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Hong Kong, BI – Setelah terpuruk dengan
adanya tiga gelombang covid-19 akhirnya
mal-mal bangkit dengan semangat natal
dan tahun baru 2021, mereka
menawarkan diskon dan kupon tunai
untuk belanja.
Semakin banyak berbelanja semakin

banyak pula diskon dan kupon
tunai yang akan didapat
kostumer.
Kerumunan, antrean, pembeli
mendapatkan penawaran bagus.
Hampir terlihat seperti masa
lalu yang indah. Dalam seri tiga

FILM MULAN LIBATKAN
AKTOR/AKTRIS INDONESIA

MENGENAL FITUR
MARKETPLACE LEBIH JAUH

Jakarta, BI - Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) menyatakan telah didekati
sejumlah pabrikan vaksin multinasional untuk
menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji klinis
tahap III dan komersialisasi vaksin.

Kepala BPOM Penny S.
Lukito menilai industri far-
masi nasional memiliki ka-
pasitas untuk memproduksi
vaksin untuk manusia.
Produsen vaksin untuk
manusia saat ini diproduksi
oleh PT Bio Farma (Per-
sero), sedangkan produsen
vaksin lainnya ditujukan
untuk hewan.

“Moderna belum [melakukan diskusi terkait uji
klinis maupun komersialisasi vaksin di dalam
negero], tapi Pizer, AstraZeneca, dan Sputnik,
mereka akan mencari mitra industri farmasi yang
ada di sini,” ucapnya dalam Konferensi Pers
Pengawalan BPOM terhadap Vaksin Covid-19,
Kamis (19/11). Selain kerja sama antara Bio Farma
dan Sinivac Biotechnology, komitmen pengadaan
vaksin lain berasal dari kerja sama antara PT Kimia
Farma Tbk. (Persero) dengan G42 yang memiliki
komitmen tentatif akan 10 juta
d o s i s vaksin Covid-
19 pada D e s e m b e r
2 0 2 0 . K o m t i m e n

v a k s i n
t e r a k h i r

a d a l a h
dengan

AstraZeneca PLC. sebanyak 100 juta dosis dan
GAVI sekitar 50 juta dosis pada 2021.

Seperti diketahui, Pfizer menyatakan bahwa
data awal dari uji klinis tahap III vaksin buatan

Pfizer yang melibatkan 44.000 relawan
memiliki efikasi hingga 90 persen.

Adapun, uji klinis tersebut
dilakukan di Amerika Seri-
kat, Argentina, Brasil, dan
Jerman. “Untuk jenis vak-
sin [Covid-19 yang akan
digunakan di dalam negeri]
ditetapkan Kementerian
Kesehatan. Bio Farma be-
lum adan rencana kerja

sama dengan Pizer,” kata Direktur Utama Bio
Farma Honesti Basyir kepada Bisnis.

Dilansir dari New York Times, metode uji
klinis yang dilakukan Pfizer adalah
memberikan dua dosisi vaksin dengan dengan
jarak 3 minggu pada 22.000 relawan,
sedangkan relawan lainnya diberikan
plasebo. Analisis awal uji klinis tahap III
vaksin Pfizer menemukan bahwa ada
94 relawan yang terjangkit Covid-19.

Dengan temuan efikasi vaksin
tersebut mencapai 90%, hampir seluruh
94 relawan yang terjangkit Covid-19
merupakan relawan yang mendapatkan
plasebo. Adapun, Food and Drug Agency
Amerika Serikat akan memberikan penggunaan
darurat terhadap vaksin tersebut pada akhir No-
vember 2020.

Terpisah, Head of Corporate Com-
muni - cation Bio Farma Iwan

Setiawan mengatakan bahwa
vaksin besutan Pfizer merupakan

vaksin messenger RNA (mRNA). Adapun,
menurutnya, imunisasi vaksin mRNA belum

pernah dilakukan di dalam negeri sebe-
lumnya.(bisnis/bi)

Hong Kong, BI -  Masyarakat Hong Kong
sedang menghadapi gelombang baru penularan
Covid-19 berikutnya, klaster penularan masih
terjadi diberbagai tempat, bahka disekolah –
sekolah. Sekretaris makanan dan kesehatan 
Sophia Chan pun akhirnya bertindak dan me-
ngumumkan tentang penularan disekolah
dan penutupan sekolah-sekolah yang telah
menjadi klaster baru di Hong Kong.

Mulai hari senin(23/11) semua kelas
tatap muka tinkat sekolah dasar kelas
1-3 akan diliburkan selama 2 minggu
mengingat kasus penularan di Hong
Kong yang semakin menghawatirkan.

Sebelum sekolah taman
kanak-kanak juga sudah
diliburnya selama 2 minggu.
Chan mengatakan, otoritas
kesehatan HKmengkha-

watirkan berbagai kemungkinan
buruk akibat tidak terkendalinya penularan vi-

rus korona ini. “ Jika Covid-19 menyebar di
sekolah, maka risiko yang ditimbulkan kepada
masyarakat sangat tinggi,” katanya.

Chan juga menyampaikan tentang perpan-
jangan libur sekolah yang bisa saja terjadi jika
kondisi belum memungkinkan untuk pelajaran
tatap muka. Pihak perlindungan kesehatan juga
menyampaikan adanya 26 kasus baru infeksi
virus korona, denga perhitungan 21 orang dari
itu terindentifikasi tertular dari lokal Hong Kong.

Sebelumnya juga ada tes kesehatan terhadap

30 orang yang menunjukan hasil hasil positif.
Dengan penjelasan lain dari  Chan; saat ini

situasi di penularan covid  “memburuk dengan
cepat’, maka dari itu sekertaris kesehatan Hong
Kong tersebt diatas menghimbau kepada
masyarakat untuk ekstra waspada terhadap vi-

rus dan menghindari pertemuan yang tidak perlu.
Chan juga mengatakan, pengemudi taksi dan

pekerja rumahan akan diwajibkan untuk itus tes
meskipun tidak menjunjukan gejala.

Untuk hari saptu [21/11]Hong Kong meng-
konfirmasi adanya 45 kasus Covid-19 dari klaster
pesta diruang tertutup.

Selanjutnya pemerintah akan mendenda bagi
siapa saja yang melanggar aturan pesta ditengah
pandemi dengan  maksimum denda sebesar HK
$ 50.000 (US $ 6.450) dan penjara enam bulan.
Peraturan tersebut berlaku mulai minggu ini. (bi)

Hong Kong Hadapi
Gelombang Baru Covid-19

Jakarta, BI - Ketua Satgas Penanganan
Covid-19, Doni Monardo kembali
mengingatkan kepada semua Gubernur,
Pangdam dan Kapolda seluruh In-
donesia untuk melarang semua
bentuk kegiatan pengumpulan
massa. Kerumunan dan
keramaian selalu berpotensi
mengabaikan protokol
kesehatan.

“Untuk itu, siapapun yang
punya niat berkunjung ke
daerah, membuat
acara, dan

berpotensi menimbulkan kerumunan serta
melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang.
Demi menyelamatkan rakyat kita agar
terhindar dari penularan virus Covid 19,”
ungkap Doni dalam keterangannya, Kamis (19/

11).
Sebelumnya, Doni juga telah

melakukan percakapan via telpon
dengan Gubernur Sumatera Utara Edy
Rahmayadi. Ia menyampaikan,
belajar dari kejadian di Jakarta
beberapa hari lalu, maka gubernur

Gubernur Hingga Kapolda Diminta
Larang Kegiatan Pengumpulan Massa
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Konflik bisa terjadi pada siapa saja dan
kapan saja dan dengan siapa saja, bahkan
konflik bisa terjadi dengan orang yang baru
bertemu.

Mengapa demikian, sebab konflik bisa
terjadi karena adanya rasa sombong dan tak
mau mendinginkan hati sendiri, setan ikut
campur dengan membakar perasaan dan ego
kemanuasiaannya.

Hingga sering kali hal yang tidak penting
dijadikan konflik hingga kisruh antar sesama
dan golongan tertentu seperti apa yang
sedang terjadi di tanah air, sebab musabab
ujaran kebencian seorang artis Nikita Mirzani
pada ketua dan kelompok FPI {Fron Pembela
Islam} hingga mengeluarkan suara hinaan
yang cenderung merendahkan orang lain.

Lantas apa yang salah dengan FPI,
sejauh ini yang bisa kita kihat setiap orang

berhak mendirikan organisasi
sesuai dengan keterta-
rikannya, sama dengan
organisasi Pekerja Migran
yang  berkembang sesuai
dengan ketertarikannya
masing-masing.

Di Hong Kong saja ter-
dapat banyak sekali orga-
nisasi yang mewadahi Pe-
kerja Migran Indonesia, dari
konsultasi hukum ketena-
gakerjaan, penanganan kasus
dan pengembangan diri
sesuai dengan ketertarikan
dan kecendurangan masing-
masing.

Dari sekian oraganisasi
pasti ada yang saling tidak
suka meskipun secara garis
besar mereka semua ada
untuk kebaikan Perkerja Mi-
gran Indonesia.

Dan, andai organisasi dan bantuan - bantuan
hukum di Hong Kong tidak ada maka para Pe-
kerja Buruh Migran hanya akan bergantung pada
pemerintah perwakilan dan ini akan membuat
semakin menumpuknya masalah hingga tak
terurus.

Mengoptimalkan Sabar
Oleh: Sigit Indrjono

“Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan
dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang
sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada or-
ang-orang yang mempunyai keberuntungan yang
besar.” (QS Fussilat [41]: 35).

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang
yang sabar akan mendapatkan karunia dari Allah
berupa sifat-sifat yang baik dan keberuntungan yang
besar. Hal ini menunjukkan keutamaan sabar
sebagai akhlak mulia yang harus ada pada setiap
Muslim.

Ada tiga hal yang merupakan hakikat dari sikap
sabar. Pertama, sabar melakukan ketaatan kepada
Allah SWT secara istiqamah, harus bisa menahan
diri agar tidak terjerumus pada kedurhakaan.

Kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Banyak
godaan dan ajakan untuk melakukan kemaksiatan,
tapi harus bisa menahan diri untuk tidak tergoda
melakukan kemaksiatan yang akan menjatuhkan
pada dosa dan kehinaan.

Ketiga, sabar menerima musibah, tidak ada
pilihan yang lain kecuali sabar ketika menghadapi
hal tersebut. Berbeda dengan sabar melakukan
ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan, yang
mempunyai dua pilihan, yaitu menjalankan atau
melalaikannya.

Allah SWT memberikan pahala yang istimewa

untuk orang-orang yang bersabar yang menunjukkan
keutamaan sikap sabar, seperti yang diterangkan
pada ayat berikut, “Hanya orang-orang yang
bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka
tanpa batas.” (QS az-Zumar [39]: 10).

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah
kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS
Ali Imran [3]: 200).

Ayat di atas memberikan peringatan untuk
bersabar dan memperkuat kesabaran dengan
menyertakan takwa kepada Allah dengan sabar
sehingga akan mendapatkan keberuntungan.
Sehingga, mengoptimalkan sabar dapat dilakukan
dengan menyertakan hal lain, dalam hal ini takwa
kepada Allah SWT.

Ayat yang lain dalam Alquran juga menerangkan
untuk menyertakan sabar bersama shalat, dan Al-
lah beserta orang-orang yang sabar (QS al-
Baqarah [2]: 45, 46, dan 153).

Sabar karena mengharap keridhaan Allah
disertai dengan melaksanakan shalat, meng-
infakkan rezeki yang merupakan karunia Allah
secara sembunyi atau terang-terangan, dan
menolak kejahatan dengan kebaikan akan
mendapatkan pahala terbaik, yaitu surga (QS ar-
Ra’d [13]: 22-24).

Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh me-
nakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya
semua urusannya adalah baik untuknya. Dan hal
itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin.

Apabila dia mendapatkan kesenangan maka
dia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan
untuknya. Apabila dia tertimpa kesulitan maka dia
pun bersabar, maka hal itu juga sebuah kebaikan
untuknya.” (HR Muslim). Hadis ini menerangkan
tentang sabar yang disertai syukur.

Ibnul Qayyim, dalam Kitab al-Fawa’id,
menyatakan, “Kedudukan sabar dalam iman seperti
kepala dan seluruh tubuh. Jika kepala sudah
terpotong maka tidak ada lagi kehidupan pada
tubuh.” Wallahu a’lam.***

Konflik
EDITORIAL

Belum lagi jika seseorang yang bermasalah
tersebut adalah seorang yang penakut, pemalu
atau pesimis.

Maka kehadiran organisasi itu sangat
penting dalam kehidupan kita dimanapun
berada.

Agar tak timbul konflik antar
organisasi salah satunya adalah
tidak membesar-besarkan per-
bedaan atau masalah yang sebe-
narnya itu bukan masalah yang
sedang menyerang kita.

Kisruh dan konflik sering
dipicu adanya  saling balas
kebencian antara dua kubu yang
mimiliki pemikiran dan penafsiran
yang berbeda akan sebuah
kondisi.

Alangkah bijaknya jika
organisasi atau kelompok-
kelompok yang ada bisa saling
bekerjasama demi sebuah tujuan
maju dan sukses bersama sesuai
dengan ketertarikan masing -
masing.

Pesan Berita Indonesia:
Jangan mudah terhasut oleh ber-
bagai isu dari medai apapun, fo-
kus saja pada diri sendiri dan

kelompok kita agar  tak menimbulkan keke-
ruhan situasi yang sebenarnya sudah keruh
karena hantaman pandemi covid-19.

Jagalah badan dan hatimu dari konflik yang
tidak penting agar terhindar dari celaka.
(redaksi)

CERCERCERCERCER     MINMINMINMINMIN

Oleh: Abu Nizhan

Suatu hari Aisyah pernah bertanya kepada
Rasulullah, ‘’Wahai Rasulullah, pernahkah
engkau mengalami hari yang lebih buruk dari
Perang Uhud?’’

Rasulullah menjawab, ‘’Suatu hari aku
pernah menemui kaum yang sangat kejam yang
belum pernah aku temui, yaitu hari di mana aku
menemui kaum kampung aqobah (di Thaif),
ketika aku ingin menemui (untuk meminta
perlindungan, sekaligus menyebarkan islam)
Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal (salah satu
pembesar di Thaif), tetapi dia tidak memenuhi

keinginanku, lalu aku pulang dalam keadaan
wajahku berdarah (karena perlakuan warganya
yang melempaliranya dengan batu).

Ketika aku berhenti di Qarnul Tsa’alib (Miqat
Qarnul Manajil), aku melihat ke atas dan awan
memayungiku sehingga aku merasa teduh. Lalu,
aku melihat Jibril memanggilku, seraya berkata:
‘’Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan
(hinaan) kaummu dan penolakan mereka
kepadamu. Allah telah mengutus malaikat penjaga
gunung terhadapmu.’’

‘’Ya Muhammad,’’ sahut malaikat penjaga
gunung. ‘’Jika engkau mau supaya aku melipatkan
Akhsyabain (dua gunung di Makkahm, yaitu gunung

Abi Qubaisy dan gunung yang menghadapnya)
ini di atas mereka, niscaya akan aku lakukan.’’
Namun, Rasulullah SAW malah berdoa (tidak ada
sedikit pun keinginan untuk membalasnya).
Bahkan, aku berharap mudah-mudahan Allah
mengeluarkan dari tulang rusuk mereka
(keturunan) yang menyembah Allah yang Esa dan
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun (HR
Bukhari Muslim).

Dari kisah di atas, banyak pelajar yang bisa
kita renungkan. Pertama, ketika cacian dan

Sikap Agung Rasulullah Menghadapi Pembenci Islam
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CHINA, BI - Seorang jurnalis warga,
Zhang Zhan dijatuhi hukuman lima tahun
penjara oleh pengadilan China setelah
mengungkap kasus infeksi virus corona di
Wuhan.

Zhang telah ditahan sejak Mei setelah
membuat laporan wabah virus corona dari
Wuhan.

Perempuan berusia 37 tahun ditangkap
dan telah ditahan di fasilitas penahanan di
Shanghai sejak Mei lalu. Dia dituduh “ambil
bagian dalam perselisihan dan menimbulkan
masalah” di media sosial dan layanan
berbagi video TikTok.

Zhang didakwa menyebarkan berita
palsu, tuduhan yang kerap digunakan
terhadap kritikus dan aktivis penentang
pemerintah China.

Menurut dokumen tuntutan yang dirilis
pada Senin (16/11), Zhang telah mengirimkan “infor-
masi palsu” berupa teks, video, dan media lain melalui
internet menggunakan layanan WeChat, Twitter, dan
YouTube.

Dia juga dituduh menerima wawancara dari
media asing seperti Free Radio Asia dan Epoch
Times. Pernyataan Zhang dalam wawancara
tersebut dianggap sebagai spekulasi jahat tentang
epidemi Covid-19 di Wuhan.

Mengutip The Guardian, Zhang terancam dijatuhi
hukuman penjara empat hingga lima tahun.

BELGIA, BI -  Pemerintah Belgia mengungkap
rencana untuk menggratiskan vaksin virus co-
rona bagi sekitar 70 persen penduduk, atau sekitar
8 juta orang. Belgia memiliki populasi 11,5 juta.

Menteri Kesehatan Belgia Frank Vanden-
broucke mengatakan pemerintah pusat dan re-
gional telah membuat konferensi kesehatan antar
kementerian dan memutuskan untuk tidak
mewajibkan vaksin.

“Tujuannya untuk memvaksinasi setidaknya
70 persen dari populasi. Kelompok prioritas akan
ditentukan berdasarkan opini ilmiah dan debat
sosial,” kata Vandenbroucke seperti mengutip AFP.

“Vaksinasi gratis untuk setiap warga negara
yang menerimanya,” ujarnya menambahkan.

Belgia Bakal Gratiskan Vaksin Corona Bagi 8 Juta Warga
Belgia mengharapkan vaksin pertama

akan mulai diberikan pada awal tahun depan.
Hingga saat ini Belgia melaporkan hampir

540 ribu kasus corona dan lebih dari 14 ribu
kematian.

Seperti halnya negara Eropa lain, Belgia
juga turut melakukan pembelian massal vaksin
corona ketika tersedia dalam beberapa bulan
mendatang.

Pekan lalu, Belgia menandatangani
kontrak dengan perusahaan farmasi Jerman,
CureVac untuk pemesanan vaksin corona.

Kantor berita nasional Belgia melaporkan,

sejauh ini Brussel telah mendaftar sebagai
pemesan 7,7 juta dosis vaksin AstraZeneca
dan 5,5 juta vaksin buatan Johnson &
Johnson.

Badan Obat-obatan Eropa menyatakan
distribusi vaksin corona di negara-negara Uni
Eropa hanya akan dilanjutkan setelah
dianggap aman dan efektif.

Eropa saat ini memiliki 14.166.658 kasus
corona dengan 326.260 kematian. Jika ditotal,
kasus corona di seluruh dunia telah me-
nyentuh lebih dari 55 juta kasus dan 1.332.133
kematian.(evn/cnn-Ind)

Laporkan Kasus Corona, Warga China
Dipenjara 5 Tahun

LSM Pembela HAM China (CHRD) mengatakan
laporan Zhang termasuk atas “penahanan terhadap
jurnalis independen lainnya dan pelecehan terhadap
keluarga korban yang mencari pertanggungjawaban
dari pusat episentrum corona”.

Dia menggunakan layanan akun pribadi
WeChat, Twitter, dan YouTube untuk menyebarkan
informasi tersebut.

Rilis dakwaan spesifik terhadap Zhan muncul
beberapa hari setelah terdapat laporan media tentang
dugaan “pemadaman informasi” dalam kasusnya,

termasuk klaim bahwa ibunya belum melihat
rincian dakwaan.

Laporan Free Radio Asia dan CHRD
mencatat Zhang telah melakukan mogok
makan sejak September. Selain itu, salah
satu pengacara Zhang tidak lagi menangani
kasusnya.

Pada 2018 otoritas China juga telah
menahan Zhang atas tuduhan serupa. Ia juga
kembali ditahan pada 2019 selama lebih dari
dua bulan karena menyuarakan dukungan
terhadap aktivis Hong Kong. Tak hanya itu,
ia juga dipaksa menjalani pemeriksaan
kejiwaan.

Zhang hanya salah satu dari sekian
banyak jurnalis yang ditangkap karena
mengungkap upaya penanganan dan
kemunculan wabah corona di Wuhan.

Mantan pengacara yang menjadi jurnalis,
Hen Qiushi pada Januari lalu juga ditahan. Kemudian
Li Zehua yang dilaporkan hilang di awal Februari,
sebelum akhirnya dibebaskan pada April.

Warga Wuhan, Fang Bin juga dikabarkan hilang
di saat yang sama dan hingga kini tidak terlihat lagi.

Kelompok hak asasi manusia dan hukum
memiliki keprihatinan besar dan berkepanjangan
tentang sistem peradilan China yang terkenal buram
dengan tingkat keyakinan sekitar 99 persen. Para
terdakwa tidak mendapat bantuan hukum penuh
untuk menghadapi tuntutan.(cnn-indo)

WASHINGTON DC, BI  — Mantan
Presiden Amerika, Barack Obama,
mengatakan tidak akan masuk ke dalam
kabinet Presiden terpilih, Joe Biden. Meski
demikian, ia menawarkan membantu pre-
siden yang akan datang dengan cara
apapun yang dia bisa.

Ketika pembawa acara CBS This Morn-
ing, Gayle King, bertanya apakah mantan
presiden itu tertarik untuk bergabung
dengan pemerintahan mantan wakil pre-
sidennya dalam kapasitas resmi, Obama
tertawa.

“Mungkin ada beberapa hal yang tidak
akan saya lakukan, karena Michelle akan
meninggalkan saya. Dia akan merespon,
‘Apa? Kamu melakukan apa?’,” kata Obama
dilansir di Business Insider, Senin (16/11).

Sejauh ini, Obama memang membe-
rikan tawaran membantu presiden terpilih
dengan cara apapun yang dia bisa. Ia juga
dia mengatakan jika Biden tidak mem-
butuhkan nasihatnya. Seperti yang
diberitakan sebelumnya, ada sejumlah or-
ang penting yang bisa muncul di kabinet
presiden ke-46 itu. “Saya tidak berencana
untuk tiba-tiba menangani staf Gedung Putih
atau semacamnya,” lanjutnya.

Obama juga mengatakan tidak ada
skenario faktual yang akan melarang
presiden terpilih dan wakil presiden terpilih
untuk menduduki jabatan pada Januari.

Meski demikian, ia mengatakan peno-
lakan berulang yang dilakukan Presiden
Trump dan tuduhan tidak berdasar tentang

kecurangan dalam pemilih adalah hal
yang mengecewakan.

Hasil pemilu disebut
sudah setara dengan peng-

alaman yang dirasakan
selama empat tahun
ini. Trump jelas tidak
mengira ada kecu-
rangan yang ter-
jadi, karena mere-
ka tidak mengata-
kan apa-apa sela-
ma dua hari per-
tama.(repub/bi)

Michelle akan
Tinggalkan Obama
Jika Masuk Kabinet

Biden

Proyek baru yang diterbitkan dalam jurnal
PNAS mengubah pulau berpenghuni paling
terpencil menjadi salah satu suaka marga-
satwa terbesar di dunia.

Proyek ini akan melindungi kehidupan
di tingkat paling kecil sekali pun di Tristan
da Cunha, rangkaian pulau di Atlantik Sela-
tan.

Zona Perlindungan Laut yang baru dibentuk
ini akan berukuran kira-kira tiga kali luas
Kepulauan Inggris atau British Isles, yang
melarang semua aktivitas penangkapan ikan
karena perairan akan menjadi zona terlarang
untuk penangkapan.

Tristan da Cunha memiliki sejarah panjang
dalam melindungi lingkungannya yang unik
dan perubahan ini akan menjadikan penduduk
pulau sebagai penjaga zona terlarang untuk

penangkapan terbesar di Samudera Atlantik.
Akreditasi tanpa batas waktu menangguhkan

semua dan segala aktivitas penangkapan ikan
atau ekstraktif di seluruh area.

Langkah ini dipimpin oleh Pemerintah Tristan

Pulau Terpencil Ini Jadi Suaka Margasatwa Terbesar di Dunia
da Cunha yang akan berkontribusi pada
upaya Inggris

“Kehidupan kami di Tristan da Cunha
selalu didasarkan pada hubungan
kami dengan laut dan itu berlanjut
hingga hari ini. Laut adalah
sumber daya penting kita, untuk
ekonomi kita dan pada akhir-
nya untuk kelangsungan
hidup jangka panjang kita.

Itulah mengapa kami
melindungi 90 persen
perairan kami sepenuh-
nya,” kata James Glass,
Pemimpin Pulau Tristan
da Cunha, seperti dikutip
IFL Science pada Sabtu
(14/11).(*)

Zhang Zhan, ditahan sejak Mei setelah membuat laporan
wabah virus corona dari Wuhan.

Obama-
Michelle
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Hong Kong, BI - Mood buruk saat datang bulan
sebenarnya adalah efek dari premenstrual syn-
drome (PMS), yang umumnya terjadi mulai dari
1–2 minggu sebelum datang bulan.

Mood buruk biasanya sudah ada dari rentang
waktu ini dan berhenti di hari ke-2 haid. Namun,
saat datang bulan, mood buruk bisa jadi lebih
parah karena disertai dengan gejala fisik yang
menimbulkan rasa tidak nyaman.

Perubahan mood pada masa PMS
disebabkan oleh naik turunnya kadar hormon
estrogen dalam tubuh. Kadar hormon estro-
gen ini paling tinggi saat terjadi pelepasan
sel telur atau ovulasi.

Jika tidak terjadi pembuahan pada masa
ovulasi, Anda akan masuk ke masa
pramenstruasi. Pada masa inilah kadar estro-
gen Anda akan menurun drastis sebelum
akhirnya meningkat lagi.

Estrogen memiliki banyak sekali efek pada

Mood Buruk Saat Datang Bulan, Ini Penjelasannya
tubuh. Berkaitan dengan suasana hati, hormon
ini dapat memengaruhi produksi dan e f e k
endorfin, yaitu unsur di otak
yang mendatangkan rasa
nyaman dan
kesenangan.
E s t r o -

Tips  Jaga Mood Tetap Stabil Saat Datang Bulan
Meski mungkin selalu terjadi pada Anda,

perubahan mood saat datang bulan bukannya
tidak dapat dikendalikan. Berikut ini adalah
beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga
agar mood lebih stabil saat datang bulan:
- Olahraga rutin, terutama pada masa
pramenstruasi.
- Minum banyak air putih.
- Hindari rokok dan minuman beralkohol.
- Hindari konsumsi makanan dan minuman yang
mengandung kafein, seperti kopi dan teh.
- Konsumsi camilan sehat di sela-sela jadwal
makan utama.
- Konsumsi susu rendah lemak untuk memenuhi
kebutuhan kalsium dan vitamin D.

Selain itu, pada masa sebelum dan saat datang
bulan, sebisa mungkin batasi juga diri Anda dari
perdebatan yang tidak perlu, terutama mengenai
hal-hal yang sensitif. [alodokter/BI]

Hong Kong, BI - Pisang tanduk mudah
ditemukan di negara tropis, termasuk Indo-
nesia. Berbeda dari pisang pada umumnya,
pisang tanduk memiliki rasa yang tidak terlalu
manis dan tekstur yang lebih padat. Oleh
karena itu, buah ini sering diolah menjadi
aneka hidangan, mulai dari
pisang goreng, pisang kukus,
atau kue bolu pisang.

Kandungan Nutrisi
Pisang Tanduk

Di dalam 100 gram
pisang tanduk, terkandung
sekitar 120–150 kalori dan
beragam nutrisi berikut ini:

30 gram karbohidrat,
1,3–1,5 gram protein, 0,2–0,3
gram lemak, 2 gram serat, 450
miligram kalium, 35–40 miligram
magnesium, 0,5 miligram zat besi, 30
miligram fosfor, 20 miligram, vitamin C,
60 mikrogram vitamin A

Pisang tanduk juga mengandung
beragam nutrisi lain, seperti selenium, zinc,
vitamin B, vitamin K, serta senyawa
antioksidan, seperti flavonoid, lutein, dan
karoten.

Manfaat Pisang Tanduk bagi Kesehatan
Berkat kandungan nutrisinya yang

melimpah, tak heran jika pisang tanduk

memiliki segudang manfaat bagi kesehatan.
Berikut ini adalah beberapa manfaat pisang
tanduk untuk kesehatan:

1. Melancarkan pencernaan
Pisang tanduk kaya akan serat yang

berperan penting dalam melancarkan pencernaan
dan membuat tinja menjadi lebih lembut, sehingga
baik untuk mencegah dan mengatasi konstipasi.

Kandungan serat dalam pisang tanduk juga
baik untuk mengurangi risiko terjadinya wasir

dan divertikulitis. Tak hanya itu, pisang
tanduk juga memiliki

s i f a t
prebiotik
sehingga

bermanfaat
u n t u k

menyeha tkan
saluran cerna.

2. Mengontrol
gula darah

Pisang tanduk merupakan salah
satu jenis buah yang baik untuk mengontrol gula
darah karena memiliki indeks glikemik rendah.
Ini artinya, pisang tanduk tidak memicu
peningkatan kadar gula darah secara drastis.
Karena manfaat tersebut, buah ini baik
dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 2.

Namun, untuk mendapatkan manfaat yang
satu ini, Anda sebaiknya memilih pisang tanduk

Manfaat dan Kandungan Nutrisi Pisang Tanduk
yang sudah matang karena indeks glikemiknya
lebih rendah daripada yang masih mentah.

3. Menjaga tekanan darah tetap stabil
Manfaat pisang tanduk selanjutnya adalah

mengontrol tekanan darah. Pisang tanduk kaya
akan kalium, serat, dan antioksidan yang
berperan dalam menurunkan tekanan darah.

Selain itu, pisang tanduk juga rendah
natrium sehingga bisa mencegah peningkatan
tekanan darah dan memelihara kesehatan
jantung. Berkat manfaatnya tersebut, pisang
tanduk baik dikonsumsi oleh orang yang
menderita hipertensi.

4. Menjaga imunitas tubuh
Daya tahan tubuh yang kuat berperan

penting dalam pencegahan penyakit, terutama
penyakit akibat infeksi.

Untuk menjaga imunitas tubuh tetap kuat,
Anda disarankan mengonsumsi lebih banyak
makanan yang mengandung protein, vitamin,
dan mineral. Asupan nutrisi tersebut bisa
diperoleh dari pisang tanduk.

5. Memenuhi asupan nutrisi ibu hamil
Pisang tanduk juga merupakan salah satu

pilihan buah yang baik untuk ibu hamil dan janin.
Kandungan vitamin A, vitamin B, protein, folat,

Hong Kong, BI - Santan merupakan salah
satu bahan masakan yang sangat umum
digunakan dalam kuliner khas nusantara. Cairan
berwarna putih susu ini dihasilkan dari parutan
daging kelapa tua yang telah dibasahi, sebelum
akhirnya diperas dan disaring.

Selain murah dan mudah ditemukan, santan
juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh berkat
kandungan beragam nutrisi di dalamnya. Dalam
100 ml santan, terkandung sekitar 75 kalori dan
berbagai nutrisi, seperti 0,5 gram protein, 5 gram
lemak, 7 gram karbohidrat, 450 miligram kalsium,
0,7 miligram zat besi, 45 miligram kalium dan
natrium, 150 mikrogram   vitamin A dan 2,4
mikrogram vitamin D

Meski mengandung lemak yang cukup tinggi,
jenis lemak yang terkandung pada santan adalah
lemak nabati yang sehat. Ini artinya, santan tidak
mengandung   jahat (LDL). Santan juga
mengandung vitamin B dan antioksidan yang
cukup tinggi.

Manfaat Santan untuk Kesehatan
Berkat kandungan nutrisinya yang berlimpah,

manfaat santan bagi kesehatan sudah tidak perlu
diragukan. Berikut ini adalah beberapa manfaat
santan yang sayang jika Anda lewatkan:

1. Menjaga kadar kolesterol baik
Sebagian besar orang mungkin menganggap

santan dapat memicu peningkatan kadar
kolesterol jahat di dalam tubuh. Padahal, santan
tidak mengandung kolesterol jahat dan justru
bermanfaat untuk menjaga kadar kolesterol baik
(HDL) di dalam darah. Hal ini berkat kandungan
lemak sehat dan zat asam laurat yang terdapat
pada santan.

Berkat manfaat santan yang satu ini, tubuh
bisa terhindar dari penyakit kardiovaskular,
seperti stroke dan serangan jantung. Untuk
memperoleh manfaat santan tersebut, hindari
mengonsumsi santan dengan gula atau makanan
tinggi kolesterol, misalnya jeroan atau daging
berlemak.

2. Menjaga berat badan ideal
Santan mengandung lemak sehat yang

disebut medium-chain triglycerides (MCTs).
Beberapa penelitian menyatakan bahwa jenis
lemak tersebut dapat mengurangi nafsu makan
dan meningkatkan pembakaran lemak dalam

Kenali Manfaat
Santan Lebih Dekat

Tak hanya digunakan sebagai tanaman hias,
manfaat tulip untuk kesehatan juga sangatlah
banyak. Apa saja kandungan dalam bunga tulip
dan khasiatnya bagi kesehatan? Mari simak di
sini.

Ada berbagai jenis bunga
tulip, tetapi jenis yang

sering ditemui dan
digunakan ada-
lah garden tulip
(Tulipa sp), yaitu

bunga tulip yang
berwarna kuning,

merah muda, dan
ungu. Bunga ini
termasuk dalam
edible flower

(bisa dimakan) dan biasanya dikonsumsi dalam
bentuk teh atau sebagai hiasan makanan.

5 Manfaat Tulip untuk Kesehatan yang Jarang
Diketahui - Alodokter

Selain itu, berkat aroma dan warnanya yang
mencolok, bunga tulip juga mulai diteliti
manfaatnya sebagai pewarna makanan alami atau
produk lain, seperti aromaterapi, parfum, dan
bahan dasar kosmetik.

Ragam Manfaat Tulip untuk Kesehatan
Bunga tulip mengandung minyak esensial

serta berbagai senyawa bioaktif yang bersifat
antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang
kuat. Berkat kandungan tersebut, ada cukup
banyak manfaat tulip yang bisa kita dapatkan, di

antaranya:

1. Meredakan stres
Limonene dan linalool adalah minyak

esensial utama bunga tulip. Senyawa ini dapat
mengharumkan dan menyegarkan udara dalam
ruangan.

Tak hanya itu, aroma minyak esensial bunga
tulip juga diketahui dapat memengaruhi sistem
saraf dan merilekskan penghirupnya. Hal ini
dikaitkan dengan penurunan tingkat kecemasan,
stres, bahkan depresi.

2. Meningkatkan kualitas tidur
Selain meredakan kecemasan, kandungan

5 Manfaat Tulip untuk Kesehatan yang Jarang Diketahui
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gen juga akan meningkatkan kadar serotonin
yang berperan dalam hal nafsu makan, mood,
dan pola tidur.

Efek hormon estrogen pada tiap wanita bisa
berbeda. Sebagian wanita bisa lebih sensitif

terhadap perubahan kadar estrogen di
masa datang bulan daripada wanita

lainnya. Kelompok wanita inilah
yang paling rentan mengalami

mood buruk saat datang
bulan.

Selain siklus
menstruasi, berada
dalam kondisi stres,
cemas, depresi, atau
sedang diet adalah
beberapa faktor lain
yang dapat meme-
ngaruhi naik turunnya

hormon estrogen.



Langit gelap. Sekira pukul 19.30 WITA, saat
keluarga, kerabat, tetangga, handai tolan tiba di
pekuburan umum, mengantar prosesi
pemakaman Daeng Todjeng. Di tubir liang lahat,
para kerabat, tetangga, sanak famili, bersaksi,
dikeremangan jelang malam, yang hanya
diterangi bilah-bilah obor bambu.

“Amoterangmi rianja, saribattangta Daeng
Todjeng—telah berpulang keharibaan-Nya,
saudara kita Daeng Todjeng usia 53 tahun. Jelang
akhir prosesi pemakaman, dengan suara rendah
seorang warga yang dituakan bertanya; “Selama
hidupnya apakah ia orang baik?”

Sang tetua memandang hadirin di sekitarnya,
sambil meminta kesaksian atas kepribadian
lelaki tengah baya yang jazadnya sesaat lagi
diuruk tanah kubur. Serempak pelayat menjawab:
“Dia orang baik”

“Tau bajik—Orang baik?” sang tetua
mengulang kembali permintaan kesaksian atas
kepribadian lelaki tengah baya marhum itu.

“Sangat baik,” sambut warga menahan sedak
tangis.

“Semoga semesta mendengar dan menyak-
sikan pernyataan ini.” Lahat diuruk secara sopan.
Kemudian bunga tabur, air buah kelapa disiramkan
perlahan ke nisan.

Di sela kerumunan, seorang perempuan
dengan kebaya coklat berkerudung kuning yang
tak mampu membendung linangan menahan air
mata. Tubuhnya disangga putranya agar tak
terpuruk ke tanah merah pekuburan. Ia berharap
kesaksian warga akan melapangkan jalan ruh
suaminya menuju surga.

Daeng Todjeng, sejak 2004, telah
mengabdikan dirinya melayani kepentingan
warga. Bermula sebagai sekretaris RT, sekretaris
RW setempat hingga menjadi ketua RW.
Almarhum pun, tak pernah absen ikut mengawal
pesta demokrasi; Pemilihan Wali Kota; Pemilihan
Gubernur hingga Pemilihan Legislatif dan
Pemilihan Presiden.

Tidak pernah memperlihatkan tanda
kelelahan termasuk saat Pemilu Serentak tahun

ini. Bekerja gigih, rapi, teliti, tak kenal lelah.
Ternyata Pemilu ini menjadi saat pengabdian
terakhirnya. Daeng Todjeng mengembuskan
napas terakhir dalam rangkaian proses
memperjuangkan suksesnya penyelenggaraan
pesta demokrasi terbesar di dunia yang diketahui
hanya terjadi di tanah airnya.

“Saya tak tahu mau bagaimana lagi setelah
ini hari. Saya wajib menggantikan tettaku—
bapak—sebagai kepala rumah tangga, karena
saya tak sanggup melihat ibu kerja.

Meski ibu maunya saya kuliah.” keluh Udin,
satu-satunya anak lelaki Daeng Todjeng.
Kelanjutan perjalanan ke masa depan keluarga
ini, bagai perahu oleng diterpa badai kehidupan,
akibat kehilangan gantungan hidupnya.

“Mari, sama-sama kita berdoa agar Tuhan
Yang Maha Kuasa memberikan tempat terbaik
bagi Daeng Todjeng, dan bagi mereka yang sama-
sama telah memperjuangkan tegaknya demokrasi
yang jujur, adil, tanpa kecurangan di negeri kita
Indonesia. Aamiin.” Pungkas tetua pemimpin
prosesi, yang sekaligus membuyarkan tualang
pertanyaan di benak Udin.

Allahummaghfirlahu, Warhamhu, Wa’aahi,
Wa’fu’anhu.

Aamiin.

KISAH PENGEJAR CAHAYA

***
Usai menghadiri taqziah di rumah keluarga

almarhum, aku menemukan pemandangan luar
biasa di teras depan rumahku.

Sekumpulan laron, ramai beterbangan,
berkitaran di sekeliling obor setara-terang bola
lampu 15 watt. Sayap-sayap tipisnya gemerlap
diterpa cahaya, berpendar-pendar laksana helai
tirai berkilau, tercermin di waskom di bawah obor.

Hamparan pemandangan menakjubkan di
antara semesta nan gelap, pekat. Penuh pesona.
Suasana yang membuat aku larut hingga serasa
di negeri dongeng. Aku ikut mengapung terbang
berkeliling di seputaran cahaya bersama laron-
laron itu.

Beberapa saat kemudian, kusaksikan satu-
satu laron terjun ke dalam waskom berisikan air
yang dibuatnya berkecipak ringan dalam riak-
riak kecil, yang memantulkan pendar cahaya.
Selanjutnya sang laron mengapung meregang
nyawa. Seolah pasukan kamikaze-bunuh diri
massal.

Tapi untuk apa?
Menyaksikan pemandangan fantastis itu, aku

jadi teringat akan bacaan kisah lama. Di
antaranya, satu kisah Syech Faridudin Attar
tentang Laron.

Nun.
Suatu malam, sekelompok laron berkumpul.

Mereka mendiskusikan cerita tentang hasrat,
ingin bergabung dengan cahaya sebatang lilin.

“Kita harus temukan seekor laron di antara
kita yang dapat menceritakan tentang lilin dan
cahayanya, yang amat amat ingin kita ketahui
itu.” Sepakat para laron.

Seekor laron lalu terbang ke sebuah puri, ia
melihat seberkas cahaya lilin. Tak lama
kemudian, ia pulang dan berkisah tentang
kesaksiannya.

Tapi laron pemimpin kelompok itu hanya
berkata; “Ia tak punya berita yang sesungguhnya,
sebagaimana yang kita dambakan tentang cahaya
lilin itu.”

Seekor laron lain pergi, terbang mendekati
keberadaan cahaya lilin itu, menyentuh sedikit
nyala api dengan ujung sayapnya. Setelah itu, ia
gegas kembali dan bercerita.

Sang pemimpin laron lalu berkata lagi,
“Penjelasanmu tak lebih berarti dari penjelasan
laron sebelum kamu.”

“Jadi bagaimana?” kesah anggota kelompok
laron.

Laron ketiga bangkit. Terbang dengan penuh
keyakinan dan kecepatan tinggi. Kemudian
nekad menabrakkan dirinya ke nyala api lilin.
Seluruh tubuhnya segera dilalap api, tubuhnya
menjadi merah, menyala, seperti api itu.

Si laron bijak dan kelompoknya memandang
dari kejauhan dengan napas tertahan. Mencoba
memaknai peristiwa di depan mata mereka.

“Lilin itu telah menerima sang laron kerabat
kita tadi, menjadi bagian dari cahayanya. Laron
marhum itu telah mengetahui apa yang ia capai,
apa yang ia ingin ketahui. Sesuatu yang takkan
diketahui laron-laron lainnya.” Ujar sang
pemimpin Laron dengan sedih.

Aku tersentak menyimak bacaan kisah lama
Attar itu.

Agaknya seperti itu, ya seperti itu. Hilangnya
jiwa 527 Petugas KPPS dan 11.239 orang
menderita sakit, mungkin untuk sesuatu
pencapaian tertinggi. Apakah itu sebagai jawaban
atas obsesi bersamanya. Cahaya dari pemilu
yang jujur dan adil. Mereka, petugas KPPS
marhum itu, laksana laron-laron pengejar cahaya.
Menyediakan diri berkorban, menyongsong api
keadilan, kejujuran, dan kebenaran nan semu.

Mereka tak segan mengorbankan diri,
terbakar demi menjadi penyuluh segala gelap
pemahaman.

Di depanku, ada semangkuk racun
demokrasi. (*)
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Oleh: Yudhistira Sukatanya

katun. Bila dibutuhkan, Bunda bisa
menambahkan selimut tipis untuknya. Bunda
juga bisa menggunakan fitur pengatur waktu
(timer) agar AC bisa menyala atau mati secara
otomatis pada jam tertentu.

3. Popok penuh
Jangankan bayi, kita tentu tidak akan

merasa nyaman jika harus tidur dengan
keadaan basah. Jadi, wajar jika bayi
terbangun dan menangis saat popoknya
penuh, apalagi jika sprei kasurnya juga
menjadi basah.

Oleh karena itu, penting bagi Bunda untuk
mengecek popok Si Kecil secara berkala,
khususnya jika ia sering menyusu tiap 2–3
jam sekali.

4. Siklus tidur yang belum teratur
Tidak semua bayi memiliki siklus tidur

yang teratur, terutama yang baru lahir. Bayi
baru lahir umumnya belum bisa mengenal
perbedaan pagi dan malam, sehingga mereka
bisa saja terbangun di malam hari tanpa

alasan tertentu dan baru terlelap lagi di pagi
hari.

Hal ini tentu bisa membuat Bunda
kewalahan, karena jam tidur Si Kecil dengan
Bunda menjadi bertolak belakang. Oleh
karena itu, penting bagi Bunda untuk
mengenalkan perbedaan waktu padanya
dengan melakukan beberapa aktivitas rutin
sebelum tidur, misalnya mematikan lampu,
menyusui, atau menyanyikan lagu.

5. Sakit
Ketika merasa tidak nyaman dengan

kondisi tubuhnya, misalnya karena sedang
sakit, tumbuh gigi, atau demam setelah
imunisasi, bayi bisa saja terbangun di malam
hari dan menjadi rewel. Ini adalah hal yang
normal terjadi pada bayi.

Namun, penting bagi Bunda untuk
mengetahui penyebab sakit yang dialami Si
Kecil, agar ia bisa mendapatkan penanganan
yang tepat.

Dengan mengetahui informasi di atas,
kini Bunda tidak perlu bingung ketika
menghadapi Si Kecil yang tiba-tiba terjaga
di malam hari.(*)

>> 5 PENYEBAB BAYI SERING...DARI HLM 21

mata, muncul ruam di sekitar kelopak
mata,mata sulit dibuka, mata berair, mudah
silau.

Pada kasus yang lebih parah, extension
bulu mata bisa menimbulkan infeksi mata,
konjungtivitis, luka di kornea mata, dan
radang kelopak mata (blefaritis). Hal ini lebih
mudah terjadi apabila eyelash extension
dilakukan dengan tidak hati-hati atau dengan
alat dan bahan yang tidak steril.

6. Tidak semua orang bisa menjalani eye-
lash extension

Jika Anda menderita dermatitis kelopak
mata, blefaritis, alopecia areata, atau
trikotilomania, sebaiknya hindari prosedur
eyelash extension atau konsultasikan ke
dokter sebelum menjalaninya.

Begitu juga bila Anda memiliki riwayat
alergi terhadap tata rias mata, baru saja
menjalani operasi LASIK, atau sedang
menjalani pengobatan kanker seperti terapi
radiasi dan kemoterapi. Berhati-hatilah.
(alodokter/BI)
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Selama trimester pertama dan kedua, Anda
tidak perlu makan kalori ekstra. Pada trimes-
ter ketiga, Anda akan membutuhkan tambahan
200 kalori sehari, tetapi hal ini berarti dua iris
roti gandum dengan sedikit mentega. Hampir
tidak dapat dikatakan makan untuk dua orang.

5. Anda tidak harus mulai berolahraga
selama kehamilan

Keadaan ini tidak benar sama sekali.

Bahkan jika Anda belum pernah berolahraga
sebelumnya, kehamilan adalah waktu yang
tepat untuk memulai untuk berolahraga. Hal
ini demi menjaga kesehatan Anda dan janin
serta mempersiapkan diri untuk masa
persalinan. Jika Anda sedikit malas, ajak diri
Anda untuk berjalan-jalan, berenang, dan yoga
kehamilan. Di samping itu, bila Anda seorang
yang memang sering berolahraga, Anda dapat
tetap melakukan rutinitas olahraga Anda.
Namun pastikan Anda selalu waspada
terhadap segala kegiatan yang berpotensi
berbahaya, seperti olahraga ekstrem.(*)
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Surabaya, BI - BP2MI
bekerja sama dengan PT
Pegadaian (Persero) me-
nyelenggarakan Literasi
Keuangan dan Investasi
Tabungan Emas secara vir-
tual yang diikuti oleh 1.000
orang CPMI dari Jakarta,
Jawa Barat, dan Jawa Timur
pada Senin (9/11).

Dari 1.000 orang CPMI
tersebut, 300 orang di anta-
ranya merupakan CPMI asal
Jawa Timur yang mengikuti
kegiatan dari tiga lokasi yang
berbeda, yaitu di kantor PT
Gunawan Sukses Abadi Surabaya sebanyak 45
orang, PT Mulia Laksana Sejahtera Sidoarjo
sebanyak 100 orang dan PT Prima Duta Sejati
Pasuruan sebanyak 155 orang.

Kegiatan literasi keuangan dan investasi
tabungan emas merupakan  rangkaian kegiatan
Migrant Day yang puncak acaranya akan

300 CPMI Asal Jatim Ikuti Literasi Keuangan

dilaksanakan pada 18 Desember 2020. Rangkaian
kegiatan ini dibuka oleh Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani.

“Kita masih menghadapi permasalahan yang
serius. Jumlah PMI di 150 negara penempatan,
mereka yang tercatat dan berangkat secara resmi
jumlahnya 3,7 juta, tetapi sesungguhnya ada 9 juta

berdasarkan data World
Bank. Ini berarti ada lebih
dari 5 juta PMI yang
ditempatkan nonprosedural.
Mereka  adalah korban
mafia sindikat pengiriman
PMI. Keberangkatan ilegal
itu, terdiri dari tindakan
ekploitasi, gaji tidak diba-
yar, PHK sepihak, perda-
gangan orang modern dan
masih banyak lagi. BP2MI
mengucapkan terima kasih
kepada P3MI yang mela-
kukan pelatihan dan mela-
kukan proses penempatan

sesuai prosedur,” ungkap Benny.
Kepala BP2MI berpesan kepada CPMI untuk

meningkatkan kepada para sanak saudaranya,
agar bekerja secara prosedural. PMI sebagai duta
Indonesia, dimohon untuk membantu
mempromosikan indahnya Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jaringan, Operasi dan

Penjualan PT Pegadaian (Persero), Damar Latri
Setiawan, menyampaikan bahwa tujuan PMI
bekerja ke luar negeri adalah pergi bekerja untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Harapannya, PMI pergi menjadi migran kemudian
pulang menjadi juragan.  Damar menyampaikan
bahwa kegiatan literasi keuangan dan investasi
tabungan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
CPMI. Alasan dipilihnya investasi emas adalah
karena investasi emas ini merupakan investasi
yang aman dan tidak terpengaruh inflasi.

Dengan investasi emas, nilainya akan tetap
sesuai kondisi yang ada saat itu. Selain itu, para
pekerja migran diharapkan juga memiliki kemam-
puan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Setelah sambutan dari Kepala BP2MI dan PT
Pegadaian (Persero), dilanjutkan kisah inspiratif
dari Sulistiyaningsih dari Pertakina Blitar dan
Edukasi Pengelolaan Keuangan dan Investasi
Emas Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia
yang disampaikan oleh Khoiriyah Dwi Putranti
dari PT Pegadaian (Persero). ** (Humas/UPT
BP2MI Surabaya/UH).

wajib melakukan pencegahan agar tidak
terjadi pengumpulan massa dalam bentuk
acara apapun di masa mendatang.

“Semua kegiatan wajib taat dan patuh
kepada protokol kesehatan. Protokol
kesehatan adalah harga mati,” tegasnya.

Doni berharap para Gubernur, Pangdam
dan Kapolda bisa segera membuat jumpa
pers sekaligus menyampaikan ke publik
bahwa di masa pandemi ini kita harus
disiplin dan patuh pada protokol kesehatan,
sesuai arahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi).

Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau
siapapun dapat menunda segala bentuk
aktivitas yang berpotensi menimbulkan
kerumunan dan melanggar protokol
kesehatan.

“Bagi yang berniat akan menggelar
acara, maka saya ingatkan, tugas kita
melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama
harus menjadi teladan, memberi contoh
mencegah agar tidak terjadi pelanggaran
protokol kesehatan,” katanya.

Menurutnya, seperti yang terjadi di
Jakarta, jika terlambat dicegah, dan saat
massa sudah berkumpul, maka ketika
dibubarkan sangat berpotensi terjadi
gesekan.

“Makanya saya minta kepada semua
pemimpin di daerah untuk melakukan
pencegahan, mengingatkan agar apa yang
terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang
di tempat lain,” tegas mantan Komandan
Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

“Kalau massa sudah berkumpul dan kita
bubarkan, maka bisa terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan. Pasti jatuh korban.
Makanya harus tegas sejak awal, agar
kerumunan yang melanggar protokol
kesehatan tidak terjadi. Ingat, covid ini nyata,
bukan konspirasi. Yang meninggal di Indo-
nesia sudah lebih 15 ribu orang, dan dunia
lebih 1,5 juta jiwa,” katanya.

Doni berjanji, akan menelpon satu
persatu semua Gubernur, Pangdam dan
Kapolda seluruh Indonesia untuk meng-
ingatkan agar benar-benar menjalankan
larangan kerumunan massa.

“Jika para pemimpin di daerah tegas
menjalankan dan mematuhi protokol
kesehatan, maka kita sudah melindungi
rakyat kita,” ungkapnya. (jawapos/id)

Jakarta, BI - Sebagai tindak lanjut pemben-
tukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan
Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran In-
donesia (PMI) dalam Keputusan Kepala BP2MI
Nomor 174 Tahun 2020, BP2MI beserta tim
Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman
Ilegal PMI melaksanakan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) selama 2 (dua) hari, 16-17
November 2020, untuk menyusun Standard
Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan
pelaksanaan pemberantasan sindikat pengi-
riman ilegal PMI.

“Pembentukan Satgas ini menjadi hal pen-
ting, karena sejalan dengan instruksi Presiden
kepada BP2MI melalui saya, untuk melindungi
PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki seba-
gai warga negara negara VVIP (very very im-
portant person), sekaligus memerangi sindikasi
penempatan ilegal PMI,” ujar Kepala BP2MI,
Benny Rhamdani saat membuka kegiatan FGD
di Hotel Teraskita, Jakarta, Senin (16/11).

Satgas ini, lanjut Benny, melibatkan jajaran
BP2MI baik pusat maupun daerah, kelompok-
kelompok masyarakat sipil, kalangan ormas ke-
agamaan, serta para akademisi, yang nantinya
akan beroperasi di daerah-daerah perbatasan
negara, di kantong-kantong PMI, serta mela-
kukan pencegahan dan penanganan di negara

tujuan penempatan tertentu.
“Pembahasan terkait perumusan SOP yang

akan diselesaikan hingga esok meliputi, SOP
tindakan di lapangan atau pencegahan,
pemberkasan atas hasil-hasil tindakan
di lapangan, pelaporan ke institusi
penegak hukum, dan pengawalan
setiap proses hukum,” jelas
Benny.

Adapun Satgas
memiliki 9 (sembilan)
usulan program kerja, antara
lain: Pertama, pembentukan
Satgas Nasional Pembenahan
dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia. Kedua, due diligence
terhadap manning agency Indonesia
yang merekrut dan menempatkan PMI
di luar negeri.

Ketiga, percepatan proses hukum di
luar negeri terhadap pemilik korporasi dan
pengendali kegiatan yang mengoperasikan
kapal ikan asing yang menyebabkan ABK In-
donesia meninggal dunia. Keempat,
pemberlakuan pertanggung jawaban pidana
korporasi dan pendekatan multirezim hukum
(multi door approach) pada penanganan kasus
TPPO.

Kelima, mengupayakan restitusi bagi
korban dan keluarga korban yang meninggal
maupun hilang berkerja sama dengan LPSK.
Keenam, pengawasan lalu lintas pekerja migran
Indonesia dengan dokumen ketenagakerjaan
dan dokumen keimigrasian. Ketujuh, Pedoman
penegakan hukum TPPO PMI ABK bagi aparat
penegak hukum. Kedelapan, menindaklanjuti
kasus-kasus lama yang prioritas untuk
dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Dan terakhir, sidak lapangan pelanggaran
pelindungan migran sesuai

d e n g a n
w i l a y a h

p r i o r i t a s
dan assess-

ment peluang
membangun

terapi kejut.
Keg ia tan

FGD ini dimulai
dengan paparan
dari tim Pakar
Satgas dan

pendalaman ahli, yakni Dinna Prapto
Rahardja, Yunus Husein, Suwadi D. Pranoto,
Romo Eka Aldi, dan Sugianto Sulaiman, Komjen
Pol. (Purn.) Suhardi Alius, Mas Achmad
Santosa serta Suwiryo Ismail.*** (Humas
BP2MI)

SOP Lanjutan Pemberantasan
Sindikat Pengiriman Ilegal PMI
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dua fase hidup kadal terbesar di dunia itu yang
‘hijrah’ dari hewan arboreal atau di atas pohon
menjadi melata di darat alias terestrial.

Seperti telah diketahui, komodo dragon
(Varanus komodoensis) hanya bisa ditemukan
atau endemik di kepulauan Komodo, Flores, Rinca
dan Padar di Nusa Tenggara Timur. Di habitatnya,
komodo dewasa mudah ditemukan berkeliaran—
ataupun berdiam—di lantai savana. Mereka
menyukai area dataran rendah yang terbuka
dengan ilalang dan semak, atau di pantai, bantaran
sungai kering dan bukti batu.

Tapi di manakan anakan komodo? Komodo
belia yang baru menetas ternyata bersifat arbo-
real dan hidup di dalam hutan hingga usia kira-

kira delapan bulan. Mereka butuh berada di sana
untuk menghindari menjadi santapan komodo
dewasa yang tak kenal mana anak baru menetas

di antara populasinya, mana mangsa.
Tubuh anakan juga jauh lebih kecil dan ramp-

ing daripada yang dewasa, memungkinkan
mereka tinggal di atas pohon. Pada usia
delapan bulan, mereka umumnya menjadi
terlalu berat untuk tetap hidup di pohon, lalu
mengubah dietnya dan menjadi terestrial.

Begitu dewasa, komodo bisa tumbuh
sampai bobot 165 kilogram dan panjang
tubuhnya bisa lebih dari tiga meter. Tubuh
kekarnya seragam tertutup sisik
seluruhnya.

Sebagai pemburu, satwa ini bertenaga
dan bisa siluman mengandalkan indera
penciumannya. Komodo juga menggunakan
lidahnya yang panjang dan bercabang untuk
mencecap udara dan mendeteksi kondisi
lingkungan sekitarnya. [tempo/bi]
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Hong Kong, BI – Setelah
terpuruk dengan adanya tiga
gelombang covid-19 akhirnya mal-
mal bangkit dengan semangat na-
tal dan tahun baru 2021, mereka
menawarkan diskon dan kupon
tunai untuk belanja.

Semakin banyak berbelanja
semakin banyak pula diskon dan
kupon tunai yang akan didapat
kostumer.

Kerumunan, antrean, pembeli
mendapatkan penawaran bagus.
Hampir terlihat seperti masa lalu
yang indah. Dalam seri tiga bagian pertama tentang
ritel dan F&B yang hancur di Hong Kong, Denise
Tsang melihat apa yang dilakukan pusat
perbelanjaan agar penduduk setempat kembali

berbelanja.
Pamela Tang telah kembali ke pusat

perbelanjaan Harbour City yang luas di Tsim Sha
Tsui setiap akhir pekan selama sebulan terakhir,

ditarik oleh kampanye “Selalu
Menghargai” yang membagikan
kupon tunai untuk digunakan di toko
dan restoran di sana.

“Setiap Jumat, saya akan
menelepon teman-teman saya
untuk meminta mereka menemani
saya sehingga kami dapat
membakar kupon,” kata akuntan
berusia 32 tahun itu.

“Tapi semakin banyak saya
berbelanja, semakin banyak kupon
yang saya dapat, dan sepertinya
saya tidak dapat menggunakan

semuanya sebelum kadaluwarsa.” Imbuhnya. Pro-
gram diskon besar-besaran ini diharapkan oleh para
pengusaha retail akan kembali bisa menghidupkan
perekonomian rakyat Hong Kong. (bi/scmp)

Natal dan Tahun Baru, Mal Bertabur Diskon

Hong Kong, BI - Seorang pelari dan
pelatih maraton selebriti Hong Kong
dituduh melakukan pelecehan seksual
terhadap beberapa wanita di komunitas
pelari.

Sebagai pemegang tiga rekor lari jarak
jauh Hong Kong, tuduhan terhadap dirinya
membuat heboh di kancah olahraga lokal.

Selama seminggu terakhir, dua
halaman Facebook yang sering dikunjungi
oleh pelari lokal menerbitkan beberapa
tuduhan anonim terhadap Gi Ka Man,
pelatih atletik terdaftar berusia 36 tahun.
Gi meminta maaf atas - tetapi tidak secara
langsung menangani - klaim terhadapnya.

Halaman Facebook yang disebut
“Berlari untuk Kebebasan dan Demokrasi”
pertama kali membuat tuduhan publik
terhadap pelatih tersebut pada hari Sabtu,
hanya menggunakan nama belakangnya
“Gi,” nama keluarga yang langka di Hong
Kong.

Dalam sebuah posti-
ngan, penulis menduga
bahwa pelari wanita
melaporkan bahwa pelatih
telah menyentuh mereka
secara tidak tepat, dan -

dalam satu kasus - meng-
gigit hidung seseorang.

Setelah kemajuannya
ditolak, tulis mereka, pelatih
akan mengklaim bahwa
korban tidak memiliki selera
humor, atau akan menco-
rengkannya di depan orang
lain.

Dua hari kemudian, hala-
man Facebook lain berjudul

“Run the World” menerbitkan
lima tuduhan terhadap Gi, oleh
empat pelari yang merupakan
rekan atau muridnya.

Halaman tersebut menuduh
bahwa antara 2014 dan 2018, Gi
telah - pada beberapa kesem-
patan - mengundang atau me-

maksa wanita untuk naik mobilnya, di
mana dia menggigit hidung mereka atau
meraba-raba payudara mereka tanpa
persetujuan mereka.

Dalam satu insiden, unggahan tersebut
mengklaim, seorang siswi harus meng-
gedor jendela mobil dan menangis minta
tolong sebelum dia bisa melarikan diri.

Pelari dan pelatih profesional pada
Selasa menanggapi tuduhan tersebut
melalui pribadinya

Halaman Facebook. “Saya telah mere-
fleksikan secara mendalam perilaku saya
di masa lalu dalam beberapa hari terakhir,
dan memahami bahwa saya telah
melakukan kesalahan, karena saya tidak
memperlakukan dan menangani masalah
hubungan dengan serius, menyebabkan
sakit hati bagi orang lain,” tulis Gi.

“Mungkin izinkan saya untuk secara
resmi mengungkapkan permintaan maaf
saya yang paling tulus kepada semua or-
ang yang telah saya sakiti. Maaf.” Bebe-
rapa korban telah menghubungi kelompok
pendukung kekerasan seksual lokal Rain
Lily, Stand News melaporkan. (bi/rthk)

Gi Ka Man, Seorang
Atlet Kesandung

Masalah Pelecehan
Seksual

Hong Kong, BI – Tren pindah sekolah mash
terus berlanjut di Hong Kong, seorang murid
bernama Sarah sedang bersiap untuk beremigrasi
dari Hong Kong, tempat kelahiran dan rumahnya,
ke Inggris karena dia prihatin dengan pendidikan
putranya yang berusia 8 tahun.

“Saya ingin dia tumbuh di lingkungan dengan
kebebasan yang cukup untuk melakukan apa
yang dia ingin lakukan dan tidak dibatasi oleh
beberapa ancaman yang tidak terlihat,” kata Sa-
rah, yang meminta CNN menggunakan nama
samaran karena takut menjadi sasaran pihak
berwenang.

Pada bulan Juni, Beijing memberlakukan
undang-undang keamanan nasional di Hong Kong
yang melarang pemisahan diri, subversi, aktivitas
teroris, dan kolusi dengan kekuatan asing.
Undang-undang itu disahkan untuk memadamkan
gerakan pro-demokrasi yang mengguncang pusat
keuangan tahun lalu, tetapi jangkauannya jauh
melampaui pemolisian protes hingga
mengkriminalisasi percakapan, posisi politik,
publikasi, dan bahkan postingan media sosial
tertentu.

Di ruang kelas Hong Kong, sekarang tidak
jelas apa yang bisa diajarkan atau didiskusikan
secara legal.

Biro Pendidikan telah memerintahkan sekolah
untuk menghapus buku dan bahan ajar yang dapat
melanggar hukum.

Administrator dapat memanggil polisi jika
seseorang menghina lagu kebangsaan China,
yang harus diputar di sekolah pada hari libur
tertentu. Pada bulan September, seorang siswa
yang memajang foto dengan slogan “Bebaskan
Hong Kong, Revolusi Sekarang” selama kelas
ditangguhkan selama seminggu.

Kepindahan Sarah bukan hanya untuk
putranya: dia adalah seorang guru di Hong Kong.
English Schools Foundation, sebuah organisasi
pendidikan internasional, merilis pedoman baru
pada bulan September untuk para guru, dilihat
oleh CNN, yang menyimpulkan bahwa kelas
“bukanlah ruang yang aman” untuk diskusi atau
debat.

Ini menasihati para guru untuk “selalu
menyadari bagaimana apa yang Anda ajarkan
dapat ditafsirkan / disalahartikan oleh orang lain.”
Mantan Kepala Eksekutif Hong Kong bahkan telah
memposting di halaman Facebook detail pribadi
guru yang dituduh melakukan kesalahan
profesional selama protes tahun lalu.

Mantan kepala eksekutif Hong Kong Leung
Chun-ying berbicara kepada media setelah
perayaan 40 tahun berdirinya Zona Ekonomi
Khusus Shenzhen pada 14 Oktober 2020 di Hong

Kong, Cina.
Mantan kepala eksekutif Hong Kong Leung

Chun-ying berbicara kepada media setelah
perayaan 40 tahun berdirinya Zona Ekonomi
Khusus Shenzhen pada 14 Oktober 2020 di Hong

Trend Pindah Sekolah
Masih Terjadi Di HK

Kong, Cina.
Di Hong Kong, Sarah memiliki apartemen dan

mobil - keduanya merupakan hak istimewa yang
langka di kota di mana membeli rumah mahal dan
naik transportasi umum adalah hal yang biasa.

Tapi dia siap untuk menyerahkan semuanya
untuk kehidupan yang tidak pasti jauh dari
keluarga dan teman.

“Kami akan melakukan pekerjaan apa pun.
Menjadi bersih, mencuci piring, menjadi kasir,”
katanya. “Karena nilai yang kita tempatkan pada
kebebasan lebih penting daripada kehidupan
materialistis yang kita miliki.”

Beberapa orang tua yang mengatakan bahwa
mereka juga bersiap untuk pindah ke luar negeri
untuk pendidikan anak-anak mereka, dan guru di
beberapa sekolah telah melaporkan angka putus
sekolah yang lebih tinggi dari biasanya tahun ini.
(bi/cnn)
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Hong Kong, BI – Pengemudi Taxi
masih menjadi fokus pemerintah Hong
Kong terkait penularan covid-19,  terakhir
kota mengonfirmasi empat kasus Covid-
19 baru.

Ada Lima taksi yang baru saja
terinfeksi pada awal bulan
novemberbulan ini.

Penasihat pemerintah mengatakan
hotel-hotel lokal mengkalibrasi ulang
kunci digital kamar tamu, sehingga
mereka yang berada di bawah karantina
hanya dapat membuka pintu sekali untuk
masuk.

Kelompok pengemudi taksi yang
terinfeksi di Hong Kong terus bertambah pada

Taxi Masih Menjadi Tren Penularan Covid-19

hari Selasa, menjelang pemerintah
memberlakukan aturan karantina yang lebih ketat

Hong Kong, BI - Pembantu
rumah tangga Hong Kong
sering kali menjadi sasaran
pemberi pinjaman yang tidak
bermoral/ rentenir dan dapat
terjebak dalam lingkaran
hutang piutang.

Memahami kondisi ter-
sebut Enrich HK merenca-
nakan sebuah program untuk
membantu para pekerja
migran tersebut untuk me-
ngenali persyaratan pinjaman
yang benar itu bagaimana.
Pandemi Covid-19 telah
memperburuk masalah utang di antara pekerja
rumah tangga Hong Kong, menurut badan amal
setempat yang berfokus membantu pekerja luar
negeri dengan masalah keuangan.

LSM Enrich HK melaporkan peningkatan 24
persen dalam jumlah orang yang mencari konseling
keuangan dalam sembilan bulan pertama tahun
2020, dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu. “Saat ini, ada banyak PRT yang
mengirimkan remitansi lebih besar ke rumah karena
anggota keluarganya tidak dapat bekerja selama
pandemi lockdown,” kata manajer komunikasi
kelompok tersebut, Zamira Monteiro, menambahkan
bahwa sumber hutang untuk PRT. bisa jadi rumit
dan bermacam-macam.

“Ini sering dimulai saat perekrutan - sebagian
besar pekerja rumah tangga perlu mengambil
pinjaman hanya untuk dapat membayar biaya
perekrutan, dan pada saat mereka tiba di sini, mereka
mungkin sudah berhutang setidaknya HK $ 15.000
[US $ 1.935].” Ada juga tekanan langsung untuk
mendukung banyak anggota keluarga di rumah,

yang dirancang untuk mengekang
penyebaran diam-diam Covid-19 di
komunitas.

Seorang pria berusia 29 tahun yang
terinfeksi secara lokal melalui sumber
yang tidak diketahui termasuk di antara
empat kasus virus korona yang baru
dikonfirmasi di kota itu, sisanya
semuanya diimpor.

Seorang sopir taksi, 76, juga pada
awalnya dinyatakan positif pada hari
Selasa, menambah jumlah taksi yang
tertular virus corona menjadi lima bulan
ini, yang menurut para ahli memiliki

kemiripan yang mengkhawatirkan dengan pola
lonjakan penularan sebelumnya.(bi)

sementara beberapa pekerja
menjadi korban penipuan, ingin
membantu teman atau me-
ngalami keadaan darurat, di
antara biaya tak terduga
lainnya. “Tekanan keuangan
bisa sangat besar untuk ko-
munitas ini,” kata Monteiro.
“Dan yang akhirnya terjadi
adalah, karena tingkat literasi
keuangan rendah, mereka
rentan terhadap situasi hutang
yang berkelanjutan.”(*)

Enrich Bakal Bantu Pekerja Migran
Atur Keuagan BOYOLALI, BI - Suasana pabrik tas milik

PT JS Corp, Boyolali tiba-tiba riuh dengan
teriakan-teriakan keras dari para
karyawatinya.

Keriuhan itu berasal dari 20-an karyawati
yang mengalami kesurupan dalam waktu
bersamaan, Kamis (19/11).

Peristiwa itu berawal sekitar pukul 08.00
WIB. Saat itu salah satu karyawati pabrik
tas kulit tersebut mengalami kesurupan.

Tak berselang lama, karyawati itu pun
bisa ditenangkan. Setelah dipastikan baik-
baik saja, karyawati dibawa kembali ke
pabrik.

Namun sesaat kemudian, sejumlah
karyawati lainnya di pabrik yang berlokasi di
Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo itu ikut

Karyawan Pabrik Tas di Boyolali Kesurupan Bersamaan
kesurupan. Dalam waktu singkat, histeria
karyawati ini menyebar hingga sekitar 20 or-
ang mengalami kesurupan dalam waktu
hampir bersamaan.

Sontak, karyawati dan karyawan lainnya
mencoba menolong untuk menenangkan
mereka yang kesurupan. Human Resources
and General Affair (HR & GA) PT JS Corp, R
Panji Dwi Anugrah PS, mengatakan segera
mengundang seorang ustaz dari wilayah
sekitar pabrik untuk menenangkan para
karyawati.

“Yang kena semuanya karyawati. Mereka
semua berteriak-teriak, histeris. Kami undang
ustaz untuk menenangkan mereka,” ujarnya.

Beberapa saat kemudian, satu per satu
karyawati pabrik tas Boyolali itu yang kesu-

rupan mulai tenang. Sementara itu, manajemen
pabrik menghubungi keluarga masing-masing
karyawati untuk menjemput mereka pulang.

“Sebagian kami datangkan keluarganya
untuk menjemput, sebagian diantar rekan
kerjanya, dan sebagian lagi diantar pulang oleh
atasannya,” kata Panji.

Atas kejadian tersebut, katanya, pimpinan
pabrik memutuskan memulangkan semua
karyawati, sedangkan karyawan tetap
melanjutkan pekerjaan.

Menurut Panji, peristiwa kesurupan massal
di pabrik ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Sementara itu, Kapolsek Mojosongo AKP Joko
Winarno bersama sejumlah anggotanya
mendatangi pabrik untuk meminta keterangan
kepada pengelola. (AL/Solopos.com)

Pariwisata Diharap Mampu Jawab Tantangan Bangsa
JAKARTA,BI - Wakil Ketua MPR RI, Lestari

Moerdijat mengatakan industri pariwisata
harus bangkit, karena dampaknya tidak pada
penguatan perekonomian nasional, tetapi juga
berpotensi meningkatkan harapan dan
semangat dalam menghadapi tantangan
bangsa.

“Industri pariwisata nasional berpotensi
menjadi tulang punggung negara untuk
mengatasi krisis ekonomi.

Peluang itu bisa menjadi penyemangat dan
menimbulkan harapan dalam menghadapi
tantangan saat ini,” kata Lestari Moerdijat secara
daring saat membuka FGD MPR RI bertema
“Pariwisata dalam Pandemi: Wisatawan Lokal
sebagai Tiang Bangsa” di depan civitas
akademika Universitas Semarang (USM), Jawa

Tengah, Kamis (19/11).
Menurut Lestari, industri pariwisata

nasional terkena dampak luar biasa akibat
pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas
orang menjadi salah satu penyebabnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai
karena industri wisata sangat berkaitan
dengan sejumlah kegiatan ekonomi lain
yang melibatkan banyak tenaga kerja
seperti industri kerajinan, makanan dan
minuman serta perhotelan, maka dampak
ekonomi sektor pariwisata sangat besar.

Data Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif mencatat, kunjungan
wisatawan mancanegara periode Januari-
Juli 2020 turun hingga 87,4 persen.

Aktivitas meeting, insentive, conven-

tion, exhibition (MICE) pun menurun drastis.
Akibatnya, Rerie menjelaskan sejumlah 2000
hotel dan 2,1 juta UMKM terdampak.

Menurut Rerie, menurunnya kedatangan
turis mancanegara bisa diharapkan
tergantikan lewat peningkatan jumlah
wisatawan domestik.

“Akan banyak model baru dalam
pengembangan pariwisata berdasarkan cara

pandang baru di masa pandemi,” ujar
Rerie. Menurut Rerie, bangkitnya sektor
pariwisata nasional saat ini tergantung
pada wisatawan local.

Sehingga, kata dia, bisa dikatakan
wisawatan lokal ini adalah bagian dari
tiang perekonomian negara.

Ia menjelaskan pada kondisi saat ini
saling menjaga dengan disiplin
menjalankan protokol kesehatan
merupakan nilai dasar yang mesti
diterapkan dalam upaya menghadapi
tantangan krisis ekonomi dan kesehatan
akibat pandemi Covid-19. (*/jpnn)
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JAKARTA, BI - Penyanyi dangdut
Dewi Perssik mengaku sempat mengalami
teror mistis beberapa waktu silam. Bahkan
ia merasakan sakit yang tak wajar
dibeberapa bagian tubuhnya.

“Aku kalau istirahat satu jam sampai
dua jam, biasanya pas bangun udah
enakan. Lah ini, dari kemarin jam 12
malem kaki sebelah itu seperti ditusuk-
tusuk sampai ke punggung juga,” tutur Dewi
seperti dikutip dari Starpro Indonesia,
Selasa (17/11).

Berbagai cara telah dilakukan
pelantun Dilema tersebut untuk mengatasi
rasa sakitnya. Ia bahkan sempat menjalani
swab test untuk meyakinkan dirinya tak
terpapar virus corona.

“Biasanya kalau habis latihan pole
dance gitu kan badan suka linu. Tapi
minum obat besoknya langsung sembuh,
ini enggak. Aku juga sampai swab test dan
hasilnya bagus,” imbuhnya.

Dewi kemudian diminta oleh kelu-
arganya untuk meningkatkan ibadahnya.

Tak ayal beberapa waktu kemudian ia
mengaku mendapatkan jawaban dari
sebuah mimpi.

“Aku dikasih mimpi, jadi ada
perempuan di mimpi aku itu. Terus ada
lemari besar, aku buka lemarinya, disitu
ada boneka. Terus aku bilang enggak mau
boneka itu dan aku balikin ke perempuan
itu,” papar Dewi.

Setelah mengembalikan boneka dalam

Teror Mistis, Dewi Perssik
Rasakan Ditusuk-Tusuk

JAKARTA, BI - Tiga aktor dan
aktris terkenal Tanah Air, Luna Maya,
Yuki Kato dan Dion Wiyoko siap
menyapa para penggemar film Disney
lewat film Mulan.

Ya, dari siaran pers Disney+
Hotstar yang diterima Redaksi Oke-
zone, Kamis (12/11) Luna Maya, Yuki
Kato dan Dion Wiyoko baru saja resmi
diumumkan didapuk sebagai pengisi
suara untuk film Mulan.

Khusus untuk Indonesia, film
Mulan yang dibintangi oleh Liu Yifei
tersebut dihadirkan di platform
streaming berbayar tersebut dengan
pilihan versi dubbing bahasa Indonesia selain
teks terjemahan dalam bahasa In-
donesia dan Inggris.

Berakting di film Mulan
lewat narasi suara, keti-
ganya hadir di Mulan lewat
tiga karakter utama. Aktris
muda, Yuki Kato terpilih
untuk mengisi suara
sang karakter utama,
Mulan yakni se-
orang pejuang te-
guh, kuat, yang
mempertaruhkan
segalanya demi
keluarga dan ne-
garanya.

Sedangkan Dion Wiyoko,

Film Mulan Produksi Disney
Libatkan Aktris Tanah Air

diketahui akan mengisi suara karakter
Honghui, seorang prajurit cekatan awalnya
menjadi musuh Mulan, namun berakhir
menjadi sahabat Mulan.

Terakhir ada Luna Maya yang berperan
sebagai Xianniang, karakter yang terbaru
dalam film live-action Mulan, yang
merupakan sekutu dari karakter antagonis
dalam film ini, Böri Khan.

Untuk diketahui, penikmat film dan
pencinta film-film Disney di In-

donesia baru bisa menikmati
Mulan versi dubbing
bahasa Indonesia ini pada
4 Desember menda-
tang.(edh)

mimpi tersebut, Dewi pulih dan dapat beraktivitas
kembali.[okzn/bi]

Dion WiyokoDion WiyokoDion WiyokoDion WiyokoDion Wiyoko

Dewi Perssik, alami teror mistik
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India, BI - Gajah masih banyak berkeliaran
di India, bahkan mereka bisa berjalan bebas di
jalan raya dimana ada mobil dan kendaraan lain
yang melintas.

Aksi gajah liar ini kerap meresahkan banyak
warga. Tak jarang, banyak gajah mencuri maka-
nan dari warga yang sedang berjualan atau di
dalam kendaraan.

Seperti aksi seekor gajah yang tertangkap ka-
mera seorang netizen. Aksi gajah liar itu diunggah
ke akun Twitter @ParveenKaswan (11/11).

Terlihat seekor gajah liar menghentikan
sebuah bus yang sedang melintas. Ini karena
gajah melihat ada makanan di dalam bus tersebut.

Aksi Nakal Gajah Ambil Makanan Di India
Supir yang mengendarai bus itupun panik dan

melemparkan makanan ke luar jendela untuk
mengalihkan gajah tersebut. Namun, ternyata itu
tak menghentikan aksi sang gajah.

Gajah rupanya mengincar beberapa sisir
pisang yang dibawa seorang penumpang di dalam
bus. Belalai gajah itu langsung menerobos
jendela bus untuk meraih pisang-pisang tersebut.

Supir bus itu makin panik karena belalai
gajah menghalanginya bergerak. Sampai
akhirnya para penumpang mendekatkan pisang-
pisang tersebut agar lebih mudah diambil oleh
sang gajah.

Setelah berhasil mencuri pisang tersebut,

belalai sang gajah pun keluar dari dalam bus.
Sang supir bus langsung melajukan bus dengan
kencang karena takut gajah itu melakukan aksi
lainnya.

Aksi gajah lain yang pernah mencuri makanan
juga pernah tertangkap kamera. Gajah yang
ditumpangi seseorang saat itu sedang melintas
di jalan raya yang ramai kendaraan berlalu-lalang.

Ada seorang penjual yang buah-buahannya
berhamburan di jalanan. Netizen yang merekam
gajah tersebut mengira kalau gajah itu akan
membantu penjual. Namun yang terjadi gajah
tersebut malah mengambil buah tersebut dan
memakannya.(yms/adr)

 Terjang Banjir, Potret Pemotor Ini Bikin  Ngilu
Jakarta, BI - Viral di media sosial, potret

seorang pengendara motor yang tengah
terendam banjir. Potret tersebut diunggah oleh
akun Instagram @newdramaojol
.id, Senin (16/11). Diduga potret
tersebut diambil di daerah
Jakarta.

“Buat driver di daerah pluit n
sekitarnya jgn ambil orderan dulu
daerah muara baru, lg banjir rob
— at Kawasan industri Pelabuhan
Perikanan Nizam zachman,
Muara Baru - Jakarta,” tulis akun
tersebut.

Rupanya potret ini membuat
warganet miris, lantaran tung-
gangan orang tersebut tentu
sangat berpotensi mengalami

kerusakan akibat terendam air.
Potret ini pun menuai beragam respons warga-

net seperti pada beberapa komentar berikut ini.

“Ngebit ga seberapa service motor yg
puyeng ini mah,” kata mvins14.

“Alamat jadi besi kiloan dimadura tuh,
kena banjir rob yang kecampur air
laut bakal karatan daleman
kerangka motornya,” tulis fajar-
arief.saputra.

“Gegara ke daerah ini dlu.. mo-
tor gw Ampe skrg kalo kena Aer
mogok,” kata xlrzk_tiika912.

Perlu diketahui bahwa jika mo-
tor nekat masuk ke genangan air,
maka ia terancam beberapa jenis
kerusakan sekaligus, akibatnya
harus turun mesin. Misalnya
masuknya air ke ruang pembakaran
yang membuat motor wajib turun
mesin.ti terjadi.[bi/suara]

NTT, BI - Foto komodo yang berhadap-
hadapan dengan truk proyek pengembangan
destinasi wisata Taman Nasional Komodo di
Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, viral di me-
dia sosial dan pamor di media massa.

Meskipun ada sebagian kalangan membantah
gestur si komodo menghadang truk. namun
sebaliknya dikatakan jika si komodo itu sedang
menyambut truk dengan baik.

Entah mana yang benar. Tapi artikel ini
hendak mengangkat satu fakta dalam kehidupan
komodo di habitat liarnya yang mungkin tak
banyak dikenali masyarakat. Fakta itu tentang
dua fase hidup kadal terbesar di dunia itu yang

Viral Truk Proyek
Dihadang Komodo

di Pantai

>> BERSAMBUNG KE HLM  08
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Hong Kong, BI - Tiga mantan anggota
parlemen pro-demokrasi - Eddie Chu, Ray Chan
dan Ted Hui - ditangkap pada Rabu (18/11) pagi,
sehubungan dengan melemparkan benda-benda
berbau busuk di badan legislatif pada Mei dan
Juni lalu.

Menurut halaman Facebook Hui, anggota
Partai Demokrat itu ditangkap karena dicurigai
melakukan penghinaan di bawah Ordonansi
Dewan Legislatif (Kekuasaan dan Hak) dan
karena diduga melanggar Pelanggaran terhadap
Ordonansi Orang.

“[Polisi juga mengatakan] Presiden Dewan
Legislatif Andrew Leung merasa jengkel,
terganggu dan frustrasi,” tulis posting itu,
menambahkan bahwa Hui dikirim ke Kantor Polisi
Barat untuk penyelidikan.

Pada 28 Mei, Hui menjatuhkan tas berisi zat
busuk kecoklatan di depan Leung ketika para
legislator sedang membahas RUU kontroversial
yang akan mengkriminalisasi penghinaan
terhadap lagu kebangsaan China March of the
Volunteers.

Demokrat mengatakan kepada wartawan
pada saat itu bahwa benda yang dia lempar adalah
tanaman busuk, sebagai bentuk protes terhadap
apa yang dia lihat sebagai penyalahgunaan
kekuasaan oleh kepala LegCo.

Chan dan Chu juga ditahan pada Rabu pagi.
Penangkapan pasangan itu terkait dengan
pelepasan cairan berbau busuk di dalam ruang
LegCo pada 4 Juni, menurut halaman Facebook
mereka.

Ketua People Power Chan dibawa ke Kantor
Polisi North Point, sementara halaman Chu
mengatakan mereka tidak tahu ke stasiun mana
dia pergi.

Chan dan Chu berkata pada 4 Juni bahwa
cairan yang mereka buang adalah pupuk hayati.
Terlepas dari upaya mereka untuk mengganggu
pembacaan ketiga RUU Lagu Kebangsaan,
legislatif mengesahkan undang-undang tersebut
- pelanggar berisiko denda hingga HK $ 50.000
atau tiga tahun penjara.

Polisi mengatakan Tim Investigasi Acara
Ketertiban Umum Pulau Hong Kong mereka
menangkap tiga pria - berusia 38 hingga 48 -
pada hari Rabu karena dicurigai melakukan
penghinaan terhadap badan legislatif.

Para tersangka juga diduga melanggar
Undang-undang Tindak Pidana Orang dengan
melakukan hal-hal yang merugikan dengan
maksud untuk melukai, merugikan dan
mengganggu seseorang.

Ketiganya didenda pada 16 Juni karena
tindakan mereka, dengan Hui membayar HK $
52.000 sementara Chan dan Chu diminta untuk
membayar sekitar HK $ 100.000 masing-masing
untuk biaya pembersihan dan penggantian
karpet.

Chan dan Chu meninggalkan badan legislatif
pada bulan September setelah mereka
mengatakan bahwa mereka tidak akan bertugas
di “badan legislatif yang ditunjuk”.

Hui juga mengundurkan diri dari peran ini
minggu lalu, dalam pengunduran diri kolektif dari
pan-demokrat sebagai protes atas diskualifikasi
pemerintah Hong Kong terhadap empat anggota
parlemen pro-demokrasi yang “tidak patrio-
tik”.(hkfp/bi)

Polisi Tangkap Pelempar Benda Berbau Busuk

Hong Kong, BI – Kabar kebakaran
restoran yang ada di daerah Jordan
beberapa waktu lalu masih menyisakan
pilu, akibat banyak korban yang terpe-
rangkap di dapur restoran saat api
berkobar di luar pintu dan memblokir satu-
satunya jalan keluar.

Empat orang melarikan diri dengan
melompat keluar dari jendela kamar
mandi.

Korban termuda berusia delapan
tahun, sementara ayah dan pamannya,
keduanya berusia 38 tahun, dan sepu-
punya yang berusia 13 tahun juga me-
ninggal. Dua pengunjung lainnya, berusia
30 dan 39, dan pemilik restoran wanita
berusia 40 tahun juga tewas.

Selain tujuh orang yang sakit kritis,
tiga di antaranya dirawat di rumah sakit
dengan luka yang tidak terlalu parah dan
satu telah dipulangkan.

Rana Ray, presiden Federasi Nepal
Hong Kong, mengatakan perayaan Diwali,
festival cahaya Hindu, dan ulang tahun
sedang berlangsung ketika kebakaran
terjadi. Diduga lilin di lantai menyalakan
bahan peredam suara.

Departemen Kebersihan Makanan dan
Lingkungan mengatakan restoran itu tidak
memiliki izin. Departemen tersebut me-
ngatakan telah menerima pengaduan pada
April tahun lalu tentang alamat tersebut
tetapi tidak ada penyimpangan yang
ditemukan setelah penyelidikan.

Ray menambahkan bahwa “klub”
makan pribadi seperti itu adalah hal biasa
di komunitas Nepal.

Kepala Eksekutif Carrie Lam
mengunjungi tempat kejadian pada Senin
pagi. Departemen Layanan Pemadam
Kebakaran dan Departemen Bangunan
akan mulai memeriksa lebih dari 2.500
bangunan berusia 60 atau lebih untuk
memeriksa keselamatan kebakaran dan
akan menyelesaikan inspeksi pada akhir
tahun.(*)

Restoran Nepal Tak
Berijin Kebakaran

Saat Pesta

Selama pe-
nangkapan, polisi
memberi tahu Hui
bahwa dia telah
m e m e r c i k k a n
cairan berbau ke
lantai ruang LegCo
selama pemba-
caan ketiga RUU
Lagu Kebangsaan,
m e n y e b a b k a n
kekacauan dan
m e n y e b a b k a n
p e r t e m u a n
dihentikan, kata
pos itu.

>>  SIKAP AGUNG RASULULLAH...SAMBUNGAN DARI HLM 02

perlakuan tidak manusiawi datang menghadapi
Rasulullah, maka yang dikedepankan oleh
beliau bukan dengan kembali mencaci, tapi
dengan menunjukkan sikap baik.

Secara tidak langsung ini adalah dakwah
terhadap mereka yang membenci Islam.
Terbukti akhlak baik Rasulullah dan
sahabatnya telah mengantarkan Islam bisa
tersebar luas dengan waktu yang singkat.

Dengan ini maka umat Islam dituntut
leb ih memperbaik i  lag i  akhlaknya
sehingga yang membenci tahu akan
keagungan umat Islam.

Kedua, umat Islam harus senantiasa
introspeksi, apakah kita pernah menjelaskan
tentang Islam kepada orang-orang yang
menghina Islam? Karena boleh jadi mereka

membenci Islam karena belum tahu tentang
hakikat Islam.

Jika belum, maka kita harus memberikan
penjelasan tentang Islam dengan berbagai

pendekatan.
Kalau Rasulullah dahulu suka mem-

berikan surat-surat yang ditujukan kepada
para raja, maka sekarang pun kita bisa ber-
dakwah lewat buku, dengan mener-
jemahkan karya-karya Islam ke dalam

bahasa yang dipakai Barat.
Atau bisa dengan pendekatan seni

dan budaya yang lebih bisa diterima
oleh mereka.

Ketiga, mungkin ini yang luput dari
kita selama ini, yaitu mendoakan
mereka untuk mendapatkan pintu
hidayah.

Rasulullah SAW tahu bahwa
berdakwah saja tidak cukup. Hidayah
adalah urusan Allah maka jalan terbaik
untuk memintanya adalah dengan doa.
Wallahu a‘lam bi as-showab.**
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Usaha katering adalah usaha yang saat ini
banyak sekali peminatnya. Banyak yang
beranggapan bahwa memulai usaha katering
adalah hal terbaik untuk menyalurkan bakat
memasak menjadi uang dengan modal kecil dan
pendapatan besar.

Alasan lain usaha katering banyak diminati
dikarenakan usaha ini adalah usaha yang sudah
pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Karena,
makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok
masyarakat.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana
memulai usaha katering yang
sukses?

Berikut ini tips yang sudah
kami rangkum dari berbagai
sumber terpercaya yang sudah
lebih dulu memulai usaha
katering sebelum Anda
memikirkannya.

1. Tentukan Jenis Katering
yang Akan Anda Layani

Ada 4 jenis katering yang
dapat Anda mulai. Diantaranya
harus Anda pikirkan terlebih
dahulu manakah yang cocok
dengan modal Anda.

Katering khusus kantoran
Jenis katering kantoran adalah menyiapkan

makanan yang diperlukan untuk sebuah kantor.
Biasanya, makanan disajikan dalam bentuk box
dengan harga yang relatif murah namun tetap
terlihat mewah. Katering kantoran hanya akan
melayani sejumlah karyawan yang menjadi
pelanggan Anda. Jenis yang satu ini cocok untuk
Anda yang hidup di kawasan perkantoran.

Katering khusus acara besar
Punya modal besar dan ingin usaha katering

Anda terkenal di berbagai daerah? Cobalah untuk
memulai jenis usaha katering yang khusus
menyediakan makanan untuk sebuah acara
besar, seperti pernikahan, seminar, workshop,
ataupun yang lainnya. Makanan katering khusus
acara besar ini biasanya disajikan secara
prasmanan yang jumlahnya tidak dihitung
berdasarkan box.

Katering khusus anak sekolah
Jenis usaha katering yang satu ini mungkin

biayanya tidak terlalu mahal. Namun, Anda harus
memperhatikan bahwa dengan modal kecil ini,
katering khusus anak sekolah tidak memiliki
pendapatan yang cukup besar dibandingkan
dengan jenis katering lainnya. Selain itu, katering
khusus anak sekolah juga harus dipersiapkan
dengan makanan yang memiliki gizi dan nutrisi
yang baik.

Katering khusus rumahan
Perbedaan katering khusus rumahan dengan

jenis katering lainnya adalah terletak pada jumlah
dan penyajiannya, dimana katering khusus
rumahan hanya menyediakan maksimal 150 nasi
box yang disajikan khusus untuk acara seperti
arisan.

2. Carilah Pengalaman pada Bidang yang
Sama

Salah satu modal awal untuk membuka usaha
katering adalah dengna cara mulai menjadi
karyawan pada usaha katering yang sudah sejak
awal berdiri terlebih dahulu. Dengan ini, Anda

akan memahami bagaimana rantai konsumen
berjalan, pengelolaan keuangan dilakukan dan
tentang bagaimana melayani konsumen dengan
baik.

Tanpa modal awal pengalaman memang bisa.
Tapi, alangkah lebih mudahnya jika sebelum
membuka usaha katering, Anda sudah memiliki
pengalaman terlebih dahulu.

3. Tentukan Nama Brand Usaha Katering
Anda

Nama brand usaha katering Anda
memiliki peranan penting. Karena, nama
inilah yang akan selalu diingat oleh
konsumen. Sehingga, Anda perlu
memperhatikan hal ini secara detail
tentang kemudahan untuk diingat, unik,
filosofi, dan nilai sejarah yang terkandung
di dalamnya.

4. Carilah Supplier Murah dan
Berkualitas

Tantangan selanjutnya bagi Anda
yang ingin memulai usaha katering adalah
menemukan supplier bahan makanan
yang memiliki harga miring atau lebih
murah daripada di pasar umum. Tanpa
supplier yang murah, pengelolaan
keuangan usaha katering Anda akan lebih
sulit. Karena, setiap hari Anda harus
mendapatkan kebutuhan bahan makanan
yang harganya sama dengan pasar sehingga tidak

akan membuahkan pen-
dapatan yang lebih besar.

5. Persiapkan Modal
Berupa Uang

S e m a k i n
besar modal Anda,
semakin besar
keuntungan yang
akan didapatkan

Itulah prinsip yang harus dipegang teguh oleh
seluruh pelaku bisnis usaha katering. Karena,

dengan modal yang lebih besar, Anda akan
mendapatkan lebih banyak jumlah bahan
makanan yang nantinya akan berimbas pada
jumlah pesanan. Jika modal Anda tidak pernah
bertambah, bagaimana mungkin konsumen
Anda juga akan bertambah?

6. Persiapkan Modal Berupa Mental dan
Tenaga

Seperti pada pelayanan jasa yang lainnya,
memulai usaha katering harus memiliki men-
tal yang kuat dan tenaga yang lebih besar. Ini
akan berguna jika suatu waktu salah satu
konsumen Anda memberikan feedback negatif
/ komplain tentang rasa makanan yang tidak
enak.

Bermodal mental yang kuat, Anda tidak
akan marah dan putus asa dengan usaha yang
sudah Anda mulai dari awal.

Tidak Punya Tenaga untuk Kirim Makanan
Katering?

SEWA AJA!

7. Terampil Memasak
Mau usaha katering tapi tidak punya keahlian

memasak? Tenang!

Memulai Usaha Katering
Anda tidak salah. Hanya saja, jika
memang benar-benar ingin usaha

katering Anda sukses, sebaiknya
belajarlah memasak yang lebih unik dan
enak. Karena, masyarakat Indonesia
sekarang ini sedang menyukai dengan
berbagai makanan yang terlihat unik,
mewah, enak dan murah. Anda harus
persiapkan kenyataan tersebut.

8. Rekrutlah Karyawan
Tidak ada usaha yang dapat

berkembang hanya dilakukan oleh
seorang saja. Pikirkanlah untuk merekrut
karyawan yang terampil pada berbagai bidang
berikut:
-  Pintar memasak
-  Sanggup mengirim pesanan
-  Dapat mengelola keuangan dengan baik
-  Memiliki hubungan baik dengan banyak sup-
plier
- Punya keahlian dalam mempromosikan
makanan
-  Jangan ragu mengeluarkan uang lebih banyak
untuk membayar karyawan. Selain masih
sanggup mengelola karyawan Anda, percayalah
usaha katering Anda akan lebih besar dan
berkembang.

9. Lakukan Promosi yang Efektif
Promosi yang sampai sekarang masih sangat

efektif adalah promosi mulut ke mulut. Namun,
apakah Anda hanya akan berkutat pada strategi
promosi mulut ke mulut? Tentu tidak jika Anda
ingin usaha katering Anda berkembang lebih
besar.

Mulailah untuk memikirkan strategi promosi
melalui sosial media, website, toko online, dan
banner. Dengan ini, Anda akan menjangkau
konsumen jauh lebih besar.

10. Perhatikan Kesegaran Makanan
Makanan adalah barang yang mudah basi jika

tidak diatur dengan baik. Ketika usaha katering
Anda sudah berkembang lebih
besar. Kini, saatnya untuk
mulai memikirkan bagaimana
caranya mengirim makanan
kepada konsumen dengan
kondisi yang masih segar
dan tidak bau.

Salah satu alternatif yang
dapat Anda pilih adalah
menggunakan jasa
penyewaan mobil box biasa
dan reefer.

Jika modal usaha
katering Anda sudah cukup
besar, sewa mobil box reefer
adalah pilihan yang tepat.

Karena, mobil box reefer
dapat mengatur suhu
makanan sedemikian rapih
sehingga makanan yang

akan disajikan kepada
konsumen akan tetap terjaga kesegarannya.(*)

penyakit jantung.

4. Melawan infeksi bakteri
Penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif

yang terkandung dalam ekstrak tulip merah dapat

Selain meredakan kecemasan, kan-
dungan senyawa linalool pada bunga tulip
juga diketahui dapat menghasilkan efek
sedatif atau penenang. Senyawa alami ini
bekerja dengan menurunkan aktivitas saraf
di otak dan otot sehingga menimbulkan efek
mengantuk.

Tak heran jika minyak esensial bunga tulip
sering digunakan sebagai terapi untuk
mengurangi risiko gangguan tidur, membuat tidur
lebih nyenyak dan lama, bahkan mengatasi in-
somnia. Hal ini tentunya akan mendukung
peningkatan kesehatan tubuh secara
keseluruhan.

3. Menangkal radikal bebas
Manfaat tulip berikutnya adalah menangkal

radikal bebas. Manfaat ini ada berkat kadar
antioksidan dalam bunga tulip yang cukup
tinggi. Bahkan pada bunga tulip merah, aktivitas
antioksidannya diketahui lebih tinggi
dibandingkan bunga lainnya yang juga sering
dijadikan bahan makanan.

Antioksidan sangat dibutuhkan tubuh untuk
menangkal efek radikal bebas berlebih yang
berpotensi merusak sel-sel tubuh dan
menyebabkan berbagai masalah kesehatan,
mulai dari penuaan dini kulit, diabetes, hingga

memerangi berbagai bakteri penyebab
penyakit, mulai dari diare, demam tifoid,
hingga infeksi kulit.

5. Melawan pertumbuhan sel kanker
payudara

Sebuah penelitian membuktikan bahwa
ekstrak bunga tulip kuning dan tulip merah
gelap berpotensi menjadi obat kanker
payudara.

Meski belum bisa diterapkan pada
manusia, penelitian ini menemukan bahwa
kumpulan senyawa bioaktif tulip dengan sifat
sitotoksiknya dapat membunuh sekaligus
menghambat penyebaran sel kanker payudara
secara signifikan.[alodokter/bi]
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Hong Kong, BI - Seni tari tradisional kuda
lumping juga disebut jaran kepang atau jathilan
adalah tarian tradisional Jawa menampilkan
sekelompok prajurit tengah menunggang kuda.
Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari
bambu yang di anyam dan dipotong menyerupai
bentuk kuda.

Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain
beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya
hanya menampilkan adegan prajurit berkuda,
akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping
juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan,
dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan
beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan
pecut.

Jaran Kepang merupakan bagian dari
pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal
dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga diwariskan
oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara
dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti
di Malaysia.

Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan
dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat
dari anyaman bambu atau kepang. Tidak satupun
catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula
tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan
dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan
dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat
dari anyaman bambu atau kepang. Tidak satupun
catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula
tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan
dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konon, tari kuda lumping merupakan bentuk
apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap
pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam
menghadapi penjajah Belanda.
Ada pula versi yang menye-
butkan, bahwa tari kuda lump-
ing menggambarkan kisah
perjuangan Raden Patah,
yang dibantu oleh Sunan Kalijaga, melawan
penjajah Belanda.

Versi lain menyebutkan bahwa, tarian ini
mengisahkan tentang latihan perang pasukan
Mataram yang dipimpin Sultan Hamengku
Buwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi
pasukan Belanda.

Terlepas dari asal usul dan nilai historisnya,
tari kuda lumping merefleksikan semangat
heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan
berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-
gerakan ritmis, dinamis, dan agresif, melalui
kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan
layaknya seekor kuda di tengah peperangan.

Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lump-
ing, juga menampilkan atraksi yang mem-
pertontonkan kekuatan supranatural berbau
magis, seperti atraksi mengunyah kaca,
menyayat lengan dengan golok,
membakar diri, berjalan di atas
pecahan kaca, dan lain-lain.

Mungkin, atraksi ini
m e r e f l e k s i k a n

kekuatan supra-
natural yang
pada zaman

dahulu berkembang
di lingkungan Kera-
jaan Jawa, dan meru-
pakan aspek non
militer yang
dipergunakan
untuk mela-
wan pasukan

Belanda.
Di Jawa Timur, seni ini akrab dengan

masyarakat di beberapa daerah, seperti
Malang, Nganjuk, Tulungagung, dan
daerah-daerah lainnya. Tari ini biasanya
ditampilkan pada event-event tertentu,
seperti menyambut tamu kehormatan, dan
sebagai ucapan syukur, atas hajat yang
dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa.

Dalam pementasanya, tidak diperlukan
suatu koreografi khusus, serta

perlengkapan peralatan
gamelan seperti halnya

Karawitan. Gamelan
untuk mengiringi tari kuda
lumping cukup sederhana,
hanya terdiri dari Kendang,
Kenong, Gong, dan Slom-
pret, yaitu seruling dengan
bunyi melengking.

Sajak-sajak yang di-
bawakan dalam mengiringi

tarian, biasanya berisikan
himbauan agar manusia

senantiasa melakukan perbuatan baik
dan selalu ingat pada Sang Pencipta.

Selain mengandung unsur hiburan dan religi,

Sejarah Singkat seni  Kuda Lumping/ Jaranan
kesenian tradisional kuda lumping ini seringkali
juga mengandung unsur ritual. Karena sebelum
pagelaran dimulai, biasanya seorang pawang hu-
jan akan melakukan ritual, untuk memper-
tahankan cuaca agar tetap cerah mengingat

pertunjukan biasanya
dilakukan di lapa-
ngan terbuka. Dalam
setiap pagelarannya,
tari kuda lumping ini
menghadirkan 4
fragmen tarian yaitu 2
kali tari Buto Lawas,
tari Senterewe, dan
tari Begon Putri.

Pada fragmen
Buto Lawas, biasanya
ditarikan oleh para

pria saja dan terdiri dari 4 sampai 6 orang penari.
Beberapa penari muda menunggangi kuda
anyaman bambu dan menari mengikuti alunan
musik. Pada bagian inilah, para penari Buto

Lawas dapat mengalami
kesurupan atau kerasukan
roh halus.

Para penonton pun
tidak luput dari fenomena
kerasukan ini. Banyak
warga sekitar yang me-
nyaksikan pagelaran
menjadi kesurupan dan
ikut menari bersama para
penari. Dalam keadaan
tidak sadar, mereka terus
menari dengan gerakan
enerjik dan terlihat kompak
dengan para penari
lainnya.

Untuk memulihkan
kesadaran para penari dan

penonton yang kerasukan, dalam setiap pagelaran
selalu hadir para datuk, yaitu orang yang memiliki
kemampuan supranatural yang kehadirannya
dapat dikenali melalui baju serba hitam yang
dikenakannya. Para datuk ini akan memberikan
penawar hingga kesadaran para penari maupun
penonton kembali pulih. Pada fragmen
selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung
membawakan tari senterewe. Pada fragmen
terakhir, dengan gerakan-gerakan yang lebih
santai, enam orang wanita membawakan tari
Begon Putri, yang merupakan tarian penutup dari
seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping.(*)

Tempat Indah di Pulau Jawa Yang Terkenal Angker
Jakarta, BI - Kebudayaan Jawa sangatlah

kental dengan yang berbau mistis, tidak usah
jauh - jauh lihat saja tarian kuda lumping yang
selalu membawa penarinaya jadi
kesurupan. Ada juga tradisi larung
saji ke lautan dan tabur bunga
diperempatan.

Dan berikut ini beberapa
tempat di Pulau Jawa yang
sering disebut - sebut oleh in-
digo traveler sebagai tempat -
tempat yang menyimpan
banyak misteri dan kisah mistis.

1. Alas Purwo
Alas Purwo merupakan hutan legendaris

di ujung timur Pulau Jawa yaitu di Banyuwangi,
Jawa Timur. Fungsi utama Alas Purwo adalah
sebagai hutan lindung untuk berbagai spesies
tumbuhan dan hewan di dalamnya.

Namun, hutan tertua di Pulau Jawa ini
ternyata dikenal sangat angker dan
dikeramatkan oleh masyarakat sekitar.
Kabarnya, Alas Purwo merupakan sebuah
istana bagi seluruh jin yang ada di Pulau Jawa.

2.Taman Nasional Baluran
Taman Nasional Baluran mendapat julukan

sebagai Africa van Java. Taman Nasional
pertama di Indonesia ini didirikan 1980

dan berlokasi di antara Wongsorejo,
Banyuwangi, dan Banyuputih,
Situbondo, Jawa Timur.

Meski memiliki keindahan
yang menakjubkan, Anda
sebaiknya menjaga perbuatan
dan perkataan saat melintasi
daerah ini.  Kabarnya, ada

beberapa wisatawan yang melihat
penampakan  di daerah ini .

Kengerian lokasi ini juga ditambah
dengan cerita angker Jurang Tangis yang
kabarnya menjadi tempat pembuangan
mayat korban tragedi PKI.

3. Gunung Lawu
Gunung yang berada di perbatasan Jawa

Timur dan Jawa Tengah ini menyimpan misteri
yang sudah tak asing lagi ditelinga pendaki.

Cerita misteri yang paling terkenal di
Gunung Lawu adalah adanya pasar setan.
Pasar setan berada di dekat Hargo Dalem,

salah satu puncak di Gunung Lawu. Sesuai
namanya, pasar setan tentu tidak bisa dilihat
oleh mata orang biasa. Hanya orang dengan
kemampuan tertentu yang bisa mendengar.

4. Pantai Selatan Jawa
Pantai Selatan Jawa menjadi salah satu

lokasi favorit para wisatawan. Namun,
tidak hanya keindahannya, Pantai
Selatan juga dikenal sangat
angker. Banyak wisatawan yang
menjadi korban terseret ombak.
Mulai dari yang sedang berenang,
hingga yang sedang bermain air
biasa.

Belum lagi dengan adanya
kabar bahwa Pantai Selatan Jawa
merupakan gerbang menuju kerajaan
Nyi Roro Kidul. Para pengunjung
pantai ini pun disarankan tidak mengenakan
pakaian berwarna hijau karena dipercaya
akan hanyut dan menjadi tumbal Nyi Roro
Kidul.

5. Lawang Sewu Semarang
Tempat wisata bersejarah ini memang

sudah dikenal sejak lama sebagai lokasi wisata
horor yang bisa  membuat bulu kuduk
merinding. Sebagai gedung tua peninggalan
Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram
seputar Lawang Sewu.

Konon, setiap wilayah di Gedung Lawang
Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam,
mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah
tentara, hingga noni Belanda.

Salah satu ruangan yang dikenal paling
angker adalah sebuah lorong yang

berada di bawah gedung. Pada
masa pemerintahan Belanda,
lorong di bawah tanah itu
difungsikan sebagai aliran air
yang dapat menyejukkan
suasana Lawang Sewu.

6.Pulau Nusakambangan
Pulau Nusakambangan di

Cilacap, Jawa Tengah, menjadi
lokasi beberapa lembaga

pemasyarakatan di Indonesia. Pulau yang
menampung para penjahat kelas kakap ini
memiliki banyak cerita misteri. Dengan
banyaknya tahanan yang dieksekusi mati di
pulau ini, tak heran lokasi yang sudah ada sejak
zaman Belanda ini disebut sebagai salah satu
lokasi angker di Pulau Jawa.(*)

Kuda lumping
adalah seni tari
yang dimainkan
dengan properti

berupa kuda
tiruan, yang
terbuat dari

anyaman bambu
atau kepang.
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Penduduk Kota Hims, kini dipimpin oleh
Gubernur baru. Ia bernama Said bin Amir Al
Jumahi yang dikenal sebagai seorang yang saleh.
Namun, ada yang aneh dengan Gubernur baru
itu.

Beliau selalu keluar rumah ketika matahari
sudah menjelang tinggi. Bila malam telah larut,
rakyat tidak bisa menemui gubernur untuk
mengadukan masalah mereka.

Satu hari di setiap satu bulan, Gubernur tidak
keluar menemui rakyatnya, kecuali bila sore telah
tiba. Gubernur juga sering pingsan tak sadarkan
diri. Kebiasaan Gubernur ini membuat rakyat
sedikit risau.

Keanehan itu terus berlanjut. Sampai pada
suatu hari, Ammirul Mukminin Umar bin Al Khattab
ra. melakukan kunjungan mendadak ke Kota
Hims.

Umar mengajak dialog dan menanyakan
kepemimpinan Gubernur Said bin Amar Al Jumahi
yang dipilihnya dari sekian banyak calon
Gubernur lain yang saleh. Beliau pun mendengar
keluhar seorang warga mengenai empat perilaku
aneh Gubernur.

Mendengar keluhan rakyat Hims, Khalifah
Umar ra. tak langsung sepenuhnya percaya.
Khalifah Umar yakin, Said bin Amir seorang
mukmin yang saleh, amanah, dan bisa diandalkan
sebagai pimpinan.

Khalifah merasa perlu mempertemukan
Gubernur Said bin Amir dengan rakyatnya serta
mencari jalan keluar atas masalah yang
mungkin dihadapi Gubernur. Sesaat kemudian,

di hadapan Khalifah Umar bin Khattab, telah
berdiri Gubernur Said bin Amir dan penduduk
Kota Hims.

“Wahai Said bin Amir, rakyatmu mengadukan
empat masalah atas dirimu, apakah benar semua
yang kudengar itu?” selidik Amirul Mukminin.

Said bin Amir tertunduk mendengar ucapan
Khalifah Umar.

“Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku
sungkan menjelaskan jawabanku atas empat
masalah ini. Namun, akan aku jelaskan kalau ini
dapat membuat rakyatku tenang,” kata Said bin
Amir.

“Silakan kaujelaskan,” pinta Khalifah Umar.
Said bin Amir

m e n g a n g g u k .
“Pertama, aku selalu
keluar rumah ketika
matahari sudah hampir
tinggi karena aku
selalu membuat
adonan roti dengan
kedua tanganku untuk
aku berikan kepada
istri dan anak-anakku.
Baru kemudian, aku
mengambil air wudhu
dan shalat dhuha saat
matahari sudah hampir
meninggi. Lalu, aku
baru keluar menemui
rakyatku.”

Khalifah Umar dan

Kerisauan Warga Atas
Pemimpinnya

semua orang takjub mendengarnya.
“Kedua, bila malam telah larut, mereka tidak

bisa menemuiku untuk mengadukan masalahnya.
Hal itu karena aku sudah mengurusi masalah
mereka dan mereka sudah mengadu kepadaku
selama seharian.

Maka saat malam, aku ingin mengurus diriku
sebagai hamba Allah dan agar aku bisa mengadu
kepada Allah atas semua permasalahanku.

Ketiga, satu hari tiap satu bulan, aku tidak
keluar menemui mereka kecuali bila sore tiba
dikarenakan aku tidak memiliki pembantu. Aku
hanya memiliki pakaian ini saja dan aku harus
mencuci pakaianku dengan tanganku sendiri dan
menungguinya hingga kering menjelang sore,”
Said meneruskan penjelasannya.

Seluruh penduduk semakin tertegun
mendengar penjelasan Said.

“Keempat, aku sering pingsan tak sadarkan
diri karena aku selalu ingat dengan Sahabat
Rasulullah, yaitu Khubaib Al Anshori yang
dibantai oleh kaum kafir Qu- raisy. Sementara
pada saat itu, aku masih musyrik dan
menyaksikan pembantaian itu dengan mataku

sendiri.
Aku selalu ingat dengan ucapan Khubaib

bahwa ia tidak rela bila harus berbahagia dan
berkumpul dengan keluarganya, sementara
Rasulullah saw. menahan sakit karena tertusuk
duri.

Bila mengingat ini, aku merasa betapa besar
dosaku selama ini hingga aku tak kuasa menahan
diriku. Lalu, aku jatuh pingsan. Wahai Amirul
Mukminin, sebenarnya aku enggan memberi tahu
hal ini kepada siapa pun,” suara Said bergetar
menutup penjelasannya.

Sejenak, penduduk Kota Hims tercenung
mendengar jawaban Gubernur mereka. Mereka
telah menaruh prasangka yang tidak baik
kepadanya. Kini, mereka makin kagum dan
sayang dengan pemimpin mereka yang saleh dan
sederhana ini.

Kemudian, Umar bin Khattab ra. memberi
hadiah uang dirham kepada Said bin Amir untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun,
ketika Khalifah Umar kembali ke Madinah, uang
itu ia bagi-bagikan kepada penduduk Kota
Hims.(*)

Waspada dengan pemimpin yang bodoh.
Pemimpin yang enggan memerintah dengan
petunjuk dari Rasulullah Salallahu’alihi
wassalam. Ini merupakan salah satu tanda
kiamat telah dekat.

Dari Jabir ibn Abdillah radiallahu’an,
meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. berkata
kepada Ka’ab ibn ‘Ajrah: “Semoga Allah
melindunginya dari kepemimpinan orang
bodoh, wahai Ka’ab. ” Ka’ab lantas bertanya, “
Apakah yang dimaksud kepemimpinan orang-
orang bodoh, wahai Rasulullah ? “

Nabi menjawab, “ Sepeninggalku nanti,
akan muncul para pemimpin yang tidak
mengikuti petunjukku dan tidak pula mengambil
sunnah-sunnahku.

Barangsiapa membenarkan kedustaan
mereka serta mendukung kezaliman mereka,
maka mereka itu bukan termasuk golonganku
dan aku pun bukan bagian dari mereka.

Mereka tidak akan dapat mendekati
telagaku. Barangsiapa tidak membenarkan
kedustaan mereka dan tidak memndukung
kezaliman mereka, maka mereka termasuk
golonganku dan aku pun merupakan bagian
dari mereka, dan mereka akan mendapatkan
bagian dari telagaku.

Wahai Ka’ab ibn ‘Ajrah, puasa adalah
perisai, sedekah dapat menghapus kesalahan,
dan shalat merupakan kedekatan atau
petunjuk.

Wahai Ka’ab ibn ‘Ajrah, daging yang
tumbuh dari barang haram tidak akan masuk
surga, dan neraka lebih utama untuknya.
Wahai Ka’ab ibn ‘Ajrah, manusia ada dua, ada
yang menyerahkan jiwanya (kepada Allah) dan

ada yang membiar-
kannya atau membina-
sakannya. “ Demikian
Rasulullah dalam Hadis
Riwayat Ahmad dan
Bazzar.

Dalam hadits lain,
Nabi bersabda, “ Hari
Kiamat belum akan
terjadi sampai nanti
k a b i l a h - k a b i l a h
dikuasai oleh orang
munafk dari kalangan
mereka. (HR. Thabrani)

Peringatan
Rasulullah terhadap
Pemimpin Bodoh

3 Tanda Orang Bodoh dan Wasiat Abdullah bin Mas’ud
Perbedaan orang pintar dan orang bodoh

ternyata bisa dilihat dari bagaimana cara
mereka mengisi kehidupan. Menurut ilmu
syariat, orang pintar dan orang bodoh tidaklah
sama.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) bersabda:
“Orang pintar ialah siapa saja yang
menundukkan jiwanya untuk melakukan
ketaatan kepada Allah, dan ia selalu beramal
(sebagai bekal) untuk kehidupan setelah
kematian. Sedangkan orang yang bodoh
(lemah) itu ialah siapa saja yang selalu
mengikuti bisikan (buruk) jiwanya, dan ia
berangan-angan tinggi kepada Allah (namun
tanpa disertai iman dan amal).”

Ahli Hikmahberkata: “Engkau berharap
keselamatan (dunia dan akhirat), tetapi engkau
tidak mengikuti jalan-jalan keselamatan.
Sesungguhnya kapal itu tidaklah berlayar di
tempat yang kering.”

Dalam Kitab ‘Uyuunu Al-Akhbaar karya
Ibnu Qutaibah, sahabat Abu Darda’ radhiyallahu
anhu (RA) berkata: “Tanda orang bodoh itu ada
3 (tiga), yaitu:

1. Bangga diri.
2. Banyak bicara dalam hal yang tidak

bermanfaat.
3. Melarang orang lain dari suatu perbuatan,

namun ia sendiri melakukannya.
Orang pintar itu selalu berupaya

membebaskan diri dari 3
tanda orang bodoh di
atas dan dari tanda-
tanda lainnya. Seperti
bermalas-malasan

dalam beramal
ibadah dan tidak

p e d u l i

dengan ilmu agama.

Wasiat Abdullah bin Mas’ud
Ketika Abdullah bin Mas’ud berada pada saat

menjelang wafatnya, beliau memanggil anaknya,
kemudian berwasiat kepadanya: “Wahai anakku
(Abdurahman bin Abdullah bin Mas’ud),
sesungguhnya aku berwasiat kepadamu lima
perkara maka jagalah wasiat ini:

1. Tunjukan kepada manusia jika dirimu
tidak butuh pada harta mereka (mengambil
yang bukan haknya), maka kamu akan meraih
kekayaan hakiki.

2. Tinggalkan senang meminta-minta
pada orang lain karena sesungguhnya itu
merupakan kefakiran yang akan selalu
menghantuimu.

3. Berilah orang lain udzur jika melakukan
kesalahan dan jangan sekali-kali engkau tiru
kesalahannya.

4. Berusahalah untuk selalu beramal pada
hari ini dan usahakan amalanmu sesuai sunnah.

5. Jika kamu
menger j akan
salat, maka
salatlah seperti
salatnya orang
yang akan
berpisah seakan-
akan dirinya tidak
akan salat lagi
s e t e l a h n y a .
(Washoya Ulama
‘Indal Maut)*
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tubuh. Dengan demikian, santan dapat menjaga berat
tubuh agar tetap ideal. Namun, perlu Anda ingat,
tetaplah konsumsi santan dalam jumlah yang tidak
berlebihan. Hal ini karena berat badan Anda tetap
bisa naik apabila mengonsumsi makanan bersantan
dalam jumlah banyak.

3. Memperkuat sistem imun tubuh
Beberapa studi menunjukkan bahwa zat asam

laurat yang ada pada santan tak hanya dapat
menjaga kadar kolesterol baik dalam tubuh, tetapi
juga memperkuat daya tahan tubuh.

Bersama dengan kandungan antioksidan dan
nutrisi lainnya, seperti protein, santan dipercaya
dapat memperkuat sistem imun sehingga tubuh
lebih kuat melawan penyakit infeksi, misalnya in-
fluenza. Selain itu, santan juga diketahui bermanfaat
untuk menjaga kuman baik (probiotik) di saluran

pencernaan.
4. Meningkatkan kinerja dan fungsi otak
Manfaat santan juga diketahui baik untuk

memelihara kesehatan otak dan menjaga agar otak
tetap berfungsi dengan baik. Kandungan lemak sehat
MCT, antioksidan, dan protein pada santan berperan
sebagai sumber energi untuk otak.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum

Mengonsumsi Santan
Selain santan hasil perasan, kini juga tersedia

santan dalam bentuk kemasan yang dinilai lebih
praktis dan mudah digunakan. Namun, tidak semua
santan kemasan baik untuk dikonsumsi.

Agar tetap aman dan sehat saat mengonsumsi
santan kemasan, berikut ini adalah beberapa tips
yang dapat Anda lakukan:

Pastikan tidak menggunakan bahan pengawet
Pilihlah produk santan kemasan yang diproses

dengan metode pengawetan yang baik, misalnya
UHT (ultra high technology) atau metode granulasi,
sehingga bisa tahan lama tanpa menggunakan bahan
pengawet.

Pastikan produk terdaftar di BPOM
Jika Anda hendak membeli produk santan siap

pakai, pastikan produk tersebut sudah mendapatkan
izin dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) dan bersertifikasi halal. Hal ini
untuk memastikan produk santan sudah layak edar
dan mengikuti standarisasi di Indonesia.

Periksa kandungan nutrisi yang tertera pada
kemasan

Pastikan produk santan kemasan yang dipilih
mengandung beragam nutrisi, seperti serat, omega
3 dan omega 6, bebas kolesterol, serta rendah kalori
sehingga baik untuk tubuh.

Santan aman untuk dikosumsi. Itulah berbagai
manfaat santan untuk kesehatan yang sayang jika
Anda lewatkan. Meski begitu, bukan berarti
kesehatan tubuh dapat terjaga hanya dengan
mengonsumsi atau menambahkan santan ke dalam
masakan. Pola makan yang sehat juga harus
didukung dengan mengonsumsi makanan bergizi,
berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup,
dan mengelola stres adalah kunci utama untuk
memiliki tubuh yang sehat. (allodokter)

dan zat besi pada pisang tanduk diketahui baik
untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu hamil
dan janin, serta mengurangi risiko terjadinya
persalinan prematur dan cacat bawaan lahir.

6. Mencegah anemia
Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel

darah merah dalam tubuh berkurang, sehingga
asupan oksigen tidak tercukupi.

Penyakit ini bisa membuat penderitanya
mudah lelah dan sulit konsentrasi, serta sistem
imunnya melemah.

Untuk mencegah dan mengatasi anemia,
Anda disarankan mengonsumsi makanan
bergizi yang mengandung folat dan zat besi,
misalnya pisang tanduk.

7. Menurunkan berat badan
Bagi Anda yang sedang menjalani program

diet, pisang tanduk bisa menjadi salah satu
pilihan makanan yang baik untuk dikonsumsi.
Hal ini dikarenakan pisang tanduk mengandung
karbohidrat kompleks, serat, protein, serta vi-
tamin dan mineral.

Beragam kandungan tersebut baik untuk
mencukupi kebutuhan nutrisi Anda sewaktu
diet, selama tidak dikonsumsi dalam jumlah
berlebihan, sekaligus membuat Anda merasa
kenyang lebih lama.

Dengan demikian, dorongan untuk ngemil
atau makan lebih banyak pun bisa
berkurang.(*)
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Singapura, BI -  Di era digital ini
dagangan apasaja bisa ditawarkan di toko
online, bahkan isu perdagangan budak
yang pernah ada di jaman dahulu kini
terulang lagi tanpa kita sadari.

Berdasarkan hasil investigasi tim
reportase Al Jazeera tahun 2014
menunjukkan adanya toko-toko di Bukit
Timah Shopping Mall yang menawarkan
pembantu rumah tangga (PRT) asing.

Seperti layaknya jualan baju, pemilik
toko memajang para PRT asing dari
berbaga negara yaitu Filipina, Indonesia
dan Myanmar di lapak mereka.

PRT Ditawarkan Seperti Barang Dagangan
Sementara pemilik toko menawarkan

‘dagangan’, para PRT ini mendemonstrasikan
keahlian mereka. Mulai dari menyeterika,
mengurus orang tua, menata kamar, mengganti
popok bayi dan sebagainya.

Tidak hanya itu, mereka juga mempromosikan
PRT ini dengan harga murah. Jika mau, para
majikan juga bisa tukar tambah PRT dengan hanya

membayar biaya 1 dolar Singapura.

PRT Indonesia Dikenal Kurang Cerdas
 Menurut Jolovan Wham yang sebelumnya

menjabat sebagai Direktur Eksekutif Humanitar-
ian Organization for Economic Migration (HOME),
stereotip rasial juga digunakan dalam transaksi
jual beli PRT ini. Stereotip tersebut antara lain
orang Filipina sebagai PRT yang lebih cerdas.
Sebaliknya, PRT asal Indonesia dikenal sebagai

yang kurang cerdas. Sementara PRT asal
Myanmar dikenal dengan yang karakter
sopan dan taat terhadap semua instruksi
yang diberikan majikan.

Tawarkan Pembantu Rumah Tangga
Lewat Toko Online

Setelah kasus berjualan ‘PRT’
layaknya barang dagangan di pusat
perbelanjaan ini berhasil ditumpas, muncul
penawaran lainnya dalam bentuk iklan
online. Tahun 2018 lalu, ada sebuah agen
tenaga kerja yang kedapatan mengunggah
foto beberapa WNA di sebuah online shop

terkenal. Foto itu diungguah untuk mengiklankan
PRT bagi yang berminat.

Seperti produk yang dijual secara online, iklan
juga menampilkan wajah, deskripsi singkat
tentang PRT tersebut dan harganya.

Jika ada yang sudah memesan dan telah
selesai membayar, foto PRT itu akan diberi label
‘sold’ atau ‘sudah terjual’ oleh agensi.

Bagi yang sudah booking di website mereka,
akan diberi label ‘booked’ atau sudah dipesan.

Sedangkan jika ada pembantu baru yang datang
akan diberi label ‘New’.

Jaksa Ancam Para Majikan dan Agen Tenaga
Kerja

Namun agensi tersebut berhasil ditutup pada
2019. Pegawai perusahaan agensi bernama
Erleena Mohd Ali mengaku bersalah atas semua
tuduhan, termasuk mengunggah iklan dengan
seizin bosnya.

Akibat tindakan tersebut, Erleena didenda
61.200 ringgit atau Rp211 juta lebih. Sedangkan
bosnya didenda 238.000 ringgit atau sekitar Rp821
juta untuk 45 jenis pelanggaran.

Selama beberapa tahun terakhir, negara
Singapura telah meningkatkan pengelolaan
kesejahteraan pekerja asing. Termasuk
memberikan program orientasi dan
memberlakukan aturan yang lebih ketat pada agen
tenaga kerja. Jaksa di Singapura juga
memperingatkan para majikan yang bertindak tidak
adil atau kasar terhadap pekerja asing. Para
majikan diancam dikenakan denda dan hukuman
penjara jika terbukti bersalah. (bi/babe)

Cerita Sedih PRT Indonesia ‘Dijual’ Seperti Barang di Singapura

Ganjar dan Mendes Berkunjung ke Desa Inklusif Jatisobo
SUKOHARJO, BI- Gubernur Jawa

Tengah, Ganjar Pranowo mendampingi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes
PDTT) Abdul Halim Iskandar
meresmikan desa Jatisobo Sukoharjo
sebagai desa inklusif.

Desa binaan Unversitas Gadjah
Mada Yogyakarta dan Keluarga Alumni
Gadjah Mada (Kagama) bersama
Kemendes PDTT ini diharapkan mampu
menjadi percontohan desa inklusif di In-
donesia.

Acara peresmian yang digelar di
Balai Desa Jatisobo pada Kamis (19/
11) itu dilakukan dengan sederhana dan
menggunakan protokol kesehatan ketat.

Tamu undangan dibatasi, dan semuanya
wajib memakai masker serta berjarak. “Saya
sangat senang, bangga sekaligus bahagia
dengan pencananganan Desa Jatisobo menjadi
desa inklusif.

Karena, desa inklusif sangat dibutuhkan di
Indonesia dan harus terus dikembangkan,” kata
Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim
menambahkan, desa inklusif merupakan
representasi dari kebinekaan bangsa Indonesia.

Dengan desa inklusif, maka semua

perbedaan yang ada di desa tidak menghalangi
masyarakatnya untuk membangun bersama.

“Kalau semua desa di Indonesia ini saling
menghormati, menghargai, mengakomodasi,
saling memiliki dan semuanya terlibat, maka
akan sangat indah. Siapapun dia, tanpa
memandang apa warna kulitnya, sukunya,
apakah difabel atau tidak, semuanya dapat
berkontribusi membangun desanya masing-
masing,” tambahnya.

Abdul Halim mengatakan, desa inklusif akan
terus dikembangkan di Indonesia. Saat ini, sudah

ada banyak desa yang menjadi desa
inklusif, tetapi UGM dan Kagama ingin
membantu dengan cara baru.

“Ini akan kami jadikan pilot project
untuk program desa inklusif lainnya.
Desa-desa lain harapannya bisa
mereplikasi pada desa inklusif yang
sudah berjalan, sesuai dengan kearifan
lokal masing-masing,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa
Tengah yang juga Ketua PP Kagama,
Ganjar Pranowo akan menjadikan Desa
Jatisobo sebagai percontohan sehingga,
desa-desa lain di Jawa Tengah dapat
mereplikasi untuk menjadikan desanya
masing-masing lebih inklusif.

“Tentu saja yang paling penting dari desa
inklusif ini adalah semua terlibat. No one left
behind, jadi semuanya dilibatkan khususnya
penyandang disabilitas, kelompok perempuan
dan anak,” jelasnya.

Dengan konsep desa inklusif itu, Ganjar
berharap desa-desa di Jateng dan Indonesia bisa
membangun desanya dengan bersama-sama.
Tidak ada lagi bicara soal apa suku, agama, ras,
bahkan kondisi fisik. “Kalau itu dilakukan, maka
proses penyusunan program akan lebih baik.

(flo/jpnn)
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1. Minum banyak air
Tak bosan-bosannya mengatakan bahwa

betapa pentingnya tetap terhidrasi setiap saat
terutama di cuaca yang tidak menentu seperti
ini. Selain memiliki manfaat hidrasi, minum
banyak air juga membantu mengurangi rasa lapar.

Yang terpenting, pastikan air minum tersebut
adalah air biasa dan bukan minuman ringan
seperti kopi, teh ataupun alkohol. Minum air
sebelum makan tidak membuat Anda makan
berlebihan dari seharusnya, sehingga mampu
membantu Anda menurunkan berat badan sampai
ideal.

2. Perbaikan makanan sehat
Anda mungkin tidak punya banyak waktu

untuk menyempatkan latihan. Tapi tak ada
salahnya untuk memasukkan beberapa
makanan super sehat ke dalam diet
harian Anda. Misalnya saja menabur
potongan kunyit ke atas panggangan
yang bermanfaat bagi pencernaan dan
anti-inflamasi.

Sementara, yang tak kalah hebat
adalah acai berry. Buah acai ini sangat
kaya akan omega-3 dan
antioksidan apalagi dituangkan
yogurt. Tambah nikmat dan
sehat.

3.. Makan secukupnya
Meski Anda memiliki

sejumlah makanan di piring,
bukan berarti Anda harus
menghabiskan semua makanan
Anda. Makan secukupnya saja
sampai kenyang atau tidak lagi
merasa lapar.

5 Cara Hidup Sehat untuk Wanita yang Malasan
Jika Anda merasa sulit untuk mengendalikan

asupan makan Anda, belilah piring atau mangkuk
yang lebih kecil sehingga porsi Anda secara
otomatis akan lebih kecil.

4. Buat makan siang sendiri
Saat terjebak aktivitas di kantor atau

pertemuan lain saat jam makan siang dan tidak
sempat makan dengan benar. Misal membeli
makanan cepat saji atau bahkan melewatkan
makan siang. Lebih baik Anda menyisihkan waktu
pada hari minggu malam untuk menyiapkan
beberapa makanan seperti sandwich yang bisa
Anda bawa ke kantor selama seminggu.

Jika Anda adalah tipe yang malas tapi super
terorganisir, Anda juga bisa melakukan hal yang

sama untuk makan malam Anda.

5. Tidur nyenyak
Ini adalah cara termudah untuk

meningkatkan kesehatan Anda dan
merupakan tips kesehatan yang
sempurna bagi orang yang malas.
Idealnya, kita membutuhkan tidur
antara tujuh hingga sembilan jam
agar berfungsi dengan baik pada
hari berikutnya.

Untuk mendapatkan tidur
yang nyenyak, jangan
sentuh atau jangan
meletakkan smartphone di
samping Anda agar Anda
tidak tergoda untuk

memeriksa media sosial di
tengah malam. Sebab,

menatap layar smartphone
justru membuat Anda semakin
sulit tidur.[dtk/bi]

Hong Kong, BI - Eyelash extension atau
sambung bulu mata adalah prosedur
kecantikan yang dilakukan untuk mendapatkan
bulu mata yang lentik dan panjang. Hasil eye-
lash extension tampak lebih alami dan bisa
bertahan hingga kurang lebih 2 bulan lamanya.

Namun, layaknya prosedur kecantikan
lainnya, eyelash extension juga memiliki risiko.
Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk
mengetahui beberapa fakta dan informasi penting
seputar prosedur ini sebelum memutuskan untuk
menjalaninya, di antaranya adalah :

1. Tidak sama dengan bulu mata palsu
Jika bulu mata palsu melekat pada kelopak

mata dalam satu strip, eyelash extension
dilakukan dengan cara menempelkan bulu
mata sambungan pada setiap helai bulu mata
asli.

Selain itu, lem yang digunakan dalam eye-
lash extension umumnya merupakan lem yang
biasa digunakan dalam prosedur pembedahan.
Lem khusus ini tahan terhadap air, keringat,
dan minyak sehingga lebih tahan lama.

2. Bahan bulu mata yang digunakan
beraneka ragam

Sama halnya dengan bulu mata palsu, eye-
lash extension juga menggunakan bulu mata
dari bahan alami maupun sintetis. Bahan-
bahan tersebut biasanya bersifat tahan air dan
berisiko rendah menimbulkan iritasi pada
kelopak mata.

Bahan alami yang digunakan untuk
membuat bulu mata pada eyelash extension
bisa berupa benang sutra, bulu hewan, atau
rambut manusia. Sementara itu, bahan sintetis
yang umumnya digunakan untuk membuat bulu
mata pada eyelash extension adalah serat
plastik dan akrilik.

3. Prosedur berlangsung lama
Eyelash extension harus dilakukan

dengan teliti dan hati-hati. Oleh karena itu,
prosedur ini bisa berlangsung selama kurang

lebih 2–4 jam. Selama prosedur dilakukan,
Anda akan diminta untuk memejamkan mata.

4. Perawatan setelah prosedur penting
dilakukan

Seiring berjalannya waktu, helaian bulu
mata palsu akan rontok dengan sendirinya.
Namun, agar kerontokan tidak terjadi sejak
dini, Anda perlu menahan diri untuk tidak
menggosok atau mengucek mata.

Anda juga disarankan untuk tidak sering
mandi dengan shower atau berenang karena
dapat menimbulkan tekanan pada kelopak
mata. Hal ini dapat membuat bulu mata menjadi
mudah rontok.

Selain itu, Anda dianjurkan untuk
mengganti pembersih wajah berbahan dasar
minyak dengan produk berbahan dasar air. Hal
ini karena minyak bisa membuat bulu mata
yang terpasang menjadi lebih mudah rontok.
Saat mencuci wajah, usaplah bagian mata
dengan lembut dan hati-hati.

5. Risiko efek samping
Kebanyakan efek samping yang timbul dari

eyelash extension adalah reaksi alergi atau
iritasi terhadap bahan kimia yang terkandung
dalam lem perekat bulu mata. Reaksi alergi
atau iritasi tersebut dapat menimbulkan mata
merah dan bengkak, gatal dan perih di kelopak

2. Jika merasakan rasa panas di dada, bayi
Anda akan lahir dengan rambut tebal

Rasa panas di dada atau heartburn tidak ada
hubungannya dengan kondisi rambut janin.
Umumnya, rasa panas di dada ini biasanya
disebabkan oleh makanan yang jenis makanan
yang Anda konsumsi, misalnya terlalu banyak
makan makanan pedas atau manis. Di samping
itu, kerja saluran kerja yang melambat juga dapat
meenyebabkan Anda merasa panas di dada.

3. Berhubungan seks saat hamil dapat
membahayakan janin

Jangan khawatir, Anda bisa terus melakukan
hubungan seks selama kehamilan. Dengan
catatan, kondisi Anda dan janin dalam kandungan
sehat dan tidak memiliki keluhan apa pun. Di
dalam kandungan, janin terlindungi dengan baik
berkat adanya perlindungan dari otot rahim, perut,
panggul, serta cairan ketuban yang menyelubungi
dirinya.

4. Anda harus makan untuk dua orang
Hal ini mungkin merupakan mitos yang

sering Anda dengar, tetapi faktanya tidak benar.

5 Penyebab Bayi Sering Terbangun di Malam Hari

Bahaya Lakukan Eyelash Extension

Hong Kong, BI - Ketika
dinyatakan positif hamil,
kadang kala orang-orang
di sekitar Anda mulai
memberikan nasihat
untuk mengindari
makanan atau

minuman tertentu serta kegiatan apa saja yang
boleh dan tidak boleh dilakukan.

Namun perlu Anda ketahui, tidak berarti hal
itu benar. Faktanya, banyak mitos tentang
kehamilan yang populer itu salah seperti berikut:

1. Ukuran perut dapat memberikan petunjuk
tentang jenis kelamin bayi

Tidak sedikit orang yang percaya bahwa
ukuran perut dapat menentukan jenis kelamin

bayi. Konon katanya, posisi perut yang tinggi
menunjukkan Anda mengandung seorang

bayi perempuan, sedangkan posisi perut yang
rendah adalah tanda pasti Anda memiliki anak
laki-laki.

Sayangnya, tidak ada kebenaran dalam mitos
ini. Untuk menentukan jenis kelamin pada bayi,
Anda perlu melakukan pemeriksaan
ultrasonografi (USG) pada usia kehamilan 14
minggu.

5 Mitos Kehamilan yang
Banyak dipercaya

Ada beberapa penyebab bayi terbangun di
malam hari yang perlu Bunda ketahui, di
antaranya:

1. Lapar
Salah satu tanda bahwa bayi lapar adalah

terbangun ketika ia sedang tidur. Malahan,
menangis sebenarnya adalah tanda bahwa ia
sudah sangat lapar. Ketika rasa laparnya masih
ringan, bayi akan terbangun dan menunjukkan
tanda lain, misalnya mengisap tangannya atau
mencoba meraih payudara Bunda.

Umumnya, bayi yang hanya diberikan ASI

memang akan lebih mudah lapar dibandingkan
bayi yang minum susu formula. Alasannya,
karena ASI lebih mudah dicerna, sehingga
lambung bayi akan cepat kosong dan “minta”
diisi kembali.

Agar tidak sering terbangun di malam hari
karena lapar, Bunda perlu mencatat kebiasaan
waktu menyusu buah hati, khususnya di malam
hari. Tujuannya supaya Bunda bisa
memberikan susu sebelum Si Kecil mulai
terbangun karena lapar.

2. Kedinginan

Saat merasa kedinginan, bayi yang terlelap
tidur di malam hari bisa saja terbangun dan
sulit untuk tidur kembali. Oleh karena itu, Bunda
perlu untuk memperhatikan pengaturan suhu
kamar agar Si Kecil tidak merasa kedinginan.
Jika ia menangis, Bunda bisa melakukan
metode kangguru untuk menenangkannya.

Jika kamar Si Kecil menggunakan AC,
aturlah suhu AC sekitar 23–25o Celsius.
Setelah itu, pakaikan Si Kecil baju berbahan

>> BERSAMBUNG KE HLM 07
>> BERSAMBUNG KE HLM 07

>> BERSAMBUNG KE HLM 07
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Hong Kong, BI - Di era digital ini penjualan
atau pemasaran lewat online sudah menjadi pili-
han, apalagi saat pandemi yang membuat orang
malas untuk berkerumun di pasar atau tempat
perdagangan.

Pada edisi ini Berita Indone-
sia akan membahas ten-
tang fitur marketplace
yang adadi facebook, jadi
bagi pengguna aplikasi
facebook pasti sudah tidak
asing lagi dengan ter-
sebut diatas meski-
pun tidak mengguna-
kannya.

Aktivitas jual beli
pada facebook memang tergolong

Mengenal Fitur Marketplace Lebih Jauh
tinggi.

Kegiatan transaksi dagangan online facebook
berawal dari timeline, kemudian merambah ke-
pada komunitas, grup dan forum. Hingga akhirnya,

pihak facebook secara resmi
membuatkan marketplace.

M a r k e t p l a c e
merupakan suatu
wadah khusus untuk
pedagang atau seller

agar bisa menggelar
lapak bisnisnya secara
online di facebook. Melalui
fitur ini, pihak facebook

memfasilitasi kegiatan
pemasangan iklan dagangan agar

lebih mudah, cepat dan praktis.

Di marketplace, Anda dapat menemukan
beragam produk yang ditawarkan oleh para seller
mulai dari kosmetik, perangkat elektronik, pakaian
anak, dan masih banyak lainnya. Selain itu, mar-
ketplace menjadi tempat negosiasi antara penjual
dan pembeli sebelum proses transaksi resmi
berlangsung.

Melalui fitur chat yang disediakan, Anda
selaku penjual bisa berdiskusi dengan calon
pembeli terkait penawaran harga, mengatur
pertemuan untuk transaksi langsung atau COD
dan menentukan metode pembayaran plus
pengiriman produk.

Jika Anda tertarik cobalah untuk mem-
pelajaribagaimana caranya mengaktifkan mar-
ketplace yang ada facebook, sangat mudah dan
simpel. [bi]

1. Membuat Foto Produk
Langkah pertama dari menjual barang adalah

membuat foto produk yang hendak dipasarkan.
Tanpa adanya foto produk, pembeli tentu tidak
akan mengetahui barang apa yang Anda tawarkan
sekaligus tidak akan merasa tertarik untuk
berbelanja.

Dalam satu kali upload, Anda bisa
memasukkan hingga 10 foto.

2. Membuka laman beranda facebook, lalu
cari dan klik ikon marketplace.

Klik bagian “+ buat tawaran baru”.
Klik “barang dijual”
Klik “tambahkan foto”. Pilih foto produk yang

sudah siap untuk dipublikasikan.
Menulis Deskripsi Produk
Mengunggah foto adalah menulis deskripsi

produk. Di sini, Anda harus mencantumkan
informasi sejelas mungkin seperti nama produk,
harga dan deskripsi lainnya.

Khusus untuk produk yang ingin ditawarkan
secara gratis, cukup input harga sebesar 0.
Begitu selesai menulis deskripsi, jangan lupa
mengklik ikon “berikutnya” agar proses dapat
dilanjutkan.

3. Menginput Kategori dan Lokasi Penjual
Data terakhir yang harus Anda input sebelum

meluncurkan iklan dimarketplace adalah kategori
produk dan lokasi dari penjual. Kedua hal ini
merupakan hal penting yang tidak boleh Anda
lewatkan, sebab pembeli dimarketplace
cenderung mencari produk berdasarkan kata
kunci atau kategori produk dan lokasi penjual.

Jadi, selalu pastikan untuk menginput
kategori dan lokasi dengan benar, agar pembeli
mudah menemukan lapak dagangan Anda!

4. Posting Iklan Anda
Setelah memastikan semua data yang

dibutuhkan telah
terinput dengan be-
nar, maka langkah
terakhir adalah
memposting iklan
Anda. Cukup klik
tombol “terbitkan”
dan selesai sudah!
Kini iklan dagangan
Anda sudah me-
luncur dikalangan
pengguna mar-
ketplace.(bi)

Empat Langkah
Mengunggah
Dagangan Di
Marketplace

ketplace Anda adalah dengan menyebarkan
iklan dagangan kepada group facebook. Mar-
ketplace menyediakan fitur sharing postingan
kepada banyak group dengan 1 kali
pengiriman. Cara ini cukup praktis dan efektif
untuk menyebarkan iklan Anda kepada
seluruh pengguna facebook.

Namun tetap pastikan untuk
menyebarkan iklan kepada group yang
relevan. Seperti misalnya Anda berjualan
produk gadget maka, sebarkan informasi
dagangan Anda kepada group yang
membahas seputar gadget, bukan yang lain.
Menyebarkan iklan ketarget pasar yang tepat
akan lebih memperbesar peluang dagangan
Anda laku terjual. [*]

Sebagai forum  jual beli tentunya market-
place memiliki persaingan yang cukup ketat.
Jadi, bagaimana caranya agar bisnis Anda bisa
unggul dalam persaingan tersebut.

Cara jitu agar bisnis Anda ramai pembeli
dengan sendiri adalah dengan memasuki daftar
“top picks” dari marketplace. Saat ini, setiap
pedagang dimarketplace berlomba agar bisa
memasuki daftar tersebut.

Lantas bagaimana caranya masuk kedaftar
urutan top picks? berikut caranya:

1. Memberikan Harga Kompetitif dan Jujur
Tips sukses berjualan dimarketplace yang

pertama yaitu dengan memberikan harga produk
yang kompetitif. Memberikan harga yang jujur
dan sesuai dengan kualitas produk adalah kunci
kesuksesan bisnis online, sebab dengan ber-
sikap jujur, Anda akan berhasil meraih rasa
percaya pelanggan.

Jika pelanggan telah memiliki rasa percaya
terhadap toko Anda, maka mereka akan datang
untuk berbelanja. Selain itu, reputasi toko Anda
pun akan ikut terbangun dengan baik
dimasyarakat.

2. Mengunggah Foto Produk yang Menarik

Pastikan foto produk yang Anda unggah
menarik, diambil dari beragam sisi, dan meru-
pakan gambar asli tanpa editan. Foto produk
yang baik, menarik dan terlihat asli akan mem-
beritahu pelanggan bahwa barang jualan Anda
memiliki kualitas baik.

Selain itu, cara ini akan turut memperkuat
rasa percaya pembeli terhadap penawaran
ditoko Anda. Akhirnya, mereka pun akan
merasa tertarik untuk mencoba berbelanja.

3. Lokasi yang Dekat
Tips berikutnya adalah menggunakan

lokasi penjualan yang dekat dengan lokasi
pasar sasaran. Pembeli dimarketplace juga
cenderung melakukan pencarian produk yang
dekat dengan lokasi mereka.

Anda bisa menggunakan rentang jarak
ideal sekitar 8 sampai10 mil untuk informasi
marketplace. Selain itu, memasang rentang
posisi yang terlalu luas atau jauh juga akan
menambah jumlah pesaing bisnis Anda.

4. Menyebarkan Iklan ke Berbagai Grup
Facebook

Tips terakhir untuk memperluas pasar mar-

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

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

Hong Kong, BI -
WeChat merupakan apli-

kasi perpesanan yang paling populer di China
dengan basis pengguna bulanan lebih dari 1
miliar orang.

Awalnya, WeChat dibuat sebagai layanan
perpesanan, tetapi aplikasi ini telah berubah
menjadi aplikasi yang memiliki beragam fasilitas.
Seorang penggunanya dapat melakukan apa saja,
seperti pembayaran, memesan penerbangan,
atau memanggil kendaraan secara online.

Fitur pesan Salah satu kegunaan utama
WeChat adalah pengiriman pesan. Sama sepeti

WhatsApp, penggunanya memiliki daftar per-
cakapan.

Setiap pengguna WeChat memiliki kode unik
(barcode) yang dikenal sebagai kode QR. Satu
orang dapat memindai kode QR pengguna lain
untuk menambahkannya ke WeChat.

Anda juga dapat menggunakan nomor telepon
atau ID untuk menambahkan orang dan mencari
orang di sekitar.

WeChat adalah salah satu cara utama orang
China berkomunikasi. Bahkan ketika melakukan
bisnis, orang lebih suka WeChat untuk mengirim
email. Itu bahkan lebih lazim karena layanan

seperti Facebook diblokir di sini.
Ada juga fitur sosial yang disebut “Momen”.

Pengguna dapat mengunggah sejumlah gambar
atau video yang bisa dikomentari oleh teman-
teman Anda.

WeChat juga berfungsi sebagai alat pemba-
yaran di supermarket besar hingga pedagang kaki
lima dan untuk pembyaran taksi. Pembayaran
dapat dilakukan selama pengguna memiliki
rekening bank China dan menautkannya ke
WeChat.

Jika Anda membeli sesuatu secara on-
line di China, akan ada opsi untuk membeli
dengan WeChat Pay.

Transfer uang secara praktis ke kontak
WeChat Anda juga dapat dilakukan melalui
fungsi pengiriman pesan, yang memu-
dahkan untuk membagi tagihan atau hanya
memindahkan uang ke seluruh China.

Kehadiran aplikasi ini memungkinkan
penggunanya menjadi hampir melakukan
pembayaran tanpa adanya transaksi tunai
di China.

Selain itu WeChat juga menyediakan
lapak dan permainan/ game, sehingga

Mengenal Aplikasi WeChat yang Serba Ada

pengguna dapat memainkan game di dalam
WeChat kapan saja. [bi]

Tips Jualan di Marketplace Facebook
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Kubur adalah taman dari taman-
taman surga, atau lembah dari
lembah-lembah neraka. Diriwayatkan
dari Abu said Al-khudri, ia berkata,
Nabi saw bersabda:” Ketika janazah
telah diletakkan dan diusung orang-
orang di atas pundak mereka, jika ia
orang baik maka ia berkata,’Cepatkan
aku, cepatkan aku.”  Dan jika orang
yang mati itu orang jahat, maka
janazah tersebut berkata kepada
keluarganya,” Wahai celaka, kemana
engkau hendak membawaku pergi?”
Suara itu didengar oleh segala
sesuatu kecuali manusia.

Seandainya manusia mendengar
suara tersebut, tentu manusia akan
pingsan.” (Bukhari)

Ketika Uthman bin Affan berdiri di
tanah perkuburan, maka beliau me-
nangis sehingga janggutnya basah
oleh air mata. Seseorang bertanya
kepadanya, “Kenapa Tuan tidak mena-
ngis seperti ini ketika membicarakan

masalah surga dan neraka, akan tetapi
tuan menangis ketika berada di atas
kuburan.”

Beliau menjawab:” Aku telah
mendengar Rasulullah saw
bersabda;” Kubur adalah tempat
persinggahan pertama di antara
persinggahan-persinggahan di
akhirat. Barangsiapa selamat di
persinggahan pertama ini, maka pada
semua persinggahan berikutnya akan
dimudahkan baginya.

Barangsiapa yang terperangkap
azab di persinggahan pertama ini,
maka di persinggahan-persinggahan
berikutnya akan lebih susah baginya.
Aku pernah mendengar Nabi saw
bersabda:” Aku tidak pernah melihat
suatu pemandangan penderitaan yang
lebih menakutkan dari pada peman-
dangan azab kubur.”

Hadis Nabi di atas menjelaskan
bahwa di dalam kubur itu, pada setiap
pagi dan petangnya akan diperlihatkan

kepada si mayat tempat dia akan
tinggal setelah kiamat. Jika mayat itu
ahli surga, maka ia dapat melihat
tempatnya di surga sehingga ia merasa
senang di kuburnya. Jika ia ahli
neraka, maka tempatnya di dalam
neraka diperlihatkan kepadanya,
sehingga ia merasa lebih susah dan
menderita di kuburnya.

Adapaun tentang azab kubur, jika
seorang hamba yang soleh
dikebumikan, maka malaikat akan
mendudukkannya di dalam kuburnya.
Diapun duduk tanpa rasa takut.

Kemudian ia ditanya mengenai Is-

Kondisi janazah di alam kubur
lam, ”Apa pendapatmu?” ia akan
menjawab;” Dia adalah Muhammad
saw yang telah diutus kepada kami
oleh Allah dengan petunjuk yang terang
dan aku telah beriman kepada apa
yang beliau bawa.” Setelah itu akan
diperlihatkan kepadanya sebuah
tempat di neraka dan ia melihat para
penghuninya saling berdesakan
antara satu dengan lainnya seolah-
olah sedang berperang.

Kemudian malaikat akan
bertanya;” Lihatlah tempat ini, Allah
telah menyelamatkanmu dari tempat
yang mengerikan ini.” Kemudian

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

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

diperlihatkan kepadanya sebuah
tempat di surga. Dan ia akan melihat
kenikmatan surga di dalamnya.
Kemudian ia akan diberitahu;” Inilah
tempat tinggalmu setelah kiamat, kamu
akan dibawa kesana. Karena ketika di
dunia kamu telah meyakini adanya
akhirat, kamupun telah mati dengan
keyakinan itu, dan dengan keyakinan
itu pula kamu akan dibangkitkan pada
hari kiamat.”

Jika orang durhaka meninggal
dunia, maka ia akan didudukkan oleh
malaikat di dalam kuburnya dalam
keadaan penuh ketakutan dan
kecemasan.

Ia pun duduk, kemudian ditanya
dengan pertanyaan yang sama. Lalu
ia menjawab;” Saya tidak tahu apa-
apa, kecuali apa yang telah saya
dengar dari orang-orang.”

Pada mulanya diperlihatkan
kepadanya surga dan segala
kenikmatannya, lalu diberitahukan
kepadanya;” Inilah asal tempatmu,
tetapi kamu telah diusir dari situ dan
tidak boleh memasukinya.” Kemudian
akan diperlihatkan kepadanya neraka,
dan ia akan melihat keadaan yang
penuh dengan kesengsaraan.

Lalu diberitahukan kepadanya:“
Inilah tempat tinggalmu kelak. Ketika
di dunia kamu telah meragukan
akhirat, kamu mati dalam keadaan
demikian, dan kamupun akan
dibangkitkan dalam keadaan
demikian.”

Semoga Allah swt menyelamatkan
kita semua dari fitnah dunia dan fitnah
kubur serta memasukkan kita ke dalan
surga-Nya.

Wallahu a’lam.(*)
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