUNG KE HLM 24
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Kemnaker Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan
JAKARTA, BI - Kementerian Ketepusat maupun daerah dengan pemenuhan
nagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan
standar data, metadata dan menggunakan
Satu Data Ketenagakerjaan sebagai pusat data
kode referensi atau data induk.
untuk ketenagakerjaan yang terpadu dengan
Hal itu penting karena di sektor
Sistem Informasi Ketenagakerjaan
ketenagakerjaan, karena tanpa adanya data
(Sisnaker).
yang terverifikasi tentang penawaran dan
“Ini merupakan implementasi dari
ketersediaan pasar kerja berdampak pada
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
pengangguran dan ketidaksesuaian antara
tentang Satu Data,” ujar Menteri Keteyang dibutuhkan industri dengan kemampuan
nagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam
angkatan kerja.
peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan di
Selain itu, adanya Satu Data KetenagaKantor Kemnaker Jakarta pada Rabu (4/11).
kerjaan akan membuat segala pemangku
Implementasi itu sendiri dalam bentuk
kepentingan dapat mengakses tentang data
pengesahan Peraturan Menteri Ketenapengangguran atau pencari kerja dan kondisi
gakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu
demografisnya.
Data Ketenagakerjaan.
Melihat cakupan tersebut, Ida meneMenaker Ida Fauziyah dalam peluncuran sistem Satu
Satu Data Ketenagakerjaan adalah Data Ketenagakerjaan yang dilakukan di Kantor Kemnaker kankan semakin pentingnya data ketekebijakan tata kelola data pemerintah di sektor di Jakarta pada Rabu (5/11/2020) (ANTARA)
nagakerjaan di era di mana data merupakan
ketenagakerjaan untuk menghasilkan data
salah satu faktor yang penting untuk
yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
Data itu juga akan dibuat mudah diakses serta mengambil keputusan baik di pemerintah maupun
dipertanggungjawabkan.
dibagi untuk dipakai antar instansi baik pemerintah swasta.
>> PENCAPAIAN DPR...DARI HLM 01
“DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU
prioritas, yakni RUU Bea Materai dan RUU Cipta
Kerja,” katanya.
Leo mengatakan, masih ada sisa 35 RUU
prioritas yang harus diselesaikan DPR.
Sementara 11 RUU diantaranya masih mungkin
bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun karena

>> PETUGAS PERAWATAN...DARI HLM 01
Sekolah Dasar Tin Shui Wai Ling Oi dan
Taman Kanak-kanak Gereja SKH St. Joseph di
Yuen Long, telah diberitahu untuk tutup selama
dua hari guna melakukan sterilisasi.
Selama masa inkubasi pasien dan setelah
timbulnya gejala, ia membawa anak-anaknya ke
pelatihan sepak bola di sejumlah lokasi, termasuk
Kowloon Bay, Ma On Shan, Tin Shui Wai, Sha
Tin dan Wong Tai Sin.
Botol spesimen akan didistribusikan untuk
mengumpulkan sampel air liur dari siswa di dua
sekolah dan mereka yang mengikuti pelatihan

>> WHO ANGGAP RI...DARI HLM 01
“Semua negara, terlepas dari mereka
negara maju, miskin, atau berkembang, pasti
menghadapi risiko sistemik, seperti risiko yang
terkait dengan wabah penyakit yang muncul
kembali dan dampaknya pada kesehatan dan
sosial ekonomi,” tambah pernyataan WHO.
“Selama pandemi ini, sangat penting bagi
negara-negara untuk terus merefleksikan strategi

sudah memasuki tahapan pembentukan.
Sementara DPR juga masih ada 24 RUU
Prioritas yang belum tersentuh pembahasannya
oleh para anggota dewan ini. Sehingga kecil
kemungkinan bisa selesai di 2020 ini.
“Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang
belum digarap sama sekali sangat sulit
mengharapkan penyelesaiannya,” katanya.
Namun demikian, Leo memberikan
apresiasinya lantaran DPR telah menyetujui 5
RUU kumulatif terbuka. Kelima RUU
itu adalah RUU APBN 2021, RUU
kerja sama antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Swedia di Bidang
Pertahanan, RUU tentang perubahan
ketiga atas UU nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
Kemudian, RUU tentang protokol
kesehatan untuk melaksanakan
komitmen paket ketujuh dalam
persetujuan kerangka kerja ASEAN di
bidang jasa keuangan, dan RUU
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN 2019. (BI/JwPos)
sepak bola untuk tes Covid-19.
Kitchee Football Club,
yang menawarkan pelatihan
kepada anak-anak di akademi Shek Mun, Sha Tin,
mengumumkan bahwa tiga
kursusnya akan ditangguhkan selama empat hari
sebagai tindakan penceDr Chuang
gahan dan sterilisasi mesShuk-kwan
kipun pasien tidak pernah
berada di dalam fasilitas tersebut.
Ada enam kasus impor pada Kamis,
melibatkan orang-orang yang terbang dari Filipina,
Turki, Brasil, India, dan Rusia. (Bi/rthk)
respons mereka yang sedang berlangsung dan
menyesuaikan pendekatan mereka sesuai
kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan
respons,” tutup pernyataan itu.
Indonesia saat ini mencatat 4.065 kasus
baru harian pada Kamis (5/11). Total jumlah
orang yang terinfeksi Covid-19 sejauh ini sejak
Maret 2020 yakni sebanyak 425.796.
Pasien sembuh total sebanyak 357.142
orang. Dan jumlah kematian total sebanyak
14.348 jiwa. [BI/JwPost]
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Karena itu, Kemnaker dalam beberapa tahun
terakhir terus berusaha melakukan penyempurnaan terhadap klasifikasi dan jenis data ketenagakerjaan serta pembudayaan literasi data di
internal lembaga. Satu Data itu sendiri akan terpadu
dengan Sisnaker.
“Sebagai dasar bagi daerah dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan di sektor ketenagakerjaan,”
ujar Ida. Selain itu, mendorong keterbukaan dan
transparansi di bidang ketenagakerjaan dan
meningkatkan kualitas dan integritas data
ketenagakerjaan.
Menaker juga mengatakan sistem itu akan
mempermudah implementasi dari Undang-Undang
Cipta Kerja khususnya untuk skema perlindungan
jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditetapkan
dalam UU itu.
Satu Data Ketenagakerjaan dapat diakses
lewat portal satudata.kemnaker.go.id. (ant/kus)

Jokowi: Keteladanan Nabi Memandu
Membangun Indonesia Maju
JAKARTA, BI - Presiden RI Joko
Widodo mengatakan tuntunan dan
keteladanan Nabi Muhammad SAW
memandu bangsa dalam membangun
Indonesia maju.
“Tuntunan dan keteladanan baginda
Nabi Muhammad SAW memandu kita
dalam membangun Indonesia yang
maju,” ujar Presiden dalam unggahan di
akun Instagram @jokowi berkaitan
peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW sebagaimana dikutip di Jakarta,
Kamis (29/10). Presiden mengatakan
peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW pada hari ini dilakukan dengan
menyampaikan selawat kepada Nabi.
“Seraya mengingat beratnya perjuangan

>> AS KELUAR DARI...DARI HLM 23
Kesepakatan Paris saat ini,” kata dia
menambahkan.
Kesepakatan Paris adalah respons kolektif

Mantan menteri energi dan pertumbuhan
bersih Inggris dan Presiden COP26 yang baru
diangkat Claire Perry, Menteri Lingkungan Italia
Sergio Costa, Juara Iklim Tingkat Tinggi COP25
Gonzalo Munoz dan Menteri Lingkungan Spanyol
Hugo Moran berpose dengan Kesepakatan Paris
dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB
(COP25) di Madrid, Spanyol, Jumat (13/12/2019).
(ANTARA/REUTERS)
Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:

beliau dalam membawa kebenaran, tuntunan,
dan teladan bagi umat manusia,” ujar
Presiden. (*)

global yang ditandatangani pada 2015 dan berlaku
mulai 4 November 2016, untuk menangani
perubahan iklim dengan komitmen negara-negara
di dunia mengurangi emisi karbon.
Persetujuan iklim tersebut dimaksudkan
untuk menjaga kenaikan temperatur bumi tidak
lebih dari 1,5 derajat Celsius —kenaikan suhu
maksimal agar bumi masih dapat bertahan
dengan baik.
Presiden AS Donald Trump, dalam
kampanye pemilu 2016, berjanji untuk membawa
AS keluar dari Kesepakatan Paris dengan
alasan perjanjian itu akan membuat
perekonomian AS terpukul.
Di bawah aturan Perserikatan BangsaBangsa, Trump harus menunggu hingga 4 November 2019 untuk dapat memulai proses
hengkang dari perjanjian internasional itu, yang
memerlukan waktu satu tahun hingga akhirnya
resmi keluar pada tahun ini.
Selain AS, tidak ada satu pun dari total 197
negara penandatangan Kesepakatan Paris yang
keluar dari perjanjian ini.
Sementara itu, kandidat rival Trump dalam
pemilihan presiden AS 2020, Joe Biden, menyebut
pada hari pemungutan suara 3 November lalu
bahwa ia akan membawa AS kembali bergabung
dalam Kesepakatan Paris, jika ia terpilih sebagai
presiden. (reuters/ant/kus)
https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong
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Menristek: Manfaatkan Bonus Demografi
untuk Melahirkan Banyak Startup
melahirkan perusahaan berbasis
JAKARTA, BI - Menteri Riset dan
Teknologi (Menristek) RI Bambang PS
teknologi atau technopreneur yang kita
Brodjonegoro mengatakan bonus
harapkan akan mewarnai negeri ini
ketika berupaya menjadi negara maju
demografi harus dimanfaatkan untuk
melahirkan lebih banyak startup atau
di tahun 2045 atau 100 tahun
technopreneur atau perusahaan
kemerdekaan kita,” kata Menristek
Bambang dalam diskusi virtual Muda
berbasis teknologi untuk membawa
Indonesia lebih maju.
Berinovasi: Start Your Startup Now di
“Dengan penduduk usia muda saat
Jakarta, Selasa (3/11) malam.
Bambang PS
Menristek Bambang menuturkan
ini dan bonus demografi inilah keBrodjonegoro
sempatan terbaik Indonesia untuk
keberadaan startup dan bonus
melahirkan startup yang lebih banyak dan demografi menjadi suatu bonus bagi Indonesia

Produksi Durian
Meningkat, RI Bisa
jadi Pemain Utama
JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo (Mentan SYL) meminta petani durian untuk
meningkatkan produksi perkebunan masingmasing karena harga buah tropis itu sangat
menjanjikan.
“Durian adalah buah unggulan Indonesia yang
memiliki pangsa pasar lokal dan internasional.
Buah ini laku keras karena memiliki penggemar
yang sangat luas,” kata Mentan Syahrul ketika
mengunjungi salah satu kebun durian di Kota
Bogor, Jawa Barat sebagaimana keterangan
tertulis pada Rabu (4/11).
Indonesia yang terletak di Katulistiwa
memang dianugerahi plasma nutfah yang
melimpah. Salah satunya melalui buah tropis
seperti durian.
Di kawasan Asia Tenggara, buah durian
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena harga
jualnya cukup menjanjikan dibanding buah tropis
lainnya.
Selain menjadi primadona di pasar niaga, daya
tarik durian yang mampu mencuri perhatian adalah
kandungan belerang (sulfuric smell), terlebih
ketika durian matang dengan aromanya yang
khas.
Mengacu data Badan Pusat Statistik BPS,
produksi durian pada 2019 mencapai 1,16 juta
ton, naik 1,6 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan
bahwa secara makro berdasarkan data BPS,
kurun waktu empat tahun terakhir produksi buah
nasional mengalami peningkatan.
Pada 2019 misalnya, produksi buah-buahan
lokal Indonesia mencapai 22,5 juta ton atau naik
4,8 persen jika dibanding tahun 2018. Bahkan jenis
buah-buahan tahunan menjadi komoditas terbesar
ketiga setelah kopi dan tanaman obat. Nilai
ekspornya kurang lebih mencapai
US$140.228,90.
Lima tahun belakangan ini, kata Kuntoro,
kebun durian di Indonesia mulai menggeliat. Dari
kebun skala kecil besar dengan luas lahan ratusan
hektare. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan
Sulawesi, juga terlihat kemunculan kebun-kebun
skala besar.
“Dengan berjalannya waktu bisa saja Indonesia menjadi pemain utama durian ini. Tetapi, jika
kita bicara budidaya durian, pasti akan mengacu
pada dua hal. Pertama hutan durian dengan durian
lokalnya yang memang sangat banyak dan yang
kedua adalah kebun durian yang mulai ditata

jika dikelola dan dioptimalkan dengan baik,
sehingga membuat Indonesia menjadi negara
yang lebih maju.
Dia mengatakan Indonesia sudah mulai
menikmati bonus demografi sejak 2010 dan akan
berakhir pada 2045.
Ketika berada di bonus demografi, lanjutnya,
harus dimanfaatkan peluang tersebut dengan
membuat ekonomi Indonesia menjadi ekonomi
lebih maju, khususnya ekonomi yang berbasis
inovasi, dan ekonomi berbasis inovasi pasti
didasarkan pada kegiatan riset dan
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pengembangan.
“Kalau kita tidak benar-benar me-’manage’
(mengelola) bonus demografi dengan baik, bonus demografi dengan gampang berubah
menjadi beban demografi,” tuturnya.
Agar beban demografi itu tidak terjadi, bonus demografi harus diarahkan untuk melahirkan lebih banyak startup atau pengusaha
atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
yang berkualitas dan bisa menciptakan
lapangan pekerjaan lebih besar.
“Dengan lapangan pekerjaan lebih besar,
apalagi kalangan muda sudah lebih familiar
dengan revolusi industri 4.0 dengan teknologi
digital, kita harapkan tingkat pengangguran terbuka nantinya akan terus turun, kita harapkan
seperti layaknya negara maju. Saat ini tingkat
pengangguran itu harusnya relatif lebih kecil,”
ujar Menristek Bambang. (ant/kus)

Kisah Inspiratif, Couplepreneur Milenial ini
Bangun Bisnis IT Bersama Sejak Muda
BANDUNG, BI —
produk LenMarc di Bandung,
Gaya berpacaran anak
Jakarta dan kota lain di Indonemuda yang tanpa tujuan,
sia.
tidak berlaku bagi
“Di awal, semua kami handle
Vishnu Valentino (36)
terlebih dahulu sendiri. Kami
dan istrinya, Evlin
lakukan ini untuk memastikan
Marcelline Fendrianto
program yang dibuat betul-betul
(33). Sejak masih
mampu memberikan solusi tepat
menjadi sepasang keuntuk para pelaku usaha dan kami
kasih, mereka telah teringin berbicara dan belajar
pikir untuk memiliki
langsung dari para pelaku usaha
bisnis bersama.
terhadap kejadian usaha yang
Impian yang sama
sering dihadapi,” ungkap Vishnu
membulatkan tekad
Valentino.
mereka
untuk
Masih banyak pengusaha
mendirikan LenMarc
yang kerap mengabaikan pengepada 2008. Saat itu kelolaan manajemen data barang,
duanya masih menjadi
pemasok, konsumen bahkan
sepasang kekasih yang
standardisasi produk untuk
Vishnu Valentino dan Evlin Marcelline Fendrianto bersama Ridwan Kamil.
tengah kuliah di
mengetahui stok kosong, laku,
Bandung. LenMarc
cepat keluar dan lambat keluar,
bergerak di bidang konsultan teknologi infor- nology officer (CTO).
konsumen setia serta pencatatan penjualan
Berbisnis di bidang TI menjadi pilihan dengan digital karena memiliki persepsi program
masi (TI) dan software house dengan segmen
lantaran keduanya telah lama jatuh cinta pada bagus itu mahal, sulit digunakan, hanya untuk
enterprise.
“Sejak awal kami berkomitmen konsisten dunia ini. TI bukan hal baru bagi mereka. Vishnu perusahaan besar serta berbahasa Inggris.
menekuni bisnis berbasis TI. Meski di awal dan Evlin adalah lulusan program S1 jurusan
Vishnu dan Evlin bertekad memperbaiki serta
sempat mendapat complain dari klien, kami tidak Teknik Informatika di Universitas Maranatha, mengubah cara pandang mereka dengan
gentar. Keluhan klien justru memacu kami untuk Bandung.
menawarkan solusi berupa sistem terintegrasi,
Dua tahun pertama kala kembali berbisnis mudah dioperasikan, nilai investasinya terjangkau
terus belajar memperbaiki kualitas produk,” kata
founder dan CEO Indogo.id, Evlin Marcelline merupakan perjalanan Vishnu dan Evlin sehingga membantu efisiensi usaha sekaligus
mencari benang merah yang tepat untuk seluruh peningkatan pelayanan yang pada akhirnya dapat
Fendrianto.
Dalam menjalankan roda bisnis, Vishnu dan produk instan yang berhasil dihasilkan saat membantu meningkatkan omzet pelaku UKM dan
Evlin berbagi tugas. Evlin menjadi chief execu- ini, dengan memberi training langsung kepada UMKM.
tive officer (CEO) dan Vishnu menjadi chief tech- konsumen yang menaruh kepercayaan pada
“Seiring dengan kemajuan bisnis konsumen,
dalam jangka panjang juga diharapkan dapat
berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan
baru dan perekonomian di Indonesia,” tambah
budidayanya,” tutur Kuntoro.
Vishnu.
Pada kebun durian yang
Saat ini tidak mungkin usaha bisa besar tanpa
dikelola secara budidaya ini,
dibantu oleh aplikasi. Semua aplikasi LenMarc
diakuinya bahwa masih
sudah dilengkapi juga dengan data analysis straMenteri
bersaing dengan Malaysia dan
tegic learning dan bisnis intelijen. Untuk
Pertanian
Thailand. Sebab, kedua
memudahkan pengoperasian, aplikasi dibuat
Syahrul
Yasin
negara itu sudah lama
dalam bahasa Indonesia.
Limpo saat
berkebun durian dengan
Sampai tahun ini, LenMarc telah mengemmengunjungi
menggunakan pemilihan klon
bangkan lebih dari 170 aplikasi berbasis web.
kebun durian di
unggulan, menerapkan
Bogor, Jawa
Untuk memudahkan konsumen memilih solusi
pengaturan jarak tanam,
Barat. (Foto:
yang sesuai kebutuhan, pada 2020 Len Marc
pemupukan vegetatif dan
H
u
m
a
s
meluncurkan platform jualan Indogo.id yang
generatif, serta pemakaian
Kementan RI).
dilengkapi fitur konsultasi daring.(tibun/kus)
irigasi khusus. (jpnn/kus)
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Beli ‘Lampu Aladdin’ Rp1,3 Miliar,
Jin yang Keluar Ternyata Palsu
NEW DELHI, BI - Seorang dokter di India
dikabarkan terkena tipu akibat tergoda membeli
benda antik yang diklaim sebagai “lampu Aladdin”
seharga USD93.000 atau lebih dari Rp1,3
miliar.
Tak hanya lampu, jin yang diklaim
keluar dari “lampu wasiat” itu juga jin
palsu.
Pejabat polisi setempat pada hari
Minggu mengatakan dua pria yang menipu
dokter tersebut telah ditangkap.
Dokter bernama Laeek Khan melapor ke polisi
di negara bagian utara Uttar Pradesh setelah dia
menyadari lampu yang dia beli mahal itu tidak
memiliki kekuatan magis, seperti yang dijelaskan
dalam cerita rakyat populer tentang Aladdin dan
jin pemberi keinginannya yang muncul ketika
digosok.
“Penipuan telah mencapai kesepakatan lebih,
tetapi dokter telah membayar sekitar tujuh juta
rupee (USD93.000),” kata Amit Rai, seorang
perwira senior polisi setempat(2/11).

Dia mengatakan kedua penipu
ditangkap pada hari
Kamis dan ditahan
sebelum dakwaan
diajukan.

“Istri
dari salah
satu
pria
(penipu) tersebut juga terlibat
dalam
penipuan.
D i a
sedang
dalam
pelarian,”
kata Rai.
Dalam pengaduannya yang diajukan Minggu
lalu, Khan mengatakan salah satu pria berpurapura menjadi okultis dan membuat “jin”—sosok
supranatural—muncul dari lampu.

Dos, Ular Berkepala Dua
Ditemukan Kucing Olive
Florida, BI - Kucing bernama Olive menjatuhkan makhluk itu di lantai
ruang tamu rumah. Lalu anggota
keluarga yang sedang berkumpul
bingung melihat seekor ular kecil
berbintik-bintik dengan dua kepala
menempel pada tubuh yang sama,
masing-masing dapat menggerakkan
mata, leher dan lidahnya.
Dikutip dari Live Science (28/10),
keluarga itu menamai ular itu “Dos”
yang dalam bahasa Spanyol diartikan
sebagai “dua”.
“Masalah terbesarnya adalah
makan. Kami mencoba banyak hal, tetapi dia
kesulitan mengoordinasikan kedua kepalanya,”
imbuh Kay Rogers, pemilik kucing itu.
Kondisi ular ini dikenal sebagai bicephalic,
yakni kelainan tidak biasa yang terjadi selama

perkembangan embrio, ketika kembar identik
gagal untuk sepenuhnya terpisah. Kondisi
tersebut muncul pada semua jenis hewan,
termasuk rusa dan keluarga porpoise.
Manusia tampaknya hanya dapat bertemu

Terekam, Motor Jalan Sendiri
Setelah Pengendaranya Jatuh
Berita Indonesia, BI - Sebuah motor
terekam kamera berjalan sendiri setelah
kecelakaan yang dialami pengendaranya di
jalan. Hal ini menarik banyak perhatian
setelah dibagikan akun Instagram
@agoez_bandz4.
Dalam video yang dibagikan terlihat
seorang pria yang sedang berkendara
mencoba berdiri di atas motor yang sedang
dikendarainya. Namun, naas Ia justru
kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
Setelah mengalami kecelakaan tunggal,
pria yang tak diketahui identitasnya
tersebut harus berupaya menghentikan

Tetapi ketika
Khan bertanya
apakah dia bisa
menyentuh jin atau

membawa
pulang
lampu itu, para
penipu melarangnya, dengan mengatakan itu
bisa membahayakannya.
Akhirnya para penipu menjual lampu itu
kepada sang dokter, dengan janji akan
mendatangkan kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan. Khan menyatakan bahwa dia kemudian
menyadari bahwa “jin” yang diperlihatkan para
penipu itu sebenarnya hanyalah salah satu pria
dari kedua penipu yang mahir menyamar.
“Para pria juga telah menipu keluarga lain
dengan modus operandi yang sama. Jumlah total
uang yang terlibat mencapai beberapa juta rupee,” kata Rai.(sindo)

dengan ular bicephalic yang hidup sekitar
setahun sekali.
Pada tahun 2019, bayi ular bicephalic
bernama “Double-Dave” muncul di New Jersey, sementara seekor ular berbisa berkepala
dua menyelinap ke properti keluarga di Virginia pada 2018. Lalu Dos salah satu dari
mereka yang ditemukan tahun ini 2020.
Hewan bicephalic cenderung mengalami
kesulitan di alam liar, di mana otak mereka
yang bersaing membuat lebih sulit untuk
melakukan hal-hal seperti menangkap
mangsa atau melarikan diri dari predator.
Karena itu, mereka seringkali berakhir di
tangan para ahli satwa liar.
Untuk saat ini, Dos sedang dirawat oleh
Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar
Florida (FWC). Pakar FWC mengidentifikasi
Dos sebagai Coluber konstriktor Priapus, ular
kecil tidak berbisa yang umum di Amerika
Serikat bagian tenggara.
Dos jelas memiliki kesempatan yang
lebih baik untuk bertahan hidup di bawah
perawatan herpetologis FWC daripada di
alam liar, tetapi secara alami, dua kepala tidak
selalu dalam kondisi baik. (lip.6/id)

“Motor nya modif atau beli bisa stabil beud,” tulis
@azr_izky.
“Kalo jatoh . Yasudah lah.,” tulis @ibrahimputra70.
“Itu free style atw sulap.. bs ngilangin orang d atas
motor,” tulis @tholefonica.

kendaraannya yang berjalan sendiri sesaat
setelah Ia jatuh ke aspal.
Telah mengalami modifikasi, motor
tersebut tetap berjalan meski pengendara
yang seharusnya ada di atas kendaraan
sudah terjatuh. Tak ada informasi lebih
bagaimana akhirnya motor tersebut bisa
berhenti.
Aksi yang dilakukan tentu sangat
berbahaya karena kecelakaan yang
melibatkan kendaraan lain bisa saja terjadi
akibat tak ada pengendara yang
mengendalikan motor.
Komentar Warganet
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Kisah Perempuan AS
Menikah 10 Kali demi
Temukan Pria Idaman
Washington D.C - Seorang wanita berusia
56 tahun yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk menceraikan suaminya yang
ke-10, mengatakan dia tidak berencana untuk
berhenti menikah sampai dia menemukan pria
idamannya.
Dikutip dari Oddity
Central, Sabtu (31/10/
2020), wanita tersebut adalah Cassey, seorang pengusaha wanita sukses dari
Amerika Serikat, menemui
Dr. Phil (program televisi Dr.
Phil) untuk meminta nasihat
tentang hubungan, karena
setelah 10 pernikahan, dia masih belum
menemukan pasangan hidup yang tepat.
Sekarang dia berada ambang untuk mengakhiri hubungannya dengan suami nomor 10.
Cassey mengatakan bahwa dia tidak peduli
berapa kali pernikahannya akan gagal, dia tidak
akan berhenti sampai dia menemukan seorang
pria yang bisa mencintainya selamanya.
“Ketika saya sedang menikah dan saya
tidak tahan lagi, saya biasanya orang pertama
yang mengatakan kami akan bercerai dan saya
berhenti,” imbuhnya.
Ia memberi tahu Dr. Phil bahwa pernikahan
pertamanya, yang terlama, berlangsung selama
delapan tahun dan berakhir bersama. Pernikahan keduanya sedikit lebih pendek, yaitu tujuh tahun, tetapi dengan pertunangan dua setengah tahun tambahan.
Dari hubungan itu, ia memiliki seorang putra,
tetapi hubungan itu mulai berantakan ketika
suaminya berhenti mengatakan kepadanya
bahwa dia mencintainya. Dia hanya akan
menjawab ‘Ditto’ ketika Cassey mengatakan
kepadanya bahwa ia mencintainya. (lip.6/id)
>> APA ITU FANPAGE?
>> BERSAMBUNG
BAGAI...DARI HLMKE
18HLM 27

Kemudian Anda akan melihat beberapa
topik untuk direktori fan page kamu
nantinya. Anda boleh memilih salah satu
direktori seperti gambar dibawah ini :
Setelah itu Anda masukkan Nama
Fan Page yang ingin Anda buat.Beri
Tanda Check list (Centang) pada I Agree
to Facebook Pages Term
Nah, sekarang Fan Page sudah jadi.
Selanjutnya anda akan masuk ke
halaman Facebook Page yang telah
dibuat. Lakukan kostumisasi terlebih
dahulu sesuai petunjuk, misalnya
mengupload foto/gambar untuk
Facebook Page, mengedit informasi,
dan lain sebagainya, atau langsung
membuat Facebook Like Box yang
nantinya dapat dipasang di blog/website.
Selamat mencoba.(*)

https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

S ELEB
NEW S
ELEBNEW

EDISI 231 - NOVEMBER 2020

Chef Juna Dituding Penyuka Sesama Jenis
Jakarta, BI - Chef Juna belum lama ini blakblakan soal kehidupan pribadinya lewat video
podcast Deddy Corbuzier yang diunggah ke
YouTube.
Dalam video itu, Juna mengungkapkan bahwa
dirinya pernah menikah dengan seorang wanita
berkebangsaan Amerika Serikat. Pekerjaan sang
mantan istri pun bukan main-main, menurut Juna,
wanita itu bekerja untuk rumah sakit kanker terbaik
di dunia.

“Dia kerja buat cancer hospital number one
the worlds. Dia jam setengah lima harus udah di
hospital, jam enam sore udah pulang, jam delapan
malam udah tidur. Nah gua baru pulang jam satu
pagi. Jam delapan pagi gua baru bangun, nggak
pernah ketemu akhirnya kita divorce (cerai) baikbaik. And we still friends,” ujar Chef Juna.
Lama menduda sejak bercerai, pemilik nama
lengkap Juna Rorimpandey ini mengaku ingin
menikah lagi. Tetapi, pernikahan itu ingin ia

lakukan karena keinginannya sendiri
bukan karena desakan orang lain.
“Gue ingin menikah kalau ada
yang cocok. Tapi bukan menikah
karena desakan society. Gue
nggak peduli orang lain,”
ungkapnya. Di samping
statusnya yang masih
melajang, Juna pun kerap
diterpa isu sebagai penyuka

Feby Febiola Disebut Idap
Kanker karena Karma
JAKARTA, BI - Setelah divonis mengidap
kanker ovarium 1C, Feby Febiola mengaku, masih
menerima hujatan publik. Tak sedikit yang
menyebut, penyakit yang menimpanya itu
merupakan karma atas perbuatannya di masa lalu.
Seperti diketahui, sang aktris kerap dituding
sebagai ‘wanita lain’ dalam rumah tangga sang
suami, Franky Sihombing dengan istri pertamanya.
Menanggapi hujatan publik atas istrinya, ayah Petra
Sihombing itu mengaku tak ambil pusing.
Franky Sihombing yakin, Tuhan tidak pernah
menghukum umatNya. “Aku selalu memilih untuk
lebih percaya dengan firman Tuhan, di mana tidak
ada penghukuman bagi orang yang hidup dalam
Kristus,” tuturnya seperti dikutip dari channel
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sesama jenis. Tetapi, pria 45 tahun
ini tak pernah ambil pusing dengan
rumor gay yang menerpanya.
Baginya, omongan orang lain tak
berpengaruh di hidupnya. Ia mengaku
lebih mendengarkan orang-orang
yang benar-benar mengenal
dirinya.
“Gue don’t care. Gue
tidak perlu membuktikan
itu. Gay or not gay, so
what? Gue cuma care
pada teman-teman yang
hanya mengenal gue,”
ujar Chef Juna.(*)

YouTube , pada Jumat (16/10/2020).
Kendati demikian, dia mengaku, percaya
adanya hubungan sebab-akibat dalam hidup. Ia
meyakini, ada konsekuensi yang harus dia dan
istrinya terima dari perbuatan mereka di masa lalu.
Namun urusan penyakit, Franky percaya hal
itu bukan hukuman dari
Tuhan. “Mungkin, ini keteledoran kami. Tubuh punya
alarm tapi cenderung diabaikan sampai vonis itu
datang menghampiri kita,”
ujarnya.
Franky Sihombing mengakui kesalahannya telah
berselingkuh dengan Feby
Febiola pada 2015. Ia juga
mengungkapkan
penyesalannya bercerai
dengan istri pertamanya
kibat perselingkuhan itu.*
(ind/bu)
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