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Hong Kong, BI - Tingkat pengangguran di
Hong Kong telah meningkat menjadi 6,4
persen - tertinggi dalam sekitar 16 tahun
terakhir, termasuk saat Hong Kong
terkena wabah SARS dulu.
Data yang dirilis oleh pemerintah pada
hari Selasa (20/10) menunjukkan tingkat
pengangguran untuk periode tiga bulan
yang berakhir september telah
meningkat sebesar 0,3 poin persentase
dari periode sebelumnya.
Jumlah pengangguran mencapai 259.800

INGIN USAHA KUE SETELAH
PULANG KAMPUNG?

TIPS UNTUK WANITA AGAR
SEHAT & BAHAGIA

JAKARTA, BI - Kementerian Keua-
ngan (Kemenkeu) telah mengalo-
kasikan anggaran sebesar Rp 2,6
triliun melalui program pemulihan
ekonomi pesantren untuk mendukung
pesantren dan pendidikan agama di
tengah pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengungkapkan, wabah pandemi
Covid-19 juga menyerang persendian
sektor ekonomi, termasuk lingkungan
pesantren.

Diharapkan Pesantren turut
menjadi sasaran yang bisa ikut
membantu pemulihan ekonomi.

“Pemerintah memberikan
alokasi hingga Rp 2,6 triliun di dalam
rangka menyiapkan pesantren untuk
bisa beradaptasi terhadap ke-
biasaan baru akibat adanya pandemi Covid-
19 atau new normal,” ujarnya dalam webinar
ISEF perayaan Hari Santri Nasional, Kamis
(22/10).

Pemulihan Ekonomi Pesantren,
Pemerintah Alokasikan Rp.2,6 T

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasi-
kan berbagai anggaran dalam rangka menolong
masyarakat dan dunia usaha untuk bisa bertahan
dan kembali pulih, termasuk lingkungan

pesantren.
Sri Mulyani merincikan, alokasi

anggaran yang tersebar mulai dari
bantuan pendidikan sebesar Rp 2,38
triliun hingga bantuan belajar online
untuk pesantren selama 3 bulan
sebesar Rp 211,7 miliar.

Bahkan, kata dia, pemerintah
juga memberikan insentif kepada
ustaz, guru dan pengasuh pondok
pesantren melalui bantuan sosial,
serta bantuan pembangunan atau
perbaikan sarana prasarana di 10
provinsi.

“Ada juga bantuan dari berbagai
anggaran Kementerian lembaga
mencapai lebih dari Rp 991 miliar,”
imbuhnya.

Disamping itu, Sri Mulyani
menambahkan, pemerintah juga membantu
akses pembiayaan untuk para santri yang
menyelenggarakan usaha produktif melalui
Kredit Usaha Rakyat (KUR).(JP)

Hong Kong, BI - Petugas polisi Hong Kong di
unit sensitif, seperti regu anti-triad dan biro
narkotika, akan diminta untuk menjalani tes
narkoba sukarela mulai minggu depan
karena tim yang baru dibentuk meningkatkan
pengawasan.

Petugas mengatakan rencana itu
bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan
publik pada pasukan beranggotakan 31.000
orang dan menutup celah bagi petugas yang
mungkin memiliki masalah integritas.

Lebih dari 20 petinggi polisi telah
mengikuti tes dan semuanya dibebaskan.

“Jumlah petugas yang melanggar hukum
hanya menyumbang sebagian kecil dari
pasukan, tetapi mereka membuat kerja keras
orang lain menjadi sia-sia dan meng-
hancurkan kepercayaan publik terhadap
kekuatan tersebut,” Inspektur Lau Chi-chung
dari Kelompok Tindakan Audit Integritas kata
pada hari Kamis.

Dalam kasus ekstrim, seorang petugas
mungkin menghadapi penyelidikan kriminal
dan skorsing dari pekerjaan setelah
dinyatakan positif.[BI]

Tes Narkoba
Sukarela untuk
Petugas Polisi
Unit Sensitif

Menteri Keuangan Sri Mulyani

PINGIN JADI YOUTUBER? LANGKAH
INI YANG HARUS DILAKUKAN

INGGRIS, BI - Inggris telah menetapkan rincian visa
baru yang akan memberi orang Hong Kong jalan
menuju kewarganegaraan di Inggris, dan
mengatakan pelamar tidak perlu memiliki paspor

Inggris Tawarkan Banyak
Kemudahan untuk Visa UK Baru

Nasional Inggris (Luar Negeri) untuk mendaftar.
Visa Hong Kong BN (O) diperkenalkan sebagai

tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai
pelanggaran Deklarasi Bersama Sino-Inggris oleh

Beijing, termasuk penerapan Undang-Undang
Keamanan Nasional SAR yang baru.

Pemerintah pusat telah menolak apa yang
disebut campur tangan dalam urusan Hong Kong,
dan menepis anggapan bahwa Inggris bertanggung
jawab terhadap bekas jajahannya.

Visa baru akan dibuka untuk aplikasi pada akhir
Januari dan memungkinkan orang dengan status
BN (O), dan depandant mereka, untuk tinggal dan
bekerja di Inggris hingga lima tahun. Setelah waktu
itu, mereka akan diizinkan untuk mengajukan sta-
tus menetap dan, setahun kemudian, untuk
kewarganegaraan Inggris.

Visa akan dikenakan biaya £ 250, sekitar HK $
2.500, selama lima tahun, atau £ 180 untuk 30 bulan,
harga yang menurut Kantor Dalam Negeri Inggris
lebih rendah daripada visa yang
sebanding. Orang juga harus
membayar suplemen
untuk layanan kese-
hatan, yang saat ini
ditetapkan sebesar £
2.000 untuk lima tahun.

Pelamar harus menun-
jukkan bahwa mereka memiliki
cukup uang untuk menghidupi diri
sendiri dan keluarga mereka
selama enam bulan.

Konsul Inggris di Hong Kong, Andrew Heyn,
mengatakan: “Penerapan Undang-Undang
Keamanan Nasional di Hong Kong menandai erosi
yang jelas terhadap hak dan kebebasan bagi

masyarakat kota ini.
“Rute baru ke Inggris ini merupakan

bagian dari komitmen kami kepada
masyarakat Hong Kong. Inggris

siap menyambut warga negara
BN (O) dan tanggungan

mereka ke Inggris.”
Alasan penolakan

aplikasi dapat men-
cakup hukuman pidana

yang serius, meskipun konsulat
Inggris mengatakan tidak akan menolak

pelamar yang telah dihukum karena “kegiatan seperti
protes tanpa kekerasan atau menjalankan
kebebasan berbicara”.

Hanya penduduk Hong Kong saat ini yang dapat
mendaftar, dan paspor SAR dapat digunakan dalam
aplikasi oleh mereka yang tidak memiliki paspor
BN (O). (rthk/bi)
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Pandemi memang belum berakhir,
pembuatan vaksin belum usai
namun beberapa fihak sudah
meributkan tentang penggunaan
vaksin dari China, sebut saja
Jerman yang menolak mentah -
mentah akan hadirnya vaksin
tersebut ke negaranya. Bahkan
sempat jadi pelemik politik segala.

Di Indonesia juga sedang
mempersiapkan vaksinasi, namun
program itu ditentang oleh IDI (
Ikatan Dokter Indonesia ), mereka
tidak setuju jika pemerintah terburu-
buru lakukan vaksinasi yang belum
resmi disarankan oleh fihak Ahli
kesehatan dunia.

Di Hong Kong, penularan covid-
19 gelombang 3 baru saja
dinyatakan usai, namun penularan
gelombang 4 sudah diambang pintu
dengan adanya pasien covid-19
yang tak diketahui asal usulnya.

Pandemi belum berakhir, jadi
tetap jaga stamina dan pola hidup
sehat dengan menghindari
keramaian - keramaian.

Diluar perkembangan vaksin,
pemerinah Hong Kong dan Indone-
sia sebenarnya sedang menuju
kebangkitan ekonomi dengan
berbagai strategi, terutama strategi
ketahanan pangan bagi warga
dengan merangkul para petani dan
UMKM yang ada di desa-desa.

Pandemibelum berakhir, ber-
bagai masalah dan rintangan akan
tetap ada disetiaplangkah perbaikan
ekonomi. Tetap semangat dan jaga
doa untuk tetap sehat.

Redaksi

CERCERCERCERCER     MINMINMINMINMIN Surat Penghapus Wajah
Dosa dari WaliyyullahBerita Indonesia - Ini cerita tentang Waliyullah yang

terkenal. Ia bernama Junaid al Bagdadi, sorang sufi
masyhur yang mempunyai banyak murid.

Selain itu, ia dikenal karomahnya yang banyak
dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang
disampaikan kepada muridnya saat yang ternyata
menuntunnya untuk bertobat.

Dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang mu-
rid dari waliyullah ini menyepi di suatu tempat di
Basrah. Tampaknya ia memang sedang
merencanakan sesuatu.

Benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat
jahat. namun sebelum niatnya terlaksana, ia
bercermin. Ketika melihat wajahnya sontak dirinya
kaget. Wajahnya berubah menjadi hitam legam

“Mengapa wajahku berubah begini,” batinnya
sambil bercermin.

Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya.
Wajahnya menjadi belang. Murid Junaid itu menjadi
pucat pasi wajahnya.

“Apa gerangan yang membuat wajahku menjadi
seperti ini,” gumamnya dalam hati. Ia pun terus
menghadap cermin.

Murid Junaid itu menjadi penasaran. Beberapa kali
wajahnya dibasuh dan dibersihkan, namun noda hitam itu
masih ada. Ia pun malu dan tidak ingin bertemu dengan
siapa pun.

Akhirnya, murid Junaid ini hanya berada di dalam rumah
sambil meratapi nasibnya itu.

“Mengapa wajahku menjadi begini,”
ratapnya setiap hari.

Namun setelah tiga hari noda hitam yang
hampir menyelimuti seluruh wajahnya itu
hilang berangsur-angsur.

Pada hari ketiga datanglah temannya
yang membawa sepucuk surat dari gurunya,
Waliyullah Junaid al Bagdadi.

Sambil menutupi wajahnya ia mengambil
surat tersebut. Setelah itu ia membaca surat
Junaid al Bagdadi yang isinya
begini,”Mengapa engkau berlaku tidak pantas
di hadapan Allah Taa’la? Selama tiga hari ini
aku  bekerja untuk menghilangkan warna
hitam yang ada di wajahmu sebagai tanda
kesalahanmu. Kemudian aku ganti seperti
wajahmu dulu.”

Setelah membaca surat itu, ia tercenung.
Dan akhirnya ia bertobat mohon ampun
kepada Allah Taa’la.(*)

5. Perhatikan sumber pencahayaan untuk
video

Sama seperti fotografi, ada atau tidaknya
cahaya sangat berpengaruh besar pada kualitas
video. Pencahayaan terbaik berasal dari cahaya
alami, seperti sinar matahari.

Tetapi, matahari tidak bersinar selama 24 jam
penuh, kan? Oleh karena itu, kamu tetap butuh
sumber cahaya lain untuk menerangi objek di
videomu.

Tidak disarankan untuk menyalakan flash
untuk menerangi objek di video, karena akan
membuat bagian depan menjadi sangat terang,
sementara background akan menjadi gelap. Kamu
bisa menambahkan extended lights seperti
memakai portable LED lights. Cahaya buatan ini
dijual bebas di pasaran dengan harga yang
terjangkau.

6. Agar kualitas audio lebih baik, tambahkan
mikrofon eksternal

Setelah tuntas membahas soal visual, kini
beralih pada audio. Merekam video dengan
smartphone menghasilkan suara yang cenderung
“apa adanya”. Misalnya, saat kamu merekam vlog
di pinggir jalan, suara-suara lain akan masuk dan
mengganggu. Contoh, suara orang bercakap-
cakap, suara mesin atau klakson kendaraan dan
sebagainya.

Agar tidak mengganggu, tambahkan mikrofon
eksternal yang bisa disambungkan ke smartphone
secara langsung. Mikrofon ini bisa menangkap
suara dengan baik dan menghasilkan output suara
yang jernih. Dengan bantuan mikrofon eksternal,
kamu tak perlu susah-susah melakukan editing
untuk mengurangi noise pada audio!

7. Tidak semua hal cocok untuk di-slow mo-
tion

Beberapa merk smartphone menyertakan opsi
merekam video dengan mode slow motion.
Tujuannya untuk menambahkan efek dramatis dan
membuat video menjadi lebih keren. But, don’t
overuse it, karena tidak semua hal cocok untuk

di-slow motion. Kamu bisa merekam video slow
motion untuk menangkap gerakan yang luput dari
mata.

Kebalikannya, ada fitur timelapse di beberapa
smartphone. Tujuannya berbanding terbalik
dengan slow motion. Timelapse berguna untuk
mempercepat video dan memperlihatkan
perubahan yang terjadi. Misalnya, perubahan
langit saat senja, dari langit yang masih terang
dan menjadi redup, lalu perlahan-lahan menjadi
gelap.
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Hong Kong, BI - Tingkat pengangguran di Hong Kong telah meningkat menjadi
6,4 persen - tertinggi dalam sekitar 16 tahun terakhir, termasuk saat Hong
Kong terkena wabah SARS dulu.

Data yang dirilis oleh pemerintah pada hari Selasa (20/10) menunjukkan
tingkat pengangguran untuk periode tiga bulan yang berakhir september telah
meningkat sebesar 0,3 poin persentase dari periode sebelumnya.

Jumlah pengangguran mencapai 259.800 pada akhir bulan lalu.
Tingkat pengangguran kota telah meningkat selama berbulan-bulan karena

pandemi menghancurkan perdagangan dan perjalanan, dari sekitar 2,9 persen
sekitar satu tahun lalu.

Pada periode Juli hingga September tahun ini, angka pengangguran untuk
sektor yang berkaitan dengan konsumsi dan pariwisata melonjak mencapai
11,7 persen, level tertinggi sejak serangan Sars pada 2003.

Sekretaris Hukum Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Chi-kwong
mengatakan angka pengangguran secara keseluruhan adalah yang tertinggi
dalam hampir 16 tahun.

“Pasar tenaga kerja memburuk untuk kuartal
ketiga tahun 2020 secara keseluruhan di tengah
gelombang ketiga epidemi lokal, terutama pada
Juli dan Agustus,” katanya dalam sebuah
pernyataan.

Tetapi menteri mengatakan dia melihat
tekanan yang dihadapi oleh pasar tenaga kerja
menunjukkan tanda-tanda stabilisasi karena
situasi pandemi lokal yang stabil bulan lalu.

Dia memperingatkan, bagaimanapun,
prospek pasar tenaga kerja lokal tetap pesimis.

“Karena situasi ekonomi secara
keseluruhan masih lemah dan pandemi global
masih berkembang, pasar tenaga kerja akan
tetap berada di bawah tekanan dalam waktu
dekat,” kata Law.

Dia mengatakan pemerintah SAR telah
meluncurkan langkah-langkah bantuan “dalam
skala yang belum pernah terjadi sebelumnya”,
untuk membantu para pekerja mempertahankan
pekerjaan mereka.(rthk/bi)

Hong Kong Alami Pengangguran Tertinggi

Hong Kong, BI – Setelah pembatasan –
pembatasan aktivitas karena pandemi covid-19,
Otoritas kesehatan Hong Kong pada hari Selasa
(20/10) kembali  melaporkan infeksi virus korona
tanpa tuan yang menyerang seorang wanita
pekerja kantoran berusia
32 tahun.

Wanita itu tinggal di
Grand Promenade di Sai
Wan Ho dan bekerja di
sebuah kantor di One Is-
land East. Dia mulai
merasa tidak enak badan
pada hari Jumat minggu
lalu dan mengunjungi
dokter swasta pada hari
Minggu.

Dr Chuang Shuk-kwan
dari Pusat Perlindungan
Kesehatan mengatakan dokter mengira gejala
pasien tidak terlihat seperti yang terkait dengan
Covid-19, tetapi menyarankan dia untuk
menjalani tes virus jika dia khawatir.

Dia mengunjungi pusat pengujian sementara
di Yau Ma Tei pada hari yang sama.

Enam anggota keluarga yang makan bersama
wanita itu dan tiga rekan kerja yang duduk di
dekatnya di kantor harus dikarantina.

Sekitar 100 rekan kerja lainnya yang bekerja
di lantai yang sama akan dites virusnya, dan pihak
berwenang telah menyarankan agar kantor
tersebut ditutup dan didesinfeksi secara
menyeluruh. (bi/rthk)

Hong Kong Kembali
Catat Infeksi Tanpa

Tuan Lagi

Dr Chuang Shuk-kwan

Hong Kong, BI – Kekerasan dalam rumah tangga
terjadi dimana-mana tidak kecuali di Hong Kong.

Seorang pria Hong Kong mengaku telah
melemparkan pembersih saluran ke mantan
istrinya karena dia terus menerus menghina
memanggilnya tua dan tidak berguna.

Pengadilan Tinggi pada Rabu mendengar
pensiunan Chow King-man, 71, menyerang
Cheung Shing-fa, 50, di tempat kerjanya pada 13
Juni tahun lalu, berulang kali menyiram wajah
dan tubuhnya dengan cairan yang sangat korosif
bahkan setelah dia melarikan diri ke toko terdekat
hingga tergelincir di lantai setengah telanjang
karena atasannya telah rusak.

Chow dilaporkan memberi tahu Cheung pada
saat itu: “Kamu pantas mendapatkan ini atas apa
yang telah kamu lakukan.”

Wanita itu menderita kerusakan mata dan luka
bakar kimiawi di lebih dari 28 persen tubuhnya,
termasuk wajah, kulit kepala, dada, punggung
dan anggota badannya, yang membutuhkan
beberapa operasi untuk pengangkatan jaringan
mati - dan pencangkokan kulit.

Seorang pejalan kaki di pusat perbelanjaan
Tin Shui Wai juga tersiram air dalam insiden
ketika Chow menabraknya saat pengejaran,
meninggalkan lecet di siku dan kaki kirinya.

Pada hari Rabu (21/10), Chow mengaku
bersalah atas satu tuduhan membuang cairan
korosif dengan maksud untuk melukai tubuh dan
penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh
permanen.

Jaksa Penuntut Umum Fergus Chau King-
fung mengatakan pasangan itu bercerai pada
2009, tetapi terus tinggal bersama putra mereka
di sebuah flat Tin Shui Wai hingga sekitar Mei
2019, dan Cheung pindah untuk tinggal dengan
pacarnya.

Pengadilan mendengar Chow pertama kali
menyerang Cheung pada 17 Mei, ketika dia
sedang menunggu kereta di peron Stasiun Kereta
Hang Mei Tsuen, dengan meninju kepalanya
dengan kedua tangan, lima kali dalam lima detik.

Kejadian pemukulan itu diakuiChow sudah
direncanakan dan mengenai seorang wanita
berusia 70 tahun yang duduk di sebelah istrinya.(*)

Mantan Suami Tega
Siksa Ibu dari Anaknya

Hong Kong, BI – Pandemi Covid telah membuat
bisnis bagi banyak perusahaan berhenti
mendadak selama 10 bulan terakhir, dengan
pertemuan skala besar dilarang dan perjalanan
global dihancurkan.

Seperti industri pameran produk Hong Kong
yang terancam gulung tikar jika pemerintah tidak
ambil peran, akan ada sekitar 15.000 orang
berisiko kehilangan pekerjaan akibat status
pusat konvensi dicopot.

Perwakilan industri mengatakan sekitar 150
perusahaan yang terlibat dalam pembangunan
backdrop dan booth untuk pameran menghadapi
bencana, karena banyak peserta pameran
memindahkan acara mereka secara online.

Kelompok tersebut menyampaikan; kecuali
pemerintah turun tangan untuk membantu, SAR
dapat kehilangan bakat serta statusnya sebagai

pusat pameran.
Dikatakan pihak berwenang harus

mensponsori pameran untuk usaha kecil dan
menengah di berbagai tempat pemerintah untuk
membantu perusahaan yang sedang berjuang.

Ray Chan, yang telah bekerja di industri ini
selama lebih dari dua dekade, mengatakan

kepada wartawan bahwa pendapatan
perusahaannya hampir nol sepanjang tahun ini
karena pekerjaan utamanya berasal dari pameran
besar di Hong Kong.

Chan mengatakan dia harus memberikan
banyak bahan konstruksi di gudangnya dan
beralih ke gudang yang lebih kecil karena
perusahaannya tidak mampu lagi membayar
sewa. Jika situasinya berlanjut, dia mungkin
harus memecat banyak staf, katanya.

Pemerintah sebelumnya telah meng-
alokasikan dana sebesar HK $ 1,02 miliar untuk
sektor pameran dan konvensi di bawah langkah-
langkah bantuan pandemi, tetapi anggota
parlemen DAB Vincent Cheng mengatakan
sebagian besar dari mereka yang berada di
industri produksi pameran tidak dapat
memperoleh manfaat dari ini.(rthk/bi)

Industri Pameran Produk HK Harapkan Bantuan
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pasien tidak terlihat seperti yang terkait dengan
Covid-19, tetapi menyarankan dia untuk
menjalani tes virus jika dia khawatir.

Dia mengunjungi pusat pengujian sementara
di Yau Ma Tei pada hari yang sama.

Enam anggota keluarga yang makan bersama
wanita itu dan tiga rekan kerja yang duduk di
dekatnya di kantor harus dikarantina.

Sekitar 100 rekan kerja lainnya yang bekerja
di lantai yang sama akan dites virusnya, dan pihak
berwenang telah menyarankan agar kantor
tersebut ditutup dan didesinfeksi secara
menyeluruh. (bi/rthk)

Hong Kong Kembali
Catat Infeksi Tanpa

Tuan Lagi

Dr Chuang Shuk-kwan

Hong Kong, BI – Kekerasan dalam rumah tangga
terjadi dimana-mana tidak kecuali di Hong Kong.

Seorang pria Hong Kong mengaku telah
melemparkan pembersih saluran ke mantan
istrinya karena dia terus menerus menghina
memanggilnya tua dan tidak berguna.

Pengadilan Tinggi pada Rabu mendengar
pensiunan Chow King-man, 71, menyerang
Cheung Shing-fa, 50, di tempat kerjanya pada 13
Juni tahun lalu, berulang kali menyiram wajah
dan tubuhnya dengan cairan yang sangat korosif
bahkan setelah dia melarikan diri ke toko terdekat
hingga tergelincir di lantai setengah telanjang
karena atasannya telah rusak.

Chow dilaporkan memberi tahu Cheung pada
saat itu: “Kamu pantas mendapatkan ini atas apa
yang telah kamu lakukan.”

Wanita itu menderita kerusakan mata dan luka
bakar kimiawi di lebih dari 28 persen tubuhnya,
termasuk wajah, kulit kepala, dada, punggung
dan anggota badannya, yang membutuhkan
beberapa operasi untuk pengangkatan jaringan
mati - dan pencangkokan kulit.

Seorang pejalan kaki di pusat perbelanjaan
Tin Shui Wai juga tersiram air dalam insiden
ketika Chow menabraknya saat pengejaran,
meninggalkan lecet di siku dan kaki kirinya.

Pada hari Rabu (21/10), Chow mengaku
bersalah atas satu tuduhan membuang cairan
korosif dengan maksud untuk melukai tubuh dan
penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh
permanen.

Jaksa Penuntut Umum Fergus Chau King-
fung mengatakan pasangan itu bercerai pada
2009, tetapi terus tinggal bersama putra mereka
di sebuah flat Tin Shui Wai hingga sekitar Mei
2019, dan Cheung pindah untuk tinggal dengan
pacarnya.

Pengadilan mendengar Chow pertama kali
menyerang Cheung pada 17 Mei, ketika dia
sedang menunggu kereta di peron Stasiun Kereta
Hang Mei Tsuen, dengan meninju kepalanya
dengan kedua tangan, lima kali dalam lima detik.

Kejadian pemukulan itu diakuiChow sudah
direncanakan dan mengenai seorang wanita
berusia 70 tahun yang duduk di sebelah istrinya.(*)

Mantan Suami Tega
Siksa Ibu dari Anaknya

Hong Kong, BI – Pandemi Covid telah membuat
bisnis bagi banyak perusahaan berhenti
mendadak selama 10 bulan terakhir, dengan
pertemuan skala besar dilarang dan perjalanan
global dihancurkan.

Seperti industri pameran produk Hong Kong
yang terancam gulung tikar jika pemerintah tidak
ambil peran, akan ada sekitar 15.000 orang
berisiko kehilangan pekerjaan akibat status
pusat konvensi dicopot.

Perwakilan industri mengatakan sekitar 150
perusahaan yang terlibat dalam pembangunan
backdrop dan booth untuk pameran menghadapi
bencana, karena banyak peserta pameran
memindahkan acara mereka secara online.

Kelompok tersebut menyampaikan; kecuali
pemerintah turun tangan untuk membantu, SAR
dapat kehilangan bakat serta statusnya sebagai

pusat pameran.
Dikatakan pihak berwenang harus

mensponsori pameran untuk usaha kecil dan
menengah di berbagai tempat pemerintah untuk
membantu perusahaan yang sedang berjuang.

Ray Chan, yang telah bekerja di industri ini
selama lebih dari dua dekade, mengatakan

kepada wartawan bahwa pendapatan
perusahaannya hampir nol sepanjang tahun ini
karena pekerjaan utamanya berasal dari pameran
besar di Hong Kong.

Chan mengatakan dia harus memberikan
banyak bahan konstruksi di gudangnya dan
beralih ke gudang yang lebih kecil karena
perusahaannya tidak mampu lagi membayar
sewa. Jika situasinya berlanjut, dia mungkin
harus memecat banyak staf, katanya.

Pemerintah sebelumnya telah meng-
alokasikan dana sebesar HK $ 1,02 miliar untuk
sektor pameran dan konvensi di bawah langkah-
langkah bantuan pandemi, tetapi anggota
parlemen DAB Vincent Cheng mengatakan
sebagian besar dari mereka yang berada di
industri produksi pameran tidak dapat
memperoleh manfaat dari ini.(rthk/bi)

Industri Pameran Produk HK Harapkan Bantuan
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Belanda, BI – Pemerintah Belanda
melalui Menteri Luar Negeri Stef Blok
dan Menteri Pertahanan Ank Bijleveld
membenarkan adanya tawaran dari
pemerintah Belanda sebagai rasa empati
terhadap penduduk Indonesia yang
pernah di eksekui mati oleh para
leluhurnya dimasa kemerdekaan antara
1945 hingga 1950.

Dalam surat pemberitahuannya
kepada pemerintah Indonesia Belanda
menjanjikan ganti rugi sebesar 5.000
euro atau sekira Rp 86 juta kepada anak-
anak yang ayahnya terbukti dieksekusi
oleh Belanda pada periode itu.

“Anak-anak yang dapat mem-
buktikan ayah mereka adalah korban
dari eksekusi semena-mena sebagaimana
diuraikan... berhak mendapatkan kompensasi,”
kata dua menteri Belanda (19/10/20).

Brasil, BI -  Presiden Brasil Jair Bolsonaro menolak
rencana pembelian 46 juta dosis vaksin virus co-
rona buatan China. Penolakan in memicu
kekhawatiran karena rencananya
pembelian itu akan diuji di negara
bagian di Brasil.

“Orang-orang Brasil tidak akan
menjadi kelinci percobaan,” tulisnya
di akun media sosial seraya
mengatakan jika uji klinis vaksin
corona belum menyelesaikan
permasalahan. “Keputusan saya
adalah tidak membeli vaksin sema-
cam itu [buatan China],” tulisnya lagi.

Mengutip Associated Press, Blsonaro menuduh
rival-rivalnya telah mempromosikan narasi terorisme
sejak dimulainya pandemi dengan menyepakati
pembelian vaksin corona dari China. Kementerian
Kesehatan Brasil pada Senin (19/10) mengeluarkan
dokumen yang mengonfirmasi pembelian vaksin
corona kerjasama Butantan dengan Sinovac dengan
harga perkiraan per dosisnya US$10,3.(cnn)

Belanda Tawarkan Ganti Rugi Untuk Anak
Yang Ayahnya Dibunuh

Ditambahkan hingga kini belum jelas berapa
orang yang akan mengajukan permintaan ganti
rugi berdasarkan skema baru tersebut.

Pemerintah, menurut kedua
menteri itu, juga tidak akan
mengajukan banding atas
keputusan pengadilan pada
Maret lalu yang memberikan
ganti rugi kepada janda dan anak
dari 11 pria yang dieksekusi di
Sulawesi Selatan antara tahun
1946 hingga 1947.

Kini pemerintah menawarkan
“instrumen yang dapat diakses “
kepada anak-anak korban.

Mereka yang mengajukan
ganti rugi harus memenuhi
sejumlah persyaratan, antara lain
bukti bahwa ayah mereka
memang dibunuh dalam eksekusi

yang terdokumentasikan dan juga dokumen yang
membuktikan mereka anak dari ayah yang
dibunuh. (bi/cnn)

Presiden Brasil Tolak
Beli Vaksin Corona

Buatan China

Paus Fransiskus Dukung Aturan Legalkan
Pasangan Sesama Jenis

ikatan sipil pasangan sesama jenis.
Namun, ini adalah pertama kalinya dia
secara langsung menyatakan duku-
ngannya.

Saat menjabat Uskup Agung Buenos
Aires, Paus Fransiskus menganjurkan
ikatan sipil pasangan sesama jenis
sebagai alternatif, di tengah perdebatan
di Argentina tentang usulan melegalkan
pernikahan sesama jenis.

Komentar Paus Fransiskus berbeda
dari pendahulunya, Paus Benediktus
XVI, yang menyebut homoseksualitas
sebagai “kejahatan moral intrinsik”.

Pastor Yesuit, James Martin, yang
berupaya supaya gereja mau menerima kaum
Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer
(LGBTQ) mengatakan para uskup dari banyak
negara, termasuk beberapa di Amerika Serikat
dan Polandia, yang menentang ikatan sipil harus
memikirkan ulang posisi mereka.

“Dia (Paus) menciptakan ruang baru bagi
orang-orang LGBT... Dia mengatakannya
dengan sangat jelas. Bukan hanya karena dia

mentolerirnya. Dia mendukungnya,” kata Mar-
tin kepada Christine Amanpour dari CNN, Rabu
(21/10).

Di AS, Uskup Thomas Tobin dari Provi-
dence, Rhode Island, meminta klarifikasi lebih
lanjut dari Vatikan dan mengatakan bahwa
komentar Paus Fransiskus bertentangan
dengan ajaran gereja tentang persatuan
sesama jenis.

“Gereja tidak dapat mendukung penerimaan
hubungan yang secara objektif tidak bermoral,”
kata Thomas dalam sebuah pernyataan.

“Individu dengan ketertarikan sesama jenis
adalah anak-anak Tuhan yang terkasih dan
harus memiliki HAM dan hak sipil mereka yang
diakui dan dilindungi oleh hukum. Namun,
legalisasi serikat sipil mereka, yang berusaha
untuk mensimulasikan pernikahan suci, tidak
dapat diterima,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik
untuk Keuskupan Agung New York, Ed
Mechmann, mengatakan komentar Paus Fran-
siskus sebagai kesalahan serius yang dapat
menyebabkan banyak kebingungan.

“Dalam hal ini, saya pikir kita harus mengakui
bahwa Bapa telah keliru. Umat Katolik tidak dapat
mempromosikan legalisasi ikatan pasangan
sesama jenis. Tapi kita juga harus jelas bahwa
dia tidak mengubah ajaran Gereja tentang
homoseksualitas atau serikat pasangan ikatan
jenis dengan cara apa pun,” ujarnya. (ans/ayp)

Vatikan, BI -  Pemimpin Gereja Katolik
Vatikan, Paus Fransiskus, mendu-
kung pembuatan landasan hukum
yang mengatur tentang ikatan hubu-
ngan pasangan sesama jenis.

Paus Fransiskus menyampaikan
pernyataan itu dalam film Fransesco,
sebuah dokumenter yang disutradarai
oleh pembuat film asal Rusia, Evgeny
Afineevsky, yang ditayangkan perda-
na di Festival Film Roma, Rabu (21/
10).

“Orang homoseksual memiliki hak
untuk berada dalam sebuah keluarga.
Mereka adalah anak-anak Tuhan dan
memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada
yang harus dibuang atau dibuat sengsara
karenanya,” kata Paus dalam film tersebut
seperti yang dilaporkan Catholic News Agency
dan dikutip CNN, Kamis (22/10).

“Apa yang harus kita buat adalah undang-
undang ikatan sipil. Dengan cara itu, mereka
dilindungi undang-undang,” tambahnya.

Menurut situs web film tersebut, film itu juga

mengeksplorasi karya dan pandangan Paus
Fransiskus dalam masalah lain, termasuk
perubahan iklim, migrasi, dan kesetaraan
ekonomi. Dokumenter Fransesco akan tayang
perdana di kawasan Amerika pada Minggu
mendatang, selama Festival Film SCAD Sa-
vannah.

Dalam wawancara sebelumnya, Paus
Fransiskus menuturkan dia tidak menentang

Amerika, BI - Mantan Presiden Amerika
Serikat, Barack Obama, meminta warga
untuk memilih pasangan capres-
cawapres dari Partai Demokrat, Joe
Biden-Kamala Harris, dalam pemungu-
tan suara pada 3 November mendatang.

Dia juga mengecam Presiden Donald
Trump terkait penanganan terhadap virus
corona, kerusuhan rasial, dan gaya
kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan Obama dalam
pidato di kampanye Joe Biden di Phila-
delphia. Seperti dilansir Associated
Press, Kamis (22/10), Obama menyam-
paikan kecaman kepada Trump sambil mendesak
warga kulit hitam dan pemilih lainnya untuk tidak
absen dalam pemungutan suara.

“Pemilu ini menuntut setiap dari kita untuk

berperan. Apa yang kita lakukan dalam
13 hari ke depan akan menjadi masa-
lah selama beberapa dekade
mendatang,” kata Obama.

“Fakta bahwa kita tidak men-
dapatkan seratus persen dari apa yang
kita inginkan dengan segera bukanlah
alasan yang baik untuk tidak memilih,”
lanjut Obama.

Kunjungan Obama ke Philadelphia
menggarisbawahi pentingnya Pennsyl-
vania, negara bagian yang paling sering
dikunjungi Biden saat kampanye.
Trump juga memprioritaskan negara

bagian tersebut. Tim sukses Trump pun mengakui
bahwa dia akan sulit menang jika tidak mampu
meraup 20 persen suara di negara bagian itu.

Pada Rabu kemarin, Trump berada di Erie, Penn-

sylvania. Dia juga mencoba meraih dukungan untuk
pilpres dari penduduk setempat.

Obama berhasil meraup suara mayoritas di kota
itu dalam dua kali pilpres. Dia juga mencoba memikat
para pemilih yang mungkin kecewa terhadap Trump,
dan ‘menjual’ citra Biden dan Harris sebagai
politikus yang santun dan dapat memenuhi harapan
mereka. “Amerika adalah tempat yang baik dan
layak, tapi kami baru saja melihat begitu banyak
omong kosong dan keributan sehingga terkadang
sulit untuk diingat,” katanya.

“Saya meminta Anda untuk mengingat seperti
apa negara ini... Saya meminta Anda untuk percaya
pada kemampuan Joe dan kemampuan Kamala
untuk memimpin negara ini keluar dari masa-masa
kelam ini dan membantu kami membangunnya
kembali dengan lebih baik,” imbuh Obama.

Selama pidatonya dan pada pertemuan dengan

pria kulit hitam, Biden menyampaikan rencana Partai
Demokrat untuk menghadapi virus corona sambil
menangani ketegangan sosial dan ekonomi negara,
termasuk kesenjangan yang berakar pada rasisme.

“Saya sangat yakin pada Joe Biden dan Ka-
mala Harris yang mengelilingi diri mereka dengan
orang-orang yang serius, yang tahu apa yang mereka
lakukan, yang mewakili semua orang dan kami
kemudian dapat menggali diri sendiri dari lubang
ini,” tutur Obama.

Empat tahun lalu, Obama juga menyampaikan
argumen penutup kampanye Hillary Clinton di Phila-
delphia. Saat ini, dengan meningkatnya kasus Covid-
19, simpatisan yang menghadiri orasi itu jauh lebih.

“Kami tidak bisa berpuas diri. Saya tidak peduli
dengan jajak pendapat. Ada banyak polling untuk
terakhir kali. Tidak berhasil karena banyak orang
tinggal di rumah dan menjadi malas dan berpuas
diri. Tidak kali ini. bukan pada pemilihan ini,” kata
Obama, menyoroti kekalahan Clinton atas Trump di
Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin pada 2016
lalu. (ans/ayp)

Obama Rayu Penduduk AS Pilih Joe Biden

Jair Bolsonaro
Presiden Brasil

Barack Obama
Mantan Presiden
Amerika Serikat
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Wapres Usul Adakan Gerakan Wakaf Tunai

SULTRA, BI – Masyarakat Kabupaten
Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra), khususnya di Desa Tinabite,
Kecamatan Lantari Jaya, menyambut
gembira peresmian pabrik gula oleh
Presiden Joko Widodo. Pabrik tersebut
dibangun salah satu investor pribumi di
Tanah Air.

Salah satu tokoh masyarakat
Bombana, H.M. Zain A.R., menyatakan
rasa syukur dan bangga kepada pihak
investor yang telah membangun lokasi
perkebunan tebu sekaligus dengan pabrik
gula di desanya. Hal itu telah memberi
kemajuan besar bagi daerah dan
masyarakat.

”Yang pasti bahwa dengan hadirnya
perkebunan tebu dan sekaligus industri pabrik
gula di desa ini, telah membuka lapangan kerja
bagi putra-putri masyarakat Bombana khususnya,
dan Sulawesi Tenggara pada umumnya,” kata

 Bombana Sambut Gembira Peresmian Pabrik Gula

Zain seperti dilansir dari Antara pada Kamis (22/
10).

Hal senada diungkapkan Kepala Desa
Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Hasanuddin
Sapron. Dia mengatakan, keberadaan kawasan
perkebunan tebu yang dirintis sejak 2016 dan

pembangunan pabrik gula dibangun
pada 2018 telah banyak mengubah
kemajuan masyarakat di desanya.

”Dulu sebelum ada perkebunan dan
pabrik gula ini, wilayah ini sangat sepi.
Sekarang Alhamdulillah dengan
adanya industri ini aktivitas
masyarakat ramai, sekaligus banyak
warga dari luar Bombana datang untuk
bertamasya di daerah ini,” ujar
Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Joko
Widodo, saat meresmikan pabrik gula
di Bombana menyebut, investasi untuk
membuka kebun tebu dan pabrik gula

terintegrasi tersebut merupakan sebuah
keberanian yang patut diapresiasi. Pabrik dengan
kapasitas produksi yang tergolong besar di Indo-
nesia itu dioperasikan PT Prima Alam Gemilang
dengan teknologi modern yang didukung
otomatisasi.

”Ini adalah sebuah keberanian. Keberanian
membuka sebuah investasi dan usaha di tempat
ini. Ini yang harus kita apresiasi dan hargai.
Dimulai tiga tahun lalu dan sekarang selesai dan
sudah berproduksi,” ujar Presiden Jokowi.

Selain keberanian tersebut, menurut presiden,
investasi tersebut nyatanya mampu menyerap
ribuan tenaga kerja lokal. Dalam operasinya,
kebun dan pabrik itu dapat menyerap maksimal
15.000 tenaga kerja.

”Membuka industri, membuka pabrik gula, dan
yang paling penting membuka lapangan kerja bagi
masyarakat. Ini poin yang paling penting,” kata
Jokowi.

Kehadiran Presiden di Sulawesi Tenggara,
selain meresmikan pabrik gula di Bombana
yang terletak sekitar 170 Km arah selatan dari
Kota Kendari, juga meresmikan penggunaan
proyek nasional jembatan Teluk Kendari yang
menelan anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih.
(jawapos)

JAKARTA,BI - Wakil Presiden
Ma’ruf Amin, mengusulkan Gerakan
Nasional Wakaf Tunai (GNWT)
yang berperan untuk memperluas
partisipasi masyarakat dalam
mengumpulkan dana sosial dalam
percepatan pembangunan nasional
dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Ma’ruf menjelaskan, hal
tersebut telah disetujui oleh
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya, gerakan tersebut akan
melibatkan semua masyarakat dari berbagai
lapisan termasuk para pejabat negara.

“Ini akan kita launching nanti dan melibatkan
semua yang mengaku muslim, mulai dari
presiden, wapres, menko-menko, menteri
sampai ke kepada semua pejabat (seperti)
gubernur, bupati,” ujarnya secara virtual, Kamis

(22/10).
Ma‘ruf menjelaskan, wakaf

sendiri merupakan salah satu bentuk
sedekah jariyah yang dalam agama
Islam pahalanya tidak pernah
terputus.

“Orang kalau meninggal dunia
amalnya putus, kecuali tiga yang
salah satunya itu sedekah yang terus
mengalir. Kata ulama itu wakaf,
karena modalnya tidak akan boleh
hilang,” ucapnya.

Melalui gerakan wakaf tersebut,
Ia berharap wakaf tunai yang dikumpulkan oleh
masyarakat dapat terkumpul dan dimanfaatkan
untuk program pembangunan dan pemulihan
ekonomi, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan warga.

Ma‘ruf menyebut, Wakaf akan terus
berkembang, diinvestasikan menjadi dana abadi

yang tidak boleh berkurang bamun manfaatnya
akan terus berkembang. Hal ini dalam rangka
pengembangan dana sosial masyarakat.

“Itu yang insya Allah akan kita kembangkan
dalam upaya pengembangan zakat ini.
pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai
tersebut memerlukan inovasi dan kreatifitas
untuk dapat menghasilkan,” jelasnya.

Untuk dapat mewujudkannya, Ma‘ruf
menambahkan, salah satu upaya yang dapat
dilakukan saat ini ialah dengan meningkatkan
literasi umat Islam terkait pentingnya wakaf.
Menurut dia, literasi masyarakat beragama Is-
lam terhadap wakaf masih lebih rendah
dibandingkan zakat.

“Persepsi masyarakat terhadap wakaf
selama ini ialah hanya wakaf tanah, padahal
wakaf sebenarnya tidak harus berupa benda
tidak bergerak, tetapi juga bisa berupa uang
dan surat berharga,” tutupnya. (JP)

Ma’ruf Amin
Wakil Presiden

JAKARTA, BI - Ketua DPR RI Puan Maharani
mengatakan, Hari Santri Nasional adalah wujud
penghormatan atas jasa para santri dalam
perjuangan meraih kemerdekaan.

Puan berharap peringatan Hari Santri menjadi
momentum untuk terus menjaga persatuan dan
menguatkan gotong royong, dalam menghadapi
berbagai tantangan saat ini dan masa depan.

“Semoga keteladanan para santri dan jihad
cinta Tanah Air menjadi semangat yang nyalakan
cita-cita kita untuk terus gotong royong membangun
Indonesia,” kata Puan kepada wartawan, Kamis
(22/10).

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan,
Hari Santri Nasional yang ditetapkan melalui
Keppres No. 22 Tahun 2015 didasari pada fatwa
Resolusi jihad untuk mempertahankan
kemerdekaan Republik Indonesia.

Resolusi Jihad merupakan fatwa yang
dicetuskan KH Hasyim Asy’ari bersama kiai-kiai
lainnya untuk merespons pertanyaan Presiden
Soekarno mengenai hukum membela tanah air.

“Semangat ini harus kita kuatkan kembali,
yakni kebersamaan menghadapi pandemi Covid-
19,” ujar Puan. “Kami di DPR RI berharap para
santri mau dan mampu berperan sebagai agen
perubahan,” tambahnya.

Puan menegaskan, semua elemen masyarakat
harus bergotong-royong untuk dapat menghadapi
pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah
para santri yang menjadi elemen penting menjaga
nilai-nilai gotong royong menghadapi persoalan
tersebut. “Seluruh elemen masyarakat, termasuk
para santri, menjadi faktor penting dalam
mengendalikan kasus Covid-19,” ungkapnya.

Puan menyampaikan, DPR RI berkomitmen
mendukung pesantren melalui fungsi dan tugasnya.
Salah satu produk legislasi yang diharapkan dapat
mendukung jalannya proses pendidikan di
pesantren adalah UU tentang Pesantren dan
pemerintah didorong segera menerbitkan aturan
turunan undang-undang tersebut.(jawapos)

Puan Berharap Santri
jadi Agen Perubahan

JAKARTA,BI  – Vaksin Covid-19 dari 3 perusahaan
Tiongkok sudah tersedia untuk 9,1 juta orang di
tanah air. Yakni vaksin dari Sinovac, Sinopharm,
dan CanSino. Pemerintah pun menargetkan
pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada No-
vember dan Desember setelah diberikan Izin
Penggunaan Darurat oleh Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta
Kementerian Agama.

Tapi di sisi lain, uji klinis fase III yang sedang
berlangsung di Bandung oleh peneliti Universitas
Padjajaran baru akan selesai pada Desember
mendatang. Karena itu, para dokter bersuara agar
pemerintah jangan tergesa-gesa melakukan
vaksinasi. Para dokter meminta agar vaksin Covid-
19 harus lolos semua tahapan uji. Termasuk uji
klinis fase III. Jangan tergesa-gesa. Utamakan
keamanan dan efektivitas.

Seperti diungkapkan Organisasi Perhimpunan
Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pada dasarnya
PDPI mendukung proses inisiasi dan pengadaan
vaksin Covid-19.

Namun, PDPI mengimbau agar setiap jenis

vaksin yang masuk ke Indonesia harus melewati
uji klinis pada populasi Indonesia sebelum
disuntikkan ke orang. PDPI juga mengimbau, setiap
jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia
sudah mendapat persetujuan BPOM.

Sehingga, PDPI menilai bahwa Kementerian
Kesehatan perlu untuk menyampaikan syarat-
syarat terkait indikasi penerima vaksin yang resmi
dari pemerintah. Selain itu, PDPI memohon pada
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI)

agar dapat membuat panduan atau pedoman
pemberian vaksin Covid-19 yang dapat dijadikan
pegangan bagi anggota dalam pemberian vaksinasi.

Permintaan para dokter paru tersebut
ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDPI
dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K) dan juga sudah
dikonfirmasi oleh JawaPos.com, Kamis (22/10)
pada Ketua Pokja Bidang Infeksi PDPI dr. Erlina
Burhan, Sp.P (K).

Suara senada juga disampaikan oleh
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Indonesia (PAPDI). Para dokter mendukung upaya
pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19,
salah satunya dengan program vaksinasi.

PAPDI juga berterima kasih kepada pemerintah
yang telah berusaha mengadakan vaksin ini untuk
masyarakat dan tenaga kesehatan. Untuk mencapai
hasil yang baik dari program vaksinasi tersebut
diperlukan persiapan yang baik pula, yaitu vaksin
yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas,
keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji
klinis sesuai dengan tahapan pengembangan
vaksin baru.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan
waktu yang cukup sehingga tidak perlu tergesa-
gesa sambil terus mengingatkan kepada
masyarakat untuk tetap menjalankan protokol
kesehatan,” begitu bunyi pernyataan surat PAPDI
yang ditandatangani oleh Ketua Umum dr.Saily A
Nasution, SpPD dan Sekjen PAPDI dr.
Eka.Ginanjar, SpPD. (jawapos)

 Dokter Kompak Minta Vaksin Covid-
19 Jangan Buru-buru Disuntikkan



NASIONAL 07  EDISI 208/OKTOBER/2020

Malang, BI  - Libur panjang akhir
Oktober mendatang mengundang
dilema. Di satu sisi industri pari-
wisata Malang butuh sebanyak-
banyaknya kunjungan wisatawan,
sementara di sisi lain kunjungan
banyak wisatawan dikhawatirkan
bisa menimbulkan ledakan kasus
baru Covid-19 di Malang.

Data kasus Covid-19 di Malang
dalam satu bulan terakhir cenderung
melandai. Zona merah pun sudah
berganti jadi zona oranye. Namun
warna itu bisa kembali seperti semula bila
situasi dan kepatuhan warga kembali tak
terkontrol.

Wali Kota Malang, Sutiaji (20/10) menga-
takan, saat rapat koordinasi bersama, Pemprov
Jawa Timur menyampaikan kekhawatiran ada
ledakan kasus baru Covid-19 di Malang Raya
dan Banyuwangi.

Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan
Kabupaten Malang) dan Banyuwangi
merupakan destinasi favorit pelancong.
Diperkirakan saat masa cuti bersama pada 28
Oktober - 1 November banyak akan banyak

menerima kedatangan wisatawan.
Masyarakat pun diimbau tetap

waspada demi mencegah penye-
baran Covid-19. Agar sepulang
berpelesir tidak meninggalkan atau
membawa virus corona baru.

“Jangan terlena karena sudah
zona oranye. Di daerah lain ada yang
sudah oranye jadi merah lagi,” ujar
Sutiaji.

Ia menyebut ada masukan agar
pengelola hotel menyediakan
makanan. Agar tamu tetap

mengkonsumsi makanan di dalam tanpa perlu
kontak keluar. Ini sebagai salah satu cara
meminimalisir upaya penyebaran. Meski itu
belum menjamin sepenuhnya.

Pengelola hotel dan tempat wisata pun
harus patuh protokol. Kuota pengunjung tetap
harus sesuai aturan yakni 50 persen dari
kapasitas. Mengurangi potensi interaksi antar
pengunjung dalam jarak terlalu dekat. Demi
menekan penyebaran Covid-19 di Malang Raya.

Sutiaji juga menyebutkan jika  tingkat
kesembuhan pasien mencapai 87 persen.
(BI/lip.6)

Walikota Waspada Ledakan Kasus
Covid-19 Saat Liburan Ini

JAKARTA,BI - Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong
adanya kerangka pemulihan ekonomi
jangka panjang untuk wilayah ASEAN dan
Global secara menyeluruh, khususnya
pada bidang pangan dan kehutanan.

Pemulihan perlu dilakukan mengingat
sektor pangan adalah kebutuhan utama
yang harus dijaga bersama, terutama dalam
situasi pandemi Covid 19.

“Langkah kita dalam menyusun
ASEAN Comprehensive Recovery
Framework (ACRF) menjadi bukti
keseriusan Indonesia dalam menciptakan
ASEAN yang sehat dan ASEAN yang
produktif,” ujar Sekretaris Jenderal Kementan

Peran Petani Dalam Pemulihan Pangan dan Ekonomi

Momon Rusmono mewakili Mentan SYL dalam

pertemuan dengan Menteri Kehutanan
ASEAN (AMAF) ke-42 (22/10).

Momon menjelaskan bahwa selama ini
Kementan sudah berperan aktif dalam
pencapaian ketahanan pangan regional dan
global, khususnya dalam kerangka kerja
sama ASEAN. Bahkan, pemerintah terus
mendorong peran penting sektor pertanian
dalam menciptakan lapangan pekerjaan di
pedesaan serta meningkatkan pendapatan
keluarga petani.

“Peran petani dalam pemenuhan
pangan bagi lebih dari 273 juta jiwa
masyarakat Indonesia sangat vital. Oleh
karena itu, Nilai Tukar Petani naik sebesar

101,66 jika dibandingkan dengan NTP Agustus

2020 yang hanya sebesar 100,65,” ungkapnya.
Pihaknya menambahkan, saat ini Kementan

juga telah menerapkan kebijakan Empat Cara
Bertindak dalam rangka menjaga ketersediaan
pangan di era new normal. Salah satunya dengan
meningkatkan kapasitas produksi dan cadangan
pangan.  “Kemudian ada juga diversifikasi pangan
lokal berbasis kearifan lokal serta memanfaatkan
pekarangan dan lahan marginal serta
pengembangan pertanian modern,” tambah
Momon.

Diketahui, agenda pertemuan ini dilaksanakan
secara back to back dengan pertemuan AMAF
plus Three ke-20 dengan melibatkan China,
Jepang, dan Korea serta pertemuan AMAF ke-6
yang mengikutsertakan India.(*/jpnn)

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono

NTT, BI - Sempat vacum karena pandemi,
Herman Meang, perajin bambu disabilitas di
pedalaman NTT mulai mengumpulkan tenaga
dan bangkit lagi. (Liputan6.com/ Jhon Gomes)

Liputan6.com, Sikka - Pandemi Covid-
19 memukul telak sektor perekonomian
nasional. Tak sedikit perusahaan yang
terpaksa bangkrut lantaran tak mampu
menjalanan roda produksi secara maksimal.
Tak terkecuali Herman Meang, seorang
perajin bambu di sebuah desa di Sikka, NTT.

Sebelum pandemi melanda, halaman
rumah yang diubah menjadi bengkel kerajinan
bambu di Desa Nelle Barat, Kecamatan
Nelle, Kabupaten Sikka, selalu tampak sibuk.
Pesanan kerajinan bambu menunggu antrean untuk
segera dituntaskan. Namun pandemi Covid-19
memaksa usaha kerajinan bambu itu terhenti.

Usai vacum sejak Maret hingga September
2020 karena pandemi Covid-19, Herman memulai
lagi membuka usaha kerajinan mebel miliknya. Atas
bantuan Bumdes Teguh Mandiri Kecamatan Nele,
dirinya membuka usaha berbagai kerajinan bambu.

Tapi siapa yang sangka, Herman Meang yang
mahir membuat kerajinan bambu itu ternyata punya
keterbatasan fisik sejak kecil. Tak seperti anak
pada umumnya, sejak usia dini dirinya tak bisa
berjalan dengan normal.

Menjadi perajin mebel berbahan dasar bambu
sudah dilakoninya sejak 1992, usai mengikuti
pelatihan dari dinas Sosial Kabupaten Sikka.
Namun pengerjaan produk dari bambu itu masih

dilakukan sendiri di rumahnya dan saat itu
hasilnya masih dijual di lingkaran keluarga
sendiri. “Saya dulu masih kerja sendiri.
Semua produk kerajinan dari bambu saya
bisa kerjakan seperti kursi, meja dan lampu
dan lain-lainya. Intinya produk yang saya
kerjakan tergantung dari para pemesan.
Sudah banyak produk yang saya buat dan
telah terjual,” katanya.

Keponakannya kerap membantu Herman
membuat kerajinan mebel. Namun saat dirinya
sekolah, Herman terpaksa mengerjakannya
seorang diri. “Bila ada pemesanan mebel
yang cukup banyak, dalam sebulan pasti saya

harus berbagi dengan teman-teman saya, kadang
saya kerjakan tiga set, teman saya kerjakan dua
set. Ini tergantung pemesanan,” katanya.

Satu set meja dan kursi membutuhkan paling
tidak 10 batang bambu. Satu bambu dibeli dari
petani lokal seharga Rp15 ribu.

Sekarang usaha mebel bambu milik Herman
Meang tidak hanya diminati pembeli di sekitar
Kabupaten Sikka saja, tetapi juga dari luar Sikka,

seperi di Flores Timur dan Kupang.

Bumdesa Teguh Mandiri
Herman mengaku merasa terbantu usai

bergabung dengan Bumdes Teguh Mandiri. Saat
ini dia merasa tidak bekerja sendirian lagi.

“Dulu saya masih sendiri kerjakan. Tetapi
sekarang, dengan adanya Bumdes ini saya merasa
terbantu karena ada beberapa orang. Jadi satu
minggu itu, saya biasa kerjakan satu set. Itupun
juga tergantung dari model yang diinginkan
pemesan. Untuk sekarang pesan paling banyak
kursi, meja, tempat tidur dan tirai,” katanya.

“Jadi kami hanya kerja saja. Bahan baku itu
disediakan oleh Bumdes sampai tingkat
pemasaran. Kadang-kadang pemesan yang datang
langsung ke bumdes untuk pesan produk kerajinan
bambu ini,” tambahnya. Keterbatasan fisik tak
menghalangi dirinya untuk terus berkarya. Bahkan
tak jarang juga Herman berbagi kiat kepada orang
lain untuk bisa membangun usaha kerajinan bambu.
Dirinya kerap mengisi palatihan ke berbagai daerah
dan masuk ke desa-desa.(*)

Herman Meang, Perajin Bambu yang Bangkit Saat Pandemi

JAKARTA, BI - Tim peneliti Pusat Penelitian
Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi
dan Bisnis  (FEB) Universitas Brawijaya, Jawa
Timur merilis hasil kajian mengenai kenaikan
harga rokok.

Kebijakan Kenaikan harga rokok baik melalui
kenaikan harga jual eceran (HJE) maupun
pengenaan atau kenaikan cukai rokok yang
ditetapkan pemerintah, tidak efektif menurunkan
jumlah perokok usia dini, dan prevalensi stunt-
ing.

Adapun faktor utama penyebab perokok usia
dini adalah lingkungan di dalam dan luar rumah,
keingintahuan si anak, pengendali stres, dikuti
dengan tingkat pendidikan ayah atau orang tua
yang rendah.

“Faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah
perokok usia dini antara lain tingkat pendidikan
orang tua khususnya ayah yang rendah serta
adanya anggota keluarga yang merokok,” papar
anggota peneliti PPKE Universitas Brawijaya
Malang Jawa Timur Imanina Eka Dalilah.

Sementara, Joko Budi Santoso menyebut
industri hasil tembakau (IHT) memiliki peran
penting dalam menyumbang penerimaan negara
melalui cukai hasil tembakau yang mencapai lebih
dari Rp150 triliun pertahun  selama 5 tahun terakhir.

Selain itu, IHT yang bersifat padat karya

mampu menyerap jutaan tenaga kerja dalam
rantai produksi maupun distribusi.

Lebih lanjut Tim Peneliti dari PPKE Univer-
sitas Brawijaya memaparkan, kebijakan kenaikan
tarif cukai dan kenaikan harga rokok yang
beberapa kali dilakukan pemerintah nyatanya
tidak searah dengan trend jumlah perokok usia
dini dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah penurunan volume produksi rokok
dan penurunan jumlah pabrikan rokok yang
signifikan, jumlah perokok usia dini meningkat
dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.

“Hal ini mengindikasikan kebijakan
pemerintah melalui kenaikan harga rokok
berpotensi tidak efektif menurunkan jumlah
konsumsi rokok.

Kebijakan tersebut justru bisa mengancam
keberlangsungan IHT yang memiliki peran
strategis bagi perekonomian nasional,” ucap
Joko.

Dalam melakukan penelitian dan kajiannya,
pihak PPKE Universitas Brawijaya menggunakan
metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Metode kuantitatif digunakan untuk
menganalisis perilaku merokok pada usia dini
dan prevalensi stunting, sedangkan metode
kualitatif digunakan dalam analisis perilaku
merokok pada ibu hamil. (chi/jpnn)

Peneliti UNAIR Berikan Hasil
Kajian Terkait Cukai dan Perokok

Sutiaji
Wali Kota Malang
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Jakarta, BI - Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, Benny Rhamdani melakukan
audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Wishnutama, di Kantor Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(19/10).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP2MI
menyampaikan potensi Pekerja Migran Indone-
sia (PMI) untuk dioptimalkan menjadi duta wisata
yang akan mempromosikan wisata Indonesia di
negara-negara penempatan.

“Saya memiliki ide, bahwa sekarang sudah
terjadi perubahan nomenklatur dari BNP2TKI
menjadi BP2MI. Istilah TKI juga berubah menjadi
PMI. Mereka ini adalah pejuang Negara,”
jelasnya.

Menurut Benny, saat ini harus dijelaskan
bagaimana persepsi publik bisa berubah secara
total terhadap PMI karena mereka ini adalah aset
Negara. Tidak hanya PMI, ketika bekerja mereka
bisa menjadi Duta Wisata untuk memasarkan
destinasi pariwisata Indonesia.

Selain Itu, devisa yang dihasilkan PMI juga
sangat besar yaitu 159.6 Triliun. Lanjut Benny, ini
juga tidak jauh berbeda dengan potensi devisa
dari sektor pariwisata sebesar 280 triliun.

“Jumlah PMI yang banyak mencapai 270.000
menjadi potensi yang sebagai duta pariwisata In-
donesia, mengenalkan budaya dan pariwisata In-
donesia,” ujarnya.

Benny menuturkan, sebagai bangsa yang
merdeka, kedudukan warga Indonesia setara
dengan bangsa lain. Karena itu, menjadi duta
pariwisata dan duta bela negara di mata dunia
sangat relevan.

PMI Berpotensi Jadi Duta Wisata

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani (kiri) melakukan audiensi
dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama (kanan, masker hitam).

“Jumlah PMI yang bekerja di luar negeri
lumayan banyak. Mereka berhadapan langsung
dengan pemberi kerja, termasuk rekan kerja yang
berbeda kebangsaan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Benny, saat menjalani
pekerjaan di negara penempatan, pihaknya
meminta PMI dapat menerapkan sikap saling

menghargai dan mentaati adat istiadat Negara
penempatan.

“PMI kita sangat dikenal dan sigap dalam
bekerja. Banyak Negara penempatan menyukai
PMI, karena itu saya rasa pas dan tepat jika PMI
diselamatkan menjadi duta Wisata,” ungkapnya.**
(Humas BP2MI)

Taipei, BI – Sudah dua kali Asosiasi majikan
bersama gabungan asosiasi penyandang cacat
melakukan aksi protes ke depnaker terkait
peraturan “zero cost” mendapatkan reaksi per-
tentangan. Pertama pada
bulan agustus lalu dan yang
kedua pada rabu (21/10)
kemarin.

Taiwan termasuk yang
menentang peraturan baru
terkait biaya penempatan
Pekerja Migran Indonesia
yang dibebankan secara
keseluruhan terhadap em-
ployer.  Menaker Taiwan Xu
Mingchun mengatakan bahwa pihaknya masih
terus memahami dan mengungkapkan posisi kami
(majikan Taiwan) melalui jalur diplomatik {21/10].

Selain itu, peraturan yang diumumkan sepihak
oleh pemerintah Indonesia dan akan diterapkan
mulai awal tahun depan, Xu Mingchun juga
mengatakan jika pemerintah Indonesia tersebut
diberlakukan pada semua negara yang
berkepentingan dengan tenaga kerjanya, termasuk
Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.

“Saya berharap dengan diberlakukannya
peraturan tentang biaya PMI dibebankan ke
majikan, pemerintah Indonesia dapat memper-
timbangkan hak dan kepentingan majikan Taiwan
dan peluang kerja pekerja migran, “jelas Xu
Mingchun. (bi)

Taiwan Akan
Berlakukan Peraturan
Baru Mulai Januari

Meski di Protes

TAIWAN, BI – Tercatat hingga bulan Mei 2020 lali
jumlah pekerja perawat pasien rumah tangga di
Taiwan sekitar 250.000, dimana hampir 80%
diantaranya adalah PMI. Sementara jumlah pekerja
migran ilegal berkisar 53.000 orang, jumlah PMI
yang ilegal mencapai 23.000 atau 44% dari jumlah
keseluruhan.

Menyoal diberlakukannya peraturan baru
terkait biaya gratis bagi PMI dikhawatirkan PMII
yang datang ke Taiwan akan berkurang, dan
sebaliknya Taiwan bisa menjadi surga bagi PMI
yang masih di sana untuk melarikan diri atau kabur.

Dan apabila kebijakan ini benar-benar
diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Indo-
nesia, maka setelah itu negara-negara pengirim
pekerja migran lainnya pasti akan menindaklanjuti
dan ikut menerapkannya. Dimana nantinya setiap
majikan yang akan merekrut satu pekerja perawat
harus mengeluarkan biaya yang menurut harga
(perhitungan) dari agensi Taiwan saat ini berkisar
NTD 70.000 – NTD 100.000, itu sudah jauh diluar
kemampuan majikan yang hidupnya biasa.

Ini sama halnya dengan menjebak sekitar
270.000 majikan yang saat ini sedang mengalami

kesulitan yang mengerikan, dan tidak diragukan
lagi bahwa nantinya akan mendorong keluarga
majikan ke jurang kematian.

Meskipun saat ini banyak pekerja migran
perawat pasien datang ke Taiwan, namun Undang-
Undang Layanan Ketenagakerjaan Taiwan yang
berlaku sekarang tidak memberikan perlindungan
apa pun kepada pemberi kerja (majikan), serta tidak
ada mekanisme disipliner atau mekanisme
eliminasi bagi pekerja migran yang tidak baik, jahat,
atau mereka yang kabur.

Oleh karena itu, banyak pekerja migran setelah
datang ke Taiwan dengan dalih tidak sanggup
merawat pasien yang sakit kritis, mereka sering
meminta untuk pindah majikan. Bukan hanya

terdengar satu atau dua kali, tetapi dari waktu ke
waktu bahkan sudah sangat sering dan menjadi
permasalahan yang serius. Dalam setahun banyak
sekali pekerja migran yang berganti majikan
sebanyak 5 sampai 8 kali.

Dengan diberlakukannya pertauran baru dari
BP2MI seakan-akan pemerintah Indonesia
menganjurkan majikan Taiwan membayar PMI
(perawat pasien) dan mendatangkannya ke Tai-
wan untuk kemudian meninggalkannya (menolak
bekerja), atau melarikan diri, atau berganti majikan
setelah mereka masuk ke Taiwan. Sehingga PMI
tidak bisa mencapai tujuan awal mereka datang ke
Taiwan untuk bekerja menghasilkan uang guna
menghidupi keluarganya, bahkan bisa kehilangan

Peraturan “zero cost” Rentan Kasus PMI
Kabur, Overstay dan Kriminal

nyawa atau terancam keselamatannya.
Banyak kasus dari PMI yang melakukan

pelanggaran kontrak kemudian melarikan diri ke
pasar gelap (bekerja secara illegal) dan mereka
mengalami kecelakaan atau tersangkut kasus
kriminal. Jika hal itu terjadi, selain kurangnya
mendapatkan perlindungan hukum, mereka akan
menanggung keputusan pidana. [lip.bmi/id]

Xu Mingchun
Menaker Taiwan

PT. BM dan PT.ASR di Skorsing Kemenaker
Jakarta, BI - Lagi, Kementerian Ketenagakerjaan
memberikan sanksi administratif berupa skorsing
kepada dua Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT
ASR, yang terbukti melakukan berbagai pelang-
garan dalam proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

“Sanksi skorsing diberikan sebagai salah
satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
pelindungan pekerja migran dan melakukan
pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI,” kata
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono (20/10).

Ia menjelaskan PT BM diberikan sanksi

karena terbukti melakukan pelanggaran dengan
menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis
pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak

PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT
ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang
sama terhadap 16 PMI.

“Sanksi kepada dua perusahaan ini
berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administra-
tif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan
Pelindungan PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
“ ujarnya. Agar sanksi berjalan efektif, pihaknya
akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan
Dinas yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta
stakeholder terkait.(lip.6/BI)
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Hong Kong, BI - Serikat pilot Cathay Pa-
cific mengatakan pada hari Rabu bahwa
mereka sedang mencari nasihat hukum
tentang kontrak baru dengan bayaran lebih
rendah yang ditawarkan kepada ang-
gotanya, dan menuduh maskapai pener-
bangan tersebut tidak memberikan cukup
waktu kepada staf untuk mempertimbang-
kan pilihan mereka di tengah PHK massal.

Hampir 6.000 pekerjaan dipangkas
pada Rabu (21/100 sebagai bagian dari re-
strukturisasi besar-besaran untuk mem-
bantu perusahaan bertahan dari pandemi
Covid-19.

Sekretaris jenderal Asosiasi Awak Udara
Hong Kong, Chris Beebe, mengatakan kepada
RTHK: “Kami terus melakukan peninjauan hukum
mengenai maksud dan cara perusahaan

melakukan ini.”
Beebe menambahkan bahwa waktu yang

diberikan kepada pilot untuk mempertimbangkan
kontrak baru “sangat singkat”, dengan satu tenggat

waktu datang Rabu depan dan satu lagi
seminggu setelah itu.

“Manfaat yang didapat dari penan-
datanganan pilot akan bergantung pada
kapan mereka menandatangani,” katanya.

“Ini jelas merupakan cara untuk
memaksa atau mengintimidasi pilot agar
membuat keputusan serius tentang hidup
dan karier mereka dalam waktu yang sangat
singkat. Kami merasa ini pada dasarnya
tidak adil.”

Pilot yang tidak menandatangani kontrak
baru akan diberhentikan dengan gaji tiga
bulan, sementara mereka yang diber-

hentikan akan pergi dengan gaji enam bulan, tam-
bahnya.

Kontrak baru, mirip dengan karyawan baru
sejak 2018, juga menawarkan pembayaran yang

Persatuan Pilot Cathay Mencari Penasihat Hukum
lebih didasarkan pada jam terbang daripada
sebelumnya, yang mengarah pada gaji yang jauh
lebih rendah pada periode di mana maskapai
sebagian besar menganggur.

Tingkat pemotongan gaji tergantung pada
kontrak lama pilot tersebut, dengan seorang pilot
Cathay mengatakan dia mengharapkan pengu-
rangan sekitar 40 persen.

“Perusahaan memiliki kemampuan untuk
menetapkan ambang batas untuk menerima remu-
nerasi penuh. Itu sewenang-wenang, sepenuhnya
terserah perusahaan dan tidak memberikan
banyak kesempatan kepada pilot untuk memiliki
kendali atas penghasilannya,” kata Beebe.

Cathay mengatakan kontrak baru yang
ditawarkan kepada pilot dan awak kabin “sangat
kompetitif” menurut standar industri. (Reuters/
rthk)

Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong
yang dikabarkan  menolak permohonan
Taiwan mentah - mentah atas
permintaannya  untuk mengirim pejabat
ke kota pergi mengambil  kembali
tersangka pembunuhan yang kasusnya
memicu krisis RUU ekstradisi lebih dari
empat bulan lalu.

Disampaikan Taiwan telah
mengirimkan pernyataan kedua pada hari
Selasa(20/10)  yang isinya menantang
Hong Kong untuk menanggapi tawaran
diatas dengan  mengirim petugas polisi
dan jaksa penuntut untuk membawa
kembali Chan Tong-kai yang berusia 20
tahun.

“Pemerintah [Hong Kong] meli-
hatnya sebagai penegakan hukum
lintas yurisdiksi, yang tidak meng-
hormati kekuasaan yurisdiksi Hong
Kong dan sama sekali tidak dapat
diterima,” kata pemerintah dalam se-
buah pernyataan yang dikeluarkan
setelah tengah malam.

Pernyataan itu selanjutnya mene-
kankan bahwa Taiwan tidak memiliki
kekuatan penegakan hukum di Hong Kong.

“Chan adalah buronan Taiwan dan
keputusan penyerahannya bersifat
sukarela. Karena dia akan menjadi or-
ang bebas setelah dibebaskan dari
penjara, pemerintah [Hong Kong] tidak
memiliki kewenangan untuk me-
maksakan tindakan pembatasan apa pun
padanya.

Dia bisa pergi ke Taiwan ditemani or-
ang-orang pilihannya. Saat tiba, otoritas
Taiwan dapat menangkapnya. (bi)

HK Tolak Taiwan
yang Akan Ambil

Buronannya
Hong Kong, BI - Legislator pro-pemerintah Michael
Tien mengatakan di Dewan Legislatif (LegCo)
bahwa operator kereta api Hong Kong tahu sejak
awal bahwa kereta East Rail telah memasuki jalur
yang salah tiga kali pada bulan Mei, karena
pemasok sistem persinyalan baru - Siemens -
tidak dapat memenuhi kecepatan pemrosesan
yang dijanjikan.

Hal ini menyebabkan MTR Corporation
(MTRC) membatalkan pengenalan sistem baru
pada bulan September tak lama setelah laporan
media tentang masalah, dan sehari sebelum
peluncurannya. Cegukan selanjutnya dapat
menunda koneksi baru antara jalur East Rail dan
Shatin-Central Link.

Tien mengatakan sistem tersebut gagal
memproses sejumlah besar data lalu lintas
langsung yang direkam dari kereta yang lewat
dalam beberapa menit, dan akibatnya gagal
memberi sinyal ke kereta yang akan datang tepat
waktu tentang perubahan lalu lintas.

Kegagalan tersebut menyebabkan kereta api
menuju Lok Ma Chau untuk memasuki jalur menuju
Lo Wu pada tiga kesempatan di bulan Mei.
Kesalahan diperbaiki secara manual.

“Hal yang kami anggap sebagai masalah
besar, [MTRC] tidak menganggapnya sebagai
masalah besar,” kata Tien kepada HKFP. “Saat
ini ditayangkan, mereka pikir akan ada masukan
manual dari ruang operasi untuk melengkapinya.”

Departemen proyek MTRC mengetahui
tentang kegagalan tersebut sejak awal selama
fase pengujian, kata Tien, meskipun baik peru-
sahaan maupun pemerintah tidak melaporkan
insiden tersebut ke publik sampai insiden tersebut
dipublikasikan oleh media.

Dia menuduh MTRC menutup-nutupi, dan
meminta pemerintah segera mendirikan
departemen pengembangan kereta api, untuk lebih
mengawasi proyek-proyek perkeretaapian yang
akan datang:

“Jika kami mencoba memberi tahu publik
bahwa kami menghabiskan HK $ 100 juta untuk
ini , dan turun sekali dalam seribu kali, menurut
mereka bagaimana ini akan turun? “

Tien menambahkan bahwa manajemen
menengah di departemen proyek MTRC telah
menyembunyikan direktur proyek Roger Bayliss,
sampai dia mempelajarinya pada saat yang sama
dengan pemerintah dari pertanyaan wartawan:
“Saya akan menyebutnya arogansi profesional.
Kami membutuhkan mandat pemerintah yang
akan mengawasi departemen secara langsung. “

Menanggapi pertanyaan Tien, Sekretaris
Transportasi dan Perumahan Frank Chan
mengatakan pemerintah tidak akan mengomentari
rumor tersebut, tetapi saat ini sedang menyelidiki
klaim tersebut.

Pemerintah telah meminta MTRC untuk

Perusahaan MTRC
Ributkan Sinyal

Siemen

menyampaikan laporan dalam waktu tiga bulan
dan akan menindaklanjuti jika dugaan tersebut
terbukti benar. Selain itu, Chan mengatakan
anggaran untuk departemen pengembangan
kereta api telah dialokasikan dan akan diajukan
untuk persetujuan legislatif tahun depan. Chan
tidak merinci pertanyaan apakah ini akan lebih
jauh menunda peluncuran lintas pelabuhan East
Rail dan jika akan, untuk berapa lama.

Menanggapi pertanyaan HKFP, MTRC
mengatakan perusahaan memahami kekhawatiran
publik atas penangguhan pengenalan sistem
persinyalan. Ini telah membentuk panel
investigasi untuk menyelidiki masalah tersebut
dengan bantuan dari para ahli yang ditunjuk.

Panel mengharapkan untuk menyerahkan
temuannya kepada pemerintah dalam tiga bulan,
dan temuan tersebut akan dipublikasikan pada
waktunya.(*)
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Bali, BI - Beberapa waktu lalu diketahui jika Anang
Hermansyah memboyong keluarganya ke Bali,
namun siapa sangka jika
ternyata di kota wisata
andalan Indonesia tersebut
malah melakukan operasi.

Kabar tersebut dike-
tahui melalui unggahan di
Instagram Story Anang
Hermansyah pada Kamis
(22/10/2020). “Guys ini aku
masih keleyengan, ini aku
operasi guys. Bali the best,
bukan hanya peman-
dangannya yang indah,
masyarakatnya enak,
religius, tapi dokter-
dokternya gila. Top
banget,” ucap Anang
Hermansyah.

Anang Hermansyah Nge-
Vlog Usai Operasi di Bali

Masih terbaring di kasur rumah
sakit, Anang Hermansyah tampak
mengenakan selang oksigen di
hidungnya. Ia berharap hasil dari
operasinya berjalan baik.

“Jadi guys aku sudah selesai
operasi. Mudah-mudahan hasilnya
bagus, doain ya. Bali top,”
lanjutnya.

Masih meracau karena efek
obat bius pascaoperasi, Anang
Hermansyah malah membahas
soal rencananya untuk syuting
menjadi juri dalam sebuah ajang

pencarian bakat menyanyi.
“Jadi terus terang operasi ini aku nggak ada

perasaan apa-apa mulai awal
sampai akhir dan ini sudah selesai
tinggal lihat hasilnya. Mudah-
mudahan kita tanggal 8 kita syuting
Idol lagi. Jadi nggak berasa
operasinya,” tambahnya.

 Hingga saat ini, masih belum
diketahui apa sakit yang diderita
Anang Hermansyah hingga harus
menjalani operasi. Beberapa
waktu lalu melalui vlog di
YouTube-nya, Anang Hermansyah
sempat mengeluhkan tentang
kakinya. Sang istri, Ashanty,
dalam unggahannya pun tidak
menjelaskan secara rinci. Ia hanya
berdoa agar Anang Hermansyah
diberi kesembuhan.(*)

Hong Kong, BI - Perusahaan transportasi Bus
KMB akan segera mengadili 2 orang karya-
wannya   diduga telah melakukan pencurian atau
membawa keluar bus tanpa ijin.

Fihak KMB mengatakan pada hari Jumat(23/
10) bahwa mereka akan memecat dua pekerja
yang diduga mengendarai bus pada Kamis malam
tanpa konfirmai terlebih dahulu.

Perusahaan tersebut segera memberitahu
dan menelepon polisi sesaat setelah mengetahui

Pencurian Bus KMB dengan
Merusak Sirkuit Listriknya

salah satu bus bertingkatnya tidak ada di pos
terminal Sha Tin pada pukul 2 dinihari.

Sementara diketahui dari sistem komputer
menunjukkan jika kendaraan itu sedang bergerak
dijalananan.

Polisi menemukan Bus KMB dan
mencegatnya di dekat Universitas China.

Di dalamnya ada 2 orang pria pria berusia 19
dan 20 tahun dan mereka di tangkap ditangkap
karena dicurigai mengambil ken-

daraan,mengemudi tanpa
SIM dan pelanggaran
lainnya.

Saat ini Bus KMB yang
hilang sudah kembali pos,
sementara hasil penye-
lidikan awal menunjukkan
ada kerusakan pada
sirkuit listriknya, yang
diduga itu sengaja dirusak
untuk mengaktifkan ken-
daraan,  pembatas kece-
patannya telah dicabut dari
tempatnya. Penyelidikan
masih terus berjalan
dengan berbagai dugaan-
dugaan. (bi)

JAKARTA, BI - Hubungan asmara serius Nathalie
Holscher dan Sule sempat dirahasiakan Nathalie
ke keluarga. Adik Nathalie, Jordy bahkan
mengaku baru tahu kedekatan mereka lewat
YouTube.

“Nih orang kok sering kolaborasi sama Kang
Sule. Di situ aku mikir, ‘Wah, ada apa nih?’,”
ungkap Jordy di kawasan Tendean, Jakarta baru-
baru i

Saat berusaha mencari tahu, Jordy mengaku
saat itu juga tidak mendapat jawaban pasti dari
Nathalie.

“Iseng kan nanya, ‘Kak, jadian sama Kang
Sule?’. Dia cuma ketawa,” kata Jordy lagi.

Namun saat ini, Nathalie Holscher sudah
mulai terbuka ke keluarga soal hubungannya

Nathalie Sempat Tak Cerita soal
Sule ke Keluarga

dengan Sule. Adik-adik Nathalie pun berharap
kakak mereka diberikan jalan terbaik lewat
pernikahan tersebut. “Ya namanya adik pasti
dukung,” tutup Jordy.(*)

Hong Kong, BI - Direktur eksekutif WWPKG
Holdings, Yuen Chun-ning, mengatakan sejak
pemerintah mengumumkan awal pekan ini bahwa
biro perjalanan berlisensi diizinkan untuk
menjalankan grup tur sebanyak 30 orang mulai
Jumat(23/100, telah menerima lebih dari 100
pertanyaan dan sekitar 60 pemesanan setiap hari
untuk turnya.

Dia menggambarkan tanggapannya sebagai
“cukup baik”.

Yuen mengatakan bahwa tur sekitar selusin
orang dimulai pada hari Sabtu (24/10).

Dia mengatakan WWPKG akan menjalankan
tur semacam itu meskipun akan merugi, setelah
wabah Covid menghantam perdagangan pari-
wisata dan banyak karyawan kehilangan peker-
jaan atau dipaksa untuk mengambil cuti tanpa

bayaran atau pe-
motongan gaji.

Yuen menga-
takan secara
umum, grup wisata
hanya akan men-
capai titik impas
jika mereka me-
miliki sekitar 15
hingga 20 pelan-
cong.

M e n g e n a i
pengenda l ian
infeksi, pemandu
wisata harus diuji
Covid-19 sebelum dimulainya tur, dan peserta diwajibkan memakai
masker wajah kecuali saat mereka makan.

Sekretaris Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi, Edward
Yau, meminta setiap orang untuk disiplin diri dan mematuhi aturan.
“Kami membutuhkan kerja sama dari kedua pihak dalam
perdagangan, seperti bisnis travel trade, serta orang-orang yang
akan terus menjaga jarak sosial dan juga menjaga kesehatan
masyarakat.” Pemerintah juga diharapkan menawarkan tes gratis
untuk pemandu wisata terdaftar minggu depan.(rthk/bi)

Perusahaan Wisata Lokal Hong Kong
Sudah Boleh Buka

Direktur eksekutif WWPKG Holdings, Yuen Chun-ning
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Hong Kong, BI – Hong Kong was was dalam
menghadapi musim dingin tahun ini, sebab
pergantian musim artinya juga musim flu dan
batuk, sementara virus korona masih terus
menjadi hantu yang menakuti.

Menyikapi kekawatiran musim flu yang
datang saat pandemi ini Presiden Persatuan
Dokter Hong Kong, Henry Yeung, pada hari
Jumat(23/10) mengatakan langkah pemerintah
untuk memasok 100.000 dosis vaksin influenza
kepada dokter swasta guna membantu mengatasi
kekurangan obat flu.

Vaksinasii influenza juga harus segera
dilakukan karena para ahli kesehatan telah

Hong Kong Menghadapi Musim Flu dan
Membutuhkan Vaksinasi

memperingatkan adanya kota yang mungkin
terkena influenza dan virus corona pada saat yang
sama. Dokter swasta mengeluh bahwa mereka
kehabisan suntikan flu dan antrian orang terlihat
di luar klinik menunggu untuk mendapatkan
vaksinasi.

Biro Kesehatan mengumumkan dalam
semalam bahwa mereka akan mengalokasikan
100.000 dosis vaksin flu untuk dokter swasta yang
telah bergabung dengan program subsidi
pemerintah untuk memvaksinasi orang-orang
dalam kelompok berisiko tinggi, seperti anak kecil
dan orang tua.

Yeung mengatakan pengaturan itu dapat

membantu dokter swasta memvaksinasi mereka
yang membutuhkan secepatnya.

“Keinginan pemerintah untuk mentransfer
100.000 ke sektor swasta adalah solusi yang baik
untuk masalah yang akan segera terjadi,” katanya.

“Untuk saat ini, saya kira bisa mencakup
jangka waktu satu bulan. Itu tergantung pada
pengiriman berikutnya vaksin ke luar negeri ke
Hong Kong. “

“Kami sudah meminta perusahaan obat untuk
memesan lebih banyak untuk dokter di praktik
swasta. Kami akan menunggu dan melihat apakah
perusahaan obat dapat memperjuangkan kami di
pasar,” katanya.

HK Diprediksi Akan Adakan PHK Masal kerja oleh banyak perusahaan kecil hingga
menengah dapat mendorong tingkat peng-
angguran naik 0,2 hingga 0,3 poin persentase,
dan jika hal-hal tidak membaik, dia mem-
perkirakan pengangguran secara keseluruhan
akan meningkat lebih jauh hingga 7 persen pada
awal tahun depan.

Dia berharap perusahaan akan memperbaiki
laporan keuangan mereka, sehingga pemutusan
hubungan kerja bisa terjadi sebelum akhir
Desember, atau akhir tahun keuangan Maret
mendatang. Minggu ini, pemerintah meng-
umumkan tingkat pengangguran 6,4 persen,
tertinggi dalam 16 tahun. Ini mencapai 8,7 persen
pada pertengahan tahun 2003, segera setelah
Hong Kong dilanda epidemi SARS. (rthk/bi)

Hong Kong, BI -  Seorang sarjana mengatakan
bahwa lebih banyak PHK massal pada akhir
tahun dapat mendorong tingkat pengangguran
Hong Kong menjadi tujuh persen, atau 0,6 poin
persentase lebih tinggi dari level saat ini.

Simon Lee, dari sekolah bisnis Universi-
tas China, mengatakan gelombang pemecatan
sangat mungkin terjadi setelah November,
ketika skema subsidi gaji pemerintah berakhir.

Perusahaan tidak dapat menghentikan
pekerjaan jika mereka menerima subsidi.
Tetapi Lee mengatakan perusahaan
kemungkinan perlu menurunkan skala operasi

mereka.
“Mereka tidak bisa melihat ujung

terowongan .... awalnya mereka mengira
situasinya akan lebih baik di akhir tahun ini.
Tapi situasinya tetap sama,” katanya kepada
RTHK. “Dari sudut pandang perusahaan ...
cara terbaik untuk mengurangi biaya
operasional mereka dan bertahan adalah
dengan memecat staf. Jika mereka dapat
menurunkan skala operasi mereka, mereka
dapat bertahan sedikit lebih lama, sama
seperti Cathay Pacific.”

Lee mengatakan pemutusan hubungan

Pemerintah juga berusaha untuk meredakan
kekhawatiran atas ketakutan vaksin di Korea
Selatan, di mana beberapa orang telah meninggal
setelah terkena suntikan flu.(bi)
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Malaysia, BI – Tujuan  Ingin tampil menarik saat
pernikahan, seorang calon pengantin wanita di
Malaysia malah tewas saat menjalani operasi
sedot lemak.

Wanita bernama Coco Siew Zhi Shing (Xiao
Zhixin) tersebut meninggal dunia setelah
sebelumnya melakukan operasi sedot lemak di
sebuah salon kecantikan ilegal di Kuala Lumpur,
Malaysia pada Sabtu (17/10/2020).

Kakak Siew, Xiao Mingan, mengatakan
kepada Sin Chew Daily bahwa adiknya tersebut
mempersiapkan penampilannya dan ingin tampil
yang terbaik di acara seumur hidup sekali itu.

Wanita berusia 23 tahun tersebut awalnya
menemukan salon kecantikan tersebut ketika
berselancar di dunia maya sebagaimana dilansir
dari The Straits Times, Senin (19/10/2020).

Dia lantas membayar 2.500 ringgit Malaysia
atau sekitar Rp 8,8 juta untuk menghilangkan lemak
di lengannya menurut laporan media tersebut.

Pada Sabtu siang, Siew mengunjungi salon
tersebut untuk pertama kalinya dan ditemani oleh
temannya.

Dia lantas menerima injeksi anestesi ketika
datang. Sekitar setengah jam setelah dia disuntik,
Siew mulai merasa tidak enak badan.

Dan sekitar satu jam kemudian, detak
jantungnya berhenti, menurut laporan itu.

Dia dilarikan ke rumah sakit tetapi upaya untuk
menyadarkannya gagal dan dia dinyatakan
meninggal sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Xiao mengatakan keluarganya sangat sedih
karena mereka tidak tiba di rumah sakit tepat waktu
untuk melihat adiknya sebelum dia meninggal.

Pemilik salon kecantikan tidak hadir selama
prosedur dan tidak muncul di rumah sakit sampai
pukul 20.00 waktu setempat.

“Setelah kami berulang kali diinterogasi, or-
ang yang bertanggung jawab di salon akhirnya

mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki
izin untuk melakukan prosedur medis seperti
itu, tetapi hanya diberi izin untuk perawatan
kecantikan biasa,” kata Xiao kepada Sin Chew
Daily.

“Ahli kecantikan yang melakukan prosedur
untuk saudara perempuan saya tidak memiliki
izin profesional,” sambung Xiao.

Dua pemilik salon kecantikan, seorang
wanita dan putrinya, telah ditahan untuk
membantu penyelidikan atas kematian Siew,
lapor surat kabar The Star.

“Kami masih memastikan penyebab

Tewas Setelah Operasi Sedot Lemak di Salon Kecantikan Ilegal
kematian,” kata Kepala Polisi Kuala
Lumpur Kom Saiful dalam konferensi
pers.

Paket sedot lemak di salon tersebut
diiklankan dengan harga antara 1.500
ringgit Malaysia (Rp 5,3 juta) hingga
3.800 ringgit Malaysia (Rp 13 juta).

Media lokal melaporkan salon
tersebut telah melakukan prosedur sedot
lemak setidaknya untuk 10 pelanggan.

Xiao mengatakan adiknya menjalani
gaya hidup sehat dan bugar dan sangat
memperhatikan penampilannya.(tribun)

Viral Casing Ponsel Bentuk Teflon,
Warganet: Bisa Buat Masak Telur

Berita Indonesia – Di sudut dunia ini ada saja
orang hebat yang bisa menciptakan barang –
barang unik yang bahkan aneh.

Casing ponsel dibuat untuk
melindungi sudut-sudut luar agar tidak
mudah tergores dengan benda-benda
lain. Tidak heran, banyak individu
memilih menggunakan casing untuk
ponsel mereka karena lapisan
pelindung itu sudah menjadi tolak ukur
agar ponsel Anda panjang umur.

Meski sering terbanting, ponsel Anda
tidak mudah retak. Ditambah lagi,
tampilan casing ponsel yang lucu dan
menarik membuat Anda tergiur untuk
membelinya lebih dari satu. Bahkan,

ada yang sampai mengoleksinya.
Namun, berbeda dengan casing ponsel satu

ini. Meski tampilan menarik, tetapi memakainya
membuat orang kesulitan. Lewat

unggahan akun Twitter @ulpiupil,
memperlihatkan casing ponsel unik
berbentuk teflon yang berukuran
besar.

Tampilan casing berbentuk teflon
ini ditemukan oleh @ulpiupil sesaat

dirinya berselancar di lini media sosial,
Instagram yang melihat toko online yang
menjual berbagai aksesoris ponsel.

Terlebih, harga yang ditawarkan
cukup terjangkau berkisar Rp 140 ribu.
Namun sayang, diameter casing

berbentuk teflon yang lebar membuat warganet
kebingungan untuk mengetik di papan
ponselnya.

Dan juga bentuknya yang besar tentu
memiliki beban yang berat untuk digenggam

Unggahan tersebut sontak menarik
perhatian warganet. Banyak dari mereka dibuat
bingung untuk mengetahui cara mengetahuinya
karena jaraknya yang cukup lebar.

“Memang sungguh manusia tercipta
memiliki kesempurnaan untuk mempersulit
dirinya sendiri. Terbaiq,” kata akun
@yudhisnastira. “Kalo hapenya overheat
panasnya bisa dipake buat masak telor kali ya,”
balas akun @yudiperkasa04.

“2 kali masak telor, hape nya meledak. Kek
tutorial bikin bom,” tambah akun @choxchow.

“Postink mngkin buat bin yg nyamar jadi
kang nasgor kali ya,” kata akun @yamgoyeng_.

Viral”Pasti pegel tu tangan yang satu pegang
teflon Satu jarinya lagi ngetik,” ucap akun
@triahwrhtyd. (Lip.6*)
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Malaysia, BI – Tujuan  Ingin tampil menarik saat
pernikahan, seorang calon pengantin wanita di
Malaysia malah tewas saat menjalani operasi
sedot lemak.

Wanita bernama Coco Siew Zhi Shing (Xiao
Zhixin) tersebut meninggal dunia setelah
sebelumnya melakukan operasi sedot lemak di
sebuah salon kecantikan ilegal di Kuala Lumpur,
Malaysia pada Sabtu (17/10/2020).

Kakak Siew, Xiao Mingan, mengatakan
kepada Sin Chew Daily bahwa adiknya tersebut
mempersiapkan penampilannya dan ingin tampil
yang terbaik di acara seumur hidup sekali itu.

Wanita berusia 23 tahun tersebut awalnya
menemukan salon kecantikan tersebut ketika
berselancar di dunia maya sebagaimana dilansir
dari The Straits Times, Senin (19/10/2020).

Dia lantas membayar 2.500 ringgit Malaysia
atau sekitar Rp 8,8 juta untuk menghilangkan lemak
di lengannya menurut laporan media tersebut.

Pada Sabtu siang, Siew mengunjungi salon
tersebut untuk pertama kalinya dan ditemani oleh
temannya.

Dia lantas menerima injeksi anestesi ketika
datang. Sekitar setengah jam setelah dia disuntik,
Siew mulai merasa tidak enak badan.

Dan sekitar satu jam kemudian, detak
jantungnya berhenti, menurut laporan itu.

Dia dilarikan ke rumah sakit tetapi upaya untuk
menyadarkannya gagal dan dia dinyatakan
meninggal sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Xiao mengatakan keluarganya sangat sedih
karena mereka tidak tiba di rumah sakit tepat waktu
untuk melihat adiknya sebelum dia meninggal.

Pemilik salon kecantikan tidak hadir selama
prosedur dan tidak muncul di rumah sakit sampai
pukul 20.00 waktu setempat.

“Setelah kami berulang kali diinterogasi, or-
ang yang bertanggung jawab di salon akhirnya

mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki
izin untuk melakukan prosedur medis seperti
itu, tetapi hanya diberi izin untuk perawatan
kecantikan biasa,” kata Xiao kepada Sin Chew
Daily.

“Ahli kecantikan yang melakukan prosedur
untuk saudara perempuan saya tidak memiliki
izin profesional,” sambung Xiao.

Dua pemilik salon kecantikan, seorang
wanita dan putrinya, telah ditahan untuk
membantu penyelidikan atas kematian Siew,
lapor surat kabar The Star.

“Kami masih memastikan penyebab

Tewas Setelah Operasi Sedot Lemak di Salon Kecantikan Ilegal
kematian,” kata Kepala Polisi Kuala
Lumpur Kom Saiful dalam konferensi
pers.

Paket sedot lemak di salon tersebut
diiklankan dengan harga antara 1.500
ringgit Malaysia (Rp 5,3 juta) hingga
3.800 ringgit Malaysia (Rp 13 juta).

Media lokal melaporkan salon
tersebut telah melakukan prosedur sedot
lemak setidaknya untuk 10 pelanggan.

Xiao mengatakan adiknya menjalani
gaya hidup sehat dan bugar dan sangat
memperhatikan penampilannya.(tribun)

Viral Casing Ponsel Bentuk Teflon,
Warganet: Bisa Buat Masak Telur

Berita Indonesia – Di sudut dunia ini ada saja
orang hebat yang bisa menciptakan barang –
barang unik yang bahkan aneh.

Casing ponsel dibuat untuk
melindungi sudut-sudut luar agar tidak
mudah tergores dengan benda-benda
lain. Tidak heran, banyak individu
memilih menggunakan casing untuk
ponsel mereka karena lapisan
pelindung itu sudah menjadi tolak ukur
agar ponsel Anda panjang umur.

Meski sering terbanting, ponsel Anda
tidak mudah retak. Ditambah lagi,
tampilan casing ponsel yang lucu dan
menarik membuat Anda tergiur untuk
membelinya lebih dari satu. Bahkan,

ada yang sampai mengoleksinya.
Namun, berbeda dengan casing ponsel satu

ini. Meski tampilan menarik, tetapi memakainya
membuat orang kesulitan. Lewat

unggahan akun Twitter @ulpiupil,
memperlihatkan casing ponsel unik
berbentuk teflon yang berukuran
besar.

Tampilan casing berbentuk teflon
ini ditemukan oleh @ulpiupil sesaat

dirinya berselancar di lini media sosial,
Instagram yang melihat toko online yang
menjual berbagai aksesoris ponsel.

Terlebih, harga yang ditawarkan
cukup terjangkau berkisar Rp 140 ribu.
Namun sayang, diameter casing

berbentuk teflon yang lebar membuat warganet
kebingungan untuk mengetik di papan
ponselnya.

Dan juga bentuknya yang besar tentu
memiliki beban yang berat untuk digenggam

Unggahan tersebut sontak menarik
perhatian warganet. Banyak dari mereka dibuat
bingung untuk mengetahui cara mengetahuinya
karena jaraknya yang cukup lebar.

“Memang sungguh manusia tercipta
memiliki kesempurnaan untuk mempersulit
dirinya sendiri. Terbaiq,” kata akun
@yudhisnastira. “Kalo hapenya overheat
panasnya bisa dipake buat masak telor kali ya,”
balas akun @yudiperkasa04.

“2 kali masak telor, hape nya meledak. Kek
tutorial bikin bom,” tambah akun @choxchow.

“Postink mngkin buat bin yg nyamar jadi
kang nasgor kali ya,” kata akun @yamgoyeng_.

Viral”Pasti pegel tu tangan yang satu pegang
teflon Satu jarinya lagi ngetik,” ucap akun
@triahwrhtyd. (Lip.6*)
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1. Buatlah Akun Google
Tentu, langkah pertama yang

harus dilakukan guna menjadi
YouTuber adalah Anda harus
memiliki akun Google. Sebab
akun Google ini diperlukan untuk
mendaftarkan akun YouTube
Anda nantinya. Misalnya Gmail,
yakni layanan surel milik
Google. Caranya, buka situs
Gmail dan ikuti panduan
langkah-langkah mendaftarnya.

2. Membuat Channel
YouTube

Langkah berikutnya adalah
memilih nama YouTube Chan-
nel Anda sesuai keinginan. Anda
bisa menggunakan nama pribadi
atau nama yang mewakili isi dari
konten-konten yang akan Anda
buat nantinya. Namun yang pasti, pilih nama akun
YouTube yang mudah diingat agar mudah dikenal
orang lain.

Selanjutnya adalah buatlah konten pada chan-
nel YouTube Anda. Nah, di sini Anda bisa
merekam sebuah video dan diunggah (upload) di
akun YouTube milik Anda.

3. Tentukan Konten yang Akan Dibagikan
Konten adalah isi dari channel YouTube Anda,

dan ini yang akan mewakili
seluruh video yang ada di dalam
akun YouTube milikmu. Ada
banyak konten yang bisa kamu
jadikan pilihan. Mulai dari konten
kecantikan, fashion, DIY (Do It
Yourself), resep masakan,
games, dan masih banyak lagi.

Isilah channel YouTube Anda
dengan konten-konten yang
menarik dan sesuai dengan
keinginan. Sesuaikan konten
dengan bidang yang Anda suka,
agar pembuatan video pun jadi
lebih mudah. Konten yang
ditentukan memang wajib
memperhatikan selera pasar.
Tapi, kembali lagi, kalau Anda
tidak menyukai konten tersebut,
buat apa? Bisa jadi nantinya
malah tidak maksimal.

4. Punya Perlengkapan yang Mendukung
Satu hal yang harus juga diperhatikan untuk

menjadi YouTuber sejati adalah memiliki
perlengkapan dan peralatan yang mendukung.
Ini penting, karena Anda membutuhkan alat
penunjang untuk menghasilkan sebuah video
yang memiliki kualitas baik. Tentu selain
peralatan utama seperti ponsel atau komputer
maupun kamera, Anda perlu alat penunjang
lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan tema
YouTube channel Anda.

5. Lakukan Editing yang Natural
Video yang diunggah tentunya merupakan

gabungan klip video antara momen satu dengan
lainnya dan akan disatukan melalui proses edit-
ing. Tidak hanya menggabungkan video saja, tapi

Tertarik Jadi YouTuber? Ini
Langkah yang Harus Dilakukan!

Smartphone menjadi andalan kita dalam
mengabadikan momen penting di hidup kita. Oleh
karena itu, kamera menjadi fitur yang penting
untuk memotret dan merekam video.

Tetapi, sebagian orang tidak bisa
mengoperasikan kamera untuk merekam video
dengan baik. Sehingga, hasilnya terlihat amatir
dan asal-asalan.

Padahal, semua orang bisa merekam video
dengan baik apabila mengerti basic-nya. Agar
tampak profesional dan mahir, pelajari
selengkapnya di sini!

1. Jangan merekam video dengan posisi
vertikal

Hayo ngaku, siapa yang punya kebiasaan
ini? Biasanya, kita merekam video dalam posisi
vertikal supaya mudah ketika diunggah di
Instagram atau WhatsApp Stories.

Video vertikal memang terlihat bagus di
smartphone, tetapi tidak di device lain. Layar
komputer, televisi dan tampilan website memiliki
tampilan landscape alias horizontal.

Sehingga, video yang direkam dalam posisi
vertikal tidak akan terlihat bagus di device lain.
Video vertikal akan terlihat sempit, kecil dan
memiliki cakupan fokus yang tidak luas.

Oleh karena itu, kamu perlu
membiasakan diri untuk merekam video
dalam posisi horizontal. Biar enak dilihat
kalau suatu saat video ini diunggah ke
YouTube!

2. Pakai tripod agar hasilnya lebih
stabil

Tak jauh berbeda dengan kamera
DSLR dan mirrorless, kamu juga butuh
tripod untuk smartphone. Terlebih, jika
ingin merekam video tertentu, seperti time-
lapse atau video blog (vlog). Ada bebe-
rapa jenis tripod yang tersedia di pasar,
misalnya tripod dengan kaki yang bisa
dilipat dan tripod dengan kaki yang fleksibel,
seperti gorillapod.

Tidak hanya itu, ada pula tablepods, tripod
dengan kaki mungil dan cocok ditaruh di permu-
kaan datar seperti meja, jelas laman Android Au-
thority. Tripod sangat berguna untuk membuat
video tetap stabil dan tidak berguncang. Selain
itu, kamu tidak perlu repot-repot memegangnya
dengan tangan. Anti capek dan anti pegal!

3. Kunci fokus secara manual, supaya titik
fokus di video tidak berpindah-pindah

Smartphone bisa mendeteksi titik fokus dan
menyesuaikan eksposur secara otomatis. Fitur
ini berguna untuk mengambil foto dengan cepat,
tetapi akan mengganggu jika diterapkan untuk
merekam video. Apabila ada sedikit gerakan,
smartphone akan menyesuaikan ulang eksposur
dan titik fokus. Lantas, efeknya apa pada video?

Terkadang, video akan blur dan terlalu terang
atau terlalu gelap dengan sendirinya. Oleh karena
itu, lebih baik kunci titik fokus secara manual,
saran laman University of St Andrews. Caranya
ialah ketuk layar di bagian yang kalian inginkan,

lalu ikon gembok yang terkunci akan
muncul. Dengan ini, fokus tidak akan
berpindah-pindah ke titik lain.

4. Jangan menggunakan digital
zoom

Jangan coba-coba merekam video
lalu melakukan zoom in, kecuali jika
smartphone-mu Huawei P30 Pro yang
memiliki 5x optical zoom. Rata-rata
zoom di kamera smartphone adalah digi-
tal zoom, bukan optical zoom. Membe-
sarkan objek dengan digital zoom hanya
akan membuat hasil menjadi pecah,
pixelated, tidak visually appealing dan

kurang fokus.
Apabila kamu ingin membesarkan objek

dalam video, there’s nothing you can do but walk
instead. Lebih baik, berjalanlah mendekati objek
dan merekam lebih dekat agar tidak merusak
kualitas video yang dihasilkan. Jenis lensa
kamera smartphone adalah fixed lens, sama
seperti lensa kamera dengan panjang fokal tetap
dan tidak bisa di-zoom.

7 Trik Merekam Video dari HP supaya Tampak Profesional dan Mahir!

Secara sederhana, influencer adalah seseorang
yang bisa memberikan pengaruh di
masyarakat.

Mereka bisa merupakan selebritis, blogger,
youtuber, ataupun seorang public figure yang
dianggap penting di komunitas tertentu.

Umumnya, seorang influencer memiliki
jutaan pengikut (follower) di media sosial.
Namun, tidak selalu demikian. Seseorang
dengan follower ribuan juga bisa disebut influ-
encer jika punya pengaruh besar kepada audi-
ence.

sesuai namanya, pengaruh adalah
kekuatan seorang influencer. Mereka bisa
menjadi trend setter baik di skala kecil maupun
besar. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis
yang menggandeng influencer untuk
mempromosikan produk berkat pengaruh yang
luar biasa tersebut.  . Inilah yang kemudian
dikenal dengan influencer marketing.

Influencer marketing merupakan salah satu
strategi pemasaran di mana perusahaan
mengajak seorang influencer bekerja sama
untuk meningkatkan brand awareness dan
penjualan sesuai dengan target pasar yang
ditentukan.

Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam,
mari kita pelajari jenis influencer di dunia
pemasaran digital.

JENIS-JENIS INFLUENCER
Secara umum jenis-jenisnya bisa

dibedakan dari jumlah follower dan media yang
digunakan untuk melakukan promosi produk.

Berikut ini adalah tiga jenis influencer
dilihat dari jumlah banyaknya follower:

1. Mikro
Seorang influencer mikro biasanya

memiliki jumlah follower 10 ribu orang, bahkan
kurang.

Apa Itu
Influencer?

>>  BERSAMBUNG KE HLM  02
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follow media sosial berita indonesia agar selalu mendapatkan
berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK
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Hong Kong, BI – Bagi Pekerja Migran
mempersiapkan diri untuk usaha mandiri di
kampung halamannya itu penting agar tak mati
gaya, apalagi bagi mereka yang sudah
mempelajari hingga memiliki skill tertentu, seperti
membuat roti dan kue misalnya.

Berikut ini Berita Indonesia ingin berbagi
semangat dan ide usaha bagi mereka yang hobi
membuat kue atau makanan.

Kue merupakan makanan yang hampir selalu
ada pada saat perayaan-perayaan tertentu, seperi
hari raya idul fitri atau hari raya umat lain. Maka
tidak ada salahnya untuk menjadikan hobi
membuat kue tersebut sebagai rencana
usaha di kampung halaman.

Memang, pada saat ini sudah
banyak pelaku usaha penjualan
kue rumahan, namun tidak usah
takut bersaing selama Anda
bisa memegang kuncinya,
selain itu jadi pesaing sebagai
bahan pertimbangan strategi
penjualan produk kita, tawarkan
keunikannya, bedanya dan
kelebihan-kelebihannya pada
calon konsumen.

Demikian, selanjutnya agar bisnis
kue rumahan Anda dapat berjalan dengan
lancar ada beberapa cara yang bisa Anda coba
untuk bisnis Anda.

1.  Pengetahuan dan Keahlian
Sebelum memulai usaha kue rumahan Anda

harus memperbanyak pengetahuan dan keahlian
dalam mengolah bahan-bahan hingga menjadi kue
yang lezat. Persiapkan diri Anda dengan mem-
pelajari berbagai seluk beluk mengenai pembuatan
kue. Jika Anda telah mahir dan memiliki keyakinan
yang mantap barulah memulai usahanya.

2.  Mempersiapkan Dapur Produksi
Karena ini adalah bisnis rumahan tentunya

tempat produksi Anda adalaha dapur rumah Anda
sendiri. Biasanya dapur rumah memiliki ukuran
yang tidak terlalu besar tetapi kebersihannya selalu

Ingin Usaha Kue Setelah Pulang Kampung?

terjaga jika dibandingkan dengan
dapur produksi dalam skala besar.

Anda harus dapat mempertimbangkan
kondisi dapur Anda apabila ingin

memproduksi kue dalam skala yang besar.
Pemakaian dapur rumah juga dapat memangkas
ongkos transportasi Anda.

3.  Selalu Perhitungkan Harga Bahan
Penting bagi para pelaku usaha untuk selalu

memperhitungkan harga bahan-bahan produk-
sinya. Begitu juga pada usaha kue rumahan, ba-
han-bahan pembuatan kue biasanya terdiri dari
berbagai macam komponen. Perhitungan yang
tepat tentunya akan semakin menekan biaya pro-
duksi Anda dan Anda dapat terhindar dari kerugian.

4.  Pemilihan Alat dan Bahan
Bagi Anda yang baru memulai bisnis kue

rumahan maka angkatlah produk Anda dengan
menyuguhkan kualitas kue yang terbaik bagi para
konsumen.

Untuk mengangkat kualitas tersebut maka
selalu gunakan bahan-bahan dan alat produksi
yang terbaik. Pastikan juga alat dan bahan tersebut
aman digunakan untuk makanan terutama pada
bahan Anda harus memastikan bahwa penggunaan
bahan tersebut diperbolehkan dan tidak
membahayakan untuk kesehatan.

Jika Anda memutuskan untuk memakai bahan
tambahan pangan (BTP) pastikan agar
penggunaannya tidak menyalahi dosis yang telah
diatur oleh pemerinta dalam hal ini BPOM.

5.  Membaca Selera Pasar
Anda dapat mencari info lewat berbagai me-

dia tentang kue apa yang penjualannya paling laris
di kalangan masyarakat. Dengan begitu Anda dapat
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk selalu
memproduksi kue-kue yang memang sedang
terkenal di kalangan konsumen. Konsumen
cenderung untuk membeli produk yang memang
sedang terkenal atau sedang dalam trend positif.
(baca: Ciri Ciri Usaha yang Potensial)

6.  Menyediakan Banyak Pilihan
Konsumen Anda dapat berasal

dari berbagai kalangan yang
memiliki selera yang berbeda-
beda. Untuk dapat menjangkau
keinginan dan selera konsu-
men Anda dapat menyediakan
berbagai macam pilihan
produk kue Anda. Konsumen
akan tertarik untuk membeli
apabila produsen memiliki
banyak pilihan produknya.

7.  Manfaatkan Moment
Penjualan kue biasanya akan

mengalami peningkatan pada momen-momen
tertetnu misalnya pada saat menjelang Hari Raya
Idul Fitri dan perayaan Natal. Manfaatkanlah momen
tersebut untuk mempromosikan produk Anda. Anda
dapat memberikan harga promo pada saat-saat
tertentu untuk dapat menarik perhatian konsumen.
(baca: Cara Bisnis Potong Ayam )

8.  Menjaga Kualitas Produk

Untuk menjaga kualitas yang baik Anda harus
membuat kue tersebut juga dengan bahan-bahan
terbaik. Serta yang tidak kalah penting adalah
sistem pengepakan kue Anda. Pengepakan yang
baik dan benar maka akan menjaga kualitas kue
produksi Anda tetap baik hingga sampai ke tangan
konsumen. Selain itu pengepakan yang baik juga
akan menambah masa simpan kue tersebut.

Jika Anda memutuskan untuk mengem-
bangkan usaha kue rumahan maka peranan sosial
media akan sangat penting. Manfaatkanlah sosial
media untuk memasarkan dan mempromosikan
produk Anda. Jangkauan media sosial sangatlah
luas, hal ini akan memungkinkan Anda untuk
menambah pelanggan Anda.

Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas
berbagi gambar yang banyak tersedia di media

sosial. Pajanglah foto
terbaik dari kue buatan
Anda yang akan membuat
konsumen tertarik untuk
membelinya. Manfaatkan
juga website jual beli online
untuk dapat mempermudah
transaksi Anda dengan
pembeli.

9.  Membuat Catatan
Usaha

Catatlah berbagai tran-
saksi yang terdapat dalam
usaha Anda, termasuk di
dalamnya resep-resep
pembuatan produk Anda.

Hal ini penting apabila sewaktu-waktu Anda
membutuhkannya maka semuanya sudah tercatat
dengan baik. Catat juga pengeluaran dan
pendapatan Anda sehingga Anda dapat
mengontorol keuangan dari bisnis Anda.
Gunakanlah dana usaha dengan bijak, fokuskan
dana tersebut untuk mengembangkan usaha Anda.

10.  Inovasi
Produk yang enak memang hal penting namun

Anda juga dapat melakukan inovasi pada bisnis
Anda. Konsumen akan tertarik dengan hal baru
dan menarik, Anda dapat memanfaatkan hal
tersebut untuk dapat membuat terobosan baru bagi
produk Anda. Inovasi harus tetap diimbangi dengan
selalu menjaga mutu dan kualitas produk Anda.
Karena mutu dan kualitas menjadi hal utama yang
selalu dicari oleh konsumen.

11.  Berikan Harga Yang Bersaing
Pada awal berdirinya usaha kesampingkan

dulu keinginan Anda untuk memperoleh untung
yang berlimpah. Anda dapat merintisnya mulai dari

bawah. Berikan harga yang kompetitif untuk
konsumen Anda. Hal ini bertujuan untuk

menjaring lebih banyak konsumen
agar tertarik untuk membeli produk
Anda.

Meskipun hasil penjualan
hanya cukup untuk biaya modal
hal itu bukanlah masalah apabila
Anda telah memiliki banyak
pelanggan. Setelah dirasa sudah
memiliki banyak pelanggan barulah
Anda dapat mengatur ulang harga

jual produk Anda sesuai dengan yang
sudah Anda rencanakan.

12.  Mulailah Dari Sekarang
Orang-orang gagal adalah mereka yang selalu

menunda-nunda sesuatu serta banyak beralasan.
Ingatlah bahwa bisnis yang baik adalah yang
dijalankan bukan yang dipikirkan.

Maka dari itu mulailah dari sekarang.
Setidaknya segera mulai untuk belajar dan
memperdalam ilmu yang berkaitan dengan usaha
yang dituju. (*)
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Tanpa mendapatkan nyale, Pasola tidak
dapat diberlangsungkan.

Pasola diadakan di tanah lapang yang
sangat luas. Perang antar suku ini biasanya
melibatkan lima puluh sampai seratus peserta.
Masing-masing peserta menunggang kuda sam-
bil membawa tombak bambu berukuran 1,5 m.

Tombak bambu yang digunakan memang
tidak tajam, namun tetap saja bisa menyebabkan
korban jiwa. Mereka akan beradu diatas kuda
yang dipacu kencang sambil mengayunkan
tombak masing-masing hingga lawan terjatuh.

Tetesan Darah yang Membawa Berkah
Uniknya, setiap tetes darah yang jatuh akibat

peperangan ini justru dianggap bisa
membawa berkah. Semakin banyak darah
yang jatuh ke tanah, semakin subur pula
tanah mereka. Suara teriakan dan
semangat dari peserta bagaikan musik
yang mengiringi jalannya tradisi ini.

Konon, korban jiwa yang jatuh dalam
tradisi ini ialah mereka yang mendapatkan
hukuman dari Dewa karena melakukan
suatu pelanggaran atau kesalahan. Kuda
yang digunakan dalam tradisi ini juga bukan
kuda sembarangan, melainkan kuda jenis
Sandalwood, kuda asli dari Sumba.

Gagahnya Kuda Para Peserta Tradisi

Pasola
Kuda Sandalwood atau Kuda Sandel

merupakan kuda pacu asli dari Indonesia yang
dikembangkan di Pulau Sumba. Kuda Sandel
ini mempunyai postur yang cenderung lebih
rendah dibandingkan kuda ras Amerika dan Aus-
tralia. Konon kuda ini hasil persilangan dari Kuda
Arab dengan Kuda poni lokal.

Sandalwood biasa digunakan untuk kuda
tarik, kuda tunggang, bahkan kuda pacuan.
Nama Sandalwood sendiri diambil dari pohon
cendana yang dulu banyak berkembang di Pulau
Sumba dan menjadi komoditi utama pulau ini.
Keistimewaan dari kuda ini terletak pada
kecepatan dan daya tahannya. Sehingga
menjadikan kuda Sandalwood atau Sandel
menjadi salah satu kuda poni terbaik di
Indonesia.[bi]
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Yogyakarta, BI - Bulan Maulid adalah
bulan lahirnya  Nabi Muhammad
SAW, dalam rangka meluapkan rasa
bahagaia karena kelahiran matahari
dunia tersebut Yogyakarta punya fes-
tival unik dan khas yang dinamakan
Sekaten.

Muslim yang merayakan Maulid
Nabi di Yogyakarta pasti pernah
mengikuti Sekaten. Festival ini sudah
dirayakan sejak masa Wali Songo
menyebarkan agama Islam di wilayah
Jawa. Tapi kalau di Yogyakarta,
Sekaten merupakan pertanda Sultan
Hamengkubuwono I mengajak
rakyatnya untuk memeluk agama Is-
lam saat masa beliau berkuasa.

Tradisi menabuh gamelan menjadi pertanda
dimulainya Festival Sekaten. Sebelumnya dua
perangkat gamelan digotong dari Bangsal
Ponconiti ke Masjid Gede Kauman.

Sekitar 100 orang lebih abdi dalem ikut
mengawal gamelan ketika diarak. Nah, sang
penabuh gamelan tak lupa harus mengikuti ritual
berpuasa dan memberi sesajen pada gamelan
tersebut.

Sekaten, Festival Unik Memperingati Hari
Lahir Nabi Muhamad

Serunya lagi bagi yang penasaran dengan
tradisi kinang boleh langsung ikut menginang saat
gamelan ditabuh selama acara. Kinang berisi
bunga kantil, tembakau dan batu kapur yang
dibungkus daun sirih. Biasanya kinang juga dijual
di area festival.

Meriahnya perayaan Sekaten adalah saat
abdi dalem mengarak gunungan dari dalam
keraton, berkeliling melintas sekitar Titik 0 Kilo-

meter Yogya hingga dibawa kembali
ke Masjid Gede Kauman.

Pagi-pagi sekali, dengan
membawa bekal raut muka ceria
semua orang sudah berkumpul ikut
meramaikan ini memadati area festi-
val. Ada dua gunungan yang dinamai
Jaler dan Estriakan. Gunungan itu diisi
aneka hasil kekayaan alam seperti
buah-buahan, sayur mayur, padi, dan
lainnya.

Gunungan memang dibuat agar
semua warga merasakan hasil
kekayaan alam secara bersama-sama
serta saling berbagi satu sama lain.
Maka tak heran para warga yang

memadati area festival saling berebut seusai
gunungan selesai diarak. Tradisi inilah yang
menjadi ikon Festival Sekaten.

Selain tradisi diatas juga ada aktivitas  pasar
rakyat sebagai wujud kegembiraan orang se-
Yogyakarta yang menyambut hari lahirnya Nabi
Muhammad SAW. Biasanya pasar rakyat
Sekaten dibuka selama satu minggu di Alun-
alun Utara Yogyakarta dengan berbagai
keunikan. (*)

dimadura, yang pertama adalah Presiden Cup
dan Bupati Cup. Untuk Bupati cup biasanya
diadakan 2 kali dalam setahun, para pemenang
dari bupati cup ini biasanya akan melanjutkan
pertandingannya ke Presiden cup, untuk para
fotografer momen yang bagus adalah pada
saat Bupati Cup.

Karena Bupati Cup biasanya diadakan
dipinggiran kota, garis pembatas
hanya terbuat dari anyaman bambu
yang membuat acara ini semakin
tradisional, tetapi faktor keamanan
karapan sapi Bupati Cup ini sangat
kurang jadi berhati hatilah pada saat
mengambil momen foto.

Yang meriah setelah bupati cup
adalah Presiden Cup, acara ini sangat
meriah dan ramai. Karena sebagian
besar yang mengikuti Presiden Cup
ini biasanya adalah para pemenang
di Bupati Cup, acara besar ini
diselenggarakan di kota Bangkalan
dan perayaannya antara bulan Sep-
tember atau Oktober.

Dalam even karapan sapi para
penonton tidak hanya disuguhi adu
cepat sapi dan ketangkasan para
jokinya, tetapi sebelum memulai para

pemilik biasanya melakukan ritual arak-
arakan sapi disekelilingi pacuan disertai alat
musik seronen perpaduan alat musik khas
Madura sehingga membuat acara ini menjadi
semakin meriah.

Panjang rute lintasan karapan sapi
tersebut antara 180 sampai dengan 200 meter,
yang dapat ditempuh dalam waktu 14 sd 18
detik. Tentu sangat cepat kecepatan sapi –
sapi tersebut, selain kelihaian joki terkadang
bamboo yang digunakan untuk menginjak
sang joki melayang diudara karena cepatnya
kecepatan sapi sapi tersebut.

Untuk memperoleh dan menambah
kecepatan laju sapi tersebut sang joki,

Wisata Karapan Sapi Madura

NTT , BI - Pasola menjadi tradisi unik Indonesia
yang tak akan kamu temui di negara lain di dunia.
Tradisi yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara
Timur ini adalah permainan perang dua kelompok
‘pasukan’ berkuda yang saling lempar tombak
kayu.

Pasola ini sendiri merupakan bagian dari
serangkaian upacara tradisional. Orang-orang
yang melakukannya sendiri adalah orang Sumba
yang masih menganut Marapu, agama lokal
masyarakat setempat.

Soal tempat dilaksanakan Pasola, ada empat
kampung yang sering mengadakan tradisi unik
Indonesia ini. Keempat kampung tersebut adalah
Kodi, Lamboya, Wonokaka, dan Gaura yang
dilakukan setahun sekali.

Tradisi Perang Pasola di Sumba Barat yang
Mencengangkan

Tidak semua perang menyebabkan
perpecahan. Di Indonesia justru ada peperangan
sebagai wujud terimakasih dan permohonan
kesuburan panen

Pasola, peperangan antar suku di Sumba
yang bisa disaksikan langsung oleh wisatawan.
sumber

Umumnya perang merupakan sebuah hal
yang sangat dihindari. Tak dapat dipungkiri bila
peperangan menyebabkan banyak penderitaan.
Tetapi ada beberapa perang di Indonesia yang
justru ditunggu-tunggu dan rutin digelar, Pasola
mislanya.

Tenang, Pasola bukan seperti perang pada
umumnya. Perang Pasola merupakan sebuah
ritual adat yang selalu diadakan setiap tahunnya
di Indonesia Timur, tepatnya di Sumba Barat,
Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tradisi ini diadakan setiap bulan Februari
atau Maret, namun tanggal pastinya yang akan
menentukan ialah seorang Rato (tokoh adat).
Pasola diadakan dalam rangka merayakan
musim panen serta memohon pengampunan.

Dalam tradisi ini, wisatawan bisa
menyaksikan langsung atraksi perang tombak
antar suku dengan menunggang kuda. Tombak
yang digunakan juga bukan tombak yang tajam,
namun tetap saja akan ada yang terluka, entah
Kuda tunggangan ataupun para peserta Pasola.

Kisah Percintaan Tragis Asal Mula Pasola
Tradisi ini tidak lepas dari kisah seorang

janda cantik bernama Rabu Kaba di Kampung
Waiwuang. Ia adalah janda dari Almarhum Umbu
Dulla, dan kemudian mempunyai suami bernama
Umbu Amahu salah satu pemimpin kampung itu.

Kemudian Umbu Amahu pergi mengembara
dengan dua pemimpin lainnya yaitu Ngongo Tau
Masusu dan Bayang Amahu. Karena tak kunjung
kembali, tiga pemimpin tersebut dianggap telah
meninggal.

Pada masa itu Rabu Kaba terpikat oleh pria
lain dari kampung Kodi, Teda Gaiparona. Namun
cinta mereka tak direstui oleh keluarga sehingga
mereka memutuskan untuk kawin lari. Suatu
ketika, tiga pemimpin kampung Waiwuang
kembali termasuk Umbu Amahu suami Rabu
Kaba.

Rabu Kaba yang sudah jatuh cinta dengan
Teda Gaiparona tidak ingin kembali dengan Umbu
Amahu. Akhirnya Umbu Amahu memerintahkan
warga Waiwuang untuk mengadakan tradisi
menangkap nyale(cacing laut) dan Pasola untuk
melupakan kesedihan tersebut.

Rangkaian Proses Upacara Adat Pasola
Sebelum pelaksanaan ritual Pasola,

masyarakat Sumba Barat melakukan tradisi
nyale terlebih dahulu. Pada tradisi ini, masyarakat
memancing cacing laut di tepi pantai. Tradisi ini
dilakukan saat bulan purnama berlangsung.

Tradisi Pasola

>> BERSAMBUNG KE HLM 17

Madura, BI - Bagi Orang Indonesia rasanya
mustahil jika tak tau tentang tradisi Karapan
sapi yang berasal dari kepulauan Madura, yang
merupakan perlombaan pacuan sapi yang
berasal dari Madura Jawa Timur, bagi
kebanyakan masyarakat Madura
karapan sapi tidak hanya sebuah
pesta rakyat atau acara yang
diselenggarakan tiap tahun yang
diwarisi secara turun temurun.

Tetapi karapan sapi bagi
masyarakat Madura adalah bentuk
symbol prestise yang dapat
mengangkat harkat dan martabat
masyarakat Madura, karena sapi
yang digunakan untuk
pertandingan merupakan sapi
sapi yang berkualitas sangat baik
tentu dengan perlakuan yang
istimewa pula.

Pulau Madura
tidak hanya dikenal
sebagai penghasil
garam, tetapi juga
penghasil sapi sapi
pacuan yang
berkualitas sangat
baik. Tidak jarang
sang pemilik sapi
mempersiapkan sapi
pacuannya dengan
memberikan pijatan
khusus dan makanan
tidak kurang dari 80
butir telur setiap harinya, agar stamina dan
kekuatan sapi sapi tersebut terjaga.

Bahkan perlakuan istimewa sapi sapi
tersebut dibeberapa rumah terlihat ada yang
menghiasi garasi bukan kendaraan mobil tetapi
malah sapi tersebut yang berada digarasi rumah.
Maklum saja karena untuk sapi yang
memenangkan pertandingan dapat mencapai

harga Rp 75 juta per ekornya.
Dalam perayaan karapan sapi ini, harga diri

para pemilik sapi dipertaruhkan. Kalau mereka
dapat memenangkan pertandingan, selain
hadiah uang didapat biasanya hadiah dari

pertaruhan juga
mereka dapatkan.

Kalau mereka
kalah dalam
pertandingan ini, harga
diri pemilik jatuh dan
mereka habis uang
yang tidak sedikit untuk
karapan sapi ini.
Karena perawatan

sapi – sapi sebelum pertandingan mahal, dan
biasanya mereka menyewa dukun agar
menjaga sapinya selamat dari serangan jampi-
jampi musuh mereka.

Perayaan besar karapan sapi ini diadakan
1 kali dalam setahun, tetapi untuk menuju final
harus memenuhi beberapa tahapan terlebih
dahulu. Ada dua macam perayaan karapan sapi >> BERSAMBUNG KE HLM   20
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Berita Indonesia - Nabi Muhammad SAW
dikenal sebagai pemimpin yang
mementingkan kepentingan umatnya.
Berbagai cara dilakukan Rasulullah SAW
supaya tidak menimbulkan rasa khawatir,
memberatkan, dan memastikan umatnya
sejahtera.

Dikutip dari buku Sebuah Novel Biografi,
Muhammad SAW: Lelaki Penggenggam
Hujan karya Tasaro GK, Rasulullah SAW
menunjukkan keteladanannya dengan
menahan lapar. Kondisi ini diketahui Umar
bin Khattab RA, sahabat Nabi Muhammad
SAW saat mengimami sholat.

Dalam buku tersebut menurut Umar,
setiap gerakan Rasulullah SAW terkesan
berat dan sukar. Ada bunyi cukup keras seperti
persendian yang saling gesek. Sholat saat itu,
yang tertulis Maret 627 Masehi di Madinah, terasa
lebih lama dibanding biasanya.

Usai sholat, Umar mendatangi Nabi
Muhammad SAW untuk menanyakan kondisinya.
Umar duduk di sebelah Rasulullah SAW dan tetap
hati-hati meski tanpa basa-basi.

“Ya Rasulullah, kami melihat seolah engkau
menanggung penderitaan yang amat berat.
Sakitkah engkau ya Rasul?” kata Umar.

Saat itu, Rasulullah SAW menyambut Umar
dengan senyum. Nabi kemudian menjawab
pertanyaan umar sambil menggeleng.

“Tidak, wahai Umar. Alhamdulillah, aku
sehat,” kata Nabi Muhammad SAW.

Umar kemudian menahan kata-katanya
supaya tidak terburu-buru. Ekspresi Umar terlihat
prihatin dan khawatir melihat kondisi Nabi
Muhammad SAW.

“Mengapa tiap kali engkau menggerakkan
tubuh, kami mendengar seolah sendi di tubuhmu

Saat Nabi Muhammad SAW
Sembunyikan Lapar

bergesekan? Kami yakin engkau sedang
sakit,” kata Umar.

Nabi Muhammad SAW kembali
tersenyum menanggapi Umar. Namun Nabi
tidak lagi menjawab tidak atau aku baik-baik
saja. Rasulullah mengangkat jubahnya di
depan para sahabat, hingga bagian perutnya
terlihat.

Para sahabat diceritakan sangat kaget
karena perut Rasulullah SAW terlihat
sangat kempis. Nabi kemudian melilit
perutnya dengan kain yang membuntal.Kain
tersebut ternyata berisi kerikil untuk
mengganjal rasa lapar. Kerikil inilah yang
menimbulkan suara berisik saat Rasulullah
SAW menjadi imam sholat. Suara dari

kerikil yang melilit perut Nabi dalam kain ini
menimbulkan rasa penasaran dari sahabat Nabi.

Umar bahkan sempat menyangka Rasulullah
SAW mengalami sakit serius. Umar yang merasa
kasihan, kembali bertanya pada Nabi Muhammad
SAW mengapa tidak mengatakan sedang lapar.

“Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan
sedang lapar dan tidak punya makanan, kami
tidak akan menyediakannya untuk engkau?” kata
Umar.

Rasulullah diceritakan kembali menutup

perutnya dengan jubah. Saat itu, Rasul menatap
Umar dan sahabat Nabi lainnya sambil
memberikan jawaban.

“Tidak Umar. Aku tahu, apa pun akan kalian
korbankan demi aku. Tetapi, apa yang harus aku
katakan di hadapan Allah SWT nanti jika sebagai
pemimpin aku harus menjadi beban bagi umatku?
Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah
SWT untukku agar umatku kelak tidak ada yang
kelaparan di dunia, terlebih di akhirat,” ujar Nabi
Muhammad SAW.

Jawaban Rasulullah SAW menimbulkan rasa
haru pada sahabat Nabi yang menyaksikan. Umar
pun tidak memaksa Nabi mengikuti kemauannya.
Umar memilih diam dan membiarkan waktu
berlalu.

Meski lapar hingga harus mengganjal
perutnya dengan batu, Nabi Muhammad SAW
dikisahkan masih melanjutkan aktivitasnya. Usai
sholat, Rasulullah SAW menerima tamu seorang
pria yang membawa berita dari Abbas.

Abbas adalah paman Nabi yang tinggal di
Makkah, dan merupakan anal dari kakek Nabi
Abdul Muththalib. Tamu yang memacu kudanya
siang dan malam tersebut memberi kabar
pergerakan Abu Sufyan yang berencana
menyerang Nabi Muhammad SAW dan
pengikutnya. Tamu yang tidak disebutkan
namanya hendak memberi peringatan dan
gambaran kekuatan musuh.

Setelah menerima kabar tersebut, Nabi tidak
menunjukkan ekspresi yang mencolok. Nabi tak
terlihat emosi atau marah hingga bisa terbaca
para sahabatnya. Informasi serangan dan rasa
lapar tidak mempengaruhi Nabi Muhammad SAW
tetap menjadi pemimpin yang tidak ingin
memberatkan dan selalu mementingkan
umatnya.[detik]

Anda juga harus mengatur pencahayaan
supaya video terlihat menarik. Usahakan pula
agar durasi video yang akan diupload tidak terlalu
lama agar penonton tidak bosan.

6. Berbagi Konten Lewat Media Sosial
Video yang sudah diunggah tentunya tidak

langsung disaksikan oleh sejuta penonton, karena
Anda masih berstatus sebagai YouTuber pemula.
Untuk mendatangkan penonton, bagikan video
yang sudah diupload ke jejaring media sosial
Anda, seperti Facebook, Twitter, ataupun
Instagram dan lainnya. Beritahu teman yang ada
di media sosial bahwa Anda punya akun YouTube
pribadi supaya mereka langsung menonton video
tersebut.

Meskipun niatnya untuk menaikkan trafik
pengunjung, tapi jangan sekali-kali melakukan
spam. Sebab, jejaring media sosial memiliki
aturan tersendiri bagi seluruh penggunanya.
Kalau kedapatan melakukan spam di akun
medsos, salah satu akun Anda pun akan diblok,
yang secara langsung akan merugikanmu sebagai
YouTuber.

7. Memaksimalkan Jumlah Subscriber
Video yang sudah Anda bagikan tentu akan

menuai komentar dari para penonton. Apabila
penonton berkomentar dengan maksud bertanya,
ada baiknya jika Anda menjawab komentar
tersebut. Jika komentar berupa challenge atau
pujian, berikan likes.

Respons yang diberikan merupakan bentuk
komunikasi tidak langsung antara YouTuber
dengan penonton. Dengan membangun
komunikasi seperti ini, channel YouTube milik
Anda pun bisa lebih disukai, jumlah subscriber
pun akan bertambah dengan sendirinya.

8. Menambah Subscriber dengan Giveaway
Banyak YouTuber yang kebanjiran sub-

scriber karena sering mengadakan giveaway
kepada para penonton yang berlangganan akun

YouTube miliknya. Nah, giveaway diberikan
bukan hanya sekadar untuk menambahkan traf-
fic pengunjung atau menambah subscriber, tapi
juga sebagai bentuk apresiasi kepada penonton
yang setia mantengin saluran YouTube Anda.

Tentu, giveaway yang diberikan tidak perlu
mahal, apalagi Anda masih sebagai YouTuber
pemula. Dengan bermodalkan Rp300.000 saja,
Anda bisa mengadakan giveaway demi
menambah relasi dengan para penonton.

9. Konsisten Membuat dan Berbagi Video
Konsistensi dalam membuat dan

mengunggah video itu penting. Semakin sering
membuat video, maka semakin sering pula akun
YouTube Anda muncul di beranda laman ini.
Apalagi bagi orang yang sudah pernah menonton
video yang diunggah sebelumnya.

Meski konten yang dibuat kurang menarik
perhatian, akan ada saja orang yang penasaran
dan mengklik video yang Anda buat. Dengan
konsistensi, jumlah pengunjung pun akan
bertambah dengan sendirinya, karena mereka
mengapresiasi usaha Anda dalam membuat video.

Jangan Pernah Takut untuk Mencoba
Selain menekuni bidang pekerjaan lain, Anda

memang juga bisa menekuni industri YouTube,
kalau memang suka merekam video dan
berkomunikasi dengan orang lain. Kegagalan
terbesar itu bukan saat saluran YouTube Anda
tidak berkembang, tapi karena ketakutan untuk
mencoba.

Oleh karena itu, jangan takut untuk mencoba,
karena dengan mencobalah maka Anda bisa tahu
bagaimana respons dunia luar terhadap akun
YouTube milik Anda.(*)

Kekuatan dari influencer mikro adalah
keterikatan (engagement) dengan followernya.
Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa
kemungkinan konsumen membeli produk dari
rekomendasi influencer mikro mencapai 82%!

Tidak hanya itu, influencer mikro memiliki
audiens yang lebih spesifik pada niche (topik)
tertentu. Dengan memahami audiens-nya,
seorang influencer mikro mampu membuat
konten yang lebih relevan dengan followernya.

2. Makro
Jika memiliki lebih dari 100 ribu follower,

ia bisa disebut influencer makro. Biasanya
influencer makro adalah sosok yang dikenal
luas walaupun belum setenar selebritis.

Dengan jumlah followernya, influencer
makro potensial untuk mempromosikan
produk ke lebih banyak orang. Selain itu,
menggunakan influencer makro bisa membuat
produk atau brand Anda terlihat eksklusif.

3. Premium
Inilah top influencer dengan jumlah fol-

lower paling banyak. Seorang premium influ-
encer umumnya memiliki jutaan follower.

Persentase pembelian produk dari
rekomendasi influencer premium mungkin
tidak sebesar influencer lain, namun tetap saja
menjanjikan. Alasannya, jangkauan pesan
dari influencer premium luar biasa
luas.

Meski demikian, Anda perlu
memikirkan kesesuaian dengan
produk yang Anda tawarkan dan bud-
get yang Anda miliki.

4. Selebgram
Selebgram atau selebritis

Instagram adalah seorang public figur
yang menggunakan platform
Instagram sebagai media promosi
produk.

Kenapa Instagram potensial untuk

pasar Indonesia? Sebab, Indonesia
menempati urutan keempat pengguna
Instagram terbesar di dunia dengan 59 juta
pengguna!

Data tersebut menunjukkan bahwa
memanfaatkan kepopuleran selebgram bisa
diandalkan untuk promosi produk.

5. YouTuber
YouTuber adalah orang yang mengunggah

video ke YouTube tentang suatu informasi,
termasuk informasi produk. Peran YouTuber
sebagai influencer produk cukup signifikan.

Alasannya, lebih dari 90% pengguna
internet mengenal produk baru melalui
Youtube. Jika Anda bekerja sama dengan
Youtuber yang memiliki follower banyak, tentu
potensi menarik perhatian mereka akan produk
Anda kian besar.

6. Blogger
Blogger adalah seseorang yang memiliki

dan mengelola sebuah blog. Tidak sedikit blog
yang digunakan untuk melakukan review
tentang suatu produk, seperti mengulas
beragam produk kecantikan, makanan dan lain
sebagainya.

Ketika seorang blogger
merekomendasikan produk, tentu akan
menarik pembacanya untuk mencoba produk
tersebut. Jika blogger tersebut memiliki
pembaca setia yang banyak, pemasaran
produk tentu menjadi lebih mudah dan efektif.

>>APA ITU INFLUENCER... SAMBU-
NGAN DARI HLM 16

>>TERTARIK JADI YOUTUBER?...
SAMBUNGAN DARI HLM 16
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Hong Kong, BI – Olah raga sering dilakukan or-
ang demi berat badan yang ideal, bahkan dengan
tetap aktif berolahraga dipercaya bisa membantu
seseorang menurunkan berat badan yang
berlebih.

Benarkan pendapat oran diatas?
Faktanya tidak semua jenis olahraga
bisa menurunkan berat badan.

Dilansir Times of India, berikut ada
beberapa jenis olahraga yang tak bisa
turunkan berat badan:

1. Yoga
Yoga bekerja secara ajaib dalam

meningkatkan fungsi otak dan sistem
kekebalan tubuh. Ini juga membantu
Anda tenang dan rileks. Tetapi dalam
hal menghilangkan lemak, latihan
kardio dengan angkat beban adalah
hal yang luar biasa.

2. Barre
Olahraga barre dapat mengen-

cangkan tubuh dan memperbaiki
postur tubuh Anda tidak seperti olah-

Olah Raga yang Tak Bisa
Turunkan Berat Badan

raga lainnya. Tetapi olahraga ini tidak membantu
meningkatkan detak jantung atau pembentukan
otot.

Jadi, jika Anda mencoba menurunkan berat
badan dan tidak ingin ketinggalan kelas barre

Anda, cukup sertakan beberapa latihan kardio
dan beban dalam rutinitas harian Anda.

3. Elips
Elips adalah latihan berdampak

rendah yang memperkuat jantung
Anda tetapi tidak membantu
membakar lemak. Untuk menurunkan
berat badan, Anda perlu melakukan
latihan berdampak tinggi seperti lari
interval, berputar, atau HIIT.

4. Ab workout
Hanya melakukan sit-up pasti

akan membentuk perut Anda, tetapi
tidak akan membantu Anda
menurunkan berat badan secara
keseluruhan. Jadi, alih-alih hanya
melakukan sit-up atau push-up,
berlatihlah latihan seluruh tubuh
untuk membakar lemak dari seluruh
tubuh Anda dan mendapatkan perut
yang indah.(DRM)

Hong Kong, BI - Positive self-talk adalah berdialog
dengan diri sendiri menggunakan kalimat positif.
Meski tidak terdengar di telinga, positive self-
talk dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan
perilaku diri sendiri.

Positive self-talk tidak serta merta bisa
muncul begitu saja. Kebiasaan ini harus dilatih
dan dilakukan dengan konsisten, terlebih bagi
kamu yang memang cenderung lebih sering
berpikir negatif terhadap diri sendiri atau
menyalahkan diri sendiri.

Positive self-talk dapat memberikan efek baik
bagi kesehatan mental dan fisik, serta
meningkatkan kualitas hidupmu. Namun, perlu
diingat, kebiasaan ini perlu dilatih dan harus
dilakukan dengan konsisten.

Berikut anekan manfaat Positive Self-Talk/
Berbicara pada diri sendiri

Positive self-talk terbukti memiliki peranan
yang cukup besar terhadap performa dan
kehidupan sehari-hari seseorang. Sebagai
contoh, atlet yang terbiasa melakukan positive
self-talk cenderung memiliki performa yang lebih

baik saat pertandingan dibandingkan dengan
yang tidak.

Selain itu, manfaat yang juga bisa diperoleh
dari positive self-talk antara lain:

1. Membantu diri untuk mengambil sisi positif
dari suatu peristiwa

Positive self-talk bukan berarti membohongi
diri sendiri, ya. Cara ini dilakukan agar seseorang
terbiasa untuk melihat segala peristiwa dalam
sudut pandang positif.

Misalnya, ketika peristiwa buruk terjadi
karena kesalahanmu, melakukan positive self-
talk akan membantu kamu untuk mengambil sisi
positif dari peristiwa tersebut. Ke depannya, kamu
bisa belajar dari kesalahan dan melakukannya
dengan lebih baik, bukannya berhenti di tempat
dan menyesali apa yang sudah terjadi.

2. Membangun kekuatan mental
Sebuah penelitian menyatakan bahwa orang

yang melakukan positive self-talk cenderung
lebih kuat secara mental sehingga lebih terhindar
dari kecemasan, stres, dan depresi. Positive self-

talk juga dapat membuat seseorang
lebih menghargai badan dan
penampilannya, sehingga mencegah
atau bahkan mengatasi gangguan
makan.

Selain itu, orang dengan mental
yang kuat juga akan mampu berpikir
secara jernih dalam menghadapi
kesulitan atau tantangan yang
dialami. Hal ini membuat mereka
tidak mudah terpuruk ketika
mendapatkan cobaan.

3. Meningkatkan kualitas hidup
Membiasakan diri melakukan

positive self-talk nyatanya dapat
membuat hidupmu menjadi lebih

Positive Self-Talk atau Berbicara dengan
diri Sendiri Itu Sehat

berkualitas, lantaran kamu menjadi lebih percaya
diri dan menghargai dirimu. Selain itu, kebiasaan
ini juga bisa membantumu menumbuhkan rasa
optimis, harapan, serta kedamaian dalam dirimu
di berbagai situasi.

4. Menjaga kesehatan fisik secara
keseluruhan

Selain menjaga kesehatan mental dan
meningkatkan kualitas hidup, positive self-talk
juga berdampak baik bagi kesehatan fisik kamu,
lho.

Kebiasaan ini membuat tubuh menjadi lebih
bugar dan mencegah kamu terkena penyakit
kardiovaskular. Selain itu, daya tahan tubuh juga
dapat lebih kuat dengan sering melakukan posi-
tive self-talk. (alodokter/id)

Berita Indonesia - Siapa yang tak tahu tauge,
jenis sayuran yang ditumbuhkan dari kacang
- kacangan ini sangat akrab dengan menu
tradisional Indonesia, urab - urab, pecel atau
menu oseng - oseng harian keluarga.

Dibalik rasa segar yang bisa kita
dapatkan dari tauge, sayur tersebut juga
memiliki banyak vitamin dan khasiatnya. de-
tail simak uraian berikut:

Kaya Vitamin
Tauge merupakan salah satu makanan

yang kaya akan vitamin. Dalam makanan ini,
terdapat vitamin E, C, B dan A yang dibutuhkan
oleh tubuh untuk menjaga kesehatan.

Tauge bisa bertindak sebagai alkalise bagi
tubuh Anda. Hal ini akan mencegah banyak
masalah kesehatan, termasuk kanker. Hal
itulah sebabnya makan tauge di pagi hari
adalah kebiasaan yang sehat.

Kaya serat
Beberapa penelitian mengatakan bahwa

kandungan serat dalam sejumlah jenis
makanan membaik setelah tumbuh. Hal ini
termasuk untuk biji-bijian, biji kacang-
kacangan dan tauge.

Lebih bernutrisi
Studi tertentu mengklaim bahwa tauge

cenderung memiliki lebih banyak enzim yang
mendukung fungsi tubuh. Jadi, Anda dapat
memperoleh lebih banyak nutrisi dari tauge.

Meningkatkan kandungan asam lemak
Proses pertumbuhan tauge juga

meningkatkan kandungan asam lemak dalam
makanan. Inilah sebabnya mengapa
mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-
bijian adalah hal yang baik.

Kaya mineral
Mineral hadir dalam kacang-kacangan

dan biji, termasuk tauge. Mineral dari
makanan ini cenderung lebih mudah diserap
oleh tubuh.(ahl)

Manfaat Konsumsi
Tauge Setiap Hari

pangkal ekor sapi dipasangi sabuk yang
terdapat penuh paku yang tajam dan sang joki
melecutkan cambuknya yang juga diberi duri
tajam kearah bokong sapi.

Tentu saja luka ini akan membuat sapi
berlari lebih kencang, tetapi juga menimbulkan
luka disekitar pantat sapi. Setelah bertanding
sapi tersebut diberikan beberapa waktu agar
luka itu sembuh, tetapi sapi yang
dipertandingan dikarapan ini hanya 2 sampai
dengan 3 kali saja diberikan pertandingan dan
tidak boleh lebih.

Jarak pemenang terkadang selisih sangat
tipis, bahkan tidak jarang hanya berjarak 1
sampai dengan 2 detik saja, dan hal ini
terkadang membuat pihak yang kalah
memprotes.

Tetapi mereka diberikan kesempatan untuk
bertanding lagi dengan yang kalah, dan saat
yang membahagiakan bagi para pemenang.
Selain mendapat hadiah, biasanya hadiah
taruhan jg mereka dapatkan. Selain harga sapi
pemenang dapat membumbung tinggi
harganya.

Karapan Sapi di Madura merupakan
pagelaran yang sangat unik, selain sudah
diwarisi secara turun menurun tradisi ini juga
terjaga sampai sekarang. Even ini dijadikan
sebagai even pariwisata di Indonesia, dan tidak
hanya turis local dari mancanegara pun banyak
yang menyaksikan karapan sapi ini.

Semoga kedepannya semakin meriah dan
ajang taruhan yang menghiasi karapan sapi
tersebut bisa hilang. Kalau Anda mampir ke
Surabaya, tidak ada salahnya melihat jadwal
dan menonton karapan sapi terse-
but.[Barrykusuma/IndonesiaKaya]
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Jakarta - Bagi sebagian orang menolak cinta
seorang pria cukup sulit. Dalam dunia hubungan,
menolak orang tidak menyenangkan sama sekali
— belum lagi canggung, tidak nyaman, dan
menyakitkan.

“Sangat penting untuk menolak orang dengan
baik sehingga mereka tidak mengambil
penolakan itu secara pribadi, karena sejujurnya,
ini bukan tentang mereka,” kata Bianca Walker,
seorang konselor profesional berlisensi di At-
lanta. Tentu, Anda mungkin tidak menyukai hal-
hal tertentu tentang orang tersebut. Anda
menolak, tetapi ini biasanya hanya berarti Anda
tidak cocok satu sama lain.

“Bagi orang lain, orang yang sama itu bisa
menjadi paket sempurna mereka — yang tepat,”
kata Walker seperti dilansir dari laman Women’s
Health. “Menolak seseorang dengan cara yang
kejam akan mengatakan, ‘ada yang salah
denganmu,’ yang sangat berbeda dari, ‘Aku tahu
apa yang kuinginkan dan menurutku kami tidak
cocok. ‘”

Namun, ketika berbicara tentang cara
memberi tahu seseorang bahwa Anda tidak
tertarik, mencari kata-kata yang tepat untuk
menyampaikan pesan dengan jelas dan penuh
kasih bisa jadi rumit. Para ahli menjelaskan cara
menolak seseorang secara dewasa dan baik hati
untuk mengurangi rasa sakit di kedua sisi.

CARA MENOLAK CINTA SESEORANG

1. Tawarkan pujian berkelas
Cheryl M. Bradshaw, psikoterapis terdaftar

di Kanada, penulis Real Talk About Sex and Con-
sent menyarankan untuk menolak dengan kalimat
seperti: “Saya tahu sulit untuk menampilkan diri
Anda di luar sana, tapi sayangnya, saya tidak
tertarik. Namun, saya menghargai Anda meminta
dan bersikap hormat.”

Namun saat seseorang berbicara kepada

Anda dengan tidak hormat — katakanlah, dengan
bertanya lebih dari sekali atau mencoba berubah
pikiran — Anda harus mengubah strategi Anda.
“Bersikaplah tegas, dan tinggalkan situasi
secepat mungkin,” kata Bradshaw.

2. Jangan minta maaf
Apakah Anda telah pergi beberapa kali

kencan atau mendapatkan getaran yang tidak
bersemangat setelah serangkaian percakapan di
aplikasi kencan, sebenarnya tidak perlu meminta
maaf. Bersikaplah langsung dan sopan!

Cobalah: “Saya sangat menghargai
ketertarikan dan keterbukaan Anda, tetapi saya
tidak dapat membalasnya. Saya tahu ini mungkin
sulit untuk didengar, tetapi saya tidak tertarik
untuk melangkah maju. “

3. Fokus pada kebutuhan Anda
“Dalam hal ini, Anda ingin mengatakan, ‘Saya

yakin Anda keren, tidak tepat untuk saya dan
saya cukup dewasa untuk menyadari hal ini dan
terus terang tentangnya, yang pada dasarnya
meluangkan waktu untuk kita berdua untuk
menemukan seseorang yang lebih cocok, ‘” kata
Walker.

Cobalah: “Saya yakin Anda luar biasa dalam
banyak hal, tetapi saya memiliki banyak
kejelasan tentang apa yang saya inginkan saat
ini dalam hidup saya, dan saya tidak melihat kami
sebagai pasangan yang cocok. Semoga Anda
beruntung menemukan orang yang tepat.”

3. Bersikaplah hormat dan apresiatif
Tidak ada gunanya menyeret semuanya

setelah kencan pertama. “Bersikaplah baik tetapi
terus terang,” kata Gina Handley Schmitt, LMHC
dan penulis Friending: Creating Meaningful, Last-
ing Adult Friendships.

Cobalah: “Terima kasih telah membuat diri

Anda tersedia. Dengan itu, saya jelas bahwa ini
tidak akan menjadi dinamika hubungan yang tepat
bagi saya. Saya berharap yang terbaik untuk
Anda, saat Anda melanjutkan perjalanan. “

4. Jangan tinggalkan mereka dalam
kegelapan

Cobalah katakan “Senang bisa mengenal
Anda. Saya mencari... (hubungan yang serius,
seseorang yang memiliki nilai-nilai politik yang
sama, pasangan yang suka alam, dll), jadi
menurut saya kami tidak cocok satu sama lain.
Saya harap Anda menemukan siapa yang Anda
cari. “

5. Hargai persahabatan Anda
Tidak pernah mudah mengecewakan

seseorang, terutama jika itu adalah seseorang
yang Anda sayangi sebagai sahabat. “Jika orang
ini ada di lingkaran sosial Anda atau seseorang
yang dekat dengan Anda, kemungkinan besar
Anda tidak ingin kehilangan hubungan,” kata
Kaitlin Kindman, LCSW, direktur praktik dan
salah satu pendiri Kindman & Co .. “Biarkan
mereka Ketahuilah bahwa Anda melihat dan
menghargai kerentanan mereka dan memberi
mereka ruang untuk menunjukkan bahwa tidak
apa-apa bagi mereka untuk merasa kecewa. ”

6. Tetap santai
Jika rekan kerja mengajak Anda berkencan,

jelaskan bahwa Anda tidak tertarik dan jangan
merasa tertekan untuk memberikan penjelasan
apa pun tentang alasannya. Mempertahankan
nada santai — seperti contoh di bawah ini —
akan membantu kedua belah pihak merasa lebih
nyaman selama situasi yang canggung.

Cobalah: “Saya menghargai kepercayaan
Anda untuk bertanya kepada saya, tetapi saya
rasa kita tidak berada di halaman yang sama.
Saya tidak tertarik untuk berkencan, tapi terima
kasih sudah bertanya! “.(*)

6 Cara Menolak Cinta Seseorang Tanpa Menyakiti Perasaan

Tips Ringkas dan Sangat
Membantu Saat Perjalanan

Berita Indonesia - Sebuah
perjalanan akan sangat terganggu
jika barang - barang kita tak
terorganisir dan praktis, Ann Le,
seorang lifestyle blogger pemilik
website Lifeannstyle, mem-
bagikan tips-tips serbaguna saat
berada di sebuah perjalanan.
Mungkin Anda cocok dan akan
mencobanya, simak uraian
berikut:

1. Deodoran alami
Mengusap potongan lemon pada ketiak

akan membuatmu merasa lebih segar dan tak
membuat bajumu kuning.

2. Berhemat dengan re-useable termocup
Saat minum di Starbuck jangan langsung

buang termocupmu. Cuci dan simpan itu. Saat
bepergian, bawalah kantong teh instan di
termocup tersebut.

Ketika menemukan Starbuck di
perjalanan, mintalah air panas pada pelayan.
Dengan senang hati mereka akan
mengisikannya. Kamu tak perlu memesan
minuman mahal.

3. Manfaatkan plastik kemasan
pembungkus makanan

Sering diribetkan masalah menyimpan
kalung? Kamu mungkin tak menyangka plastik
kemasan pembungkus makanan akan
menolongmu. Masukan dalam plastik kedap
udara ini dan lipat sampai kecil sehingga tak
makan tempat.

4. Tempat menyimpan anting
Gunakan wadah plastik bekas untuk
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Berita Indonesia - Bahagia itu disebabkan oleh
berbagai hal, yang jelas itu menyenangkan dan
akan membuat hati kita bisa merekah indah.

Kebagaiaan seseorang juga akan
mempengaruhi kesehatannya, maka dari itu kami
membagikan  bagaimana cara agar wanita tetap
sehat dan bahagia. berikut tipsnya:

1. Berolahraga selama 30 menit sehari
Berolahraga 30 menit sehari tidak hanya akan

memperbaiki kesehatan kardiovaskular, tetapi
juga membantu Anda mempertahankan berat
badan yang sehat, indeks massa tubuh, dan
menurunkan risiko Anda terkena kanker en-
dometrium (rahim), kanker payudara, dan kanker
usus besar, yang semuanya terkait dengan
obesitas.

Selain itu, olahraga dapat
menurunkan kelebihan
hormon dalam tubuh, yang
pada gilirannya menu-
runkan risiko kanker,
seiring dengan tingkat
stres.

2. Dengarkan
tubuh Anda

Selama masa hi-
dup seorang wanita,
sejumlah kondisi

dapat terjadi, termasuk endometriosis, kista
ovarium, fibroid uterus, kanker payudara, atau
kanker ginekologi seperti endometrium, serviks,
atau ovarium.

“Sangat penting untuk berkonsultasi dengan
ginekolog setiap tahun untuk pemeriksaan
pencegahan potensi kanker secara dini, dan juga
untuk melaporkan setiap tanda peringatan atau
perubahan kesehatan yang mengkhawatirkan,”
kata Luciano.

Tanda peringatan adalah perubahan dalam
siklus haid Anda, pendarahan dan kembung yang
tidak normal, kepayahan, dan perubahan yang
membuat Anda tidak merasa seperti diri Anda
sendiri.

3.Makan yang sehat
Mengonsumsi beragam buah

dan sayuran bergizi dan
berwarna setiap hari

adalah kunci untuk men-
cegah dan menurunkan
risiko Anda terkena
kanker payudara dan
kanker wanita lainnya
yang didorong oleh
obesitas.

Tips untuk Wanita agar Sehat
dan Bahagia
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Bulan Rabiul Awwal atau bulan Maulud
telah tiba lagi, bulan di mana Nabi Agung
Muhammad (saw) dilahirkan di Jazirah
Arabia pada pada hari senin 12 Rabiul
Awwal Tahun Gajah. Allah (swt) telah
mengutus baginda ke dunia ini sebagai
rahmatan lil álamin kepada semua
makhluq-Nya, sebagai uswah hasanah
untuk diikuti dan sebagai penyempurna
akhlaq budi pekerti yang mulia.

Untuk mengikuti akhlaq mulia
beliau, perhatikanlah bagaimana cara
beliau makan dan minum. Baginda
Nabi senantiasa memastikan makanan
dan minuman yang disantapnya
adalah halal dan dihasilkan dari
sumber yang halal. Beliau menyebut
nama Allah sebelum dan sesudah
makan. Makanannya seadanya. Apa-
bila mendapatkan daging dan
manisan, beliau menikmatinya.
Sedangkan jika tidak menjumpainya
beliau berpuasa atau terkadang
mengganjal perutnya dengan batu.

Apabila bepergian, baginda tidak
pernah lupa berdoa kepada Allah dan
terus pergi ke tempat yang dituju.
Langkahnya sedang. Jalannya penuh
kesopanan. Pandangan matanya
selalu diturunkan. Lebih lama

pandangannya ke bumi daripada ke
langit. Setiap pandangan matanya
adalah observasi yang berharga dan
beliau lebih menyukai berjalan di
belakang para sahabatnya.

Beliau senantiasa memulai ucapan
salam kepada orang yang dikenalnya
maupun tidak dikenalnya. Terus-
menerus berfikir. Tidak kelihatan ada
istirahatnya. Banyak diamnya. Tidak

berbicara kecuali yang penting. Ketika
berbicara, sering diulanginya hingga
tiga kali agar dimengerti benar apa
yang diucapkannya. Ucapannya tepat.
Tidak berlebihan dan tidak ber-
kurangan. Berwatak halus dan tidak
pernah menyakiti orang. Karunia yang
betapapun kecilnya dianggapnya
sebagai nikmat yang paling besar.
Urusan dunia tidak pernah mem-
buatnya gusar dan marah. Namun,
apabila sesuatu yang haq itu dilanggar,
maka tidak ada seorang pun yang
sanggup melawan kemarahannya
sehingga memenangkan yang hak itu.

Ketika marah, beliau berusaha
untuk duduk. Di waktu riang, beliau
pejamkan matanya. Apabila berbicara
tampak kewibawaannya. Ketika diam
tampak ketenangannya. Ketika
bersedekah, tampak tidak takut jatuh
miskin. Apabila dihadapkan dua
persoalan pasti beliau memilih yang

Nabi Muhammad (saw) Suri Tauladan Kita
termudah.

Dalam hal berpakaian, beliau
mengenakan pakaian yang terbaik dan
rapih. Beliau selalu berbau wangi
kasturi. Tidurnya di atas hamparan
jerami. Duduknya di atas tikar dan di
situlah beliau sering tertidur.

Beliau sering bersenda gurau
dengan isteri-isterinya dan memanggil
mereka dengan panggilan nama yang
indah dan menawan. Jika berada di
rumah, beliau sering membantu
pembatu rumahnya. Memperbaiki
sendiri sandalnya, menjahit pa-
kaiannya dan memerah susu
kambingnya. Jika waktu salat tiba,
beliau keluar rumah untuk salat
berjamaah.

Apabila berjabatan tangan, beliau
tidak akan melepaskan tangannya
sehingga orang yang disalaminya
menarik tangannya sendiri. Jika datang
ke suatu majlis, beliau menyukai
duduk di barisan belakang. Jika pergi
ke pasar, beliau sendiri yang
membawa barang beliannya dan tidak
pernah menyuruh pembantunya dan
makan bersama mereka.

Dalam hal berdagang, beliau tidak
pernah memonopoli dan menindas
perdagangan orang lain. Beliau tidak
pernah curang dalam menakar atau
menimbang dagangannya. Beliau
senantiasa melayani pembeli sesuai
dengan statusnya masing-masing.
Jika pembeli itu seorang bangsawan
maka ia dimuliakan. Apabila yang
datang ke warungnya itu orang miskin
atau lemah maka ia dikasihani. Tetapi
jika yang membeli itu kebetulan
tetangganya maka ia lebihkan sedikit.

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

Ketika melayani tetamunya,
Rasulullah senantiasa menunjukkan
sikap riang-gembira walau terkadang
sikap mereka tidak menyenangkan
hatinya. Beliau selalu menjawab salam
dengan segera dan terus membuka
pintu; menyambut dan memper-
silahkan mereka masuk ke dalam
rumah. Baginda senantiasa meng-
gembirakan hati tetamunya dengan
obrolan yang menyenangkan dan tidak
pernah menanyakan sesuatu yang
menyinggung perasaan. Beliau tidak
pernah segera bertanya tujuan pokok
kedatangan mereka mau apa dan
kapan pulang. Rasulullah sangat yakin
dengan sabdanya:” Apabila tetamu
masuk ke dalam rumah seseorang
maka dia pasti masuk bersama rizki
dan membawa pengampunan dosa
tuan rumahnya.”

Dalam hal urusan pembatu
rumahnya, ke-empat-empat pembantu
rumahnya mendapat kenangan indah
selama mengabdi di rumah Rasulullah.
Anas bin Malik yang selama 10 tahun
mengabdi di rumah Rasulullah pernah
terkesan bahwa selama mengabdi di
rumah Nabi, beliau tidak pernah
sekalipun mengucapkan kata-kata
yang menyinggung perasaan hatinya,
apalagi menyakitkan. Terhadap apa
yang dia lakukan tidak pernah Baginda
bertanya kenapa dia berbuat begini dan
begitu. Dan terhadap apa yang tidak
dilakukannya, Baginda tidak pernah
menanyakan kenapa ini dibiarkan.
Kepada para pembantunya Baginda
berpesan sekaligus memberikan
motivasi yang berharga:” Pembantu
rumah adalah seorang pemimpin di
rumah majikannya. Dan dia pun akan
dipertanggungjawabkan atas segala
kepemimpinannya.”

Semoga kita semua dapat
meneladani seluk beluk kehidupan
Nabi SAW. Amin.(*)

menyimpan aksesoris-aksesoris
kecilmu.

5. Pelindung tas tangan
Punya tas belanja berbahan kain

yang didapat dari supermarket?
Tak perlu gengsi untuk meng-

gunakannya sebagai pelindung tas
tangan mahalmu.

6. Bekas gulungan tisu toilet
sebagai tempat menyimpan kabel
charger laptop

Kamu akan menyesal jika mem-
buang tempat gulu-
ngan tisu toiletmu. Ia
bisa dimanfaatkan
sebagai solusi jeni-
us keruwetan me-
nyimpan kabel char-
ger laptopmu sela-
ma ini!

7. Solusi tutup
botol krim wajah
yang tak rapat

Isi krim yang
terkadang keluar
karena tutup botol

yang tak rapat di dalam tas tentu akan
merepotkan.

Potong kecil plastik kemasan
pembungkus makanan seperti yang
digunakan pada tips no 3, gunakan
plastik itu diantara mulut dan tutup
botol agar makin rapat.

8. Mengepak kaos kaki secara
praktis sekaligus pelindung botol
parfum

Sering cemas dengan botol par-
fum kacamu yang dari kaca apakah
aman jika disimpan di dalam tas?

Manfaatkan kaos kakimu
untuk membungkusnya sehingga
bisa berfungsi sebagai bantalan
peredam benturan. Botol parfum-
mu terjaga, dan kamu punya
solusi mengemas kaos kaki
dengan praktis.

9. Kapas pelindung tempat
make-up

Hampir mirip tips no 8. Guna-
kan kapas tipis, dan letakkan di
dalam tempat make-upmu, ini akan
meredam benturan sehingga tem-
pat make-upmu tak mudah pecah.

10. Manfaatkan kartu nama
sebagai solusi
mengepak headset

Bahkan hingga
kartu nama pun dapat
kamu manfaatkan.
Seringkali kita dibi-
ngungkan bagai-
mana cara menyim-
pan headset yang
praktis.

Gulung headset-
mu di kartu nama, dan
masalah selesai.
Kamu tak perlu takut itu
tercecer.(*)
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“Wanita harus meminimalisir
makanan olahan yang mereka makan
dari sebuah kotak,” kata Alex
Merkulov, seorang ahli radiologi di
Beekley Imaging Center of Women’s
Center di UConn Health.

“Makanan alami, utuh, dan segar
selalu merupakan pilihan terbaik.”

4. Berhenti merokok
Merokok dapat menyebabkan

kematian dini, penyakit jantung,
serangan jantung dan stroke, penyakit
paru-paru dan kanker lainnya.
“Kanker yang disebabkan oleh
merokok dapat dicegah jika Anda
meletakkan rokoknya,” kata Brewer.

5. Periksa payudara Anda
Satu dari delapan wanita akan

mengalami kanker payudara seumur
hidup mereka. Namun kabar baiknya
adalah, jika terdeteksi dini, bisa
diobati secara efektif.

Dimulai pada usia 40, lakukan
mammogram tahunan untuk
memeriksa kesehatan payudara. Dan
di antara mammogram, lakukan
pemeriksaan payudara bulanan.

6.Dapatkan pap smear
Begitu seorang wanita menjadi

aktif secara seksual, para ahli
mengatakan bahwa dia harus pergi
ke ginekolog untuk pemeriksaan
panggul dan pemeriksaan pap smear
secara reguler.

7. Perawatan prenatal untuk
mempersiapkan kehamilan

Kehamilan dan bayi yang sehat
dimulai dengan ibu hamil yang sehat.

Perawatan prenatal dini-termasuk
mengkonsumsi asam folat, berhenti
merokok, mencapai berat badan pra-
kehamilan yang lebih sehat, menjaga
diet harian yang baik, dan mengikuti
rutinitas olahraga semuanya penting
untuk kesuburan dan kehamilan yang
sehat.

8. Dapatkan kolonoskopi
Kanker usus besar adalah pe-

nyebab kematian akibat kanker ketiga
terbesar di kalangan wanita. “Pada
usia 50, wanita perlu memastikan
bahwa mereka mulai menjalani
skriningkolonoskopi rutin mereka,”
kata Brewer. Mengetahui pertumbuhan
polip usus besar yang abnormal dapat
mencegah kanker berkembang atau
menyebar lebih jauh.(*)



Adalah Joe, yang hanya bisa mengejar tukang
bakso dengan pandangannya yang pilu. Joe
merupakan mahasiswa yang bisa dikatakan maniak
weight loss, yang mengatur diet sehat dan diet ketat.

Hari-hari ia isi dengan konsumsi makanan
penuh gizi rendah kalori, plus dengan hati yang
tidak menikmati. Joe tidak menyadari bahwa ia tidak
terlahir kurus, kedua orang tuanya gemuk, hampir
seluruh keluarganya gemuk, kecuali satu orang,
yaitu Alex, si buncit yang humoris.

Namun Joe percaya dengan motivasi dari semi-
nar bisnis multilevel yang pernah digelutinya 5 bulan
lalu, “tidak ada yang tak mungkin. Jika kalian ingin
mencapai apa yang kalian inginkan, dan sukses di
usia muda” Tentu saja sukses bagi Joe adalah
sukses menurunkan berat badan, apa yang membuat
Joe tidak pernah berhasil adalah nafsu makan yang
sama besar dengan badan, memang ia memakan
sayur, dengan porsi yang sangat banyak.

Suatu hari ia membaca sebuah artikel “Tertawa
dapat membakar lemak” dan dengan sangat serius
menanggapi. Joe sama dengan kedua orangtuanya,
pemurung dengan muka berlemak sulit dibuat
tertawa. Namun hari saat ia membaca artikel itu
adalah hari dimana ia seolah terlahir kembali. Joe
menjadi pribadi yang gampang sekali tertawa,
bahkan saat seseorang berbicara serius (pada saat
itu Joe menerima caci maki), sikap Joe yang
berubah tentu mengundang berbagai penafsiran dari
masyarakat, dan didominasi oleh pandangan bahwa
ia telah gila. Sedikit namun sakit, Joe perlahan-
lahan diabaikan, teman-temannya sering
memandang paham ke arahnya ketika ia mencoba
berbicara hal yang lucu hanya merespon berupa
tersenyum penuh simpati. Keluarga Joe pun

perlahan mulai mengabaikannya, dan ketika Joe
menimbang badannya, mendapati beratnya hanya
berkurang sedikit, beberapa ons, ia meningkatkan
intensitas ‘latihannya’.

Hingga pada suatu pagi, pihak keluarga sudah
tidak kuat lagi dan melaporkan Joe ke rumah sakit
Jiwa di pusat kota, dan sorenya datanglah sebuah
avanza hitam ke rumah Joe, membawa lima orang
dokter jiwa (orangtua Joe sudah
mengatakan sebelumnya kalau Joe
bertubuh besar dan suka melawan) dan
menyeret paksa Joe ke dalam mobil.

Bahkan Joe tetap tertawa karena
salah satu motivasinya dalam latihan
tertawa ini adalah “memandang positif dari
segala sesuatu”. Singkat cerita, Joe harus
menginap sampai waktu yang belum
ditentukan di balik jeruji besi yang dicat
putih, berjalan dalam takdir, takdir untuk
bersama penghuni-penghuni lain yang
juga melakukan ‘latihan’ yang sama.

Dan tibalah mereka di RSJ pusat kota,
avanza itu diparkir tepat di depan pintu
masuk, Joe digiring layaknya tahanan. Begitu sampai
di dalam, semua orang terkejut, dengan wajah ‘inikah
dajjal yang terkutuk itu’ Joe melirik marah ke
sekeliling, seperti banteng menghadap matador, kedua
tangannya yang diborgol bergetar, dokter-dokter yang
menggiringnya mulai cemas, anak itu tepat seperti
apa yang dikatakan orangtuanya yaitu pelawan.

Para dokter yang menggiring Joe mulai
mempercepat langkahnya menuju kamar sel nomor
3 di ujung kiri, dekat tangga, yang di bawah nomornya
bertuliskan ‘tidak perlu menunggu mukjizat untuk
sembuh’, borgol semakin bergetar, menimbulkan
bunyi krincing-krincing yang menarik perhatian
hingga ke pintu depan, seolah akan ada yang
kerasukan.
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Sang satpam dengan rambut mangkuk, yang
mejaga pintu depan bergegas menuju ke arah para
dokter yang bersama Joe berlari dengan epik.
Pasalnya selama hampir 1 tahun ia bekerja ia hampir
tak pernah digunakan untuk mengamankan, sebab
ada satpam lain yang lebih berwibawa untuk itu,

“Lepaskan aku! Aku bukan orang gila!” Teriak
Joe seolah baru bangun dari hipnotis. Bagaimana

bisa ia belum tahu sampai harus berada di depan
pintu sel,

“Tenang-tenang, tenang-tenang” satu dokter
mengurut-ngurut lengan Joe dengan hampir
profesional,

Satpam sudah sampai, Joe merasa seperti
dibinatangkan, akhirnya meteran amarah sudah
sampai pada batasnya. Joe entah bagaimana
caranya, dan di depan hakim para dokter akan
bersaksi, “Saya melihat anak itu melepaskan borgol
dengan kekuatannya, dan seketika itu kami semua
panik”

Kedamaian yang biasanya ada di sore hari RSJ
tersebut, hilang dalam sekejap diganti riuh yang
menegangkan. Alarm berbunyi, satu orang di ruang

resepsionis tergesa-gesa menekan nomor pada
telepon yang ada di meja. Para pasien di ruang bawah
mendekatkan diri mereka ke jeruji, bohong dengan
wajah takut namun mereka sangat menikmati.

Satpam rambut mangkuk segera mencekik Joe
dari belakang. Joe pun segera meresponnya,
dengan reflek serta kekuatan, yang dibangun dari
setidaknya beberapa bulan diet ketat (dan sehat).
Membuat badan besarnya tidak hanya besar bodoh,
namun besar sehat yang di dalam setiap ototnya
terdapat kekuatan dari gizi makanan mahal. Joe
langsung menjungkirkan si satpam ke depan. Tubuh
satpam yang tadi menggantung di belakang Joe,
terhempas keras ke lantai.

Si Satpam, muka ‘bule’nya memerah,
matanya melihat ke atas sekali, hingga hanya
putih yang terlihat di matanya yang bulat, terkapar
kejang-kejang, dan dadanya kembang-kempis,
persis seperti ingin mengeluarkan bunyi mirip
kentut dari punggungnya yang menempel di
lantai. Para dokter ragu dalam keterburu-buruan
yang seolah akan mengambil tindakan mantap,
namun tidak melakukan apapun.

Satu, dua dokter tumbang dengan satu
dorongan, hanya dua pria yang takut berdiri dan
memilih untuk pura-pura mati, namun mata lebar
Joe masih terfokus pada satu dokter, yang
berlari ke arah pintu depan, Joe bergegas
mengejarnya, dengan lambat.
Polisi: Apakah ia berhasil mengejar anda?
Dokter: Tidak, saya berlari ke arah jalan besar,

dan terus berlari sambil sesekali menoleh ke arah
rumah sakit, di sana Joe, masih berdiri di luar dekat
pintu, kepalanya menoleh ke segala arah dengan
dingin. Polisi: Baik, baik pak, terima kasih, sekarang
bapak boleh keluar lewat pintu yang di sana.

Dokter: T-t-terima kasih pak, kalau boleh tau,
apa bapak pernah mendengar nama Joe? Mana
tahu, mana tahu ini kan, dia pernah melakukan
tindakan kriminal.

Polisi: (mengangguk mantap) kami semua
saudara Joe, ayo bapak yang di pintu itu sudah
menunggu pak dokter dengan tongkat baseballnya,
silahkan.(*)
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