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Denda HK.$10.000...

GRATIS! TIDAK DIJUAL

Hong Kong, BI – Pandemi
Covid-19 gelombang ke 4 di
Hong Kong sangat meng-
hawatirkan, pada hari rabu
saja [2/11] ada 103 kasus
infeksi dengan 15 kasus dari
sumber yang tidak diketahui
dan berbagai klaster.

Klaster penularan tersebut
terjadi karena adanya
rileksasi yang kebablasan,
warga tidak lagi mengindakan
protokol kesehatan, mela-
kukan perkumpulan pesta atau
acara dengan jumlah melebihi

standar, menari dan dansa saling
berdekatan tanpa masker dan lain
sebagainya.

Melonjaknya kasus infeksi dari
hari ke hari membuat para ber-
wenang di pemerintahan Hong Kong
merasa usahanya kurang maksimal
hingga denda bagi pelaggar pun tak

Indonesia Kembali
Darurat Covid-19

>> BERSAMBUNG KE HLM  07

Jakarta, BI –  Pemerintah Indonesia
kembali perketat aturan protokol kesehatan,
salah satunya dengan operasi masker dan
pelarangan melakukan hajatan yang
sempat dizinkan dan menimbulkan
klaster baru. Kasus covid-19
meningkat di tanah air.

Satuan Tugas Covid-19
menyesalkan terjadinya pertambahan
angka kasus positif yang kian
tinggi di atas 8 ribu sehari pada
minggu lalu. Maka dari itu
masyarakat diingatkan untuk
selalu mematuhi protokol
kesehatan 3M yakni wajib
memakai masker, menjaga
jarak, dan mencuci tangan

pakai sabun.
Menurut Juru Bicara Pemerintah Untuk

Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, terlihat dari
pemantauan kedisiplinan protokol

kesehatan sejak 18 November hingga
27 November terlihat penurunan
kepatuhan protokol kesehatan. Dengan
persentase kepatuhan memakai

masker 59,32 persen. Sedangkan
utk menjaga jarak 43,46

persen.
“Disimpulkan bahwa

liburan panjang merupkan
momentum pemicu utama
penurunan kepatuhan
disiplin protokol kesehatan
dan kepatuhan semakin
menurun. Jika masyarakat

semakin lengah dalam
menjalankan protokol

3M seperti yang
ditujukan dalam
3 periode libur

PBB Dorong RI Jadikan
Ganja Sebagai Obat

Jakarta, BI — Pemerintah Indonesia diminta mulai
mempertimbangkan penggunaan ganja untuk keperluan
medis setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui
rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait
hal tersebut.

“Atas dasar perkembangan baik dari dunia internasional
ini, Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan menyerukan
agar pemerintah Indonesia juga mulai terbuka dengan potensi
pemanfaatan ganja medis di dalam negeri,” ungkap Koalisi
Advokasi Narkotika untuk Kesehatan dalam keterangan
tertulis, Kamis (3/12). Mereka meminta pemerintah mulai
menindaklanjuti perkembangan isu di ranah internasional
ini dengan menerbitkan regulasi yang memungkinkan ganja
digunakan untuk kepentingan medis.

Menurut mereka, keputusan PBB itu bisa dijadikan
legitimasi medis dan konsensus politik untuk ditindak negara-
negara pengikutnya, termasuk pemerintah Indonesia.

Mereka pun menyinggung pernyataan pemerintah yang
selama ini selalu mengacu pada ketentuan Konvensi Tunggal
Narkotika 1961 ketika memperdebatkan kemungkinan
penggunaan ganja untuk medis. “Kesempatan ini harus
menjadi momentum bagi pemerintah untuk merombak

kebijakan narkotika yang berbasiskan bukti (evidence-
based policy),” tambah mereka.

Sebelum pemungutan suara di Komisi PBB
untuk narkotika digelar Rabu (2/12), ganja

tergolong sebagai obat paling berbahaya di
dunia. Ganja diklasifikasikan sebagai
narkotika golongan IV dalam Konvensi
Tunggal Narkotika 1961. Artinya, ganja dinilai
memiliki manfaat medis yang terbatas namun
juga punya potensi ketergantungan dan

efektif hingga ada
banyak pengetatan
aturan pada pandemi
covid-19 gelombang 4
ini atara lain berkumpul
tidak boleh lebih dari 2
orang.

Bagi yang melang-
gar sekarang dendanya
jadi HK$ 10.000, naik 5
kali lipat dari sebe-
lumnya yang hanya
HK$ 2000.

Dewan Eksekutif
Hong Kong juga telah
setuju untuk mening-
katkan/memperketat
hukuman atas pe-
langgaran pembatasan

sosial. Yang mencakup wajib
masker, maksimal ber-
kelompok dan karan-
tina.

Selain itu, Carry
Lam juga me-
nyampaikan
terkait aturan
untuk restoran
yang harus
tutup pada jam
10 malam dan hanya
dua orang yang boleh
duduk di setiap meja
untuk makan.[bi] >> BERSAMBUNG KE HLM  07
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Pernyataan Theron itu menyentak kesadaran kita
dan membuat data-data statistik tentang HIV
menjadi lebih hidup. Betapa kalangan perem-
puan, kalangan berkulit hitam dan berwarna, atau
kalangan homoseksual lebih rentan terinfeksi
atau terdampak HIV (juga banyak kuman dan
penyakit lainnya) karena faktor-faktor sosial dan
ekonomi yang berada di luar kontrol mereka.
Kerentanan mereka, ironisnya, masih terus
berlanjut bahkan ketika teknologi pencegahan
dan pengobatan sudah mengalami banyak
kemajuan. HIV pada akhirnya memang bukan
sekadar masalah virus atau masalah kesehatan
belaka, namun juga mengenai masalah sosial-
ekonomi dan politik yang timpang.

Kita tahu bahwa kalangan perempuan lebih
rentan terpapar HIV bukan hanya karena struktur
anatomis mereka seperti ketika terjadi hubungan
seksual akan jauh lebih banyak cairan dari tubuh
laki-laki yang masuk ke dalam tubuh perempuan
dibanding sebaliknya. Ketika sang laki-laki
terinfeksi HIV, dengan demikian cairan mani yang
mengandung kuman tersebut akan lebih banyak
memapar tubuh perempuan dan memperbesar
peluang infeksi.

Hari AIDS Sedunia 2020

HIV/AIDS dan Prasangka-Prasangka Kita
Tanggal 1 Desember setiap tahun diperingati

sebagai Hari AIDS Sedunia. Hari ketika banyak
orang di banyak kota di dunia secara bersama
memikirkan apa yang telah maupun belum dicapai
dalam upaya melawan salah satu gangguan
kesehatan yang telah menjadi masalah global ini.
Masalah kesehatan global yang juga menuntut
tanggapan terpadu pada skala lokal.

HIV/AIDS memang salah satu masalah
kesehatan yang penyebarannya melintasi batas-
batas geografis negara-bangsa (pandemi). Hari
AIDS Sedunia tahun ini menjadi berbeda karena
bertepatan juga dengan pandemi Covid-19. Dua
pandemi bertemu dan saling memperparah. Orang
yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) mengalami
penurunan ketahanan tubuh dan karena itu rentan
aneka penyakit/kuman termasuk Covid-19 dan
SARS-CoV-2. Covid-19 juga memberi aneka
dampak berat, khususnya pada kalangan rentan,
termasuk ODHA.

Memang telah banyak kemajuan teknologi

pencegahan, deteksi, pengobatan maupun
upaya kesehatan masyarakat dalam
menghadapi HIV/AIDS. Puncak
penyebaran HIV telah dilewati dan
masalah ini tak lagi semenakutkan
dibanding satu atau dua dasawarsa lalu.
Namun masih terdapat pula masalah yang
belum kita atasi. Salah satunya adalah
mitos dan parasangka kita sendiri terhadap
HIv dan orang yang hidup dengan HIV.

Menyentak Kesadaran
Charlize Theron, aktivis

HIV/AIDS dan aktris kenamaan
Hollywood pemenang Piala Os-
car dalam pembukaan Konferensi
AIDS Internasional di Durban, Afrika Selatan
beberapa tahun lalu menyentak kesadaran banyak
orang. Ia tegas berkata bahwa “kita belum
sepenuhnya berhasil mengalahkan HIV terutama
karena kita memperlakukan dan menghargai or-
ang secara berbeda-beda. Kita seringkali

membedakan perlakuan dan penghargaan kita
pada orang-orang berdasarkan jenis kelamin,
warna kulit ataupun orientasi seksual.”

Theron membuat peserta konferensi itu
termenung. Tidak mudah merangkum salah
satu aspek penting HIV dalam pernyataan
kuat, menyentuh, namun ringkas seperti di

atas. Secara lebih rinci, Theron melanjutkan
bahwa kita seringkali merendahkan atau
memperlakukan buruk kalangan perempuan,

kalangan berkulit hitam dan berwarna, atau
kalangan homoseksual. Padahal atas

dasar apa laki-laki lebih berharga
daripada perempuan, kulit putih lebih
bernilai dibanding kulit berwarna,

kalangan heteroseksual lebih tinggi dari
kalangan homoseksual, gugat Theron.

Senada dengan banyak penelitian mengenai
HIV, kita memang mendapati betapa seksisme,
rasisme, dan juga homofobia menghalangi upaya
kita memenangkan pertarungan dengan HIV.

Berdasarkan data kuartal III tahun 2020,
perekonomian Indonesia secara teknis telah
resmi masuk ke dalam jurang resesi. Per-
tumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2020
terkontraksi 3,49 persen setelah pada kuartal
sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 5,32
persen. Kondisi ini menjadikan Indonesia meng-
ikuti jejak negara-negara lain yang sudah terlebih
dahulu masuk ke dalam jurang resesi ekonomi
seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, Perancis,
Jerman, Korea Selatan, Jepang, Singapura,
Filipina, dan Thailand.

Guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh
pandemi virus Covid-19 sangatlah besar dan
dahsyat (economic wide shock). Pandemi Covid-
19 telah meluluhlantakkan seluruh aktivitas dan
fundamental perekonomian nasional. Hampir tidak
ada pelaku ekonomi yang mampu bertahan dan
mengambil keuntungan dari terjadinya krisis
ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Bahkan
sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang pada krisis ekonomi tahun 1998/1998 dan
2008 mampu menjadi penyelamat, pada resesi
ekonomi saat ini menjadi korban yang paling
menderita.

Guncangan ekonomi yang terjadi di dua sisi
sekaligus (supply dan demand) mengakibatkan
langkah pemulihan ekonomi semakin berat.
Alternatif kebijakan yang dimiliki pemerintah
semakin terbatas seiring dengan ruang fiskal yang
semakin menyempit. Pendapatan negara
berkurang signifikan padahal negara hampir
kehilangan seluruh sumber pendapatannya dan
di sisi lain negara membutuhkan tambahan
pendapatan yang sangat besar untuk menyusun
program penanggulangan pandemi Covid-19 mulai
dari program testing, tracing, sampai treatment.

Program Pemulihan
Efek pandemi Covid-19 yang telah

meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi
perekonomian nasional telah mendorong

pemerintah untuk menyusun kebijakan program
pemulihan ekonomi nasional (PEN). Langkah ini
merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi
dan didukung semua pihak. Namun tentunya,
pemerintah bukanlah tukang sulap yang mampu
mengubah kondisi dalam sekejap dengan hanya
bermodalkan jampi-jampi dalam
kitab perundang-undangan.

Proses perbaikan ekonomi
diyakini tidak akan berlangsung
instan dalam sekejap walaupun
vaksin virus Covid-19 telah
ditemukan dan diberikan kepada
seluruh masyarakat dunia. Proses
perbaikan diyakini akan
berlangsung secara gradual,
bertahap seiring dengan proses
pembangunan kembali berbagai
sarana dan infrastruktur penunjang
yang telah porak poranda selama
masa pandemi.

Para pelaku industri
memerlukan waktu untuk
membangun kembali sistem
produksi mereka mulai dari
rekrutmen tenaga kerja, manajemen produksi,
sistem informasi, sampai dengan proses
pemasarannya. Bahkan bagi industri-industri
tertentu yang selama ini tidak terbiasa dengan
penggunaan platform ekonomi digital, mereka
akan membutuhkan waktu lebih lama untuk
beradaptasi dan menyesuaikan dengan perilaku
kebiasaan baru yang terbentuk setelah pandemi.

Dalam ilmu manajemen produksi perusahaan,
tahapan pembangunan kembali ini masuk ke

dalam fase awal eksistensi perusahaan yang
memerlukan banyak sumber daya. Dalam fase
ini, perusahaan memerlukan anggaran yang besar
untuk berinvestasi di faktor-faktor produksi.
Perusahaan belum bisa menikmati keuntungan
ekonomi yang dihasilkan. Berbagai keuntungan
usahanya akan diarahkan untuk menutupi
berbagai modal yang telah dikeluarkan
sebelumnya sehingga pada fase ini perusahaan
masih sangat rentan dan penuh risiko.

Bagi perusahaan, pada fase ini peran
pemerintah sangatlah diperlukan. Pemerintah

harus menjaga stabilitas dan kondusifitas iklim
berusaha sehingga perusahaan mampu
berproduksi pada tingkat yang optimal. Bahkan
lebih jauhnya, pemerintah harus memberikan dan
menyusun berbagai program insentif dan relaksasi
sehingga proses recovery ini bisa berlangsung
lebih cepat. Proses pemulihan ekonomi nasional
bisa berjalan lebih cepat jika pemerintah mampu
mendorong kinerja sektor industri pada kondisi
optimalnya. Pada konteks ini maka program

insentif pemerintah untuk dunia usaha, terutama
UMKM, masih sangat diperlukan.

Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah memiliki berbagai instrumen yang

bisa digunakan untuk mendorong akselerasi
pemulihan ekonomi di sektor industri. Melalui
kebijakan fiskal, pemerintah bisa memilih dan
menentukan program insentif dan relaksasi yang
paling efektif dalam mendorong kinerja sektor
industri. Dan dalam waktu bersamaan, melalui
koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah juga

bisa menyusun insentif dan
relaksasi kebijakan moneter
sehingga proses pemulihan
tersebut bisa berjalan jauh lebih
efektif dan lebih cepat.

Namun seringkali kebijakan
yang telah tersusun rapi tersebut
terhadang peraturan dan kebijakan
pemerintah daerah (pemda). Tidak
jarang beberapa kepala daerah
kurang memiliki sense belonging of
crisissehingga kebijakan-
kebijakannya seringkali
kontraproduktif dengan tujuan
pemerintah pusat yang ingin segera
mengakhiri masa resesi ini.

Demi target menggenjot
Penerimaan Asli Daerah (PAD),
beberapa pemerintah daerah masih

tetap memungut pajak dan retribusi kepada para
pelaku industri dan UMKM seperti saat sebelum
masa resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini tentunya akan menjadi beban berat bagi
para pelaku industri dan UMKM dalam
menjalankan usahanya di tengah berkurangnya
permintaan dan pasokan bahan baku industri
akibat mandeknya roda perekonomian

Pemerintah Daerah dan Pemulihan Ekonomi

>> BERSAMBUNG KE HLM  20

Oleh: Agus Herta Sumarto
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Jauhi Status Paper atau Seumur Hidup Anda Baper
Banyak Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

yang masih mempunyai pemikiran yang keliru
tentang status pemegang ‘paper recognizance’.

Mereka beranggapan bahwa berstatus paper
adalah cara mudah untuk bisa tinggal lebih lama
di Hong Kong tanpa visa bekerja. Banyak juga
yang masih berfikiran bahwa status pemegang
‘paper’ ini nantinya akan bisa berubah statusnya
menjadi ‘permanent’ di Hong Kong.

Bahkan lebih celaka lagi, ada yang yakin dan
percaya bahwa status ‘paper’ lebih tinggi
derajadnya daripada status ‘domestic worker’. Ini
adalah pemikiran-pemikiran yang keliru dan
banyak ditularkan oleh oknum pemegang paper
kepada para WNI berstatus overstayer ataupun
yang belum mempunyai ‘majikan’ dan sedang
menunggu visa.

Oknum tersebut sengaja mengajak orang-or-
ang ini meskipun dari hati kecil mereka juga sudah
paham bahwa masa depannyapun tidak menentu.
Mereka mencari teman sebanyak-banyaknya agar
dapat mereka gunakan untuk kepentingan pribadi
oknum pemegang paper tersebut.

Sudah banyak kasus-kasus yang melibatkan
WNI pemegang paper, baik kasus pelanggaran
maupun tindak pidana. Dalam satu minggu terakhir
ada beberapa kejadian yang melibatkan para peme-
gang paper dan seyogyanya bisa menjadi renu-
ngan kita bersama ‘sepadan’ atau ‘tidak’ ketika
kita akan mengambil status paper.

1. Pada tanggal 25 November 2020, seorang
PMI sebut saja namanya Bunga ditangkap oleh
pihak Bea dan Cukai Bandara Internasional Hong
Kong karena menjadi penerima kiriman narkoba
dari sindikat Pakistan-Thailand-Hong Kong.
Bersama tersangka turut disita narkoba jenis

kokain seberat 970 gram yang merupakan kiriman
seseorang dari Thailand.

Awalnya Bunga diminta oleh seseorang yang
dikenalnya dari ‘pergaulan yang salah’ untuk
mengambil kiriman barang di Terminal Kargo
Bandara HKIA. Petugas bea cukai langsung
menangkap ybs ketika yang bersangkutan akan
mengambil barang tersebut. Ybs tidak mengetahui
bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah
narkoba.

Disinyalir Bunga adalah korban rayuan
sindikat narkoba yang banyak bergentayangan
dan memanfaatkan para pekerja migran yang
berstatus ‘menggantung’, seperti pemegang sta-
tus ‘paper’ ataupun ‘overstayer’. Para bandar

merayu dan mendekati para eks mi-
grant worker di titik berkumpulnya or-
ang-orang dengan status tersebur
diatas. Kelompok rentan inilah yang
selalu menjadi sasaran dan mudah
untuk diiming-imingi dengan janji-janji
materi dan status yang lebih baik.

2. Seminggu kemudian, seorang
WNI pemegang ‘paper’ ditangkap polisi
di daerah Sham Shui Po bersama
beberapa orang keturunan Pakistan.

Dari tangan para tersangka
petugas mengamankan beberapa
barang bukti berupa 255 gram serbuk
ketamin, 84 gram kokain, 25 pil ekstasi,
1 gram mariyuana, 4,1 kg bahan baku
kokain, 1,2 liter asam klorida, 4,8 liter

asam nukleat, 1 jirigen cairan
yang mengandung kokain yang
diperkirakan bernilai HKD
370.000.

Kelompok ini merupakan
salah kelompok jaringan narkoba
di daerah Sham Shui Po yang
sudah diintai oleh kepolisian Hong
Kong. Polisi terus mengejar beberapa
orang yang terlibat dalam jaringan ini,
termasuk beberapa orang perempuan yang
dicurigai selalu mempunyai komunikasi ‘rutin’
dengan kelompok ini.

Kelompok ini disinyalir juga menggunakan
beberapa eks pekerja migran untuk membantu
mengedarkan barang-barang ‘dagangannya’
dibeberapa klub malam dan daerah-daerah hitam
yang menjadi langganan
peredaran narkoba di Hong
Kong.

3. Hasil kunjungan Konsul
Polri dan wawancara langsung
dengan beberapa orang WNI
yang berada di Penjara Lo Wu,
dari 6 orang yang diwawancara
5 diantaranya masuk ke Penjara
dengan status paper dan over-
stay.

Mereka masuk ke penjara
karena melakukan tindakan
yang melanggar hukum Hong
Kong, karena status mereka

yang ‘rentan’ dan ‘mudah’ dipengaruhi oleh pihak-
pihak lain. Mereka digunakan pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab guna melakukan hal-hal
yang melanggar aturan dan hukum Hong Kong.

Iming-iming uang mudah didapat dan ‘bualan’
akan mendapat status permanen tinggal di Hong
Kong membuat para eks PMI tersebut tergoda
dan akhirnya mau diperdaya.

Dari beberapa kasus tersebut, sudah
sewajarnya jika kita berfikir 3000 kali jika akan
memutuskan mengambil status ‘paper’.

Apakah kita mau menggadaikan masa depan
dengan jaminan yang tidak tentu? Apakah kita
mau hidup kita akan berakhir di Tai Lam atau Lo
Wu?

Apakah kita mau menjadi
penghuni setia Penjara Lai Chi

Kok ataupun Tong Fuk? Saya
rasa semua setuju, jawa-
bannya tidak akan mau jika
kita tahu semua aki-
batnya.

Marilah bertindak
cerdas sebelum memu-
tuskan mengambil status
itu. Status paper tidak
mempunyai masa depan,

tidak mempunyai kepastian
dan penuh godaan. Status pa-

per rentan akan bujukan dan
hasutan para pemuja kehidupan hedon

dan kesesatan. Masih banyak kesempatan bagi
kita untuk merubah nasib tanpa harus
menggadaikan masa depan.

Mari berfikir cerdas dan kita gapai masa
depan yang lebih cerah tanpa melalui status
‘paperan’. Semoga Tuhan YMK selalu bersama
kita, amin. [*]

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

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

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Hong Kong, BI - Pemimpin
Eksekutif Hong Kong Carrie Lam
mengaku menimbun banyak uang
tunai di rumah akibat akun bank
miliknya dibekukan oleh pemerintah
Amerika Serikat (AS). Hal itu
menyusul aksi pro demokrasi di
Hongkong.

Imbas lain dari pembekuan itu
adalah gaji Lam sebesar US$ 627
ribu (Rp 8,8 miliar) setahun.

Dalam sebuah wawancara televisi, Lam
mengatakan pemerintah Hong Kong harus
membayar gajinya secara tunai karena dia
tidak memiliki rekening bank. Hal itu menyusul
sanksi yang dijatuhkan AS padanya dan pejabat

lainnya atas apa yang disebut peran
mereka dalam merusak otonomi
Hong Kong dari China, termasuk
memberlakukan UU Keamanan
Nasional pada akhir Juni lalu.

“Duduk di depan Anda adalah
kepala eksekutif Hong Kong SAR
(wilayah administratif khusus) yang
tidak memiliki layanan perbankan
yang tersedia untuknya. Saya

menggunakan uang tunai setiap hari untuk
semua hal. Saya memiliki banyak uang di
rumah karena pemerintah membayar saya
tunai untuk gaji saya karena saya tidak
memiliki rekening bank,” ujar Carrie Lam.[bi/
cnbc]

Carry Lam Tak Punya Rekening Bank

Hong Kong, BI - Lebih dari 150 anggota
parlemen dari 18 negara telah meminta pemimpin
Hong Kong Carrie Lam untuk memastikan
keadilan bagi 12 orang yang ditahan di daratan
Cina.

Mereka ditahan ketika mencoba melarikan diri
dari Hong Kong ke Taiwan menggunakan perahu.
Salah satu yang termuda di antara mereka berusia
16 tahun.

Ke-12 orang tersebut tengah menghadapi

>> BERSAMBUNG KE HLM 05

Hong Kong Didesak Jamin
Keadilan Warganya di China
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Hong Kong, BI – Saat ini seluruh penduduk
diberbagai penjuru negri sedang menantikan
hadirnya vaksinasi virus corona baru/covid-19,
tidak terkecuali dengan Hong Kong.

Saat ini meskipun vaksinya belum siap
pemerintah sudah mencanangkan untuk
memberikan suntikan dengan gratis.

Sekretaris kesehatan Sophia Chan
mengatakan seluruh masyarakat akan ditawari
vaksinasi gratis tahun depan atas dasar sukarela,
dengan prioritas bagi pekerja garis depan dan

Hong Kong Akan Gratiskan
Vaksin Covid-19

para lansia.
“Kami akan memungkinkan anggota

masyarakat untuk divaksinasi secara sukarela,
dan mengusulkan untuk memberikan vaksinasi
gratis,” kata sekretaris kesehatan Hong Kong
Profesor Sophia Chan Siu-chee kepada
anggota parlemen.

Dicanangkan semua penduduk Hong Kong
akan mendapatkan vaksin gratis tersebut
diatas, diharapkan  vaksin Covid-19 yang kita
tunggu-tunggu ini akan tersedia di 2021 /tahun

depan.
Sementara itu pena-

sihat pandemi utama pe-
merintah memperingat-
kan bahwa proses pem-
buatan dan ujicoba vaksin
mungkin sampai akhir
tahun 2021.

Di negara lain, Makau
mengungkapkan bahwa
mereka dapat melun-
curkan vaksin untuk peng-
gunaan darurat paling
cepat akhir bulan ini, dan
Inggris menjadi negara
yang negara pertama di
dunia yang menyetujui
vaksin Pfizer-BioNTech
untuk digunakan secara
luas.[bi]

dakwaan terkait
protes pro-demo-
krasi Hong Kong,
dan telah ditahan
hampir  tanpa
komunikasi dengan
pihak luar, sejak
dipenjara di laut
pada 23 Agustus
lalu.

Pada pekan
lalu, pihak ber-
wenang Cina me-
ngatakan bahwa
mereka mengha-
dapi dakwaan pe-
nyeberangan perbatasan secara ilegal,
yang bisa dijatuhi hukuman hingga tujuh
tahun penjara.

“Dalam peran Anda sebagai Kepala
Eksekutif, Anda berkewajiban untuk
menengahi masalah atas nama anak-anak
muda ini untuk memastikan mereka
mendapatkan keadilan,” demikian bunyi
pernyataan para anggota parlemen
berbagai negara, melalui surat yang dirilis
pada Selasa malam (01/12) waktu
setempat.

“Jika terus gagal melakukan hal itu
berarti Anda melepaskan tanggung jawab
besar melayani rakyat Hong Kong dalam
memastikan kesejahteraan dan keamanan
mereka,’’ lanjut surat tersebut

Harus segera kembali ke Hong Kong
Anggota parlemen dari 18 negara

mendesak Lam agar ke-12 orang yang
di tahan di  Cina tersebut,  segera
dikembalikan ke Hong Kong.

Namun, Lam mengatakan bahwa ke-12
orang tersebut harus menghadapi proses
hukum di  Cina daratan dan
pemerintahannya akan memberikan
bantuan hukum yang “dibutuhkan dan
layak.”

Kelompok hak asasi manusia dan
aktivis pro-demokrasi telah menyatakan
kekhawatirannya atas kondisi dan
perlakuan terhadap 12 orang tersebut,
lantaran keluarga dan kuasa hukum
mereka mendapat penolakan untuk
bertemu.

Otoritas Cina bersikeras ke-12 orang
yang ditahan saat ini akan diwakili oleh
pengacara yang di tunjuk secara
resmi.(Reuters)

>> HONG KONG DIDESAK JAMIN...SAMBUNGAN DARI HLM 04
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JAKARTA, BI — Presiden Joko
Widodo menyatakan pemerintah
optimistis terhadap pengendalian
pandemi COVID-19 karena angka-
angka indikator yang membaik terkait
dengan penanganan penularan virus
corona jenis baru itu di Indonesia.

“Melihat ini (angka-angka indikator,
red.), sebetulnya kita sangat optimis
dalam pengendalian Covid ini. Tetapi
kemarin saya sampaikan, saya
memang kalau ada peningkatan sedikit
saja pasti saya akan berikan ‘warning’
(peringatan) secara keras karena kita
enggak mau ini keterusan,” kata dia di
Istana Negera Jakarta, Selasa (1/12).

Presiden Jokowi menyampaikan hal
tersebut pada sidang kabinet paripurna
yang digelar dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.

Presiden Optimistis dalam Pengendalian COVID-19

JAKARTA, BI — Menteri Koordinator Bi-
dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa
pemerintah menetapkan untuk mengurangi
libur cuti bersama pada
akhir tahun yang tadi-
nya enam hari hanya
menjadi tiga hari.

“Secara teknis pe-
ngurangan libur itu ada
tiga hari yaitu tanggal
28 hingga 30 Desem-
ber. Nanti kesepakatan
ini akan ditandatanga-
ni oleh tiga menteri,
Menpan RB, Menteri
Tenaga Kerja, dan
Menteri Agama,” kata dia dalam konferensi
pers secara daring yang dipantau di Jakarta,
Senin (31/11). Ia menegaskan bahwa libur
Natal dan Tahun Baru tetap ada, ditambahkan
dengan libur pengganti Idul Fitri yang
sebelumnya dipindahkan dari Juli lalu.

Pada hari libur nasional reguler yang
sudah terjadwal pada kalender 2020, tanggal
24 dan 25 Desember, yaitu Kamis dan Jumat
tercatat sebagai hari libur nasional, ditambah
pada 26 dan 27 Desember merupakan hari
libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu.

Berdasarkan keputusan bersama antara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, dan
Menteri Ketenagakerjaan yang diputuskan
pada April lalu, seharusnya pada 28-31
Desember, yaitu Senin hingga Kamis
merupakan libur cuti bersama pengganti cuti
bersama Lebaran 2020.

Namun, berdasarkan keputusan yang baru
ini, libur pengganti cuti bersama Lebaran 2020
hanya pada 31 Desember dilanjutkan dengan
hari libur nasional 1 Januari 2021, yaitu Kamis
dan Jumat. Menko Muhadjir juga menegaskan
bahwa pengurangan hari libur cuti bersama
Idul Fitri tersebut tidak akan diganti di kemudian
hari.(ant/kus)

Pemerintah Tetapkan
Libur Akhir Tahun

Dikurangi Tiga Hari

Muhadjir Effendy

panjang, maka dapat meningkatkan penularan,”
tegasnya dalam konferensi pers virtual, Kamis
lalu. Apabila dilakukan testing dan tracing, kata
dia, maka kasus positif akan meningkat. Jika
terus seperti ini, lanjutnya, maka sebanyak
apapun fasilitas kesehatan yang tersedia tak
akan mampu menampung lonjakan yang
terjadi.

“Beberapa bulan lalu, saya pernah
sampaikan bahwa dari studi tahun 2020
ditemukan untuk dapat menurunkan kasus
positif dan kematian minimal 75 persen populasi
harus patuh pakai masker. Namun, nyatanya
saat ini indonesia hanya mampu mencapai 59,2
persen. Bahkan 42,53 persen dalam kepatuhan

menjaga jarak dan tak berkerumun,” tegasnya. Lalu
lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh pakai
masker tertinggi berada di restoran dan kedai
sebesar 30,8 persen. Kemudian di rumah 21
persen, tempat olahraga publik 18,8 persen, di jalan
umum 14 persen dan tempat wisata 13,9 persen.

“Masyarakat harus sadar kelalaian ini
berdampak sangat fatal. Jangan menunggu kasus
harian makin tidak terkendali untuk dapat disiplin
terhadap diri sendiri. Target ini tidak akan menjadi
sulit jika semua orang sadar kita tidak sedang
dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang
tahu kapan pandemi akan berakhir,” katanya.

“Seluruh lapisan masyarakat harus mau kerja
sama dan gotong royong demi tingkatkan
penanganan Covid-19 di Indonesia,” tegasnya.

Prof Wiku memohon agar masyarakat [bi/jpnn]

potensi ketergantungan dan penyalahgunaan
yang sangat tinggi.

Namun ketentuan tersebut dihapus dan
penggunaan ganja disetuju i  untuk
keperluan medis oleh PBB menurut reko-
mendasi WHO. Langkah ini dinilai bakal
memberi pengaruh besar terhadap posisi
ganja dalam kebijakan narkotika secara
internasional.

Meski begitu, para ahli berpendapat hasil
pemungutan suara tersebut tidak akan
langsung berdampak pada pelonggaran
kontrol internasional terhadap ganja.
Pasalnya, setiap negara memiliki yurisdiksi
atau ketentuan hukum yang berlaku di suatu
wilayah masing-masing. (fey/pris)

JAKARTA, BI - Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) berharap kepengu-
rusan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (Apjati), di bawah kepemimpinan Ayub
Basalamah makin gencar memberantas mafia
pengiriman pekerja migran.

Ayub terpilih sebagai ketua Apjati yang baru
dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang
digelar di Bandung, Jawa Barat pada 27-29 No-
vember. Kepala BP2MI Benny Rhamdani berharap
Apjati tetap solid sebagai mitra strategis peme-
rintah, khususnya, dalam pem-
berantasan mafia dan memperlakukan
pekerja migran Indonesia (PMI) secara
baik.

“Saya mengharapkan Pak Ayub
terus berkomitmen melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam hal ini
BP2MI, khususnya untuk pem-
berantasan sindikat dan memperlakukan
PMI sebagai warga negara VVIP. Selain
itu juga mendukung modernisasi sistem
yang dicanangkan BP2MI,” ujar Benny
dalam keterangannya, Senin (30/11).

Menurut Benny, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam pembukaan

Munas Apjati telah menegaskan tidak akan
memberikan toleransi sedikit pun terhadap
keberadaan jaringan mafia yang mengambil
manfaat tidak wajar dari pengiriman PMI.

“Semua pihak harus terlibat secara sinergis
untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar
global, untuk melindungi hak-hak PMI, menye-
jahterakan PMI dan keluarganya dan menjadikan
PMI duta bangsa di masyarakat internasional,”
tutur Benny.

Dia juga menyatakan bahwa BP2MI

memiliki komitmen yang sangat kuat untuk
menyatakan perang terhadap sindikat
pengiriman PMI ilegal. “BP2MI tidak akan
pernah menghentikan peperangan ini, kecuali
para sindikat tersebut kembali ke jalan yang
benar dan tidak melakukan kejahatan
pengiriman PMI secara ilegal,” tegasnya.

Selain itu, Benny menyampaikan bahwa
Presiden Jokowi juga telah meminta Apjati ber-
sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan
PMI yang memiliki kompetensi untuk mampu
bersaing di tingkat internasional.

Benny pun mengajak seluruh stakeholder,
terutama Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam
Apjati, memberikan dampak besar bagi per-
wujudan perlindungan PMI yang berorientasi pada
keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan
mereka.

“Harus menjadi prinsip bagi semua bahwa
keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan
PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum
tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak,
untuk mewujudkan perlindungan PMI secara
menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang
perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung
kaki,” tuturnya. (jpnn/kus)

Benny Berharap Basalamah Aktif
Berantas Mafia Pekerja Migran

Ayub Basamalah terpilih sebagai Ketua Apjati
periode 2020-2024 pada Munas yang digelar di
Bandung, 27-29 Oktober lalu. Foto: Ist for
jpnn.com

>> INDONESIA KEM...DARI HLM 01 >> PBB DORONG...DARI HLM 01

Tim Satuan Petugas Penanganan dan Pengendalian COVID-
19 Kabupaten Batang melakukan operasi yustisi protokol
kesehatan di seputar Jalan Alun-Alun Batang. (Antara).

“Jadi saya ingatkan itu karena
memang ada kenaikan sedikit, itu yang
harus segera diperbaiki,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala
Negara memaparkan sejumlah angka
indikator penanganan COVID-19.

Hingga 30 November 2020, tingkat
kesembuhan di Indonesia berada di
angka 83,6 persen. Angka tersebut jauh
lebih baik daripada rata-rata angka
kesembuhan dunia yang 69,03 persen.

“Kemudian yang berkaitan dengan
kasus aktif, angka kasus aktif di Indo-
nesia sekarang ini 13,25 persen. Ini
juga jauh lebih baik dari angka rata-
rata kasus aktif dunia, yaitu di angka
28,55 persen,” ungkap dia.

Hal itu, kata dia, artinya angka
indikator COVID-19 di Indonesia setiap
bulan semakin membaik.

“Hanya yang masih belum dan perlu terus
kita perbaiki yaitu di angka kematian, itu kita
masih di 3,1 persen, angka kematian dunia 2,32
persen,” ungkap Presiden.

Hingga Senin (30/11), jumlah terkonfirmasi
COVID-19 di Indonesia mencapai 538.883 orang
dengan penambahan hari tersebut mencapai rekor
terbanyak sejak COVID-19 terdeteksi di Indone-
sia, yaitu 4.617 kasus.

Terdapat 450.518 orang dinyatakan sembuh
dan 16.945 orang meninggal dunia, sedangkan
jumlah pasien suspek mencapai 72.786 orang.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi
terbanyak kasus COVID-19 positif, yaitu
mencapai 136.861 kasus dengan penambahan
per Senin (30/11) 1.099 kasus. Provinsi
selanjutnya dengan positif terbanyak adalah
Jawa Timur dengan 61.883 kasus, Jawa Tengah
55.896 kasus, Jawa Barat dengan 52.571 kasus,
dan Sulawesi Selatan 20.657 kasus. (ant/kus)
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JAKARTA, BI - Pemerintah
Jepang pada Selasa (1/12) memberi
penghargaan kepada seorang warga
negara Indonesia dan satu organisasi
pendidikan yang berpusat di Jakarta,
karena keduanya diyakini ikut
berkontribusi memperkuat hubungan
diplomatik antara dua negara.

Dari beberapa tokoh dan
organisasi di berbagai negara yang
mendapatkan penghargaan, dua di
antaranya adalah Wakil Sekretaris
Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul
Ulama (PBNU), Imam Pituduh; dan
Yayasan Bina Antarbudaya, orga-
nisasi yang mengurus pertukaran
pelajar bagi pelajar dari Indonesia ke
sejumlah negara.

“Pada 1 Desember, Kementerian
Luar Negeri Jepang mengumumkan
para penerima Penghargaan Menteri
Luar Negeri Jepang Tahun 2020
(Reiwa 2). Di antara penerima

Jepang Beri Penghargaan ke WNI karena
Perkuat Hubungan Tokyo-Jakarta

tersebut, terdapat dua individu dan
organisasi (asal Indonesia, red)
yang menerima penghargaan
Menteri Luar Negeri Jepang, atas
jasa-jasanya dalam memberikan
sumbangsih terhadap peningkatan
saling pengertian antara Jepang
dan Indonesia,” kata Kedutaan
Besar Jepang di Indonesia melalui
pernyataan tertulis yang diterima
di Jakarta, hari ini (1/12).

Imam Pituduh, yang saat ini
menjabat wasekjen PBNU,
menerima penghargaan itu karena
ia dianggap berperan sebagai
penghubung antara NU dan
Kedutaan Besar Jepang. NU
merupakan organisasi umat Islam
terbesar di Indonesia.

“Imam Pituduh berkontribusi
atas peningkatan kerja sama dan
saling pemahaman antara kedua
negara, secara khusus, beliau

memegang peran besar terhadap pelaksanaan
program undangan para pemuda NU ke
Jepang, yang telah terselenggara sejak 2017,
antara lain pada tahapan koordinasi pelak-
sanaan kegiatan, pemilihan peserta, publikasi
informasi secara aktif dan berbagai hal lain-
nya,” terang kedutaan.

Kegiatan itu meningkatkan pemahaman
masyarakat Jepang terhadap komunitas Islam di
Indonesia, tambah pihak kedutaan.

Sementara itu, Yayasan Bina Antarbudaya,
yang telah berdiri sejak 1985, merupakan
organisasi yang dibentuk untuk sekretariat Ameri-
can Field Service (AFS) di Indonesia.

“Sebelum resmi terbentuk, yayasan ini telah
mengirimkan lebih dari 3.000 pelajar ke seluruh
dunia serta telah menerima lebih dari 1.500 siswa.
Dalam kaitannya secara khusus dengan Jepang,
Yayasan Bina Antarbudaya telah mengirimkan
lebih dari 8.000 pemuda ke Jepang, termasuk
peserta yang diberangkatkan ke berbagai SMA di
Jepang,” kata Kedubes Jepang.

Yayasan Bina Antarbudaya dan Pemerintah
Jepang telah menjalani kerja sama untuk
mewujudkan Pertukaran Pelajar Asia Kakehashi,
program yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu
Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, sebut
pernyataan yang sama.

Program pertukaran pelajar, menurut
Pemerintah Jepang, “berdampak pada pencapaian
kontribusi besar bagi pertukaran pemuda Jepang
dan Indonesia”. (ant/kus)

BERLIN, BI - Ahli virologi asal Jerman
Alexander Kekule mengatakan bahwa
sekitar 99,5 persen dari virus corona yang
menyebar ke seluruh dunia saat ini
merupakan jenis virus yang bermutasi di
Italia utara.

Dalam program Markus Lenz, yang
disiarkan oleh lembaga penyiar ZDF pada
Kamis (26/11), Kekule menyebutkan bahwa
virus yang sedang menjangkit di seluruh
dunia disebut virus jenis G, yang mengubah
gennya dan kini sangat mungkin lebih me-
nular dari jenis virus yang berada di Wuhan.

Sejak 1999 Kekule menjabat sebagai
pimpinan Mikrobiologi Medis dan Virologi di
Universitas Halle-Wittenberg dan Direktur
Institut Mikrobiologi Medis di KIinik Univer-
sitas Halle. Dalam wawancara tersebut
Kekule mengungkapkan bahwa awal tahun
ini wabah virus asli yang tak terdeteksi
meledak selama beberapa pekan di Italia
utara. Hingga ditemukan pada Februari, vi-
rus memiliki cukup waktu untuk tumbuh
secara optimal di kawasan ini, di mana salah
satu jenis virus yang lebih menular muncul.

Virus menyebar ke Amerika Serikat dan
Eropa dari Italia utara, sementara China
berhasil mengendalikan virus dengan
berbagai langkah pencegahan.

Titik awal pandemi bukan berada di
Wuhan, ungkap Kekule, menambahkan
bahwa menurut sidik jari genetik, para
ilmuwan dapat memastikan bahwa 99,5
persen dari virus yang sedang menyebar di
seluruh dunia kini dapat ditelusuri ke virus
yang muncul di Italia utara. (Xinhua/Ant/Kus)

Ahli virologi Jerman:
Pandemi Virus

Corona Bermula
dari Italia Utara

WHO: Jumlah Kematian akibat Malaria
Melebihi COVID-19 di Afrika

BI - Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,
mengajarkan banyak amalan dan doa untuk kita
panjatkan. Bukan hal sia-sia, keduanya akan
membawa syafa’at bagi siapa saja yang
menjalankannya.

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan
adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW.
Dalam video di YouTube, pendakwah dan
ulama, Syekh Ali Jaber, mengungkap bahwa
salawat merupakan amalan yang terbaik dan
terindah.

“Amalan yang terindah, terbaik dan sempurna

di malam dan hari Jumat sampai azan Magrib
adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada
Nabi Muhammad SAW,” ujarnya di YouTube Safira
Media, dikutip Viva, Rabu, 2 Desember 2020.

Syekh Ali Jaber menambahkan, salawat nabi
bisa menjadi pengganti zikir kita, termasuk tasbih,
tahmid, tahlil dan takbir. Menurut dia, salawat
merupakan satu-satunya zikir yang diutamakan
dan diberikan pahala yang amat besar.

“Sebagaimana Rasulullah bersabda, Sebaik-
baik hari bagi kalian adalah hari Jumat dan malam
Jumat. Sebanyak-banyaknya bersalawat

Lakukan Amalan Ini di Hari Jumat, Utang
Lunas Penyakit Disembuhkan

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

Arak-arakan Mikoshi memeriahkan Jak-Japan Matsuri 2019 di
Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (8/9/2019). Jak-
Japan Matsuri diselenggarakan tiap tahun untuk memperkenalkan budaya
Jepang bagi masyarakat Indonesia dan mempererat hubungan kedua
negara. (Antara)

LONDON, BI - Kematian akibat malaria di
sub-Sahara Afrika jauh lebih parah daripada yang
diakibatkan COVID-19, Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) memperingatkan pada
Senin (30/11).

Menurut WHO, keadaan itu
disebabkan layanan yang diran-
cang untuk mengatasi penyakit
tersebut, yang ditularkan oleh
nyamuk,  terganggu selama pan-
demi virus corona.

Lebih dari 409.000 orang di
seluruh dunia —kebanyakan dari
mereka adalah bayi di bagian ter-
miskin wilayah Afrika— meninggal karena
malaria sepanjang tahun lalu, kata WHO dalam
laporan malaria global terbaru. Menurut WHO,
COVID-19 hampir pasti akan membuat angka itu
lebih tinggi pada 2020.

“Perkiraan kami adalah tergantung pada
tingkat gangguan layanan (karena COVID-19) ...
mungkin ada lebih dari 20.000 dan 100.000

kematian akibat malaria di suatu tempat
antara 20.000 dan 100.000 di sub-Sa-

hara Afrika, sebagian besar terjadi
pada anak-anak,” Pedro Alsonso,
direktur program malaria WHO,
mengatakan kepada wartawan.

“Sangat mungkin bahwa
jumlah kematian akibat malaria
lebih besar daripada kematian

langsung akibat COVID.”
Laporan WHO menemukan ada 229

juta kasus malaria secara global pada 2019,
dan mengatakan bahwa meskipun tantangan
pandemi COVID-19 belum pernah terjadi
sebelumnya, banyak negara di seluruh dunia
telah berjuang dan bertahan melawan penyakit

tersebut.
Tetapi “keberhasilan jangka panjang dalam

mencapai dunia bebas malaria dalam satu
generasi masih jauh dari kepastian,” katanya.
Beberapa negara Afrika yang paling parah
terkena malaria telah berjuang untuk membuat
kemajuan yang signifikan sejak 2016.

Karena penularan malaria yang terus-
menerus melalui nyamuk di banyak bagian dunia,
separuh populasi global menghadapi risiko
tertular penyakit itu —dan malaria masih
membunuh satu orang anak setiap dua menit.
Meskipun demikian, fokus pendanaan dan
perhatian global telah dialihkan, membuat
kemungkinan kematian anak dapat dicegah.

Peter Sands, direktur eksekutif Global Fund
untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan ma-
laria, mengatakan temuan laporan WHO “sangat
tepat waktu”.(rtr/ant/kus)
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Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak
seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan
pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah
toko.

Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko
untuk melamar pekerjaan tersebut.

“Kami memang membutuhkan orang untuk
membantu mengirimkan barang-barang pesanan
ke pelanggan,” kata pemilik toko.

“Mengenai pekerjaan ini, bolehkan saya
mengajukan enam pertanyaan kepada bapak?”
tanya remaja itu kepada pemilik toko.

“Silakan,” jawab pemilik toko.
“Pertama, berapa gaji

bulanan yang akan saya
terima? Kedua, jam berapa
mulai bekerja dan sampai
pukul berapa? Ketiga,
berapa lama waktu yang
diberikan untuk istirahat
dan makan siang setiap
harinya? Lalu keempat,
berapa hari libur selama
setahun? Dan kelima,
berapa biaya peng-
obatan yang diberikan
apabila saya sakit?”
tanya anak tersebut.

Setelah pemilik toko
menjawab kelima perta-
nyaan tersebut dengan jelas. Si
anak mengajukan pertanyaannya
yang keenam, “Apakah ada sepeda
yang bisa digunakan untuk tugas

mengantar barang ke pelanggan?”
“Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk

mengantarkan barang barang itu, tetapi…..” Belum
selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong
ucapan pemilik toko.

“Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar
pekerjaan ini.” Kemudian dia bergegas pergi
meninggalkan toko.

Dua jam kemudian, ada seorang remaja lain
yang datang ke toko tersebut dengan maksud
sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi

lowongan pekerjaan di toko tersebut.
Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan,

si anak pun setuju untuk mulai bekerja d sana.
“Apakah kamu perlu tahu berapa gaji disini?”

tanya pemilik toko dengan ramah.
“Tidak perlu,” jawab pelamar itu dengan

sopan.
“Saya lihat bapak adalah orang yang baik

dan bijaksana, pasti akan memberi gaji yang
layak kepada saya. Lagi pula, saya mem-
butuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang
untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa
mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah
senang sekali.”

Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko
pun berkata, “Dua jam yang lalu ada orang
seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan

beberapa hal mengenai pekerajaan ini.
Semua pertanyaan sudah saya jawab.

Saat saya sedang menjawab
pertanyaannya yang keenam, yaitu

adakah sepeda yang disediakan
untuk pengantaran barang, saya
jawab tidak ada.

Dan pelamar kerja tadi
langsung pergi begitu
saja…Perlu kamu ketauhi,
saya memang tidak
menyediakan sepeda, tetapi
ada sebuah motor baru yang
saya sediakan untuk
mengantarkan barang.
Bagaimana? Kamu siap
bekerja keras kalau saya

menerima kamu bekerja di
sini?”

Dengan senyum lebar si anak
menjawab, ”Terima kasih Pak, saya
siap bekerja keras!”

Kisah Pelamar Kerja

pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya.
Dan sudah berbulan-bulan dirinya tak menda-
patkan kabar tentang keberadaan putranya itu.
Wanita ini terus berdoa agar putranya diberi
keselamatan dan dapat kembali padanya.

Malam itu, pintu rumahnya diketuk dari
luar, wanita itu pun membuka pintu rumahnya
dan terkejut melihat sang anak berdiri
dihadapannya. Anaknya itu terlihat sangat
kurus dan lemah, rupanya dia kelaparan.

Sang anak menatap ibunya dan
berkata,”Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih
jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan.
Aku mungkin akan mati kelaparan, tetapi
pada saat itu ada orang bungkuk datang

melintas dan memberiku sebuah
roti,” ungkap sang anak.

Pria itu berkata,” Ini yang aku
makan setiap hari. Hari ini aku
harus memberikannya padamu
karena kamu lebih membutuhkan-

nya daripada aku.”
Kemudian seketika wajah ibunya

memucat dan tersandar di tembok.Dia
teringat akan roti beracun yang hampir

saja dia berikan pada orang
bungkuk itu pagi tadi. Andai saja

dia memberikannya pada or-
ang bungkuk itu, tentu
anaknya lah yang akan dia
racuni dengan tangannya
sendiri.

Akhirnya dia menyadari
arti kata yang selalu
diucapkan pria bungkuk
itu,”Perbuatan burukmu akan
tetap bersamamu, perbuatan

baikmu akan kembali
kepadamu.”(Vimel)

Kisah Kebaikan Berbagi Roti

HIKMAH:
Apa perbedaan dua remaja pencari pekerjaan

tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama
dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi, cara
berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat
pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja
yang sudah ada di depan matanya.

Sementara pelamar kedua dengan sikap yang
lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan
bekerja dengan fasilitas yang memadai.

Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan
sekadar menuntut apa yang akan kita terima, tetapi
harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri.

Sebenarnya, kita bukan sekadar bekerja untuk
atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja
untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung
jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada
kita.

Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu
integritas dan kemajuan karir kita akan terbangun
secara mantap. [iphincow]

Berita Indonesia - Berbuat baik pada
sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap
umat manusia. Tidak peduli apapun agama yang
dianut, kita harus memperlakukan orang lain
dengan baik jika ingin diperlakukan baik pula.

Buah perbuatan baik
seringkali tidak hanya
berupa pahala bagi
seseorang, bahkan
ketika masih di dunia
perbuatan yang
dilakukan dapat
kembali padanya
dengan cara yang
tidak diduga-duga.

Seperti dalam
kisah berikut ini. Per-
buatan baik yang dilakukan
secara konsisten dan sabar
ternyata memberikan hikmah luar
biasa pada seorang wanita.

*****
Ada seorang wanita yang membuat roti

untuk makanan keluarganya setiap hari. Setiap
harinya, wanita ini membuat roti ekstra untuk
diberikannya pada orang lain yang kebetulan
melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada
jendela rumahnya untuk siapa saja yang ingin
mengambil roti tersebut.

Setiap hari, ada orang yang sudah bungkuk
datang dan mengambil roti itu. Tetapi, bukannya
mengucapkan terima kasih dan menunjukkan
keramahan, pria itu malah menggerutu sejumlah
kata yang selalu dia ucapkan setiap hari.

Beginilah kira-kira ucapannya: “Perbuatan buruk-
mu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu
akan kembali kepadamu.”

Hal ini berlangsung secara terus-menerus,
hari demi hari. Pria bungkuk itu selalu
datang dan mengambil roti seraya menga-
takan sesuatu dengan mengucapkan,

“Perbuatan burukmu akan tetap ber-
samamu, perbuatan baikmu
akan kembali kepadamu.”
Wanita itu merasa sebal de-
ngannya,”Bukannya berterima
kasih..,” katanya dalam hati.

‘Setiap hari pria itu
mengatakan hal yang
sama, apa maksudnya?’
pikir wanita itu.Suatu hari,
tiba-tiba dia memiliki

keinginan untuk
menyingkirkan pria

bungkuk itu. Dia
berniat membuat roti dengan
racun di dalamnya. Tetapi, ketika
akan meletakkannya pada
jendela, dia gemetar dan
tersadar.

“Apa yang telah aku
lakukan?” katanya. Roti itu
akhirnya dibakarnya habis dan dia
menggantinya dengan roti biasa.
Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu
datang lagi dan tetap mengatakan hal
yang sama, tidak menyadari
peperangan batin dalam
wanita itu. Putra wanita itu

kepadaku. Barang siapa yang salawat
sebanyak-banyaknya di malam Jumat dan
hari Jumat, akan Allah sampaikan
salawatnya kepadaku (Rasulullah),” kata
dia. Syekh Ali lebih lanjut menjelaskan, jika
kita ingin dikenal oleh Rasulullah, jangan
berhenti bersalawat kepada Nabi
Muhammad SAW, sepanjang malam dan
hari Jumat.

“Salawat seperti apa? Bebas, apa saja
yang kita bisa boleh. Pakai Sayyiduna
boleh, tidak pakai Sayyiduna boleh.
Salawat yang panjang boleh, salawat
pendek boleh. Mana yang kita bisa boleh,
sebanyak-banyaknya, apa pun
kesibukannya,” tuturnya.

Menurut Syekh Ali Jaber, semakin
banyak salawat pada Rasul, khususnya di
malam dan hari Jumat, semakin terjamin
hidup kita.

“Seberapa pun banyak salawat kita
akan dapat 10 kali rahmat. Satu kali salawat
10 kali rahmat, 100 kali salawat akan
mendapat 1.000 rahmat, 1.000 kali salawat
akan mendapat 10 ribu kali rahmat, dan
silakan milih kita mau berapa banyak,” kata
dia. Tidak hanya itu, Syekh Ali Jaber turut
mengungkap manfaat lain jika kita terus
bersalawat sepanjang malam dan hari
Jumat.

“Untuk hajat kita, melunasi utang,
kesembuhan penyakit, mendapatkan
keturunan anak shaleh-shalehah, hafal
Alquran, dan apa pun hajat kita, salawat
adalah salah satu kunci dikabulkan hajat
kita di sisi Allah SWT,” tutup Syekh Ali
Jaber. (viva)

>> LAKUKAN AMALAN...DARI HLM 08



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

KKKKKESEESEESEESEESEHATAHATAHATAHATAHATANNNNN EDISI 232 - DESEMBER 2020 10

Hong Kong,BI – Pekerja Migran Indonesia
[PMI} banyak yang bekerja merawat anjing atau
bekerja dirumah yang ada anjingnya juga, maka
dari itu Berita Indonesia memberikan dari
sumber pencinta dan pelatih anjing.

Hal ini untuk antisipasi/pegangan jika saja
tiba-tiba ada penyerangan dari anjing, sebab
penyerangan hewan peliharaan itu bisa terjadi
kapan saja.

Berikut ada sejumlah cara yang bisa
dilakukan saat anjing menggigit kamu alias
melepaskan diri dari digigit anjing, tips ini
mengutip pernyataan seorang pencinta anjing
Adri Prastowo.

1. Jangan
Memukul

Bagaimana Menyiasati
Penyerangan Anjing

Ketika Digigit Anjing
Ketika digigit  anj ing

justru jangan memukul an-
jing, sebab pukulan atau teri-
akan yang ditujukan kepada
anjing bisa dinilai sebagai
wujud dukungan bagi hewan
tersebut atau dengan kata lain
kamu perbolehkan dia meng-
gigitmu.

2. Menggunakan Besi Atau
Kayu untuk Melepaskan Diri

Ambilah benda keras, se-
bilah besi atau kayu dan di-
masukkan ke dalam mulut
anjing untuk melepaskan
gigitannya.

3. Tidak Panik dan
Tidak Melawan Ketika
Digigit Anjing

Sementara pelatih anjing
dari BlackFace Club
Kenny Rao menyatakan
jika seorang digigit anjing,
meski tidak mudah tapu

harus berupaya tidak panik
dan tidak melawan, hal ini

untuk menghindari luka
robekan yang semakin parah

Dia memaparkan ada seba-
gian anjing yang menggigit sekali

kemudian dilepaskan, namun ada juga anjing yang
tidak mau melepaskan gigitan, jadi unutk model
anjing begini kita butuh bantuan orang.

Caranya dengan memisahkan mulut anjing

dengan bagian tubuh
yang digigit anjing
dengan mengguna-
kan besi atau kayu.

4. Pertolongan
Pertama Usai Digigit
Anjing

a. Mencuci Bekas
Luka Sampai Bersih

Kalau digigit an-
jing, segera bersih-
kan luka dengan
menggunakan alko-
hol, larutan antisep-
tik, atau menggu-
nakan air hangat.

b. Membalut Luka
dengan Kasa Steril

Gigi anjing yang
tajam memang bisa

menimbulkan luka dalam, untuk itu kamu bisa
menggunakan kapas dan kasa steril agar luka
digigit anjing bisa bisa tertutup, tidak ada lagi
pendarahan yan terjadi.

c. Minum Obat Pereda Rasa Nyeri
Kalau merasakan sakit atau nyeri luka,

kamu bisa minum obat pereda nyeri seperti
paracetamol atau ibuprofen agar tidak lagi
merasakan nyeri atau sakit setelah digigit
anjing.

d. Pergi ke Dokter Atau Rumah Sakit
Walaupun pendarahan sudah berhenti,

kamu harus tetap memeriksakan diri ke
puskesmas, dokter, atau rumah sakit untuk
mencegah rabies dan tindakan medis
lainnya. [bi]

Hong Kong, BI - Daun mangga mengandung
berbagai zat yang diketahui memiliki sifat
antioksidan, antiradang, dan antibakteri. Tak hanya
itu, ekstrak daun mangga juga disebut dapat
menghambat pertumbuhan sel kanker dan
menurunkan kadar gula darah.

Oleh karena itu, daun mangga mulai banyak
dikonsumsi sebagai teh herbal atau jamu untuk
mengatasi berbagai masalah kesehatan. Bahkan,
daun mangga juga dapat dikonsumsi sebagai
suplemen herba.

Berikut ini adalah berbagai manfaat daun
mangga untuk kesehatan:

1. Menurunkan kadar gula darah
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun

mangga dapat menurunkan dan mengontrol kadar
gula darah. Hal ini baik untuk mencegah resistensi
insulin dan menurunkan risiko terjadinya diabetes
tipe 2.

Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk mengetahui efektivitas daun mangga sebagai
obat penurun kadar gula darah pada manusia.

2. Menjaga kesehatan dan fungsi otak
Daun mangga mengandung antioksidan, seperti

flavonoid, mangiferin, dan polifenol, yang
bermanfaat untuk memelihara kesehatan dan fungsi
otak.

Beberapa studi pun menyatakan bahwa
konsumsi suplemen atau jamu daun mangga dapat
meningkatkan daya ingat dan konsentrasi,
serta mengurangi risiko terjadinya pikun dan
demensia.

3. Mengurangi kolesterol dalam darah
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

ekstrak daun mangga dapat
mengurangi kolesterol dan
mencegah penumpukan
kolesterol di pembuluh darah.
Efek ini menjadikan daun
mangga berpotensi
untuk digunakan
sebagai obat
herba guna
menurunkan
kolesterol.

M e s k i
demikian, efektivitas dan
efek samping daun mangga sebagai obat
penurun kolesterol masih perlu diteliti

lebih lanjut. Oleh karena itu, Anda tetap disarankan
untuk menjalani pola makan sehat, berolahraga
secara rutin, dan menjaga berat badan guna
menurunkan kolesterol.

4. Menghambat pertumbuhan sel kanker
Daun mangga mengandung zat yang bersifat

antikanker. Beberapa riset menunjukkan
bahwa ekstrak daun mangga dapat

menghambat pertumbuhan sel kanker,
misalnya kanker payudara dan kanker

prostat.
N a m u n ,

sejauh ini, daun
mangga belum

terbukti memiliki
efektivitas yang sama

dengan operasi,
kemoterapi,

atau terapi
r a d i a s i
u n t u k

p e n g o b a t a n
kanker. Oleh karena itu, efektivitas

manfaat daun mangga sebagai obat
antikanker masih perlu diteliti lebih lanjut.

Jika hendak menggunakan daun mangga
sebagai suplemen atau obat herba untuk
menangani kanker, sebaiknya konsultasikan
terlebih dahulu ke dokter.

5. Memperkuat daya tahan tubuh
Kandungan antioksidan pada daun mangga

diketahui baik untuk meningkatkan sistem imun,
sehingga tubuh akan lebih kuat melawan kuman
dan virus penyebab infeksi. Dengan demikian,
Anda pun tidak mudah jatuh sakit.

Tak hanya itu, kandungan antioksidan pada
daun mangga juga bermanfaat untuk menangkal
efek radikal bebas.

6. Menjaga kesehatan kulit dan rambut
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

ekstrak daun mangga dalam bentuk krim atau se-
rum terlihat dapat mencegah penuaan dini pada
kulit. Ini berkat kandungan zat yang bersifat
antiaging di dalam daun mangga. Selain itu, ekstrak
daun mangga juga diketahui dapat menyuburkan
pertumbuhan rambut. Selain beberapa manfaat di
atas, daun mangga juga telah digunakan secara
tradisional untuk meredakan demam dan nyeri,
mengatasi gangguan kesuburan, serta mengobati
penyakit tertentu, seperti cacingan.

Hong Kong, BI - Stretching atau peregangan
otot tidak hanya berguna jika dilakukan sebelum
olahraga. Manfaat stretching bagi kesehatan tubuh
juga bisa diperoleh apabila Anda rutin
melakukannya di sela kegiatan sehari-hari atau
ketika sedang bekerja di kantor.

Stretching atau peregangan merupakan
gerakan pemanasan yang umumnya dilakukan
sebelum olahraga.

Gerakan ini bertujuan untuk mempersiapkan
otot tubuh sebelum melakukan gerakan yang lebih
intens agar tidak mengalami cedera. Nah, apa
saja manfaat stretching bagi kesehatan tubuh?

Berikut Berbagai Manfaat Stretching:
1. Meningkatkan fleksibilitas tubuh
Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda akan

menjadi kurang lentur atau fleksibel, terlebih jika
Anda jarang bergerak atau berolahraga. Hal ini
bisa membuat aktivitas menjadi kurang nyaman.

Untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot
tubuh, Anda dapat rutin melakukan stretching.
Gerakan ini bisa membuat otot tetap fleksibel,
kuat, dan sehat. Selain itu, manfaat stretching
juga baik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan
berbagai sendi tubuh.

Dengan rutin olahraga dan stretching, Anda
akan tercegah dari berbagai keluhan, seperti nyeri
atau kaku sendi dan tegang otot.

2. Melancarkan peredaran darah
Kebiasaan sering duduk atau menatap

komputer terlalu lama bisa membuat peredaran
darah di dalam tubuh, misalnya pada kaki, leher,
dan bahu, menjadi kurang lancar. Hal inilah yang
membuat area tubuh tersebut mudah kaku, pegal,
atau nyeri.

Stretching di sela aktivitas sehari-hari berguna
untuk meningkatkan aliran darah pada otot di area
tersebut, sehingga membuat tubuh terasa lebih
nyaman.

Ragam Manfaat Daun Mangga untuk Kesehatan

>> BERSAMBUNG KE HLM 19

Terkesan Sederhana,
Stretching Ternyata
Sangat Bermanfaat

>> BERSAMBUNG KE HLM 19
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TOKYO, BI - Hampir setahun  dunia dilanda pandemi COVID-
19. Selama itu juga industri fashion menghadirkan banyak inovasi.
Hal ini bisa ditandai dengan munculnya koleksi masker kain
dengan berbagai model dan motif.

Bahkan baru-baru ini, Cox Co, brand retail dari Aeon Co
Grup dari Jepang, meluncurkan koleksi masker kain bertabur
berlian seharga 9.600 dolar AS atau sekitar Rp 136 jutaan.

Masker yang satu ini dijual dengan harga fantastis lantaran
memiliki embellishment atau aksen berlian 0.7 karat, lebih
dari 300 butir kristal Swarovski serta mutiara. “Semua orang
merasa sedih karena virus corona dan menurut kami perasaan
mereka jadi lebih baik mereka melihat masker berkilau ini,”
ungkap Azusa Kajitaka, penjaga gerai masker dari Cox Co, seperti
dikutip dari Reuters.

Masker Bertabur Berlian dari Jepang
yang Dijual Rp 136 Jutaan

Terbuat dari bahan dasar kain berwarna putih, pihak Cox Co
menjahit butiran-butiran berlian dan kristal Swarovski berwarna
kecoklatan dan putih di seluruh bagian depan masker. Selain
itu, ada pula aksen mutiara di beberapa bagian.

Selama masa pandemi ini, Cox Co telah membuka situs
belanja online, Mask.com dan membuka gerai fisik di enam
lokasi berbeda di Jepang sejak September lalu. Mereka
menyediakan kurang lebih 200 jenis masker kain yang terdiri
dari berbagai model. Selain masker bertabur berlian ini, mereka
juga merilis masker mutiara yang terbuat dari 330 mutiara Akoya

asli Jepang. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan pasar akan
masker, Cox Co juga berusaha untuk meningkatkan pemasukan

sebab ekonomi perusahaan mereka juga sempat terdampak
pandemi.(*)

Jakarta, BI - Designer Indonesia Rinaldy
menghadirkan masker dan face shield
berdesain futuristik di panggung JFW 2021.

Meski memiliki desain yang fashionable
dan futuristik, namun Rinaldy menyebut
bahwa masker dan face shield tersebut tetap
menawarkan fungsi serta kenyamanan saat
dipakai di tengah pandemi.

Masker yang ditampilkan Rinaldy sendiri
berbahan dasar crinoline dan bagian
dalamnya dilapisi bahan lain, serta
dilengkapi kaca mata yang dapat dilepas agar
masker tersebut dapat dicuci. Masker
tersebut memiliki warna netral, seperti hitam
dan cream yang mudah dipadu padankan
dengan outfit lain.

Sementara itu, face shield yang
ditampilkan berbentuk geometris, dengan
warna hitam atau transparan. Dalam face
shield tersebut, terdapat pula bingkai seperti
ukiran baroque ciri khas karya Rinaldy yang
fashionable dan detail craftsmanship.[bi]

Masker Futuristik
Indonesia



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

WWWWWAAAAANITNITNITNITNITAAAAA EDISI 232 - DESEMBER 2020 12

Hong Kong, BI -  Kadang ada seseorang
merasa dirinya cepat gemuk dari orang lainnya,
kenapa demikian, coba cek 5 hal berikut, siapa
tahu kamu telah melakukannya.

1. Terlalu banyak konsumsi gula
Konsumsi makanan atau minuman yang tinggi

akan kandungan gula seperti permen, soda,
minuman berenergi, es krim, es teh manis, hingga
aneka kopi kekinian tentu saja dengan mudah
dapat memperbesar ukuran
pinggang Anda.

Banyak penelitian mem-
buktikan bahwa konsumsi gula
berlebihan tidak hanya dapat
meningkatkan berat badan,
namun juga meningkatkan risiko
penyakit kronis seperti diabetes
tipe 2 dan jantung koroner.

2. Kurang beraktivitas
Kurangnya aktivitas fisik

dalam kehidupan sehari-hari men-
jadi salah satu penyebab
meningkatnya berat badan dan

timbulnya penyakit kronis.
Hanya sibuk bekerja di balik meja, menonton

televisi, sampai mengendarai kendaraan adalah
jenis-jenis aktivitas pasif. Sebuah penelitian pada
464 orang dengan obesitas dan berat badan
berlebih menunjukkan bahwa mereka rata-rata
bekerja minimal enam jam menghabiskan waktunya
untuk duduk ketika bekerja. Membuat perubahan
kecil seperti berolahraga dapat memberikan peru-
bahan besar.

Berat Badan Cepat Naik,
Mungkin 5 Hal Ini Penyebabnya

3. Terlalu banyak
konsumsi makanan
yang sudah diproses

Makanan yang
sudah diproses
banyak mengandung
gula, lemak jenuh, dan
bahan pengawet yang
membuat jenis makanan
ini memiliki kalori yang

sangat tinggi,
namun rendah
akan nutrisi seperti serat dan protein.

Sejumlah penelitian menyebutkan
bahwa kandungan yang terdapat dalam
jenis makanan ini memang dengan
mudah dapat meningkatkan berat badan
dan menjadi salah satu penyebab
terjadinya obesitas di wilayah Amerika
Serikat.

4. Terjebak dalam siklus pola makan
“yo-yo”

Pola makan “yo-yo” adalah siklus
di mana seseorang melakukan diet

supaya berat badan
turun, namun berat
badannya juga cepat
meningkat, sehingga
ia akan kembali
melakukan diet
ketat.

Pola makan jenis
ini rupanya memiliki
risiko berat badan
akan meningkat lebih
banyak daripada
sebelumnya. Menurut
penelitian yang dilansir
dari laman Healthline,
kondisi ini disebabkan

oleh respons fisiologis tubuh terhadap pola makan
tersebut.

5. Memiliki masalah kesehatan
Selain gaya hidup, sejumlah penyakit atau

kondisi medis juga bisa memiliki peran dalam
meningkatnya berat badan seseorang. Kondisi
hypothyroidism memengaruhi kelenjar tiroid
seseorang yang dapat memicu bertambahnya
berat badan namun sulit untuk diturunkan.

Selain itu depresi, kelainan pola makan hingga
konsumsi obat-obat tertentu juga dapat memicu
meningkatnya berat badan pada seseorang. (han)

Hong Kong, BI - Sebagian orang memamg
memiliki keistimewaan, salah satu adalah
memiliki rambut yang tumbuh lebat di kepala
dab bagia tubuh lainnya, termasuk tumbuhnya
rambut halus di wajah.

Kondisi rambut diwajah tentu saja
mengganggu jika itu terjadi pada wanita
yang habitatnya memang suka yang
mulus dan glowing.

Berikut ini beberapa pengobatan
rumahan yang sederhana dan efektif
untuk menghilangkan bulu di wajah
Anda secara alami seperti dilansir dari
Times of India.

1. Oatmeal dan pisang
Metode ini cukup berguna.

Haluskan dua sendok makan oatmeal
dengan pisang matang, dan oleskan
pasta ini ke area yang terkena. Pijat
selama 15 menit, dan bersihkan dengan
air dingin.

Oatmeal merupakan scrub yang
bagus dan melembabkan dan sarat
dengan antioksidan yang membantu
menghilangkan kemerahan dari kulit
Anda. Selain menghilangkan bulu
wajah Anda, pasta ini juga akan
memberi Anda kulit yang bercahaya.

2. Lemon dan madu
Ini adalah metode lain untuk menggantikan

waxing. Mulailah dengan mencampurkan dua
sendok makan gula dan jus lemon, dan satu
sendok makan madu.

Panaskan campuran selama sekitar tiga
menit dan tambahkan air untuk membuat
campuran lebih encer, jika diperlukan. Setelah
pasta mendingin, oleskan tepung maizena
pada area yang ada bulunya, oleskan pasta

ke arah pertumbuhan bulu. Selanjutnya, gunakan
strip waxing atau kain katun, dan tarik rambut
keluar ke arah pertumbuhan yang berlawanan.

Madu membantu melembabkan kulit, dan
karenanya metode ini sangat disarankan jika

Anda memiliki kulit kering

3. Kentang dan lentil
Campur satu sendok makan madu, jus lemon

masing-masing dengan lima sendok makan jus
kentang. Sementara itu, haluskan lentil (direndam
semalaman) hingga menjadi pasta halus.
Tambahkan semua bahan dan oleskan campuran
tersebut selama sekitar 20 menit di area yang
terkena.

5 Cara Menghilangkan Rambut di Wajah
Cuci bersih setelah benar-benar kering.

Pasta ini membuat kerak tipis yang
membantu menghilangkan bulu. Serta,
kentang membantu memutihkan bulu,
membuatnya kurang terlihat.

4. Putih telur dan tepung maizena
Campurkan satu sendok makan

tepung maizena dan gula dengan putih
telur. Oleskan campuran ini pada area
di mana Anda memiliki bulu yang tidak
diinginkan dan kelupas setelah kering.
Cukup sederhana, bukan?

Putih telur bersifat lengket, dan
membentuk lapisan tipis pada kulit bila
dikombinasikan dengan gula dan tepung
maizena. Cara ini tidak cocok untuk kulit
berjerawat karena putih telur
mengandung Vitamin A yang dapat
menyebabkan munculnya jerawat.

5. Gula dan jus lemon
Yang perlu Anda lakukan hanyalah

mencampurkan dua sendok makan gula
dan jus lemon, bersama dengan
8-9 sendok makan air.
Panaskan campuran ini
sampai gelembung
mulai muncul lalu
biarkan dingin.

Oleskan di area
yang ada bulunya
menggunakan spa-
tula dan biarkan sela-
ma sekitar 20-25 menit.

Cuci bersih dengan
air dingin, gosok
dengan gerakan
memutar.
(id/okezn)

Hong Kong, BI - Tanaman janda bolong alias
Monstera adansonii variegata awalnya ditemukan
di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tanaman
ini masuk ke Indonesia tahun 2018, dan mulai
banyak yang membudidayakannya.

Beberapa alasan tanaman janda bolong ba-
nyak dibudidayakan, salah satunya karena
memiliki harga yang relatif tinggi. Selain itu, seba-
gian orang yang “memelihara” tanaman janda bo-
long juga percaya bahwa tumbuhan ini bisa
memberikan manfaat kesehatan. Lantas apa saja
manfaat tanaman janda bolong untuk kesehatan
yah?  Berikut beberapa di antaranya:

- Meningkatkan Suasana Hati
“Memelihara tanaman itu bisa meningkatkan

suasana hati atau mood, mengurangi kecemasan
atau stres, meningkatkan kadar vitamin D, sampai
menurunkan risiko demensia,” ungkap dr. Adeline
Jaclyn.

- Bagus untuk Mata
Segala jenis tumbuhan dapat membantu

meningkatkan kualitas udara di sekitar Anda, tak
terkecuali janda bolong.

Dengan kata lain, memelihara tanaman janda
bolong di rumah dapat bantu meningkatkan

kualitas udara. Hal ini khususnya
dirasakan jika Anda menempatkan
tumbuhan tersebut pada lokasi yang

tepat.

-Efek Sejuk dan Nyaman
Warnanya yang memikat

membuat janda bolong sangat
sedap dipandang. Melan-
jutkan manfaatnya untuk

mata, pada akhirnya tanaman ini
juga memberikan “kesejukan”
jika Anda melihatnya dengan
saksama.(*)

Janda Bolong Bisa
Bikin Adem Pikiran

d



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

6 Cara Menjadi Dropshipper Sukses

IIIIINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASIUSAHUSAHUSAHUSAHUSAHAAAAA EDISI 232 - DESEMBER 2020 13

Kunci sukses drops-
hipping ada pada marketing
dan customer service. Kalau
Anda tipikal orang yang kreatif
sekaligus menyukai interaksi
dengan orang lain, keduanya
tentu tak jadi masalah. Malah,
kedua hal ini bisa terdengar
sangat menyenangkan.

1. Pilih Produk dan Partner
yang Tepat

Pilihan produk yang tepat
mengantarkan Anda pada
konsumen yang banyak. Part-
ner dropship / supplier barang
yang tepat juga akan melan-
carkan bisnis Anda.

Pilih barang-barang yang
punya satu niche. Terlalu banyak barang dengan
niche beragam hanya akan membuat Anda tidak
fokus. Reputasi toko juga takkan sebaik yang
khusus menjual produk tertentu.

Pilih produk yang ringan dan tahan lama (du-
rable). Tipikal produk macam ini bisa mengurangi
risiko rusak selama proses pengiriman barang.

Hindari produk yang berat, bervolume besar,
gampang rusak, dan pecah belah. Produk yang
seperti ini sulit dikirimkan, ongkos kirimnya
mahal, dan risiko rusak juga besar.

Prioritaskan untuk jual barang yang punya
permintaan tinggi dalam jangka waktu lama.

Jual produk-produk yang sedang tren di
pasaran. Jadikan produk tersebut sebagai penarik
pelanggan baru. Akan tetapi, jangan hanya

menggantungkan produk-produk yang sedang tren
supaya terhindar dari risiko kerugian.

Hindari menjual produk yang sudah dimiliki
oleh kompetitor besar dan punya basis pelanggan
setia.

Selain soal produk, jangan lupakan juga
hubungan Anda dengan supplier produk. Sebisa
mungkin, buatlah hubungan dekat dan personal
dengan partner bisnis Anda.

Anggap supplier sebagai pihak yang sama
pentingnya dengan konsumen.

Anda juga bisa menekan supplier agar terus
meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.
Apalagi dalam hal informasi stok barang dan
respons cepat (terutama berkaitan dengan retur
atau pengembalian barang.

2. Tambahkan Nilai Jual yang
Unik

Barangkali itu sebabnya
harga adalah hal pertama yang
dilihat. Calon konsumen selalu
mencari harga terendah. Mau tak
mau, pebisnis bersaing mena-
warkan harga yang ekonomis.

Ekonomis bukan berarti
membanting harga, karena
membanting harga terus – terusan
itu hanya akan menyakiti diri
sendiri.

3. Perhatikan Branding
Bisnis

Branding adalah perkara
yang tak bisa dilepaskan dari
bisnis. Karena branding lah,

sebuah bisnis bisa diingat oleh banyak orang.
Karena branding juga, bisnis berhasil menarik
pelanggan dan menjadikan dirinya berbeda
dengan bisnis lain.

Identitas bisnis Anda ada dalam branding.

4. Buat Website
Website adalah kunci sukses bisnis online.

Semua informasi penting soal bisnis, detil produk,
konten promosi, dan foto bisa terhadir lengkap di
website toko online. Lebih penting lagi, website
bisa memaksimalkan brand awareness bisnis.

Cara termudah membuat website apik adalah
menyerahkannya pada ahli atau jasa pembuatan
website.

Cara lainnya adalah menginstal template
>> BERSAMBUNG KE HLM 16

website gratisan dan bermain-main dengan vi-
sual. Asalkan Anda bisa menampilkan foto atau
video pendukung yang menarik, desain web
takkan terlalu jadi soal.

Secara spesifik ada dua macam foto yang
perlu Anda tampilkan di web.

Pertama, foto produk. Ini merupakan elemen
visual yang tak boleh luput. Tipikal foto macam
ini bisa mengubah produk Anda menjadi lebih
menarik. Hal yang perlu Anda lakukan ialah
mengambil foto dengan latar belakang bersih.
Latar yang bersih berhasil membuat produk jadi
fokus utama foto.

Jangan lupa juga untuk mengambil foto dari
banyak sisi. Tampak depan, tampak, samping,
dan tampak atas. Jika perlu, sertakan juga foto
preview ketika produk digunakan. Misalnya, foto
sepatu yang dipakai lengkap dengan kaki. Ini
membantu calon pelanggan mendapatkan
gambaran nyata tampilan produk ketika mereka
kenakan.

Kedua, foto konsep atau lifestyle. Jenis foto
memberi cerita pada produk yang dijual. Jadi,
Anda takkan nampak berusaha terlalu keras untuk
menjual produk. Terkadang foto macam inilah
yang menarik pelanggan untuk membeli produk.

Foto berkonsep memberikan konteks pada
produk yang dijual. Foto seperti ini juga fleksibel
untuk digunakan di berbagai materi promosi.

5. Tawarkan Kemudahan dengan Sistem
Otomatis

Semua orang mau berbelanja dengan cepat
dan mudah. Karenanya, Anda perlu menerapkan
sistem otomatis dalam berbelanja.

Anda bisa mengirimkan ucapan selamat
datang ketika calon pelanggan membuat akun,
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mengirimkan detail pembelian barang, sampai
mengingatkan calon pelanggan untuk melakukan
pembayaran. Untuk itu, Anda bisa memanfaatkan
platform seperti Mailchimp.

6. Pakai Strategi Limited Edition untuk Roketkan
Penjualan

Promosi adalah cara tersakti mengundang
orang untuk berbelanja. Meskipun tidak
membutuhkan barang, pengunjung bisa saja
memborong produk ketika melihat promosi
menarik yang Anda tawarkan. Tanpa promosi,
81 persen orang hanya akan datang untuk
melihat-lihat lantas pergi meninggalkan website
Anda.

Promosi adalah hal yang gampang. Tapi
dengan sedikit sentuhan, Anda bisa mempercepat
penjualan dan memperbanyak jumlah barang yang
dibeli pelanggan.

Keuntungan Menjadi Dropshipper
Kami sudah menjelaskan enam cara untuk

menjadi seorang dropshipper sukses, Anda cukup
menerapkan strategi tersebut dengan tepat.

Tak Perlu Keluar Modal Besar
Bisnis dropship bisa Anda mulai berapapun modal

yang Anda miliki. Alasannya, Anda tidak perlu
melakukan pembelian produk di awal. Pembelian
hanya Anda lakukan jika sudah ada permintaan
konsumen atas produk tertentu.

Selain itu, semua biaya untuk melakukan penge-
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Hong Kong, BI - Menyikapi
penularan yang tidak diketahu asal
muasalnya pemerintah Hong Kong
kembali menggelar tesmasal Covid-19.
Tes ini ditujukan kepada pekerja migran
asing termasuk pekerja migran Indo-
nesia dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Ditujukan bagi pekerja migran
asing, termasuk PMI yang mencari
atau menunggu bergabung dengan
majikan baru, baik karena kontrak
kerjanya selesai maupun putus
kontrak (terminate) yang masih akan
tinggal di Hong Kong, dan bukan
untuk yang akan pulang ke
negaranya. Tes dilakukan secara
sukarela, gratis serta tanpa perlu
membuat janji.

2. Tes dilakukan mulai tanggal 1 s.d. 24 De-
cember 2020 di Wan Chai Sports Ground (dekat
Gate 1), 20 Tonnochy Road, hari Senin-Sabtu,
jam 11.00-16.00 dengan cara

a. Menyiapkan dan membawa dokumen HKID,

Tes Covid-19 Untuk Pekerja Migran

paspor, izin tinggal ataupun keterangan dari
Imigrasi Hong Kong ttg aplikasi perpanjangan izin
tinggal, serta menandatangani surat pernyataan
mengikuti tes;

b. Mengambil wadah penyimpanan sampel

air liur di Wan Chai Sports Ground
dan lakukan tes sesuai petunjuk.
Pengambilan wadah sampel pal-
ing lambat dilakukan pada 23
Desember 2020.

c. Mengembalikan wadah
sampel air liur masing-masing ke
tempat pengumpulan. Pengembalian
sampel paling lambat dilakukan
pada 24 Desember 2020.

d. Setelah melakukan tes, agar
mengisi data melalui situs
www.tgptest.gov.hk dan pilih “Non-
Government Staff - foreign domes-
tic helpers waiting to join new
employers’s family”

3. Petugas akan mengirimkan
pemberitahuan hasil tes melalui
SMS apabila hasilnya negatif. Jika

terbukti positif, petugas akan menghubungi lewat
telepon untuk tindak lanjut.

4. Silakan hubungi nomor hotline Labor De-
partment di 2157 9537 ekstensi 1823 apabila ada
pertanyaan lebih lanjut.(*)

Hong Kong,BI – Banyak negara mengerem
penerbangan dan kunjungan dengan bebas
karantina, hal tersebut dikarenanya adanya
lonjakan-lonjakan kasus infeksi covid-19.

Hong Kong dan Singapura juga menyatakan
telah mengerem gelembung perjalanan hingga
2021, dan akan menilai kembali situasi gelombang
keempat Covid-19 pada akhir Desember.

Keputusan pengereman dan menunda aturan
kunjungan bebas karantina tersebut diambil
dengan pertimbangan parahnya situasi pandemi
di Hong Kong’, kata pemerintah.

Penundaan peluncuran penerbangan bebas
karantina disinyalir hingga 2021 dan tentu saja
dengan resiko kerugian dan pukulan berat bagi
industri perjalanan atau traveling.

Biro Pembangunan Ekonomi dan
Perdagangan mengatakan dalam sebuah
pernyataan bahwa pengaturan gelembung akan
ditinjau pada “akhir Desember”, dengan maksud
untuk menilai kembali kondisi kesehatan di Hong
Kong yang sedang berjuang melawan virus
korona.

“Keputusan penundaan lebih lanjut dari

tanggal peluncuran ATB (Air Travel Buble) atau
gelembung perjalanan udara diambil mengingat
parahnya situasi pandemi di Hong Kong, dengan
jumlah kasus lokal dari sumber yang tidak
diketahui meningkat dengan cepat,” pernyataan
pemerintah kata.

Diharapkan dengan penundaan aturan bebas
karantina ini akan semua fihak bisa menjaga
warga masing-masing agar tidak saling
menularkan atau tertularkan. [bi]

Hong Kong, BI – Hadirnya gelombang
keempat benar-benar membuat Hong Kong
kalang kabut dan tingkatkan kewaspadaan
terhadap sumber – sumber penularan virus,
dari rumah perawata, rumah sakit, sekolah
juga kapal.

Penemuan terakhir kelompok tari/tempat
dansa menjadi tempat ‘penyebar super’ telah
terjadi lonjakan yang membengkak hingga
552, oleh karena itu pemerintah kembali
berlakukan aturan perkumulan dan denda
yang dinaikan hingga 5 kali lipat dari
sebelumnya.

Acara pesta pernikahan juga dibatasi
hanya 20 orang yang hadir dankelompok
pertemuan keagamaan hanya boleh 2 orang
saja, demikian kata sumber, sementara
larangan pesta di kapal laut akan didukung
oleh garis tip baru yang berdedikasi.

Saat ini para pejabat sedang bergerak
untuk merombak aturan pembatasan –
pembatasan sosial dan sanksi yang dinggap
kurang efektif pada saat ini.

Dengan pembatasan yang lebih ketat
untuk pernikahan, acara keagamaan, grup
wisata, dan pesta kapal laut diharapkan
penularan akan mereda.

Pejabat kesehatan juga memerintahkan
pengujian massal terhadap sekitar 900
pekerja di lokasi konstruksi di Tseung Kwan
O setelah tiga karyawan dipastikan terinfeksi
dan delapan lainnya dinyatakan positif
awal.[bi]

Singapura Melarang Warganya Ke Hong Kong

Gratis Vaksin Influenza Bagi Warga Hong Kong

Penularan Covid-
19 Terbanyak Dari

Grup Dansa

Hong Kong, BI - Selain Covid-19
gelombang 4 Hong Kong juga menghadapi
musim flu yang selalu datang bersamaan
dengan winter/musim dingin. Kondisi ini
membuat otoritas kesehatan menjadi sangat
kawatir dengan kesehatan masyarakat.

Sophia Chan, sekertaris kesehatan dan
makanan Hong Kong menyampaikan
keinginan pemerintahuntuk memberikan

vaksin gratis kepada warga masyarakat.
Terkait danaya pemerintah sudah siapkan
dananya dengan jumlah yang cukup untuk
membeli  dua kali pat dari jumlah penduduk
Hong Kong. Pemerintah telah mencadangkan
dana untuk membeli cukup vaksin untuk dua
kali lebih banyak orang dari populasi Hong
Kong, kata Chan kepada Dewan Legislatif
pada hari Rabu.

Dalam pemberian vaksin flu gratsi ini
pemerintah akan memprioritaskan vaksinasi
bagi tiga juta orang dari kelompok risiko
tinggi, seperti tenaga medis, lansia, dan
pasien kronis.

Diharapkan pemerintah jika vaksinasi flu
gratis ini mampu melindung kesehatan
keluarga - keluarga di Hong Kong disaat
covid-19 sedang ganas - ganasnya.[bi]

>> 6 CARA MENJADI...DARI HLM 13 lolaan barang, termasuk pengiriman ditanggung oleh
produsen barang. Sebagai dropshipper, modal yang
Anda perlukan hanyalah biaya membangun dan
mengelola website. Itupun dalam jumlah yang kecil.

Menghadapi Resiko yang Minim
Resiko yang dihadapi seorang dropshipper

relatif kecil. Ttidak diperlukan pembelian produk di
awal layaknya Reseller.

Tak Perlu Punya Gudang
Dropshipper tidak perlu menyiapkan gudang..
Tidak adanya gudang berarti tidak diperlukan

tenaga dan sistem untuk mengelolanya. Artinya, biaya
operasional bisa lebih minimal.

Tak Dituntut Kemampuan Tinggi
Sebagai seorang dropshipper, Anda tak perlu

membangun sistem bisnis yang rumit. Anda cukup
memilih partner bisnis yang baik dengan sistem yang
telah berjalan dengan optimal.

Lalu apa yang perlu Anda lakukan?
Kejelian melihat peluang produk yang laku dari

produsen tertentu dan kemampuan selling yang
baik.Tentunya, hasilnya akan lebih optimal jika
didukung dengan website yang berjalan tanpa
kendala.

Bebas Menjual Aneka Produk
Menjalankan bisnis dropship memungkinkan

Anda untuk berjualan berbagai produk. Mulai dari
produk kebutuhan sehari-hari hingga produk digital
seperti ebook. Meskipun harus tetap memperhatikan
strategi bisnis, Anda bisa menjual aneka produk
sekaligus. Cukup memajang produk-produk tersebut
di toko online Anda dengan mudah.

Bebas Berjualan Dari Mana dan Kapan Saja
Seperti halnya bisnis online lain, dropship bisa

dijalankan dari mana saja. Selama ada jaringan
internet, Anda bisa melayani permintaan pelanggan
yang mengunjungi website toko online Anda.[bi]
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Hong Kong, BI - Pada hari kami [3/
12] Hong Kong mengkonfirmasi 90 infeksi
virus korona baru dan sepertiga kasus
dari penularan tersebut tidak dapat
dilacak, jumlah tertinggi dalam 3½ bulan.

Otoritas Hong Kong kembali

menmukan kasus baru yang disinyalir
tertular dari rumah sakit umum, dengan
begitu kekhawatiran pemerintah akan
sumber penularan bisa jadi juga dari
rumah sakit sudah terbukti.

Kekhawatiran penyebaran Covid-19

di rumah sakit umum juga meningkat
setelah seorang pasien yang dirawat
hampir tiga minggu lalu dinyatakan positif
awal.

Tiga puluh satu dari infeksi terbaru
tidak dapat dilacak, sementara 11 di

Rumah Sakit Umum Menjadi Sumber Penularan antaranya diimpor. Jumlah kasus
yang tidak diketahui asalnya adalah
yang tertinggi sejak 13 Agustus, ketika
33 dilaporkan. Lebih dari 60 infeksi
awal-positif juga dicatat.

Pejabat kesehatan memperingat-
kan agar masyarakat bisa beker-
jasama dan mematuhi protokol kese-
hatan agar pandemi segera usai. [bi]

Carry Lam Bersumpah
Akan Lawan Pandemi
Hong Kong, BI – Carry Lam

menyempatdiri untuk melakukan
wawancara dengan awak media
beberapa hari yang lalu, dalam
wawancara tersebut orang nomor satu
di Hong Kong tersebut menunjukan
keyakinan dan kepercayaan disaat
menyampaikan tentang apa yang
telah ia putuskan dan tetapkan untuk
kebaikan Hong Kong.

Lam juga mengatakan tidak
menyesal atas berbagai kerusuhan
tahun lalu dan siap untuk bersikap
keras terhadap pandemi, pemim-
pin Hong Kong Carrie Lam ‘kem-
bali ke dirinya yang dulu’.

Dalam wawancara
yang luas dengan
media, pemimpin
kota mengatakan
telah ‘mendapatkan
kembali kepercayaan’
setelah titik terendah
dan bersumpah akan
melakukan tindakan anti-
pandemi yang lebih ketat.

Bahkan dia sedang
menimbang ‘apakah
hukum dapat ditingkatkan
untuk membuat hal-hal

tertentu menjadi wajib hukumnya.
Di berbagai media Carry Lam

disebut-sebut “dia kembali ke dirinya
yang dulu” percaya diri pada
kepemimpinannya, tidak menyesal
tentang apa yang telah dia lakukan
untuk memulihkan ketertiban, dan
lebih tegas dari sebelumnya untuk
memperbaiki masalah Hong Kong
dengan caranya sendiri, terlepas dari
polarisasi dalam masyarakat dan
banyak kesalahan yang terus terjadi.

dia untuk kekacauan sosial tahun
lalu.

Ketegasannya akan dimulai
dengan gelombang keem-
pat pandemi Covid-19
yang meningkat, Lam
menjelaskan bahwa pe-
merintahnya akan mem
berlakukan tindakan
penahanan yang lebih
ketat dan men-
jatuhkan hukuman
yang lebih keras
kepada mereka
yang melanggar
aturan jarak sosial
dan sebagai-
nya.[bi]

Hong Kong, BI - Aktivis tekenal
di Hong Kong Joshua Wong dipenjara
pada Rabu (2/12) karena memimpin
unjuk rasa ilegal. Aksi demonstrasi
itu dilakukan di luar markas polisi
Hong Kong selama aksi protes
demokrasi tahun lalu.

Wong dituntut bersama rekan
sesama aktivisnya, Ivan Lam dan
Agnes Chow. Ketiganya mengaku
bersalah atas berbagai dakwaaan
termasuk menghasut pertemuan yang
melanggar hukum.

Menurut laporan
yang diterima AFP,
Wong dijatuhi huku-
man 13,5 bulan pen-
jara sementara rekan-
rekannya Agnes Chow
dan Ivan Lam masing-
masing dijatuhi
hukuman 10 bulan dan
tujuh bulan penjara.

Wong, Chow dan

Lam bergabung dengan gerakan pro
demokrasi Hong Kong ketika mereka
masih remaja.

Ketiganya menyelenggarakan
aksi unjuk rasa yang sukses pada
tahun 2012 untuk menentang rencana
untuk membuat sistem pendidikan
Hong Kong lebih “patriotik”.

Awal musim panas ini, China
memberlakukan undang-undang kea-
manan yang meningkatkan kendali
langsungnya atas Hong Kong dan

melarang panda-
ngan politik terten-
tu. Lebih dari
10.000 orang telah
ditangkap selama
18 bulan terakhir.
Sebagian besar
aktivis dan tokoh
oposisi Hong
Kong menghadapi
tuntutan hukum.
(rdp/ita)

Joshua Wong dan 2 Aktivis
Hong Kong Dipenjara
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Berita Indonesia - Indonesia sejak tahun lalu jadi negara dengan
pengguna media sosial terbesar keempat di dunia. Penetrasinya mencapai
171 juta jiwa atau selisih 121 juta dengan Amerika Serikat yang bertengger
di peringkat ketiga.

Menariknya lagi, Data Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret
2019 mencatat sekitar 50 persen di antaranya berstatus lajang. Wah.

Data ini sebenarnya bisa kamu jadikan acuan untuk ikut berpromosi di
media sosial. Sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan demografi dari
pengguna medsos saat ini.

Yang pasti, berpromosi di media sosial bukan sekadar posting foto produk
dan membubuhkan harga di caption. Ada beberapa cara menaikkan sales
online dari brand kita dengan memanfaatkan data tadi. Lalu, apa saja yang
dapat kita lakukan? Simak yuk.

1. Membuat Kontes atau Kuis
Ini jadi salah satu cara paling ampuh untuk mendapatkan impresi yang

tinggi dari target market kamu. Keterlibatan konsumen pun akan meningkatkan
hubungan yang erat. Jangan lupa, pastikan kuis atau kontes yang kamu

Promosi, Jangan Cuma Posting Foto Produk

adakan terkait produk yang ingin kamu promosikan.
2. Berbagi Pengetahuan
Berbagi pengetahuan bisa jadi salah satu cara

berempati dengan pelanggan. Kamu bisa membuat
konten kreatif berisi informasi terkait hal apapun
yang up to date. Misalnya, tips keluar rumah yang
aman dan sesuai protokol COVID-19.

Bisa juga berbagi tips soal pemakaian produk
kamu. Misalnya untuk produk minuman jus, kamu
bisa berbagi pengetahuan soal manfaat buah. Untuk
produk kecantikan, kamu bisa buat tips menjaga
kehalusan kulit. Lengkapi dengan video agar lebih
seru.

3. Lakukan Kegiatan Beriklan
Di media sosial ada layanan iklan yang bisa

kamu manfaatkan. Kamu bisa memanfaatkan Cost
Per Click, Page Post Ads Facebook, Page Like
Ads, dan banyak lagi. Selain itu, kamu juga bisa
menggandeng influencer untuk mempromosikan
produkmu.

4. Jangkau Komunitas
Di media sosial, kadang kala ada grup-grup

komunitas yang bisa kamu jadikan target pasar.
Selain influencer, kamu bisa lho mengajak mereka
mempromosikan produkmu.

5. Gunakan Media Sosial Pribadi
Selain akun bisnis, gunakan akun media sosial

pribadimu untuk berpromosi. Kalau perlu sapa para
pelanggan dengan akun pribadimu. Terkadang
pelanggan akan merasa lebih dihargai bila bisa
berbicara langsung dengan pemiliknya.

Namun ingat, saat sudah menggunakan media
sosial sebagai ladang berpromosi, waspadalah
pada akun-akun palsu yang bisa merugikanmu.
Pelaku kejahatan akun palsu ini biasanya membuat
akun yang sangat mirip dengan aslinya.

Lalu mereka akan menggunakan akun palsu
tersebut untuk mengontak salah satu follower-mu
dan mengiming-imingi hadiah dengan syarat
melakukan pembelian tertentu. Informasikan ke
pelanggan agar berhati-hati dengan akun palsu.

Tak tanggung-tanggung, para pelaku kejahatan
ini mengincar akun mana saja seperti produk,
perusahaan, perbankan.

Banyak pelaku kejahatan membuat akun palsu
BCA,BRI atau BNI, lalu mereka menawarkan
beragam kuis berhadiah abal-abal. Lewat akun
palsunya, follower akan diimingi hadiah besar
dengan syarat memberikan beberapa informasi
data diri. [bi]

Rossa Berinteraksi
dengan Fans via

Video Pendek Likee
Berita Indonesia – Penyanyi populer Rossa

juga menggunakan Aplikasi Likee untuk
berinteraksidengan para fans nya yang tersebar
dimana – mana.

Menurut Rossa, Likee mampu memfasilitasi
basis penggemar yang lebih luas untuk
membagikan kreasi musik dan mempromosikan
karya-karya barunya. “Beragam fitur yang ada
di Likee itu menarik banget! Aku suka bikin
konten karena fitur-fiturnya mudah digunakan
untuk video kreasi aku,” tuturnya.

“Ini adalah platform yang simple dan efektif
untuk buat konten supaya bisa berinteraksi lebih
dekat dengan penggemarku, jadi ya kenapa
ngga dicoba kan?” tegasnya.

Rossa mengatakan, banyak musisi dan artis
yang beralih menggunakan aplikasi pembuatan
video pendek karena platform ini sederhana,
namun dapat digunakan untuk berbagi aktivitas
dan berinteraksi dengan para penggemar serta
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Likee sudah membuktikan bahwa platform
video pendek merevolusi cara artis mem-
bagikan karyanya dan menghasilkan keter-
libatan (engagement) yang lebih besar di indus-
tri music,” ujarnya.

Musik dan video pendek, pasangan
sempurna

Country Manager Likee Indonesia Kelly
Zhang mengatakan bahwa tren sosial baru ini
menunjukkan bahwa dunia musik dan video
pendek bisa menjadi pasangan yang sempurna.

Tidak diragukan lagi bahwa fenomena
kesuksesan aplikasi video pendek baru-baru
ini disebabkan oleh kecocokannya yang luar
biasa dengan industri musik.

Likee sebagai contoh, selalu beranggapan

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

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

bahwa bekerja sama dengan pemain di industri
musik merupakan bagian yang penting.

“Kami menilai menggandeng pelaku industri
musik di Indonesia berperan besar dalam

fenomena ini. Dari kami, kami bekerja
sama dengan berbagai musisi dan artis
untuk mempromosikan lagu baru
mereka,” ungkapnya.

Jangkauan lebih luas
Untuk mempromosikan “Hati Yang

Kau Sakiti” versi Korea, Rossa bekerja
sama dengan Likee untuk mencapai
jangkauan yang lebih luas dan interaksi
yang lebih baik dengan para peng-
gemarnya.

Likee menyediakan berbagai
saluran promosi seperti Open Page, in-
ner-message, berbagai banner, dan
tantangan melalui hashtag untuk

menciptakan buzz bagi peluncuran lagu terbaru
Rossa.(*)
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3. Memperbaiki postur tubuh
Ketika memakai ponsel, tubuh biasanya

akan membungkuk dengan posisi kepala
menunduk. Postur tubuh yang kurang baik ini
lama-kelamaan bisa membuat otot leher menjadi
lemah, sehingga berisiko memicu terjadinya
gangguan sendi dan otot di leher, misalnya nyeri
leher.  Untuk mencegahnya, lakukan stretching
dengan cara mendongakkan kepala dan
merenggangkan otot dada. Anda juga bisa
menyertainya dengan gerakan memutar kepala.

4. Mengatasi nyeri punggung
Salah satu penyebab nyeri punggung adalah

ketegangan atau kekakuan pada otot punggung.
Gangguan ini bisa terjadi akibat beberapa hal,
misalnya postur tubuh yang kurang baik dan
kebiasaan jarang berolahraga.

Untuk meredakan gejala nyeri punggung
akibat otot punggung yang kaku, Anda bisa
melakukan stretching secara rutin. Selain itu,

Anda juga bisa mencoba olahraga tertentu, seperti
yoga, pilates, atau renang. Gerakan stretching dan
olahraga tersebut juga bermanfaat untuk
memperkuat otot punggung dan mencegah
kambuhnya nyeri punggung di masa mendatang.

5. Meredakan stres
Saat berolahraga, termasuk olahraga

sederhana seperti stretching, tubuh akan
menghasilkan hormon penghilang stres alami,
yaitu endorfin. Inilah sebabnya mengapa stretch-
ing dan olahraga secara rutin baik dilakukan
untuk mengatasi stres dan rasa cemas.

Agar manfaat stretching bisa Anda peroleh
secara optimal, luangkanlah waktu setidaknya
5–10 menit setiap hari untuk melakukan gerakan
tersebut. Jika selama ini Anda jarang melakukan
olahraga atau stretching, mulailah untuk
membiasakan diri melakukan stretching.

Tak hanya ketika hendak berolahraga,
banyak orang juga melakukan stretching atau
peregangan otot ketika tubuhnya mulai terasa
kaku dan pegal. Bahkan, Tak hanya ketika
hendak berolahraga, banyak orang juga
melakukan stretching atau peregangan otot
ketika tubuhnya mulai terasa kaku dan pegal.
Bahkan, gerakan ‘ngulet’ saat bangun tidur
dengan cara meregangkan tangan ke atas juga
termasuk salah satu gerakan stretching. [bi/

>> TERKESAN SEDERHANA...DARI  HLM 10

Namun, perlu diingat bahwa berbagai klaim
manfaat daun mangga tersebut masih terbatas pada
studi laboratorium berskala kecil. Oleh karena itu,
masih diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat
dipastikan keamanannya saat digunakan atau
dikonsumsi oleh manusia.

Cara Memanfaatkan Daun Mangga sebagai
Minuman

Daun mangga kini banyak tersedia dalam
bentuk suplemen herbal. Namun, jika ingin
mengolahnya secara alami, Anda bisa mencoba
mengonsumsi daun mangga sebagai jamu atau teh
herbal.

Cara membuat minuman daun mangga cukup
mudah, Anda hanya perlu merebus 10–15 lembar
daun mangga yang masih muda dan segar di dalam
150 ml air, lalu tunggu hingga airnya mendidih.
Setelah itu, saring air rebusan daun mangga dan
diamkan hingga dingin sebelum diminum.

Penting untuk diingat adalah  perlunya mem-
batasi atau menghindari konsumsi daun mangga
jika memiliki masalah kesehatan tertentu,
misalnya gangguan fungsi ginjal atau hati. Anda
juga mungkin sebaiknya tidak mengonsumsi daun
mangga dengan obat-obatan dari dokter, karena
berpotensi menimbulkan efek samping.
[allodokter/bi]

>> RAGAM MANFAAT DA...DARI  HLM 10

Peksiminas XV Tahun 2020: Nadiem Ingatkan Mahasiswa
untuk Pertahankan Akar Budaya Bangsa

berkarya sekaligus memajukan budaya bangsa.
 Nadiem berharap mahasiswa dapat terus
berkarya, kreatif dalam menampilkan budaya
Indonesia. Bagi Nadiem budaya Indonesia yang
kaya harus terus ditampilkan secara masif.

 “Bangsa Indonesia memiliki bekal budaya
yang kaya, kearifan lokal, dan khazanah kebu-
dayaan nusantara, memajukannya adalah
dengan melakukan interaksi budaya seperti
dengan diadakannya acara ini,” sambung
Nadiem. (medcom/kus)

SUKABUMI, BI - Situs
bersejarah berupa batu
kujang ditemukan di kawa-
san Gunung Manglayang,
Desa Selawangi, Keca-
matan Sukaraja, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat.

Ketua Yayasan Cagar
Budaya Nasional Pojok
Gunung Kekenceng Suka-
bumi, Tedi Ginanjar me-
ngatakan, penemuan batu
yang menyerupai kujang itu,
pertama kali diketahui saat
dilakukan survei penghi-
jauan lingkungan di
sekitaran kaki Sungai
Cipangawin dan Sungai
Ciganda di sekitar lereng
Gunung Malang dan Mang-
layang.

“Secara tidak sengaja,
kami menemukan beberapa menhir atau batu
nangtung di pinggir sungai Cipangawin. Kemudian
setelah ditelusuri ke tempat lain dan bertanya
kepada penduduk Kampung Cipurut, Desa
Selawangi Kecamatan Sukaraja, ternyata ada
batu kujang setinggi kurang lebih 0,5 meter yang

terbuat dari batu andesit,” kata Tedi dilansir Ra-
dar Sukabumi, Minggu (22/11).

Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara
pasti soal batu kujang tersebut, telah dibuat pada
saat zaman dan tahun berapa.

Sebab, kata dia, tidak ada metadata atau

tulisan di sekitar batu kujang
tersebut. Namun, jika merunut
pada sejarah zaman Kerajaan
Sunda dan Galuh, ada kemung-
kinan bahwa batu kujang
tersebut merupakan batas dua
kerajaan tersebut.

“Tetapi menurut beberapa
narasumber di lokasi situs batu
kujang, banyak yang menga-
takan bahwa batu kujang itu
adalah sebuah prasasti Raden
Surya Kresna yang dibuat
setelah membuat sebuah tem-
pat persembahyangan atau kuil
di pasarean Ganda Perwangi di
puncak Gunung Manglayang,”
katanya.

Menurut Budi Dalton,
Dosen Fakultas Sejarah Uni-
versitas Pajajaran Bandung,
sambung Tedi, kujang itu identik

dengan simbol kedaulatan sebuah negara.
Maka bila situs batu kujang tersebut dianggap

sebagai simbol kedaulatan, bisa jadi bahwa situs
ini merupakan suatu batas teritorial sebuah
kerajaan.

“Akan tetapi, jika situs batu kujang itu adalah

Heboh Penemuan Situs Batu Kujang di Gunung Manglayang,

Konon Batas Kerajaan Sunda dan Galuh

Tim Arkeolog dari Balai Arkeologi Jabar bersama Yayasan Cagar Budaya Nasional
Pojok Gunung Kekenceng Sukabumi, saat meneliti situs bersejarah berupa batu kujang
di kawasan Gunung Manglayang, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja. (Foto: Radar
Sukabumi)

sebuah tanda adanya Salaka Arca Domas, maka
persepsinya sudah lain. Sebab apabila benar di
Gunung Manglayang ada Arca Domas atau
Lalayang Salaka Domas atau Arca dari Emas,
berarti di Gunung Manglayang itu ada sebuah kuil
pemujaan kepada Sanghyang Tunggal dan
mungkin ada Arca dari emas,” katanya.

Banyaknya batu-batu zaman megalithikum
yang berada di kawasan tersebut, besar
kemungkinan Gunung Manglayang dahulunya
seperti Gunung Padang Cianjur. Karena di
puncak Gunung Manglayang banyak ditemukan
batu-batu nangtung seperti di Gunung Padang,
hanya mungkin sekarang ini sudah tertutup oleh
tanah dan rerumputan juga tanaman perdu
berduri.

“Pada 22 sampai 23 September 2017, pernah
dilakukan penelitian mengenai situs batu
nangtung atau menhir di puncak Gunung
Manglayang oleh Tim Arkeolog dari Balai
Arkeologi Jawa Barat. Dan hasilnya cukup
mencengangkan. Ternyata di puncak Gunung
Manglayang terdapat batu-batu yang diperkirakan
seusia atau sezaman dengan Gunung Padang
Cianjur,” paparnya. Untuk itu, perlu penelitian lebih
lanjut oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sukabumi. “Karena ini bisa
menjadi destinasi wisata sejarah zaman purba
yang baru selain Gunung Padang Cianjur,”
pungkasnya. (jpnn/kus)

JAKARTA, BI — Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim
menyebut perkembangan zaman menjadi satu
keniscayaan. Namun bukan berarti akar budaya
dapat turut tercerabut seiring dengan perkembangan
zaman tersebut. Mempertahankan akar budaya itu
diserahkannya kepada para pemuda, khususnya
mahasiswa. Budaya tetap dapat menjadi kendaraan
untuk memajukan bangsa.

 “Pesan Saya kepada para mahasiswa,
zaman boleh berubah dan pasti akan berubah,

terbuka dengan perkembangan zaman adalah
sebuah keharusan apabila kita ingin menjadi
bangsa yang maju, tapi tetaplah ingat akar
budaya kita,” kata Nadiem pada Malam Apresiasi
dan Penghargaan PEKSIMINAS XV tahun 2020
melalui YouTubeStreaming Puspresnas TV,
Selasa, 1 Desember 2020.

Untuk itu dia memberikan apresiasi bagi para
peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional
(Peksiminas) XV tahun 2020. Meskipun dilanda
pandemi covid-19, para mahasiswa tetap bisa



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

WWWWWARTA ARTA ARTA ARTA ARTA MIGRAMIGRAMIGRAMIGRAMIGRANNNNN EDISI 232 - DESEMBER 2020 20

Kasus Mayat PMI Dalam Koper Dikawal BP2MI

KJRI Jeddah Tangani Penemuan
Jenazah PMI Dalam Koper

JAKARTA – Kementerian Luar
Negeri dan KJRI Jeddah mena-
ngani  penemuan jenazah warga
negara Indonesia (WNI) dalam
koper di wilayah Mina, Makkah,
Arab Saudi.

Berdasarkan informasi yang
diperoleh KJRI dari Kepolisian
Wilayah Mina, jenazah tersebut
adalah perempuan pekerja migran
Indonesia (PMI) dengan inisial A
berusia 23 tahun.

“Selanjutnya diperoleh infor-
masi bahwa pihak kepolisian telah

melakukan penangkapan terhadap dua WNI
yang diduga terlibat dalam penempatan
jenazah dalam koper tersebut,” ujar Direktur
Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha,
dikutip dari Antara, Senin (30/11).

Judha menjelaskan, hasil visum
menunjukkan tidak terdapat tanda-tanda
kekerasan pada jenazah A. Namun, untuk
memastikan penyebab kematian akan
dilakukan autopsi.

“Langkah-langkah tindak lanjut segera
dilakukan Kemlu dan KJRI Jeddah antara lain
menghubungi keluarga almarhumah A dan
melakukan pendampingan hukum terhadap
dua WNI yang ditangkap,” kata Judha.

KJRI Jeddah telah menyediakan jasa
penerjemah selama kedua WNI tersebut
menjalani pemeriksaan dari otoritas setempat.
KJRI juga akan membantu pemulasaraan
jenazah A sesuai permintaan keluarga. (Satrio
Wicaksono]

Jakarta, BI - Kepala Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mendatangi rumah keluarga Afriani, Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang jenazahnya ditemukan dalam
sebuah koper di Arab Saudi.

Benny memimpin langsung kunjungan ke rumah
Afriani di Desa Bakung RT 04/01, Kecamatan Kronjo,
Kabupaten Tangerang, Banten. “Atas nama Peme-
rintah dan BP2MI,  kami menyampaikan bela-
sungkawa atas meninggalnya Afriani.  Saya berharap
bapak dan keluarga diberikan kesabaran keiklasan
atas musibah ini. BP2MI  sudah berkoordinasi dengan
Atnaker bahwa proses kasus ini sedang berjalan.
Kami akan kawal kasus ini sampai selesai,” ujar
Benny kepada Badri, ayah almarhumah Afriani, di
Tangerang pada Senin malam (30/11).

Menurut Benny, dua orang yang membawa koper
ini sudah ditangkap dan dalam proses pemeriksaan.
Tentu proses Hukum akan berjalan terhadap mereka,
siapa pelakunya motifnya apa akan ketahuan.

“Jadi masalah hukum ini akan menjadi ranah
Negara penempatan, siapa yang terlibat dalam kasus
itu akan segera diungkap,” jelasnya.

Sepekan sebelum Afriani meningggal, Badri ayah
kandungnya,  sempat melakukan Video Call dengan
Afriani.  Lewat sambungan handphone, Afriani

mengatakan sudah Bapak  jangan
menangis. “Saya sudah ada yang
mengurus, Saya disini tenang dan
baik-baik saja,” kenang Badri
kepada Kepala BP2MI.

Benny menambahkan, saat ini
KBRI sedang menyiapkan langkah-
langkah kepulangan Afriani. Benny
berjanji  jika sudah pulang BP2MI
akan menjemput dari Bandara dan
mengantarkan  ke keluarga dirumah.

Kepada pihak keluarga, Benny
menjelaskan, bahwa Afriani adalah
korban dari perusahaan yang meng-
irim pekerja migran secara ilegal.
Sebab pemerintah Indonesia telah

menghentikan penempatan PMI  ke
Timur Tengah sebagai pekerja
rumah tangga sejak tahun 2015.

Menurut pihak keluarga, sekitar
Tahun 2019  Afriani  pergi bekerja
ke Arab Saudi sebagai PLRT. Afriani
diajak  oleh  seseorang yang rumah-
nya tidak jauh dari lingkungannya.

Pada Senin (30/11/2020),
Kementerian Luar Negeri dan
Konsulat Jenderal RI di Jeddah,
melaporkan penemuan jenazah WNI
di dalam koper di wilayah Mina,
Mekkah. Jenazah itu teridentifikasi
sebagai perempuan WNI  berinisial
A berusia 23 tahun. *(Humas BP2MI)

masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, efektivitas program

percepatan pemulihan ekonomi nasional harus
selalu selaras antara pemerintah pusat dan
daerah. Program percepatan pemulihan ekonomi
pada tahun 2021 harus tetap didukung oleh
pemerintah daerah. Pemda harus mendukung pro-
gram percepatan pemulihan tersebut dengan tidak
mencari keuntungan untuk meningkatkan
anggaran pendapatan daerahnya pada 2021
mendatang, terutama pasca pelaksanaan
pemilihan kepada daerah akhir tahun 2020 ini.

Pemda tidak perlu menambah target PAD
selama masa pemulihan ini berlangsung. Bahkan
sebaiknya Pemda menurunkan target pencapaian
PAD-nya sehingga pemda bisa memberikan
relaksasi bagi sektor industri dan
mendorong sektor industri untuk
cepat pulih kembali dan mengem-
balikan pertumbuhan ekonomi
daerah dan ekonomi nasional pada
tingkat optimalnya.

Penutupan berbagai keku-
rangan anggaran belanja daerah
untuk sementara bisa dipenuhi
oleh beberapa langkah strategis
tanpa harus membebani pelaku
industri dan UMKM. Setidaknya
terdapat tiga solusi alternatif yang
bisa dijadikan pilihan pemda untuk
menutupi anggaran belanja daerah.
Alternatif pertama adalah dengan
menerbitkan obligasi atau utang

(local government bond) lunak yang murah dan
fleksibel.

Namun tentunya langkah penerbitan obligasi
pemda ini merupakan langkah darurat yang hanya
digunakan ketika terjadi extraordinary
condition seperti saat ini. Penerbitan obligasi ini
tidak boleh dilakukan ketika ekonomi dalam
kondisi normal. Penerbitan obligasi pemerintah
daerah ini akan meningkatkan potensi risiko
ekonomi dan moral hazarddari pemda.

Alternatif kedua adalah dengan melakukan
realokasi anggaran. Pemerintah harus melakukan
realokasi anggaran khususnya untuk anggaran-
anggaran non esensial yang bisa ditangguhkan.
Pembangunan infrastruktur bisa menjadi salah
satu contoh langkah konkret pemda dalam

melakukan realokasi anggaran belanja daerah.
Namun tentunya besaran anggaran yang
dihasilkan dari realokasi ini masih sangat
terbatas. Masih diperlukan langkah lain untuk
menambal kebutuhan anggaran belanja yang
masih defisit tersebut.

Langkah ketiga adalah dengan melaku-
kan refocusing. Langkah ini relatif sama dengan
langkah realokasi. Pemda harus mengubah
beberapa fokus program belanja daerah dengan
mengurangi postur anggarannya.

Dengan demikian pemerintah daerah akan
mendapatkan tambahan anggaran untuk program
penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan
ekonomi daerah.

Alternatif yang keempat adalah dengan
menunda ekspansi usaha perusahaan-
perusahaan Bada Usaha Miliki Daerah (BUMD).
Bahkan pemerintah daerah bisa meminta BUMD

untuk menekan pengeluaran biayanya
sehingga pendapatan yang diperoleh
BUMD bisa meningkat yang kemudian
bisa digunakan pemerintah daerah
untuk menutupi kekurangan anggaran
belanjanya.

Jika keempat langkah ini bisa
dijalankan secara harmonis oleh
pemda, maka percepatan pemulihan
ekonomi baik di tingkat nasional
maupun regional bisa terlaksana
dengan baik. Ekonomi akan kembali
tumbuh normal sehingga tercipta
lapangan kerja baru yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi angka kemiskinan.
(Sumber: Detik.Com)

Namun, selain aspek biologis tersebut,
ketimpangan gender dan lemahnya daya tawar
banyak perempuan untuk memastikan
terjadinya hubungan seksual yang aman
(sehingga infeksi HIV bisa dicegah)
memperparah kerentanan biologis semacam
itu. Kerentanan biologis dan sosial-ekonomi
akibat perlakuan berbeda terhadap perempuan
(seksisme) akhirnya menyatu dan membuat
secara rata-rata perempuan menjadi jauh lebih
rentan menghadapi pewabahan HIV ini.

Dalam mekanisme yang tidak jauh
berbeda, rasisme juga memperparah
pewabahan HIV. Diskriminasi rasial
menghalangi akses banyak orang berkulita
hitam dan berwarna, khususnya mereka yang
miskin dan tak berdaya, pada teknologi
pencegahan seperti kondom atau jarum suntik
steril. Begitu pula akses pada teknologi peng-
obatan seperti ARV (obat antitertoviral untuk
menekan perkembangbiakan HIV dalam tubuh
sehingga orang dengan HIV bisa tetap hidup
sehat).

Kita pun tahu rasisme bertali-temali
dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial
sehingga akses pada teknologi pencegahan
dan pengobatan di atas makin terhambat di
kalangan banyak orang berkulit hitam dan
berwarna ataupun pada kelompok minoritas
seperti suku-suku asli.

Homofobia atau ketakutan dan kebencian
terhadap kalangan homoseksual turut pula
menyumbang banyak bagi penyebaran HIV.
Stigma, perlakuan diskriminatif bahkan
kekerasan fisik yang telanjang seringkali
terjadi pada kalangan ini dan membuat mereka
rentan. Padahal sudah tersedia teknologi
pencegahan untuk membuat mereka bisa
menghindarkan diri dari infeksi HIV atau kalau
sudah terinfeksi bisa membuat mereka tetap
sehat dan memiliki kualitas hidup yang terjaga.

Seksisme, rasisme, dan homofobia pada
akhirnya adalah kuman-kuman yang sama
bahayanya bahkan mungkin lebih berbahaya
daripada HIV. (*)

Penulis: Sudirman Nasir peneliti/pengajar
di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universi-
tas Hasanuddin. Sumber: Detik.Com

>> HARI AIDS SEDUNIA...DARI HLM 02

>> PEMERINTAH DAERAH DAN PEMULIHAN EKONOMI...DARI HLM 02
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SURABAYA, BI - Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa
meminta warganya mewaspadai cuaca
ekstrem yang dapat memicu bencana
hidrometeorologi jelang puncak musim
hujan pada Desember 2020 hingga Maret
2021.

“Tetap waspada dan siap siaga
terhadap ancaman bencana hidro-
meteorologi akibat fenomena La Nina,
dari banjir, tanah longsor, dan angin puting
beliung yang bisa terjadi kapan saja,”
kata Khofifah di Surabaya, Senin (23/
11). Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) secara rutin merilis
peringatan dini untuk mewaspadai hujan
dengan intensitas sedang hingga deras
disertai angin kencang dan petir.

Peringatan dini itu menurut Khofifah
harus dijadikan alarm bagi masyarakat
untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan
dan kewaspadaan.

“Terutama bagi yang bertempat
tinggal di wilayah-wilayah yang rawan
bencana. Pastikan mitigasi bencananya
maksimal,” pinta mantan menteri sosial itu.
Menurut Khofifah, terdapat 22 daerah di
Jatim yang rawan terjadi bencana
hidrometeorologi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Foto: ANTARA/Biro
Humas Pemprov Jatim)

Khofifah Minta Warga Jatim Waspada

Kawasan rawan banjir umumnya didominasi luapan
sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo
yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro,
Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan
Tuban. Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai

LUMAJANG, BI - Warga yang tinggal di
lereng Gunung Semeru di Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur mulai mengungsi
untuk menghindari guguran lava pijar dan
awan panas yang meluncur dari gunung api
tersebut sejak Selasa (1/12) dini hari.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq pun telah
bergerak ke lokasi pengungsian di lereng
Gunung Semeru untuk memantau kondisi
warganya. Kepala Bidang Pencegahan
Kesiapsiagaan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Lumajang Wawan Hadi Siswoyo
mengatakan, sebagian warga sempat
mengungsi di Pos Pengamatan Gunung Api
(PPGA) Semeru di Gunung Sawur.
“Pengungsi sempat tersebar di beberapa
lokasi, namun pagi ini kami akan fokuskan
di satu tempat untuk memudahkan
penanganan,” kata Wawan saat dihubungi,
Selasa (1/12).

BPBD juga akan mendirikan posko
pengungsian dan dapur umum di Dusun
Kamar Kajang, Desa Sumber Wuluh, untuk
menampung warga yang pemukimannya
terdampak guguran lava pijar Gunung
Semeru. “Untuk jumlah pastinya kami masih
melakukan asesmen di lapangan,
keselamatan warga prioritas utama,” kata
Wawan saat ditanya jumlah warga yang
sudah mengungsi.

Menurut Wawan, lava pijar dari kawah
Jonggring Saloko meluncur hingga sejauh
3.000 meter ke arah Besuk Kobokan. Karena
dia meminta warga mengikuti arahan petugas
BPBD saat mengungsi. Menurut informasi
yang disiarkan di laman resmi Badan
Geologi, Gunung Semeru yang berada di
wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang,
mengalami gempa guguran dan beberapa
kali luncuran awan panas.(ant/jpnn/kus)

Semeru Luncurkan
Awan Panas, Warga

Mengungsi

Luncuran awan panas Gunung Semeru
terpantau dari Kecamatan Pronojiwo,
Lumajang, Jawa Timur, Selasa (1/12/2020).
(Antara)

SURABAYA, BI — Kepala Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur
Bambang Mukti Riyadi menyebut sinyal
pemulihan ekonomi Jatim mulai terlihat,
namun intermediasi industri keuangan masih
tertekan.

Bambang, dalam laporan Industri Jasa
Keuangan (IJK) dan Proyeksi 2021 kepada
media di Surabaya, Selasa (1/12),
mengatakan pemulihan ekonomi di Jatim
mulai terlihat dengan data penjualan
kendaraan bermotor yang meningkat 20
persen pada September 2020 secara month
to month (mtm).

Kemudian, Purchasing Managers’ Index
(PMI) manufaktur naik tipis, yakni pada Sep-
tember sebesar 47,2 menjadi 47,8 pada
Oktober 2020, serta non performing loan
(NPL) Perbankan dan non performing financ-
ing (NPF) Pembiayaan yang termitigasi

dengan baik, yakni NPL Perbankan Oktober 2020
sebesar 3,3 persen, kemudian NPF Oktober

sebesar 4,9 persen.
Sementara itu sektor keuangan di Jatim,

Bambang menyebutkan, stabilitas sektor jasa
keuangan sampai triwulan III 2020 cukup baik,
terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
(DPK) disaat pendemi yang menglami
pertumbuhan sebesar 8,7 persen secara yoy
pada Oktober 2020, dibandingkan posisi Sep-
tember 2020 tumbuh sebesar 7,9 persen.

“Peningkatan ini dikarenakan adanya
fenomena ketidakpastian uang tunai atau
disebut “Cash is the king in the uncertainty
situation,” kata Bambang.

Untuk kredit, kata Bambang, terus
menurun karena lemahnya permintaan kredit
dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan
kredit.

“Kredit perbankan Jatim terkontraksi 2,3
persen Oktober 2020, hal ini menurun lebih
dalam dibandingkan September 2020 yang
terkontraksi hanya 1,8 persen,” katanya.

Bambang memprediksi, dengan
terlihatnya pemulihan, penghimpunan dana
tahun 2020 berada di kisaran Rp110 sampai
Rp120 triliun, dan meningkat di tahun 2021
menjadi di kisaran Rp150 sampai 180 triliun.
(ant/kus)

OJK Jatim: Sinyal Pemulihan
Ekonomi Mulai Terlihat

Kepala OJK KR 4 Jatim, Bambang Mukti
Riyadi saat acara Gathering bersama wartawan
di Surabaya (Antara)

Ketemu di Pasar, Pemuda Ponorogo
Nikahi Nenek 76 Tahun

langsung ketemu ibunya ini. Saya tanya mau
atau tidak. Kalau mau ya lanjut. Alhamdulillah,”
tutur Ali. Pemuda asal Desa Mrayan, Kecamatan
Ngrayun, Ponorogo ini mengaku tidak peduli per-
nikahannya dengan perempuan yang terpaut 47
tahun itu menjadi bahan pergunjingan orang.
Baginya, jika dia sudah merasa mantap, hidup
berumah tangga ini akan dia jalani dengan
bahagia. Saat acara pernikahan pun, sanak
saudara hadir semua. Demikian pula para
tetangga bahkan perangkat desa. Ada kesan
heboh dengan pernikahannya. Namun Ali justru
merasa bahagia. “Terserah orang mau ngomong
apa. Yang penting kami bahagia. Semoga saya
(bisa) membimbing keluarga,” katanya. (ant/jpnn/

Ali Nursyahid (29) bersama pasangan yang
baru dinikahi, Yainem (76). (Foto: IST)

Berantas, yakni Malang Raya, Kediri,
Jombang, Mojokerto, Sidoarjo,
Probolinggo, Surabaya, Bondowoso,
Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Sedangkan di Pasuruan, banjir
berpotensi diakibatkan oleh luapan
sungai Welang, lalu di Madura beberapa
daerah biasa terdampak luapan Sungai
Kemuning.

Berikutnya, bencana hidrome-
teorologi yang lain adalah longsor, yakni
harus diwaspadai wilayah Jombang,
Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember,
Lumajang, Probolinggo, Pasuruan,
Malang, Batu, dan Pacitan.

Khofifah menjelaskan bahwa Jatim
menjadi salah satu provinsi yang secara
geografis dan geologis memiliki
kerentanan terhadap bencana, baik alam
maupun non-alam.

Karena itu penanganan bencana
harus dilakukan dengan bersinergi dan
kolaborasi antarlini, mulai pemerintah
provinsi, kota, kabupaten, kampus,

swasta, media serta masyarakat.
“Prinsipnya pendekatan pentaheliks disi-

nergikan dan diperkuat untuk mengantisipasi
bencana, dan dampak terhadap risiko bencana
dapat diminimalisasi,” katanya.(ant/jpnn/kus)

PONOROGO, BI - Seorang pemuda di
Ponorogo Jawa Timur, Ali Nusyahid mendadak
menjadi buah bibir setelah menikahi nenek 76 tahun
bernama Yainem, Jumat (27/11).

Ali sendiri baru berusia 29 tahun, atau berjarak
47 tahun dengan sang istri. Pemuda yang sehari-
hari hidup bertani itu melakoni prosesi ijab kabul
sederhana di rumah mempelai perempuan di Dusun

Bandungan, Slahung, Ponorogo. Proses perke-
nalan hingga masuk jenjang pernikahan antara Ali
Nursyahid dengan Yainem tergolong pendek.

Sebagaimana penuturan Ali kepada awak me-
dia, dia bertemu dengan sang tambatan hati sekitar
sebulan lalu. Ali dan Yainem baru berkenalan di
pasar tradisional Slahung, Ponorogo.

“Ya awalnya iseng juga sih. Ke pasar terus
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SOLO, BI - Pemkot Surakarta
menjadikan Benteng Vastenburg
sebagai tempat karantina
masyarakat yang nekat mudik saat
libur akhir tahun.

Wali Kota Surakarta FX Hadi
Rudyatmo mengatakan, para pemu-
dik akan menjalani karantina di ben-
teng tersebut dengan menggunakan
tenda.

“Benteng Vastenburg ini sebagai
alternatif. Saya pinjam dari tanggal
10 Desember sampai dengan tanggal
10 Januari 2021,” kata Wali Kota
Surakarta FX Hadi Rudyatmo di
Solo, Senin (30/11).

Menurut dia, dipilihnya Benteng
Vastenburg karena pemkot sudah
tidak memiliki gedung berukuran
besar yang kosong untuk digunakan sebagai
tempat karantina.

“Mulai tanggal 10-15 Desember akan kami

Ngerinya kalau Nekat Mudik ke Solo saat Libur Akhir Tahun,

Bakal Dikarantina di Benteng Vastenburg

Benteng Vastenburg Surakarta. (Foto: ANTARA)

siapkan lantainya. Pasang tendanya juga, tempat
tidur, dan listrik. Yang jelas ini sebagai antisipasi
libur panjang,” katanya. Ia mengatakan karantina

kepada pemudik akan dilakukan
selama 14 hari.

Pihaknya berharap keberadaan
lokasi karantina bagi pemudik libur
Natal dan Tahun Baru 2021 tersebut
bisa mengubah niat warga untuk
mudik. “Kami tidak ingin kasus
COVID-19 Solo terus melonjak
sehingga perlu sikap tegas,” katanya.

Sebelumnya, ia mengimbau
warga untuk tidak melakukan mudik
terlebih dahulu, sedangkan warga di
Kota Solo untuk tidak melakukan
perjalanan keluar kota.

“Kami juga tidak ingin terjadi
paparan COVID-19 di luar Kota Solo,
jadi sama-sama adil. Orang Solo
tidak keluar kota, yang luar kota
jangan mudik ke Solo. Kami minta

Natal dan Tahun Baru dirayakan di kota masing-
masing saja tidak usah ke Solo dulu, di sini
angkanya juga lagi tinggi,” kata Hadi. (ant/jpnn/kus)

Hanya 16,32 Persen Sekolah Siap
Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA, BI -- Ketua Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Susanto menyatakan berdasarkan
hasil pengawasan terhadap sekolah
yang dilakukan pada Juni hingga No-
vember 2020, hanya 16,32 persen
sekolah yang siap melaksanakan
pembelajaran jarak jauh.

“Hal ini merupakan catatan bagi
KPAI dalam memberikan masukan
kepada pemerintah terkait
keberpihakan dan upaya memastikan sekolah,
guru, peserta didik, dan lingkungan belajar dapat
terbangun dalam ekosistem yang sehat,”
katanya melalui siaran pers dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak yang diterima di Jakarta, Selasa (1/12).

Ia mengatakan harus ada
komitmen bagi pemerintah daerah
dalam melakukan politik anggaran
bila pembelajaran tatap muka benar-
benar dilaksanakan kembali pada
Semester Genap Tahun Ajaran dan
Tahun Akademik 2020/2021.

Pengawasan dilakukan terhadap
49 sekolah dari jenjang SD hingga
SMA/SMK di 21 kabupaten/kota di
delapan provinsi. Dari hasil

pengawasan tersebut, diketahui bahwa hanya
16,32 persen sekolah yang siap melaksanakan
pembelajaran tatap muka, sedangkan 83,68
persen lainnya belum siap.

Pengawasan tersebut juga menemukan
beberapa temuan lain, terjadi buka tutup sekolah

beberapa kali karena perubahan status zona
lokasi sekolah, dan 49 sekolah belum siap
dengan infrastruktur dan protokol kesehatan
dengan adaptasi kebiasaan baru.

Selain itu, belum ada peta kesiapan sekolah
dari pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, dan belum ada pemetaan materi yang
akan diberikan dalam pembelajaran tatap muka
dari sekolah yang telah melakukan uji coba.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak mengadakan rapat
koordinasi pembukaan sekolah pada masa
pandemi COVID-19 pada Senin (30/11).

Hadir sejumlah pihak pada rapat tersebut,
antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nadiem Makarim, Ketua KPAi Susanto, dan
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (ant/kus)

LOMBOK, BI - Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia Nusa Tenggara Barat
(PPDI NTB) menyatakan niatannya ingin
memeluk Kapolda NTB Irjen Mohammad
Iqbal.

Niatan itu ingin dilakukan setelah PPDI
NTB meresmikan kantornya seluas 63 meter
persegi di Dusun Perempung, Desa Sandik,
Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok
Barat, jelang Hari Disabilitas Internasional
pada 3 Desember lalu.

Di samping itu, perlakuan Iqbal terhadap
kaum disabilitas itu membuat mereka
terharu. Ketua PPDI NTB Asim Barnas
mengatakan, pihaknya selama ini hanya
menumpang tempat untuk menjalankan
tugas-tugas pemberdayaan dan memper-
juangkan nasib kaum disabilitas. Kini, kantor
mereka yang diberikan oleh Irjen Iqbal sudah
sangat megah dan bagus.

“Saya seperti mimpi bisa begini kenya-
taannya. Teman-teman luar biasa senangnya
dan juga gedung ini dibangun langsung oleh
Pak Kapolda. Kita tinggal terima pakai serta
isinya,” kata dia saat dihubungi, Senin (30/
11).

Dia menceritakan mulanya kantor yang
dipakai pihaknya hasil pinjaman dari Dinas
Sosial NTB dengan luas 6 meter persegi
yang sebenarnya sudah hancur dihantam
gempa pada 2018.

Irjen Iqbal, kata dia, sempat melihat
kondisi bangunan itu saat bersilaturahmi
dengan kaum disabilitas. Iqbal yang melihat
kondisi bangunan itu lalu mengambil sejum-
lah foto. Lalu, kata Asim, kegiatan pihaknya
pun berjalan seperti biasa. Namun tak lama
kemudian, Iqbal melalui anak buahnya
memerintahkan untuk membangun Kantor
PPDI NTB tanpa diminta.

“Saya tidak begitu mengerti hatinya Pak
Kapolda. Mengapa beliau tertarik dengan
kami atau bagaimana. Jadi kita tidak pernah
minta sebenarnya,” ujar Asim.

Kantor PPDI itu, jelas Asim, sudah
dilengkapi perabotan seperti meja, kursi,
ruang rapat, sound system, dan alat kerja
peralatan komputer.  Asim menilai urusan
kaum disabilitas bukan tanggung jawab
aparat kepolisian, melainkan Dinas Sosial.
Namun, Asim yang baru beberapa kali
menemui Iqbal merasakan sosok eks Kadiv
Humas Polri itu sebagai orang yang hangat
dan ramah. (jpnn/kus)

Curahan Hati Kaum
Disabilitas, Sungguh
Ingin Peluk Irjen Iqbal

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal
meresmikan Kantor Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia Nusa Tenggara Barat
(PPDI NTB). (Dokumen pribadi)

JAKARTA, BI - Menko Polhukam
Mahfud MD mengatakan, pemerintah
memerintahkan penangkapan kepada
para pembunuh sadis yang mem-
bunuh empat orang dalam satu ke-
luarga di Sigi, Sulawesi Tengah.

“Tadi tim Tinombala sudah me-
nyampaikan tahap-tahap yang
dilakukan untuk mengejar pelaku dan
melakukan isolasi serta pengepungan
terhadap tempat yang dicurigai ada
kaitan dengan para pelaku,” kata
Mahfud MD dalam pernyataannya di Jakarta,
Minggu (29/11).

Mahfud mengatakan langkah pengejaran dan
pengepungan terhadap tempat yang dicurigai
memiliki keterkaitan dengan para pelaku tersebut,
sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang
mengejar sekarang,” kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan imbauan
pemerintah kepada para pimpinan umat beragama
khususnya di Sulawesi Tengah, agar tetap menjalin
silaturahmi antar-masyarakat secara baik serta tidak
terprovokasi isu-isu SARA yang ada di media sosial.
Menko Mahfud juga menegaskan, sejatinya agama
apapun hadir untuk membangun perdamaian.

“Diharapkan oleh Pemerintah kepada seluruh
pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah
terutama, terus melakukan silaturahmi, untuk tidak
terprovokasi oleh isu-isu SARA. Karena sebenar-
nya yang terjadi bukan di sebuah gereja, tetapi
memang di sebuah tempat yang selama ini secara
tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi
pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur.
Demikian sikap pemerintah, nanti setiap
perkembangannya akan diinformasikan,” kata
Menko Polhukam Mahfud MD.

Empat orang dalam satu keluarga tersebut
dibunuh oleh orang tak dikenal di Desa Lemba
Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,  Jumat,
27/11, sekitar pukul 09:00 WITA pagi. (ant/kus)

Satu Keluarga di Sigi Dibunuh secara Sadis,

Menko Polhukam: Tangkap Pelaku!

Susanto
Ketua KPAI

“Pemerintah akan melakukan
tindakan tegas dan memburu pelaku
melalui Tim atau Satgas Operasi
Tinombala terhadap para pelaku
kekejian dan kebengisan terhadap satu
keluarga yang menyebabkan terbu-
nuhnya empat orang di Sigi. Tentu
pemerintah mengutuk keras kepada
pelakunya dan menyatakan duka yang
mendalam kepada korban dan kelu-
arganya,” ujar Menko Polhukam.

Adapun pelaku pembantaian ter-
sebut, menurut Mahfud, adalah sisa-sisa kelompok
Santoso atau biasa dikenal Mujahidin Indonesia
Timur (MIT). “Memang pelakunya adalah Mujahidin
Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia
Timur ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang
sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan

Mahfud MD
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MANILA, BI - Menteri Pertahanan Filipina Delfin
Lorenzana mengatakan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di
Asia Tenggara (ASEAN) terjebak di tengah-tengah rivalitas
AS dan Tiongkok memperebutkan pengaruh di kawasan.

Namun, lanjut dia, ASEAN memiliki kemampuan untuk
memelihara stabilitas di kawasan asalkan seluruh anggota
menempuh cara yang sama. “Di mana ASEAN di tengah
rivalitas negara-negara kuat? Visi Sentralitas ASEAN
memang ada, tetapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujar
dia.

“ASEAN, jika bersatu, maka akan memiliki kekuatan
yang dapat mempengaruhi isu dan peristiwa di Laut China
Selatan,” tambah Lorenzana.

Untuk seorang menteri anggota ASEAN, pernyataan
Lorenzana itu cukup lugas. ASEAN cukup jarang berbicara
mewakili perhimpunan untuk menentang militerisasi secara

Selama ASEAN Kompak, AS dan
Tiongkok Tak Bisa Berbuat Banyak

NEW DELHI, BI - Kasus baru infeksi virus
corona di India naik 38.772 sehingga negara itu
sekarang memiliki 9,43 juta kasus COVID-19,.
Menurut Kementerian Kesehatan, angka itu
membuat India menjadi negara dengan kasus
COVID-19 tertinggi kedua di dunia setelah

Mengerikan! India Menuju 10 Juta Kasus Corona

Liga Arab Tegaskan Dukungan
bagi Palestina Merdeka

terang-terangan atau bersikap agresif. Pasalnya, beberapa negara khawatir
langkah itu akan membuat geram Beijing atau Washington.

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam memperebutkan
wilayah di Laut China Selatan dengan Tiongkok. Negara-negara itu, kecuali
Brunei, sempat menghadapi kapal-kapal Tiongkok di batas wilayahnya.
Tiongkok tidak mengakui keputusan mahkamah arbitrase internasional
pada 2016 yang membatalkan klaim Beijing bahwa kedaulatan wilayahnya
membentang di sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

Lorenzana mengatakan isu Laut China Selatan jadi masalah utama
yang dibahas Filipina bersama Jepang, Tiongkok, Australia, Prancis, dan
Amerika Serikat, sejak Mei 2020.

“Apa makna dari pertemuan ini? Laut China Selatan penting untuk
banyak negara,” kata dia. “Ketegangan di Laut China Selatan akan terus
memuncak karena Tiongkok akan terus menuduh AS dan negara lain
telah melakukan provokasi serta upaya melemahkan stabilitas di kawasan,”
terang dia. Tiongkok telah meningkatkan jumlah patroli dan latihan
militernya tahun ini, beberapa di antaranya digelar di pulau sengketa yang
juga diklaim oleh Vietnam.

Sementara itu, AS mengerahkan kapal perangnya sebagai wujud
dukungan terhadap lalu lintas perairan yang bebas. AS dan Tiongkok
saling tuduh masing-masing pihak sengaja membuat provokasi. Lorenzana
mengatakan negara-negara di Asia Tenggara khawatir ancaman konflik
bersenjata dapat terus memuncak. Dia pun menegaskan, sebagai sekutu
AS, Filipina suka atau tidak pasti akan terlibat dalam konflik. (ant/jpnn/
kus)

Amerika Serikat. Namun, kasus baru harian
COVID-19 di India telah menurun sejak mencapai
puncaknya pada September.

Kenaikan kasus baru itu menjadikan hari ke-
23 berturut-turut di mana kasus harian COVID-19
tetap di bawah angka 50.000.

Jumlah korban jiwa akibat COVID-
19 naik 443 dalam 24 jam terakhir, dan
sekarang total korban jiwa mencapai
137.139. Terkait upaya pengadaan vaksin
COVID-19, India mengharapkan vaksin
COVID-19 yang didukung pemerintah
akan diluncurkan pada awal Februari,
saat negara itu juga sedang melakukan
uji coba tahap akhir vaksin Sputnik V dari
Rusia.

Selain itu, Kepala Institut Serum In-
dia, yang membuat vaksin COVID-19
AstraZeneca, mengatakan bahwa pada
23 November hasil uji coba dengan sta-
tus akhir positif dari kandidat vaksin akan

memungkinkan institut tersebut untuk mencari
otorisasi penggunaan darurat pada akhir tahun,
sebelum mendapatkan persetujuan untuk
peluncuran penuh pada Februari atau Maret tahun
depan.

Sementara itu, Dewan Riset Medis India
(ICMR) membantu penyelidikan atas dugaan
reaksi merugikan selama uji coba vaksin COVID-
19 AstraZeneca, tetapi tidak menemukan alasan

KAIRO, BI - Sekretaris Jenderal Liga Arab
Ahmed Aboul-Gheit dan Presiden Palestina
Mahmoud Abbas pada Minggu (29/11) membahas
perkembangan terkini di Palestina.

Dalam pertemuan yang
diadakan di ibu kota Mesir,
Kairo, tersebut Abbas dan
Aboul-Gheit meninjau ber-
bagai aspek dari perjuangan
Palestina menyusul perkembangan terbaru di
kancah politik internasional, ungkap Liga Arab
dalam sebuah pernyataan. Presiden Abbas
menyampaikan kepada pimpinan Liga Arab itu
terkait langkah Palestina baru-baru ini untuk
memulihkan kembali hubungan dengan Israel,
rekonsiliasi nasional Palestina, serta dampak
kondisi regional pada masalah Palestina.

Sementara itu, Aboul-Gheit menegaskan
kepada Abbas bahwa Liga Arab akan selalu
“mendukung perjuangan dan ketabahan bangsa
Palestina dalam mendapatkan kembali hak sah

mereka, mencapai perdamaian yang adil, serta
mendirikan negara Palestina yang merdeka
dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Abbas tiba di Kairo pada Minggu untuk
melangsungkan lawatan resmi. Dalam

lawatan tersebut, dia akan bertemu
dengan Presiden Mesir Abdel-
Fatah al-Sisi. Sebelumnya pada

hari yang sama, Abbas
membahas perkembangan

perjuangan Palestina dengan Raja
Yordania Abdullah II dalam sebuah

pertemuan di Kota Aqaba, Yordania.
Lawatan regional Abbas ini dilakukan dua

pekan setelah Otoritas Palestina memutuskan
untuk memulihkan hubungan dengan Israel
setelah pihak Palestina menangguhkan
hubungan mereka selama enam bulan sebagai
protes terhadap rencana Israel untuk
menganeksasi beberapa wilayah di Tepi Barat
yang diduduki. (xinhua/ant/jpnn/kus)

untuk merekomendasikan untuk menghentikan
pengujian, kata seorang pejabat senior ICMR pada
Minggu (30/11).

Seorang pria berusia 40 tahun menyampaikan
dalam surat keluhan yang dilihat oleh Reuters
bahwa dia menderita gejala gangguan “neurologis
dan psikologis” yang serius setelah mendapat
suntikan vaksin COVID-19 dalam uji coba yang
dijalankan oleh Institut Serum India (Serum Insti-
tute of India/SII), yang merupakan mitra lokal di
India untuk perusahaan farmasi Inggris
AstraZeneca. (ant/jpnn/kus)
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JAKARTA, BI — Kemen-
terian Kesehatan (Kemenkes)
mengatakan bahwa fokus
pemerintah yang menguta-
makan penanganan kesehatan
masyarakat, terutama mena-
ngani pandemi COVID-19,
merupakan cara yang tepat
untuk sekaligus mempercepat
pemulihan ekonomi.

“Jadi tetap masalah kese-
hatan yang diutamakan,” kata
Staf Ahli Bidang Ekonomi
Kesehatan dr H Mohamad
Subuh dalam dialog produktif
bertema “Vaksinasi: Pencega-
han dan Pengobatan” yang di-
gelar secara virtual di Jakarta,
Selasa (1/12).

Ia mengatakan pandemi
COVID-19 telah menimbulkan
multiple burden atau banyak permasalahan
bagi semua orang, tidak hanya masalah

Kemenkes: Fokus Atasi Kesehatan adalah
Cara Tepat Pulihkan Ekonomi

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dr. H. Mohamad Subuh berbicara
dalam dialog produktif bertema “Vaksinasi: Pencegahan dan Pengobatan” yang
digelar secara virtual, Jakarta, Selasa (1/12/2020). (Antara)

Semua permasalahan itu
perlu ditangani secara ber-
kesinambungan sehingga upaya
menyehatkan masyarakat seca-
ra jasmani juga dapat diikuti
dengan upaya menyehatkan per-
ekonomian mereka.

Untuk itu, menurut Mohamad,
fokus pemerintah yang lebih
mengutamakan penanganan
kesehatan masyarakat yang
terkena dampak COVID-19 ada-
lah langkah yang tepat untuk
dapat sekaligus mempercepat
pemulihan ekonomi.

“Pepatah Inggris mengata-
kan more money for health, and
for health making money. Jadi
perbanyak lah uang untuk
kesehatan. Nanti kesehatan itu
sendiri yang akan meng-

hasilkan lebih banyak uang,” katanya. (ant/
kus)

kesehatan, tetapi juga ekonomi, keamanan dan
bahkan permasalahan sosial.

JAKARTA, BI - Pemerintah berusaha
memajukan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)
melalui Perseroan Perorangan guna mewujudkan
ekonomi Indonesia yang kondusif. Menteri Hukum
dan HAM Yassona Laoly mengatakan, pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk memulihkan
ekonomi nasional. Salah satunya dengan
menerbitkan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja.

“Ini bagian dari agenda pemerintah dalam
meningkatkan peringkat kemudahan berusaha
(Ease Of Doing Business/EODB) Indonesia dari
peringkat 73 menjadi di bawah peringkat 40,” kata
Yasonna, saat membuka diskusi interaktif
bertajuk ‘Arah Kebijakan Pemerintah Memajukan
UMK melalui Perusahaan Perorangan, di Manado,
Senin (30/11).

Melalui UU Cipta Kerja ini, lanjut Yasonna,
pemerintah memangkas regulasi yang
menghambat. Baik di tingkat pusat maupun
daerah, serta memberikan kemudahan berusaha,
terutama bagi UMK. “Kemudahan yang diberikan
tersebut diantaranya adalah hadirnya jenis badan
hukum baru yaitu perseroan perorangan dengan
tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship
with limited liability,” ujarnya.

Dengan adanya perseroan perorangan, lanjut

Pemerintah Mudahkan Pelaku UMK
Berusaha melalui Perseroan Perorangan

Yassona Laoly, maka
pelaku usaha dapat
membentuk perseroan
terbatas yang pendirinya
cukup satu orang. “UMK
dianggap sebagai salah

satu penyerap tenaga kerja terbesar dan
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
bruto domestik di Indonesia. Hal inilah yang
menyebabkan perlunya mendorong kemudahan
memulai usaha (starting a business) berbentuk
perseroan terbatas untuk UMK,” ujarnya.

Yassona menjelaskan, kemudahan yang
diberikan dalam perseroan perorangan tercermin
pada saat pendiriannya, yaitu dilakukan secara
declaratoir dengan hanya mengisi form yang akan
disediakan dalam laman ahu.go.id tanpa memer-
lukan akta notaris dan tidak perlu adanya peng-
umuman dalam Tambahan Berita Negara.

Selain itu, demi menuju tata kelola peru-
sahaan yang baik dan akuntabel, Perseroan
Perorangan juga akan melakukan laporan
keuangan setiap tahun secara elektronik. Bahkan,
kata Yasonna Laoly, Kemenkumham akan menye-
diakan format laporan keuangan perusahaan
perorangan yang sangat sederhana.

“Dengan adanya laporan keuangan tersebut,
maka perseroan perorangan ini akan lebih mudah
untuk meminjam modal di bank karena telah
dianggap sebagai entitas yang memiliki business
sustainability yang dapat dipantau sehingga pihak
bank akan lebih percaya untuk memberikan
pinjaman modal,” jelasnya. (jpnn/kus)

JAKARTA, BI — Ketua MPR
RI Bambang Soesatyo mendorong
pemerintah agar dapat memper-
cepat dan mengoptimalkan sistem
ekonomi digital di Indonesia agar
Usaha Mikro, Kecil, dan Mene-
ngah (UMKM) dapat meningkatkan
promosi produk mereka.

“Optimalisasi sistem ekonomi
digital itu agar UMKM dapat
meningkatkan promosi produknya
sebagai upaya meningkatkan
daya saing di tengah pandemi
COVID-19,” kata Ketua MPR

Ketua MPR: Optimalkan Ekonomi Digital agar
UMKM Bisa Berkembang Pesat

Bambang Soesatyo dalam
keterangannya di Jakarta,
Selasa (1/12).

Bambang Soesatyo juga
meminta pemerintah mengikuti
perkembangan pertumbuhan
konsumen digital di Indonesia
sebagai pangsa pasar UMKM.

Langkah itu, menurut dia,
agar pihak-pihak yang mela-

kukan perdagangan secara elektronik, khususnya
UMKM, dapat semakin dikembangkan menuju
ranah digital yang lebih kuat.

“Saya juga mendorong pemerintah meng-
upayakan agar pengguna internet di Indonesia
dapat turut berperan membantu meningkatkan dan
menggerakkan perekonomian digital,” ujar Ketua
MPR Bambang Soesatyo.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah
dapat memberikan arahan kepada pelaku UMKM
agar dapat memanfaatkan internet untuk mema-
sarkan produk mereka di dunia digital sehingga
produk yang dihasilkan dapat diketahui
masyarakat secara lebih luas. (ant/kus)

Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo. (Antara)

JAKARTA, BI - Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan
perusahaan eksportir akan diberikan sanksi
minimal Rp1 miliar jika terbukti melakukan
dugaan monopoli dalam ekspor benih lobster
atau benur.

Juru bicara sekaligus Komisioner KPPU
Guntur Saragih menjelaskan bahwa sanksi
terkait dugaan monopoli diatur dalam ketentuan
lama KPPU, yakni UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha. Berdasarkan UU itu, sanksi berupa
denda yang dikenakan minimal Rp1 miliar dan
maksimal sebesar Rp25 miliar.

Namun begitu, Guntur menjelaskan bahwa
dalam UU Cipta Kerja, sanksi denda untuk
praktik monopoli tidak mengatur denda
maksimal.

“Di undang-undang kami Rp1 miliar sampai
Rp25 miliar, sedangkan di UU Cipta Kerja tidak
ada sanksi maksimum, hanya minimum Rp1
miliar,” kata Guntur dalam acara Ngobrol Santai
Bareng KPPU di Jakarta, Selasa (1/12).

Guntur menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja
yang disahkan oleh DPR menganggap bahwa
pelanggaran persaingan usaha cukup penting,
sehingga berpotensi untuk diberikan denda
yang lebih besar lagi, tanpa ketentuan
maksimal.

Ada pun saat ini KPPU masih terus
menelaah dugaan monopoli perusahaan jasa
pengangkutan dan pengiriman (freight forward-
ing) ekspor benih lobster yang turut menyeret
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
dalam kasus tersebut.

KPPU Sebut Sanksi
Eksportir Benih Lobster
Didenda Minimal Rp1 M

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  26

Menteri Hukum dan
HAM Yassona Laoly saat
membuka diskusi interaktif
bertajuk ‘Arah Kebijakan
Pemerintah Memajukan
UMK melalui Perusahaan
Perorangan, di Manado,
Senin (30/11). (JPNN)
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Cerita Jutawan Tajir Australia Hidup Kayak Gembel

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> KPPU SEBUT SANKSI EKSPORTIR BENIH LOBSTER...DARI  HLM  24

Berita Indonesia – Nama Jutawan itu David Glasheen,
sepanjang dekade 1980’an, David Glasheen adalah bos besar
perusahaan sumber daya alam yang secara khusus mengurusi
tambang emas di Papua Nugini. Selain, itu Galsheen adalah
pialang saham yang aktif.

Saat itu, kekayaan Glasheen dari lantai bursa saja mencapi
US$28,4 juta [setara Rp390 miliar]. Uangnya dihambur-

hamburkan membeli real estate megah berlatar belakang
pelabuhan. Malang, saat sedang jaya-jayanya, Glasheen malah
dibenamkam perdagangan saham.

Tanggal 19 Oktober 1987, indeks harga saham gabungan
Dow Jones anjlok sebanyak 508 poin. Imbasnya, Glasheen
harus rela merugi sebanyak US$7,25 juta [setara Rp99 miliar].

Kejadian tersebut dikenal sebaai Black Monday  (atau Black

Tuesday di Australia karena faktor perbedaan waktu) yang mengakhiri kejayaan
pasar modal tahun ‘80an dalam sehari saja.

Malangnya, dampak hari kelabu di dunia saham ini tak berhenti sampai di
situ. “Beberapa tahun setelahnya, semuanya jadi pelik,” kenangnya. “Istri saya
kehilangan banyak uang, dan dia menyalahkan keputusan saya pada Black
Monday. Bisa dibilang keluarga saaya kacau balau pada 1991.”

Glasheen harus menjalani serangkaian sidang di pengadilan, kalah dan
akhrinya bank datang menghancurkan sisa hidupnya. Pada 1993, nyaris semua
uang Glasheen rahib dan pria itu kebingungan mencari jalan keluar.

Di tahun yang sama, dia bertemu seorang perempuan asal Zimbabwe yang
baru saja menjanda. Kondisi emosi keduanya nyaris sama.

Suatu hari seorang rekan Glasheen menceritakan sebuah tempat yang siap
disewakan di Restoration Island, sebuah pulau perawan seluas 64 acre di
seberang pantai timur
Australia.

Tanpa ragu, dua
sejoli baru ini me-
nyambar kesem-
patan ini dan segera
m e m b a n g u n
sebuah pondokan
kecil di sisi pantai
pulau itu. Ren-
cananya, Glasheen
dan perempuan asal
Zimbabwe akan
membangun resort
mewah 60 kamar di
sana.

“Idenya tak ber-
tahan lama,” ungkap
Glasheen. “Perem-
puan itu enggak be-
cus mengurusnya. Ide ini terlalu sulit baginya.”

Tak lama setelah ditinggalkan perempuan itu, Glasheen mulai
memelihara jenggot dan berhenti memakai kaos dari waktu ke waktu hingga
suatu hari Glasheen dihadapkan dengan masalah baru: sengketa dengan
penduduk asli Restoration Island yang menolak idenya membangun resort.
Imbasnya, sejak saat itu, pondok yang dibangun Glasheen jadi tempat
tinggalnya.

Satu persatu mimpi Glasheen kandas dan kebangkrutan merundung hidup
mantan orang tajir di benua kanguru tersebut. Kini, Glasheen masih hidup
bertelanjang dada dan masih senang bermain-main di pasar modal.

“Pasar modal itu keren,” kata Glasheen yang kini sudah berusia 69 tahun.
“Ini adalah jalan paling singkat untuk meraup dolar. Jauh lebih mending dari
pekerjaan apapun. Kamu bisa mendapatkan uang sebanyak 50 kali gajimu
dengan hanya menghabiskan sepersepuluh waktu kerjamu.

Glasheen tak pernah menuding pasar modal sebagai dalang kejatuhannya
dan kondisi hidupnya saat ini. Dia terlalu gegabah, katanya, hingga terlalu terlena
dalam pasar modal.

“Saya kurang awas dan pintar saja hingga tak tahu hal macam ini bisa
terjadi. Saya terlalu percaya diri kalau pasar masih bisa mengalami kenaikan
hingga tak mau jual saham. Ya beginilah, saya ikut ambruk seiring ambruknya
pasar modal.”(viceM/bi)

Guntur menegaskan bahwa
tidak ada temuan pelanggaran
atas kebijakan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
dalam penunjukkan perusahan
logistik tertentu untuk ekspor
benur. Namun, KPPU mene-
mukan indikasi monopoli dalam
layanan jasa pengiriman ekspor
benih lobster.

Dugaan pelanggaran
tersebut dilatarbelakangi oleh
jasa layanan yang dianggap tidak
efisien karena eksportasi hanya
dilakukan melalui satu pintu
keluar, yakni Bandara Soekarno-
Hatta, Tangerang.

Padahal, benih lobster
didatangkan dari sejumlah
daerah, seperti Sumatera Utara
dan NTB.

Selain itu, eksportir juga
harus menanggung r isiko
membawa benih lobster yang
tergolong sebagai benda hidup,
sehingga kedekatan asal benih
dan pintu bandara sepatutnya
dipertimbangkan.

Kemudian, KPPU juga
menilai harga pengiriman ekspor
benih yang terbilang tinggi, yakni
Rp1.800 per benih, atau di atas
rata-rata harga normal.

“Seharusnya hukum pasar
terjadi. Ketika pelaku usaha
tertentu menawarkan jasa yang
begitu mahal, harusnya hukum
pasar berlaku. Si penerima jasa
bisa memilih ke pelaku usaha
yang lain. Ini aneh, sudah mahal
tapi tetap ke pelaku usaha itu
saja,” kata Guntur. (ant/kus)
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Jakarta, BI - Aktor Rizky Billar beberapa waktu
lalu membagikan kabar bahagia ketika ia akhirnya
mampu membeli sebuah hunian baru yang
mewah. Namun sayang, tak berangsur
lama, ia justru mengungkapkan sekelumit
kejadian aneh yang menimpa dirinya di
rumah tersebut.

“Guys gua mau cerita tentang
kejadian aneh yang lagi gua alamin.
Akhir-akhir ini di rumah baru gua
barang-barangnya sering banyak
yang hilang terus suka pindah
tempat padahal gua ingat di mana
naruh barangnya,” tulis Rizky
Billar, belum lama ini.

“Parahnya lagi di kamar
mandi tiap di atas jam 12
malam sering ada suara air
ngalir,” lanjutnya.

Melihat kejadian yang
menimpa Rizky Billar, se-
orang paranormal bernama
Bagiono Prabowo pun mene-
rawang rumah tersebut dari dalam
foto. Menurutnya, di foto yang diba-
gikan oleh Rizky Billar, ada hawa
tidak enak yang dirasakan oleh para-
normal tersebut.

“Kalau saya tadi lihat di video
ada beberapa tempat di rumah
Rizky yang ada khodam-nya.
Penunggunya di situ asli, bukan
yang berpindah-pindah,” ujar

Bagiono Prabowo, seperti dilansir dari Intens
Investigasi (29/11).

Tak berhenti sampai di situ, paranormal
juga mengungkapkan beberapa sosok
yang menurutnya cukup usil. Salah
satunya adalah hantu anak kecil yang
kerap memindahkan barang-barang.

“Di area ini lembab nah kalau di
belakang kamar mandi saya lihat ada

penunggunya. Tapi menurut saya ini
nggak mengganggu. Yang suka
ambil barang ini anak kecil,
umur 5 tahun tapi dia tidak
tinggal di sini,” paparnya.

Lebih lanjut, Bagiono
juga memberi pesan
khusus untuk Rizky Billar.
Menurutnya, ia tak perlu
merasa takut dan
menyarankan pria yang
dikabarkan dekat dengan

Lesti itu untuk sering baca
doa.

“Kalau mau masuk rumah
baca doa, habis Magrib pintu
ditutup. Kalau misal ada yang
ganggu, ajak ngomong, mereka
ngerti bahasa kita tapi kalau
memang masih ganggu, panggil
ahlinya untuk menghilangkan
makhluk tersebut,” pungkas-
nya.[kpl/bi]

Rizky Billar Curhat Soal Hantu
Anak Kecil yang Iseng

Morgan Oey Bintangi Film
Berlatar Belakang Pandemi

Jakarta, BI - Penyanyi dan Aktor Mor-
gan Oey kembali membintangi film
komedi romantis bersama  Asmara
Abigail dan Dea Panendra yang
berjudul Jarak dan Waktu yang
mengambil latar belakang pandemi
Covid-19.

Berlokasi di Jakarta dan Milan,
Jarak dan Waktu bercerita tentang
persahabatan, cinta terpendam
dan juga kegelisahan
manusia menghadapi
wabah mematikan
yang tengah melanda
dunia saat ini.

Cerita Tiga
Tokoh Utama dan
Kapan Penayang-
annya

Kinanti (Dea
P a n e n d r a )
adalah seorang
karyawan di sa-
lah satu stasiun
televisi swasta. Di
masa pandemi ini,
Kinanti tetap harus
pergi bekerja seperti
biasa dengan protokol

kesehatan yang berbeda dari biasanya.
Rutinitas pergi ke kantor pun

menjadi berbeda dengan adanya
Jeff (Morgan Oey), sahabatnya
yang juga bekerja di tempat yang
sama. Mereka selalu pulang dan
pergi bersama karena ditia-

dakannya ojek online.
Sementara itu Jeff sudah memi-

liki kekasih yaitu Arina (Asmara
Abigail), seorang wartawan mode

yang berada di Milan untuk
urusan pekerjaan dan tidak
bisa pulang ke Indonesia.
Jarak dan Waktu
disutradarai oleh Prita-
gita Arianegara dan
Rara Candranirukti,
diproduseri oleh
Dimitri Hariastuti,
Mohammad Haryo
Nugroho dan Arifaldi
Dasril.

Limited series
produksi Titian
Bintang Production ini

akan tayang secara
nasional mulai akhir
tahun 2020 sebanyak 6

episode. [kpl/bi]
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