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Hong Kong. BI – Kabar duka kembali
datang dari Pekerja Migran indonesia di
Hong Kong, seorang perempuan berusia
37 tahun dinyatakan meninggal ditempat
setelah terjatuh dari lantai apartemen
tempatnya bekerja.
Peristiwa jatuhnya seorang pekerja
tersebut disinyalir akibat dari kelalaianya
dalam mengelap jendela. Berkaitan
dengan peristiwa yang sudah berkali-kali
terjadi tersebut KJRI Hong Kong
mengingatkan kembali agar semua
Pekerja Migran Indonesia (PMI) bisa lebih
berhati-hati dalam bekerja demi ...

ARIEL NOAH CERITA EFEK
SAMPING VAKSINASINYA

BIKIN KONTEN VIRAL
UNTUK MARKETING MEDSOS

BISNIS FRANCHISE
YANG MENGUNTUNGKAN

Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong sudah
memutuskan akan memakai 2 jenis vaksin untuk
pencegahan covid-19 yang telah menghacurkan
banyak elemen bisnis, pendidikan dan kesehatan.

Centre of Health Protektion [CHP] sebagai
dewan penjaga kesehatan dan makanan
masyarakat Hong Kong untuk sementara waktu
merekomendasikan vaksin produksi Fasun
Farma dan Astra Zeneca.

Keputusan untuk memakai dua prosusen

HK Akan Gunakan 2 Jenis Vaksin Covid-19
pada data dan informasi yang tersedia per 7
Januari.

Terkait CoronaVac, vaksin yang disediakan
oleh Sinovac Biotech (Hong Kong) Limited
(Sinovac) untuk Hong Kong, Panitia akan
berdiskusi kembali jika didapati informasi klinis

teri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk
Pengendalian Penyebaran Covid-19,”  Azis,
Kamis (21/1).

Lebih lanjut Azis Syamsuddin meng-
harapkan aparat Polri, TNI dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar
Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19.

Namun, Azis juga meminta aparat tetap
memberikan teguran terlebih dahulu kepada
masyarakat, sebelum menerapkan sanksi. Azis

berharap ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat menerapkan
protokol kesehataan saat ber-
aktivitas, dan melindungi diri serta
keluarga dalam memutus mata
rantai penyebaran Covid-19.

“Pemda harus dapat mening-
katkan dan memasifkan 3T (test-

ing, tracing, dan treatment)
untuk mengetahui masya-
rakat yang terpapar, me-
ningkatkan angka kesem-
buhan, dan meminimalisir
angka kematian serta
kasus aktif di daerah,”
pungkas Azis. (boy/jpnn)

Hong Kong, BI – Peraturan darurat pandemi
semakin ketat di Hong Kong, yang mana
peraturan karantina selanjutnya akan melebar
kepada seluruh kru pesawat terbang yang tiba
di Hong Kong, hal tersebut mengacu pada
pekerjaannya yang keluar masuk negara or-
ang.

Saat ini pemerintah Hong Kong sedang
mempertimbangkan rencana untuk berlakukan
perintah karantina wajib untuk semua awak
pesawat yang tiba di Bandara Internasional

Kru Pesawat Juga Wajib Karantina
Hong Kong.

Mereka rencananya akan dikarantina di
sebuah hotel yang ditunjuk selama dua minggu
sebagai usaha tanggap darurat terhadap wabah
virus korona, hingga tidak ada lagi
pengecualian antara penumpang dan kru
pesawat, sebab mereka sama-sama terbang
dari tempat yang berbeda.

Menurut tiga sumber yang mengetahui
rencana tersebut, ia membenarkan adanya
rencana pemerintah tersebut diatas, yang mana

pemerintah akan berlakukan
wajib karantina bagi pilot dan
awak kabin, termasuk staf lokal
jika mereka tinggal di Hong Kong
selama lebih dari dua jam.

Sumber lain mengatakan
rencana itu dapat “membunuh”
industri penerbangan jika
diteruskan, sementara orang
dalam yang terpisah mengatakan
awak pesawat juga akan
menjalani pengujian ulang
kesehatan. [bi]

vaksin tersebut diambil oleh otoritas kesehatan
Hong Kong dalam sebuah rapat diskusi
pembahasan vaksin bersama oleh Panitia pada
tanggal 7 Januari.

“ekomendasi Panitia difokuskan pada dua
vaksin, yaitu BNT162b2 yang disediakan oleh
Fosun Pharma / BioNTech dan AZD1222 yang
disediakan oleh AstraZeneca.” jelas juru
bicara.

Pembahasan dan rekomendasi didasarkan

yang bersangkutan.
Intinya, keputusan dalam penggunaan dua

vaksin tertunjuk diatas sifat sementara dan bisa
berubah jika harus berubah, semua tergantung
perkembangan dan keampuhan vaksin itu
sendiri.[bi]

Wakil Ketua DPR RI: Harap Daerah
Benahi Penanganan Corona

JAKARTA - Pemerintah memutuskan
memperpanjang pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah
wilayah Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2020
untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
mendorong keseriusan pemerintah pusat,
daerah, dan Satuan Tugas (Satgas) Penanga-
nan Covid-19 dalam mengimplementasikan
PPKM. Menurut Azis, meningkatnya penye-
baran Covid-19 menunjukkan bahwa pem-
berlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki
dalam penanganan corona di daerah,
khususnya di zona merah.

Terlebih lagi, kata Azis, saat ini terjadi
kenaikan jumlah daerah yang berada di zona
merah dari semula 70 kini mencapai 108 di
pekan ini.

 “Saya minta pemda yang berada di
zona merah untuk memperketat dan
m e n g a w a s i
seluruh kegi-
atan masya-
rakat yang di-
perbolehkan
selama penerapan
PPKM sebagai-
mana yang tercan-
tum dalam Instruksi Men-  Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR RI



Kesabaran Nabi Saat Ekonomi Diboikot
Berita Indonesia - Kesabaran amat

diperlukan dalam segara situasi, ter-
utama dalam masa-masa sulit. Sebab
hanya dengan sikap sabar tersebut
seseorang dapat lebih mengendalikan

Indonesia Sedang Tidak Baik - Baik Saja

dirinya. Tidak terbawa emosi.
Rasulullah Muhammad SAW dan kaum

Muslimin pada fase Makkah mencontohkan
perikesabaran itu.

Beliau beserta para sahabatnya pernah
mengalami pemboikotan (embargo) ekonomi
oleh penguasa Quraisy.

Alasan utama tindakan itu hanya karena
gencarnya dakwah Islamiyah yang dilakukan
Nabi Muhammad SAW. Beliau menyerukan agar
orang-orang Quraisy kembali pada agama tauhid
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Allah: “Dan sungguh Kami akan berikan
kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
dan buah-buahan. Dan berikanlah
berita gembira kepada orang-or-
ang yang sabar” (QS al-Baqarah:
155).

Kesabaran dalam keimanan itu
pula yang menjadi sebab selama

masa sulit tak pernah sekali pun
terjadi kerusuhan yang disertai

penjarahan terhadap hak milik orang-
orang kaya ketika itu.
Padahal, siapa pun akan memahami bila

kemiskinan dan kelaparan yang mereka jalani
sangat mungkin mendorong untuk melakukan
penjarahan atau pencurian.

Namun tidak dengan Nabi Muhamad dan
kaumnya waktu itu. [repblka/bi}

serta meninggalkan paga-
nisme.

Rasulullah SAW bersa-
ma para sahabatnya menja-
lani pemboikotan dengan
hidup serba kekurangan
dalam kehidupan sehari-
harinya.

Dalam satu riwayat disebutkan,
akibat tidak ada lagi makanan yang
layak disantap, daun pun menjadi gantinya.
Dapat dibayangkan, betapa menderitanya para
pengikut Nabi SAW dalam menghadapi krisis akibat
pemboikotan itu.

Dengan bekal keimannannya terhadap firman

Nabi Muhammad SAW adalah seorang
berhati mulia yang senantiasa lemah lembut
pada sesama, bahkan pada seorang yang selalu
menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah
cerita, suatu hari pernah ada seorang pengemis
Yahudi buta yang menetap di sebuah pasar di
Madinah.

Bukan hanya mengemis, ia juga selalu
berseru sumpah serapah dan menghina nabi di
hadapan orang-orang yang lewat di pasar
tersebut. “Jangan dekati Muhammad! Jauhi dia!
Jauhi dia! Dia orang gila. Dia itu penyihir. Jika
kalian mendekatinya maka kalian akan
terpengaruh olehnya.”

Pengemis itu hampir setiap hari ditemani
oleh seorang di sisinya. Orang tersebut dengan
lemah lembut dan penuh kasih sayang menyu-
apinya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang
menyuapi si pengemis hanya terdiam dan terus
menyuapinya makanan ke hingga habis.

Sampai suatu hari si pengemis buta Yahudi
itu tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa
menyuapinya. Kemudian datanglah seorang
yang lain dan menyuapinya.

Orang lain tersebut ialah Abu Bakar Ash
Shiddiq sahabat Rasulullah SAW. Ketika
mendengar sumpah serapah pengemis tersebut
kepada nabi, hati dan kepala Abu Bakar
mendidih mendengarnya, nahun ia menahan
amarahnya.

Kemudian si pengemis berkata “Kau bukan
orang yang biasa memberiku makanan,” hardik
si pengemis buta.

“Aku orang yang biasa,” kata Abu Bakar.
“Tidak. Kau bukan orang yang biasa ke sini

untuk memberiku makanan. Apabila dia yang
datang, maka tak susah tangan ini memegang

dan tak susah mulutku mengunyah. Dia selalu
menghaluskan terlebih dahulu makanan yang
akan disuapinya ke mulutku,” sangkal si
pengemis buta kepada Abu Bakar.

Mendengar perkataan pengemis buta
tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung
rasa harunya. Air matanya tumpah tak
tertahankan, beliau menangis sampai terisak-
isak.

“Memang benar, aku bukan orang yang biasa
datang membawa makanan dan memberimu
suapan atas makanan itu. Aku memang tidak
bisa selemah lembut orang itu.”

“Ketahuilah bahwa Aku adalah salah satu
sahabat orang yang setiap hari menyuapimu
tersebut. Orang yang dulu biasa ke sini dan
memberimu makan dan menyuapimu telah

wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan
yang ditinggalkan orang tersebut, karena Aku
tidak ingin melewatkan satu pun amalannya
setelah kepergiannya,” lanjut Abu Bakar.

Kemudian si pengemis buta tersebut
terdiam sejenak dan bertanya siapa orang yang
selama ini memberinya makan dan juga
menyuapinya. Kemudian Abu Bakar menjawab,
“Ketahuilah, bahwa Ia adalah Muhammad,
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Or-
ang yang setiap hari kau hinakan dan kau
rendahkan di depan orang banyak di pasar ini.”

Mendengarnya, si pengemis buta itu
tertegun. Kemudian bibirnya bergetar dan air
matanya tumpah membahasi pipinya yang mulai
keriput.

Si pengemis buta tersadar, betapa orang
yang selama ini ia hinakan justru memper-
lakukannya dengan lemah lembut dan penuh
kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih
hina dari apapun yang ada di dunia ini.

“Selama ini aku telah menghinanya,
memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di
sampingku sedang menyuapi aku. Tapi dia tidak
pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar
melembutkan makanan yang di masukkan ke
dalam mulutku. Dia begitu mulia.” Kata
pengemis buta dalam tangisnya.

Seketika itu juga, pengemis Yahudi buta itu
kemudian masuk Islam. Ia bersaksi di hadapan
Abu Bakar Ash Shiddiq, mengucapkan dua
kalimat syahadat ‘La i laha i l lallah.
Muhammadar Rasulullah.’

Si pengemis buta memilih memeluk Islam
setelah cacian dan sumpah serapahnya kepada
nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih
sayang yang tulus. [*]

Nabi Rela Suapi Orang yang Mencacimakinya

Pandemi belum juga usai, usaha
pencegahan penularan dengan vaksinasi juga
baru dimulai namun tanah air sudah dihadang
oleh berbagai masalah baru, bencana banjir
yang meluas di berbagai wilyah termasuk
Kalimantan Selatan, Longsor di Sulawesi
Barat, Gunung meletus di berbagai tempat,
air laut pasang hingga gempa bumi yang
menimbulkan banyak kepanikan.

Ancaman bom dan penjarahan bantuan

dari dinas sosial juga terjadi akibat kebutuhan
pangan yang mendesak saat situasi sedang
sulit akibat adanya pandemi covid-19 yang
belum juga berakhir.

Sementara hutang negara sudah
membengkak hingga Rp. 6.075 triliun meski
mentri keuangan masih berpendapat jika utng
itu masih dalam batasan tetap saja Indonesia
tidak dalam keadaan baik - baik saja.

Selanjutnya kita, rakyat Indonesia juga
harus tetap siap -siap menerima berbagai
kenyataan buruk dihari depan yang dipicu oleh
situasi yang terus menerus mengguncang hati,
mental dan pikiran masyarakat.  Mungkin akan

ada kejahatan dan perampasan dimana -
mana, tetap waspada dan jangan berikan
celah bagi pekerja kejahatan.

Perhatikan keluarga,anak- anak dan
handai taulan yang suka memakai perhiasan
besar, barang berharga dan mewah kemana-
mana.

Lebih baik bersikaplah sederhana dan
jangan mencolok agar tak menjadi incaran
perampas yang tega dan suka sadis dalam
menyakiti mangsanya.

Terakhir, sempatkan untuk mendoakan
Indonesia agar tetap aman dan segera pulih
dari segala penderitaan. Amin [redaksi]

EDITORIAL





Hong Kong, BI – Masyarakat Hong Kong
sedang menantikan program vaksinasi Covid -
19 dengan Vaksin BioNTech, saat ini
pemerintah sedang mempertimbangkan
beberapa faktor termasuk faktor  keter-
sediaan, keamanan, dan kemanjuran
vaksin yangakan disuntikan.

Sejauh ini Hong Kong telah memesan
tiga vaksin Covid-19 - masing-masing
menyediakan 7,5 juta dosis, dengan waktu
kedatangan yang berbeda karena adanya
penundaan atau kendala.

1 juta dosis pertama dari Sinovac’s
CoronaVac yang berbasis di Beijing saja
yang awalnya diharapkan tiba bulan
januari juga mengalami penundaan karena

alasan tertentu dari perusahaan farmasi yang
memproduksi.

Hong Kong. BI – Kabar duka kembali datang
dari Pekerja Migran indonesia di Hong Kong,
seorang perempuan berusia 37 tahun dinyatakan
meninggal ditempat setelah terjatuh dari lantai
apartemen tempatnya bekerja.

Peristiwa jatuhnya seorang pekerja tersebut
disinyalir akibat dari kelalaianya dalam mengelap
jendela. Berkaitan dengan peristiwa yang sudah
berkali-kali terjadi tersebut KJRI Hong Kong
mengingatkan kembali agar semua Pekerja
Migran Indonesia (PMI) bisa lebih berhati-hati
dalam bekerja demi keselamatan.

KJRI Hong Kong menegaskan beberapa hal
untuk perhatian:

1. PMI dilarang membersihkan bagian luar
jendela yang tidak memiliki teralis pengaman dan

wajib menolak jika diminta membersihkan oleh
majikan.

2. Apabila PMI diminta membersihkan bagian
luar jendela maka jendela tersebut harus memiliki
teralis pengaman dan hanya membersihkan
sebatas jangkauan tangan.

3. PMI wajib melaporkan apabila tetap
diperintahkan majikan untuk membersihkan
jendela yang tidak memiliki teralis pengaman,
kepada:

a. Bagian Keselamatan & Kesehatan Kerja
Labour Department Hong Kong di nomor hotline
27399000.

b. Hotline KJRI Hong Kong nomor 67730466
atau 68942799

c. Agen masing-masing.[*]

KJRI Melarang PMI Bersihkan Jendela Luar

Hong Kong, BI - Departemen Kese-
hatan (DH) mengumumkan pada hari
selasa [19/1] bahwa Klinik Gigi Tai Po
Wong Siu Ching (TPWSCDC) terlacak
pernah dikunjungi oleh seorang pasien
positif COVID-19.

Berdasarkan pertimbangan kese-
hatan masyarakat, TPWSCDC akhirnya
ditutup sementara waktu untuk
pembersihan dan disinfeksi secara
menyeluruh besok pada hari rabu [20/1]
dan siapa saja yang sudah membuatjanji
akan dibuatkan janji ulang oleh fihak
klinik.

Disanpaikan oleh fihak Departemen
Kesehatan jika pasien covid tersebut
sudah mengunjungi klinik gigi TPWSCDC
pada 15 Januari lalu, dan dinyatakan
positif terinfeksi COVID-19 pada senin
(18/1).

Untuk sataf dan tim medis yang
melayani pasien tersebut dinyatakan
sehat dan tidak ada gejala tertular Covid-
19 dari pasien yang dimaksud sebab
mereka semua mengeakan masker dan
pelindung diri saat memeriksa.

Saat ini Pusat Perlindungan Kese-
hatan DH sudah melakukan penyelidikan
epidemiologi pada kasus penularan ini,
termasuk pelacakan kontak langsung
dengan pasien positif Covid-19 diatas.

Selebinhya, diketahui klinik gigi
TPWSCDC juga telah memperketat
protokol kesehatan dengan mem-
perhatikan kebersihan  dan penggunaan
alat pelindung diri yang memadai,
termasuk menyediakan masker untuk
ganti jika diperlukan setiap saat. [bi]

Klinik Gigi Tai Po
Wong Siu Ching

Ditutup

Hong Kong Segera Vaksinasi Massal
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Hong Kong, BI - Polisi menangkap
tangan seorang pria berusia 38 tahun yang
diduga akan menyelundupkan ketamin
senilai HK $ 39,6 juta yang disembunyikan
atau disamarkan sebagai krim perawatan
kulit ke pasar Hong Kong pada malam rabu
[19/1].

Inspektur kepala Wong Chi-man, dari
biro narkotika, mengatakan hampir 62kg
obat berhasil dirampas dalam operasi
polisi sebelum dapat diedarkan di pasar.

Sebelumnya fihak kepolisian mengaku
mendapatkan informasi dari masyarakat
dan langsung bergerak dan menemukan
orang yang dimaksud berada di area
gedung industri, Jalan Lei Muk di Kwai
Chung.

Kemudian dia dikawal pulang ke salah
satu flat yang dia tempati yang didalamnya
terdapat banyak obat-obatan dan peralatan
pengemasan, termasuk   timbangan
elektronik.

“Hasil tangkapan itu disembunyikan
dalam kiriman lebih dari 7.000 kaleng krim
perawatan kulit dalam upaya untuk
menghindari deteksi,” kata Inspektur Biro
Raymond Chou.

Disebutkan juga oleh Inspektur jika
penyitaan obat-obaan terlarang ini
merupakan yang terbesar yang dilakukan
polisi sejak 2019.

Menurut kepolisian, ada sebanyak
1.282 kotak ditempat perkara, dengan
masing-masing kotak berisi enam kaleng
krim perawatan kulit palsu.

“Setiap kaleng berisi sekantong obat,
yang diletakkan di bagian bawah kaleng
dan ditutup dengan krim perawatan kulit
sebelum ditutup dengan penutup
kalengnya.” kata Wong.

Dia mengatakan pengangkutan
61,91kg itu diperkirakan memiliki nilai jalan
HK $ 39,68 juta (US $ 5,1 juta).[bi]

Pada hari Senin [18/1] lalu anggota panel
Profesor David Hui Shu-cheong meng-

ungkapkan dosis pertama vaksin
BioNTech akan tiba di kota itu pada akhir
Februari.

Dr Tsang Ho-fai, anggota satuan tugas
pemerintah dalam skema vaksinasi,
sebelumnya mengatakan vaksin akan tiba
pada awal Februari atau bahkan sebelum
itu.

Vaksin BioNTech bukanlah satu –
satunnya, karena akan ada vaksin lain yang
diharapkan bisa datang ke Hong Kong, salah
satunya adalah vaksin AstraZeneca-Univer-
sitas Oxford, yang diharapkan tiba di Hong
Kong pada pertengahan tahun ini.[bi]

Obat Terlarang
Dalam Krim
Kecantikan



India, BI - Seorang petugas
rumah sakit umum di India utara
bernama Mahipal Singh
meninggal usai menerima vaksin
corona lokal Covishield yang
diproduksi oleh Serum Insitute of
India dan dikembangkan oleh
Universitas Oxford-Astra
Zeneca.

Kasus itu tercatat sebagai
kasus kematian pertama di India
sejak negara itu meluncurkan
kampanye vaksinasi massal
pada Sabtu pekan lalu. Sebelum
meninggal, Singh mengeluhkan
dirinya mengalami sesak napas.

Dia meninggal dalam waktu
24 jam setelah menerima dosis
vaksin Covishield.

Kepada Anadolu, kepala petugas medis rumah
sakit distrik Moradabad di negara bagian Uttar
Pradesh, tempatnya bertugas, mengonfirmasi
bahwa Singh (46) sempat menerima perawatan

Tenaga Medis di India Meninggal Usai Divaksin

medis pada Minggu (17/1) tapi kemudian
meninggal pada pukul 12.05 waktu setempat.

Laporan post-mortem yang dilakukan oleh
pihak rumah sakit memastikan bahwa penyebab
kematiannya adalah syok kardiogenik akibat

Pakistan, BI - Pada Desember lalu, Menteri
Ilmu Pengetahuan Pakistan, Fawad Chaudhry,
mengumumkan bahwa negara Asia Selatan itu
akan membeli 1,2 juta dosis vaksin Sinopharm
di awal 2021.

Vaksin Sinopharm memiliki tingkat efikasi
sebesar 79,34 persen, lebih tinggi dari
kompetitornya, Sinovac.

Kedua vaksin asal Negeri Tirai Bambu itu
memang dianggap sebagai kandidat vaksin
yang terjangkau dan mudah didistribusikan.

Dikutip CNN, tak seperti vaksin lain, vaksin
Sinovac dan Sinopharm tidak memerlukan
tempat penyimpanan dengan suhu dingin

ekstrem sehingga biaya logistik
cenderung lebih murah.

Pada Minggu (17/1), Pakistan juga
memberikan persetujuan penggunaan
darurat vaksin buatan perusahaan
farmasi Inggris, AstraZeneca.

AstraZeneca telah melaporkan hasil
uji klinis tahap tiga yang dilakukan di
Brasil dan Inggris beberapa waktu lalu.

Meskipun sempat ada kekeliruan
dosis yang diberikan dalam proses uji
klinis, namun klaim efikasi vaksin
SARS-Cov-2 itu dinilai bisa dipercaya.

Meski lebih rendah, vaksin

Pakistan Izinkan Penggunaan
Vaksin Sinopharm dari China

AstraZeneca telah mencapai standar efikasi
minimal vaksin Covid-19 yaitu 50 persen.
Vaksin AstraZeneca juga tidak perlu disimpan
dalam suhu -80 derajat seperti vaksin Covid-
19 Pfizer/BioNTech asal Amerika Serikat.
(rds/ayp/cnn)

penyakit kardiopulmoner.
“Sejumlah besar darah yang

menggumpal terlihat di arteri dan
ruang jantung. Kematian akibat
syok kardiogenik/septikemia
karena penyakit kardiopulmoner
yang mendasari,” tulis laporan
dari rumah sakit tersebut.

Kendati demikian, seorang
dokter bernama MC Garg
menuturkan pihaknya masih
mencari penyebab kematian
Singh.

“Dilakukan 91 imunisasi
dalam sesi di mana Singh
menerima suntikan. Kami belum
menerima keluhan lain kecuali
kejadian buruk ringan seperti

demam dan sakit kepala, yang memang telah
diperkirakan. Kami masih mencari penyebabnya,”
kata Garg.

Garg menambahkan, dalam enam sesi
vaksinasi pada Sabtu, sebanyak 479 orang telah

divaksinasi di rumah sakit tersebut.
“Dia sedikit tidak sehat sebelum menerima

suntikan, tapi kondisinya memburuk setelah diberi
dosis pada hari Sabtu. Kami membawanya ke
rumah sakit,” kata anggota keluarga Singh kepada
media lokal.

Pada Minggu, Kementerian Kesehatan India
mengonfirmasi bahwa hampir 447 kejadian buruk
setelah vaksinasi telah dilaporkan di negara
tersebut. Dari jumlah itu, disebutkan tiga orang
harus dirawat di rumah sakit.

Dilansir Anadolu, Senin (18/1), sebanyak
224.301 petugas kesehatan telah menerima
inokulasi vaksin covid-19 dalam dua hari
pertama.

Kemudian pada Senin pagi, beban kasus
Covid-19 harian di India turun menjadi 13.788
dalam 24 jam terakhir. Ini adalah pertama kalinya
angka kasus turun di bawah 15 ribu sejak
pertengahan Juni.

Hingga saat ini, total beban kasus Covid-19
di India mencapai lebih dari 10,5 juta dan lebih
dari 152 ribu kematian.(ans/dea)
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DUBAI, BI - Bukan rahasia lagi jika
kehidupan di Uni Emirat Arab [UEA]
banyak bergantung pada pariwisata, oleh
karena itu kondisi negaranya dibuat
tampak seperti normal, dengan restoran,
hotel, dan mal besar yang dibuka untuk
bisnis.

Tentu saja kondisi Dubai membuat
banyak negara yang merasa tidak setuju
dengan situasi ‘sok normal itu’.

Foto para bintang olahraga dan tokoh
televisi yang bersantai menikmati  klub
pantai juga bertebaran di media sosial.

Maskapai Emirates yang memu-
lihkan jaringannya menjadi sekitar tiga
per empat tingkat pra-pandemi, kembali
mengoperasikan pesawat jenis A380 super-
jumbo, pesawat komersial terbesar di dunia,
yang mengangkut pengunjung dari Inggris dan
Rusia.

Turis Rusia Dmitriy Melnikov mengatakan dia
datang ke Dubai karena pilihannya yang terbatas,
dengan banyak destinasi ditutup sebagian atau
seluruhnya.

“Saya tidak takut,” kata pria berusia 30 tahun
itu. “Jika Anda melihat orang-orang di sini, semua
orang menggunakan masker, dan menurut saya
itu keren.”

Dengan tes PCR negatif Covid-19 di negara
asal mereka, dan mungkin tes lain pada saat
kedatangan, tergantung tempat keberang-
katannya, wisatawan dapat dengan bebas mema-
suki Dubai, di mana suhu musim dingin rata-rata
25 derajat Celcius.

Cairan sanitasi tangan dan juga stiker lantai
yang memperingatkan orang untuk menjaga jarak
ada di mana-mana, sementara sebagian besar
restoran telah mengganti menu mereka dengan
barcode QR digital, yang dapat ditampilkan di
smartphone.

“Sebelum virus corona, rombongan
wisata mencapai 100 atau 250 peng-
unjung dengan masing-masing pemandu
wisata, Tapi sekarang semuanya ber-
beda, maksimal hanya 20 pengunjung
untuk setiap pemandu wisata,” kata
direktur distrik Nasser Juma bin
Sulaiman.

Andi Pitman, dari negara bagian
Alabama, AS, mengatakan itu adalah
perjalanan pertamanya ke luar negeri
sejak dimulainya pandemi.

“Kami sangat senang berada di sini
dan sedikit gugup, tetapi senang bisa
keluar lagi,” katanya saat berjalan-jalan
di Al-Fahidi bersama suami dan dua

anaknya.
“Belum ada dari kami yang menda-patkan

vaksin, tetapi kami memiliki anak kecil yang perlu
keluar dan perlu melihat dunia, jadi kami bersedia
mengambil risiko.”

Sophia Amouch, dari Prancis, mengatakan
dia tidak terlalu khawatir dengan peningkatan
kasus di UEA. “Semuanya berjalan lebih baik di
sini,” kata wanita berusia 25 tahun itu. Dia juga
menambah-kan bahwa dirinya merasa “lebih aman
di Dubai, di mana semua orang mematuhi semua
aturan.”[bi/okzn]

Banyak Negara Lockdown, Dubai Tetap Normal

anak. Dengan begitu, tulang dan giginya
tidak akan mudah keropos dan rapuh
di kemudian hari.
Selain itu, anak juga akan terhindar
dari penyakit rakitis.

Lebih dari itu, nutrisi pada air
mineral juga mampu mencegah dan
mengatasi sembelit, mendukung kerja
otot, dan menjaga kesehatan jantung
anak.

Anda bisa mulai memberikan air
mineral kepada anak sejak usianya
sudah lebih dari 6 bulan. Berdasarkan
usia anak, berikut ini adalah kebutuhan
cairan per hari untuk anak yang
disarankan oleh Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI):

Membiasakan anak untuk rajin
minum air tidaklah mudah. Salah satu
cara yang bisa Anda coba adalah
memberikan ia botol minum dengan
kemasan lucu atau bergambar karakter
favorit Si Kecil.

Pastikan pula Anda meletakkan
botol minum anak di tempat yang mudah
dijangkau. Dengan begitu, ia akan lebih
bersemangat untuk minum air sebelum,
saat, dan setelah beraktivitas atau
bermain.

Selain mencukupi kebutuhan air
mineral anak, pastikan Anda juga
memberikannya makanan bergizi
seimbang, mengajaknya untuk rutin
berolahraga, serta melakukan kegiatan
dan permainan yang mendidik untuk
mendukung perkembangan kogni
tifnya.[allodokter]
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1. Kurang memahami pelajaran dengan baik
Keterbatasan interaksi saat belajar secara

online bisa membuat anak kesulitan untuk
memahami penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
Ditambah lagi bila anak sungkan atau ragu untuk
bertanya.

Selain itu, koneksi internet dan gadget yang
tidak memadai pun dapat menyebabkan anak
kesulitan dalam memahami pelajaran. Hal ini tentu
bisa berdampak pada nilai akademisnya.

2. Lebih malas dan tergantung pada orang tua
Menghabiskan lebih banyak waktu bersama

orang tua memang penting. Namun, ini bisa
membuat anak menjadi lebih malas, kurang belajar
untuk mandiri, dan tergantung pada orang tua.

Bagi sebagian anak, belajar di rumah secara
online dianggap lebih susah dan tidak menarik
daripada belajar langsung di sekolah. Ini bisa
membuat anak jadi enggan untuk mengerjakan
tugas yang diberikan.

Terkadang orang tua ingin membantu anak
menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar anak
bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan
memperoleh nilai maksimal. Namun, jika ini terlalu
sering terjadi, anak bisa mengandalkan orang tua
dan lepas tangan akan tugas-tugasnya.

3. Terpapar gadget lebih sering
Sekolah online mengharuskan anak untuk

lebih sering menggunakan gadget. Padahal,
screen time atau waktu menggunakan gadget
yang dianjurkan pada anak usia 2–5 tahun hanya
1 jam, sedangkan anak usia sekolah dasar hanya
2 jam.

Bila tidak dilakukan pembatasan yang ketat,
anak bisa jadi terbiasa menggunakan gadget,
bahkan di sela-sela waktu belajarnya. Hal ini bisa
menimbulkan dampak negatif pada kesehatan
mata anak dan menyebabkan anak kecanduan
gadget.

4. Rasa cemas dan stres meningkat
Anak bisa lebih rentan merasa cemas dan

stres selama sekolah online. Hal ini karena
sebagian guru mungkin akan merasa bahwa yang
disampaikan lewat kelas online masih tidak
cukup, sehingga mereka cenderung memberikan
lebih banyak tugas yang bisa membebani anak.

Berada di rumah lebih sering juga bisa
membuat anak bosan dan merasa bertanggung
jawab akan tugas-tugas rumah. Belum lagi jika
orang tua meminta tolong kepada anak di sela-
sela waktu istirahat yang sebenarnya anak
butuhkan. Ini bisa membuat anak merasa
kebebasannya terenggut dan akhirnya stres.

5. Minim bersosialisasi
Selama menjalani sekolah di rumah, anak

jadi tidak bisa bermain bebas di sekolah bersama
teman-temannya. Anak pun jadi tidak bisa
bersosialisasi dengan orang baru. Bila hal ini
terjadi dalam waktu yang lama, anak bisa menjadi
pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri di
kemudian hari.

6. Berisiko tinggi menjadi pelampiasan
stres orang tua
Perlu diakui bahwa membimbing anak

belajar memerlukan energi dan kesabaran yang

cukup besar. Ditambah lagi, sebagian orang tua
juga harus berkerja di rumah. Melakukan semua
ini secara bersamaan tentu dapat membuat orang
tua menjadi stres.

Dengan tingkat stres yang tinggi dan mungkin
anak yang terus-menerus menuntut untuk dibantu
atau ditemani, bukan tidak mungkin orang tua
sewaktu-waktu kehilangan kesabaran dan
memarahi, membentak, atau bahkan melakukan
kekerasan fisik pada anak.

Meski begitu, tetap berada di rumah
merupakan pilihan yang paling baik pada
keadaan pandemi seperti
sekarang. Tentunya, Si
Kecil juga tetap perlu
mendapa tkan

Hong Kong, BI - Keramas adalah bentuk
perawatan rambut yang seharusnya dilakukan
secara rutin. Selain berguna untuk menghi-
langkan kotoran dan minyak pada kulit kepala,
keramas juga dapat mencegah pertumbuhan
jamur dan bakteri yang lebih mudah tumbuh
pada kulit kepala berminyak.

Cuci Rambut Saat Menstruasi Boleh
Dilakukan

Walau tujuan keramas sangat baik untuk
kesehatan dan menjaga penampilan, tidak
sedikit wanita yang percaya bahwa cuci rambut
atau keramas saat menstruasi bisa berbahaya
bagi kesehatan.

Sebagian dari mereka percaya bahwa saat
sedang menstruasi, pori-pori di kulit kepala
akan terbuka lebar, sehingga keramas pada
waktu ini bisa memicu sakit
kepala. Sebagian lainnya
menganggap bahwa keramas
saat menstruasi bisa mem-
perbanyak darah haid yang
keluar atau sebaliknya, meng-
hambat aliran darah.

Sebenarnya anggapan terse
but adalah mitos belaka yang
tidak perlu kamu percaya.
Hingga saat ini pun belum ada
penelitian maupun studi kasus
yang melaporkan bahaya dari
keramas ketika sedang haid.

Justru, cuci rambut saat haid
perlu lebih sering dilakukan dari-
pada biasanya. Hal ini karena
saat menstruasi, produksi se-
bum atau minyak di kulit kepala
akan meningkat. Jadi, saat mens

truasi kamu mungkin akan merasa rambutmu
lebih mudah lepek dibandingkan dengan saat
sedang tidak menstruasi.

Bayangkan jika selama haid kamu tidak
keramas, sementara umumnya waktu mens-
truasi adalah 2–7 hari. Minyak pada kulit
kepalamu bisa menumpuk dan menyebabkan
peradangan. Akibatnya, kamu bisa mengalami
gatal-gatal pada kulit kepala,  ketombe, dan
aroma tidak sedap pada rambut.

Selain tidak boleh keramas, ada pula mitos
yang mengatakan bahwa selama menstruasi
wanita dilarang untuk mandi. Larangan ini sama
sekali tidak beralasan dan tidak perlu diikuti,
ya. Faktanya, mandi saat haid, terutama
menggunakan air hangat, dapat membantu
meredakan kram perut dan melancarkan aliran
darahmu.

Tips Menjaga Kebersihan Saat Menstruasi
Menjaga kebersihan justru harus diting-

katkan saat kamu haid.
Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa

kamu ikuti, di antaranya:
Gunakan pembalut dan ganti setiap 3 atau

5 jam sekali.
Bila kamu menggunakan pembalut sekali

pakai, bungkus pembalut bekas dengan
kantong plastik atau kertas, lalu buang di tempat
sampah.

Bila kamu menggunakan menstrual cup
atau menstrual pad yang bisa digunakan
kembali, cuci bersih menggunakan sabun dan
jemur di bawah sinar matahari hingga kering
sebelum menggunakannya kembali.

Tetap rutin mandi 2 kali sehari.
Cuci rambut atau keramas jika rambutmu

dirasa lepek.
Bersihkan daerah kewanitaan

setelah buang air kecil, buang air
besar, atau saat mengganti pem-
balut. Pastikan kamu mendahulu-
kan membasuh vagina daripada
anus, bukan sebaliknya.

Jangan lupa untuk cuci tangan
dengan sabun hingga bersih setiap
selesai dari kamar mandi dan se-
belum melakukan aktivitas selan-
jutnya.

Dengan mengetahui informasi di
atas, kini kamu tidak perlu ragu
untuk mandi atau keramas saat
haid, ya. Sedang menstruasi atau
tidak, kebersihan diri sendiri tetap
harus dijaga, agar kamu tetap
terlindungi dari beragam jenis
penyakit.[allodokter]

Benarkah Wanita yang Haid Dilarang Keramas
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Sederet Dampak Sekolah Online pada Anak
edukasi yang memadai.

Jika selama belajar di rumah Si Kecil mulai
menunjukkan tanda-tanda tertekan, stres, dan
depresi, misalnya ia jadi lebih sering marah,
menangis, dan menutup diri, jangan ragu untuk
mengonsultasikan hal tersebut kepada psikolog
agar kondisi Si Kecil tidak semakin buruk.
[allodokter]

Hong Kong, BI - Dalam sebuah penelitian,
anak yang mengalami dehidrasi ringan, bahkan
sebesar 2% saja, bisa menjadi tidak berenergi,
terlihat lemas, sering mengantuk, dan
mengalami penurunan nafsu makan.

Jika dibiarkan begitu saja, hal ini tentu
dapat membuat anak menjadi tidak ber-
semangat untuk melakukan berbagai aktivitas.
Selain itu, anak juga akan mengalami penu-
runan daya ingat dan kesulitan untuk ber-
konsentrasi saat belajar yang meng-akibatkan
turunnya prestasi di sekolah.

Agar anak terhindar dari kondisi tersebut
dan fungsi kognitifnya dapat berkembang
dengan optimal, Anda perlu mencukupi asupan
cairannya dengan membiasakannya minum air
mineral yang kualitasnya terjaga.

Sediakan air mineral yang diambil dari
sumber mata air yang terlindungi, sehingga
kaya akan mineral alami. Pastikan juga
kemurniannya terjaga dengan memilih air
mineral yang senantiasa diolah tanpa penam-
bahan zat lain.

Nutrisi pada air mineral terbukti dapat
membantu meningkatkan kemampuan kognitif
anak, sehingga mereka memiliki tinggat
kecerdasan dan kecermatan yang tinggi.

Di samping mendukung perkembangan
kognitif, tingginya kandungan kalsium pada air
mineral berpengaruh besar terhadap
pertumbuhan serta kekuatan tulang dan gigi

Peran Air Mineral
dalam Mendukung

Perkembangan
Kognitif Anak
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Entah apa yang mereka bicarakan tapi
sepertinya tampak menyenangkan sehingga
menimbulkan lukisan senyum yang indah.
Mereka seperti mempunyai teman baru disini
bagai menjalani masa masa sekolah saat
remaja.

Lorong panti jompo sangat panjang dan tak
begitu terang namun aku dapat menghirup udara
segar disini, rasanya panti jompo merupakan
tempat liburanku saat senggang.

Kugenggam bunga mawar merah dengan
erat, kumantapkan hatiku untuk tetap tenang.
Kakiku berjalan lurus menuju ruangan seseorang
yang aku rindukan. Sosok yang membesarkanku
dan membuat aku bisa sedewasa ini.

Aku mengatakan pada hatiku bahwa dia pasti
akan mengenaliku lagi bagaimanapun aku adalah
seorang yang sangat merindukannya. Aku selalu
berdoa pada yang maha kuasa agar
mengembalikan dia seperti dulu lagi.

Ruangan itu masih sama setelah satu bulan
kutinggalkan tempat ini karena malu, kini aku
merindukannya dan memutuskan untuk
menemaninya setiap liburanku.

Bahkan pintu dan warna dindingnya masih
sama dengan pertama kali aku mengirimnya
kesini. Aku memegang gagang pintunya, begitu
dingin dan kemudian mendorongnya sehingga

pintu berkayu jati itu pun terbuka.
Dia duduk dengan tatapan kosong melihat

lurus kedepan. Wajahnya begitu tak terawat.
Pakaiannya terlihat kusam. Mataku terasa perih
sehingga setetes air matapun jatuh di pipiku. Aku
mengusapnya perlahan. Dia tak boleh melihatku
bersedih. Kurapikan rambutku kemuadian
melangkah mendekatinya.

“Apa kau merindukanku?” Tanyaku kepada
pria separuh baya yang sedang aku rindukan.

Dia menatapku dan menggenggam tanganku
sekali lagi mataku terasa perih. “Sangat, kenapa
kau lama sekali?” Jawabnya dengan senyuman.

“Maaf membuatmu menunggu aku tadi
membeli bunga untukmu.” Ujarku sambil
meletakkan bunga di atas meja.

“Bagus terima kasih istriku, bunganya tampak
segar.” Jawabnya.

“Ayo ke luar kamu pasti bosan.” Ajakku
kemudian dia menganggukkan kepalanya yang
menandakan ia menyetujuinya.

Aku mengajaknya berkeliling panti. Dia
sangat senang kali ini dia tersenyum bahagia.
Senyum tampak sederhana bagi orang lain
namun saat dia tersenyum adalah hal yang pal-
ing istimewa. Kami sekarang ada di taman kita
duduk dengan menikmati pemandangan yang
sekitar.

“Tunggu di sini sebentar aku akan
membelikan minum.” Ujarku padanya dia
tersenyum.

Aku berlari menuju toko dekat sini, tak
disengaja seorang perawat panti bernama
Mira datang menghampiriku.

“Hai Sara apa kau mengunjungi
ayahmu sekarang? Apakah dia masih

Mawar untuk Istriku
menganggapmu istrinya?” Tanyanya.

Tak perlu aku menjawab karena itu adalah
pernyataan bukan pertanyaan bagiku hanya
membalasnya dengan senyuman yang bisa aku
berikan sebagai jawaban. Kemudian Mira
menepuk bahuku dan berlalu pergi. Aku mengerti
dia juga memberiku kekuatan lewat
sentuhannya.

“Ini minumanmu.” Kataku pada ayah dia
menerimanya setelah itu ia menceritakan banyak
kejadian yang pernah ayah lalui dulu bersama
ibu.

Aku mendengarkan setiap ceritanya.
Setidaknya ayah masih
mengaingatku sebagai anak
walau terhenti saat aku

Oleh: Bilqis Salsa Bila
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Panti jompo dipenuhi orang or-
ang yang pelupa, berambut putih
dan keriput. Mereka berjalan dan
bercanda dengan orang seumu-
ran dengan mereka.

berumur enam tahun.
Ayah masih mengingat bahwa aku suka

bermain gelembung sabun dan sering
merengek saat ibu tidak menyuapiku. Kini aku
hanya bisa disampingnya, sebagai anak. Aku
tak menyesali ini.

Aku tidak sendiri ayah masih bersamaku,
menjaganya saat ini adalah kewajiban bukan
sebuah penyesalan. Sekecil apapun anugerah
itu harus kita bersyukur walau terkadang terasa
sulit. Menyesali masa lalu bukan solusi namun
hanya menambah kepedihan.**
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Dengan demikian, Kristen pun membuat e-
book yang dijual seharga $30 atau Rp 420 Ribu
mengenai kisahnya serta kekasihnya selama
tinggal di Bali. Ia pun mengajak banyak WNA
lain untuk turut merasakan hal yang sama
dengannya.

Kristen kemudian menyulut kemarahan
warganet Indonesia karena seolah-olah tengah
mempromosikan kehidupan glamor yang murah
bagi WNA di Bali padahal warga lokal mengalami
kesulitan ekonomi dengan UMP yang rendah.
Banyak yang berpendapat bahwa hal ini dapat memicu terjadinya gentrifikasi di Bali.

3. Gray Memicu Kemarahan Warganet In-
donesia

Warganet menyoroti aksinya yang
mengajak WNA lain agar dapat merasakan hal
yang sama dengan dirinya. Ia bahkan
mempromosikan cara supaya dapat mengakali
izin perjalanan ke Indonesia di tengah pandemi
Corona Covid-19.

4. Gray diburu pihak Imigrasi
Viralnya  Kristen Gray sudah sampai ke

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen
Imigrasi Arvin Gumilang. Ia mengatakan bahwa
pihak imigrasi sedang melacak lokasi Kristen

yang berada di Bali bersama kekasihnya.
“Pihak imigrasi di Bali sedang melakukan

penelusuran terhadap keberadaan yang
bersangkutan dan kami masih menunggu
laporannya,” ujar Arvin kepada Liputan6.com,
Senin malam (18/1).

Arvin menegaskan bahwa orang yang
datang dengan visa kunjungan tidak berhak
untuk kerja.

“Tentu kami harus melihat dulu ijin tinggal
apa yang dimiliki yang bersangkutan. Tapi yang
jelas jika WNA memiliki ijin tinggal kunjungan
maka ia tidak berhak untuk melakukan
pekerjaan,” jelas Arvin. [bi]

data di medsos yang dia posting itu ada
berkisaran di Nusa Dua dan anggota dari tim
Imigrasi Ngurah Rai sudah turun ke lapangan.

Sedangkan untuk hal-hal yang lain
tentang dokumen keimigrasian dan izin tinggal
yang berangkutan ini kami sedang melakukan
pengecekan di data perlintasan kami. Namun
sejauh ini kami belum ada informasi akurat

bisa jadi kemungkinan bahwa nama yang
bersangkutan bukan nama yang sebenarnya,”
tambahnya.

Cuitan akun Twitter @kristentootie atau
Kristen.Gray menjadi viral. Salah satunya
mengajak orang asing pindah ke Bali saat
pandemi virus Corona.

Tagar #Bali menjadi trending pada Minggu
(17/1) petang. Itu setelah akun Twitter Gray,

yang mengaku sebagai perempuan asal
Amerika Serikat keturunan Afrika dan
telah tinggal di Bali selama satu tahun
terakhir, berkicau soal enaknya tinggal di
Bali.

Dalam cuitan itu, dia mengisahkan
pengalamannya menuju Bali setelah
kehilangan pekerjaan pada 2019 bersama
pacarnya yang juga perempuan.

Awalnya, mereka mencoba tinggal
selama enam bulan di Bali dan mengha-
silkan uang sebagai desain grafis. Tapi
kemudian, wabah virus Corona membuat
mereka tertahan di Bali. (idh/fjp/detik)

5.700.00 anda nawar 5.500,” tulis penjual tersebut.
Kesal karena merasa telah ditipu lewat fitur

nawar, admin akun penjual tersebut mengancam si
pembeli dengan menyebut proses hukum akan tetap
berjalan.

“Silahkan menikmati,
tunggu saatnya anda
menyesal. Proses hukum
berjalan,” lanjutnya.

 Kejadian ini pun
menuai beragam komentar
dari warganet. Salah satu
warganet menjelaskan
bahwa modus ini banyak
merugikan para penjual. Ia
meminta pihak situs jual beli online untuk
menertibkan penggunaan fitur tawar harga.

“Lagi rame nih modus beginian, fitur nawar
gini harusnya ada maksimal jumlahnya dan
harusnya ada pengaturannya ketika seller up-
load barang supaya gak kejadian begini lagi,
tolong dong @ShopeeID@ShopeeCare di grup

jual beli udah banyak korban,” tulis akun
@yollansetia***

“Buat yang bilang ‘terus kenapa di-acc sama
sellernya?’ Nih angkanya tuh rancu, misal
5.500.000 dan yang nawar 5.500, orang yang
lengah bakalan ngira kalo itu 5 juta 5 ratus, bukan
5 ribu 5 ratus,” lanjutnya.

Ada juga warganet yang
menyoroti kelengahan penju-
al. Mereka menganggap
dalam kasus ini si penjual
kurang teliti dalam melihat
harga yang diajukan oleh
pembeli. “Ya terus kenapa
di-acc sama yg dagang??”
tanya akun @fxckd***

 “Kayaknya dia lengah
deh, kegocek sm angkanya,”

jawab akun @snowballc***
“Engga. Buyer ga salah. Jelas salah seller.

Mau buyer nawar 0 itu hak buyer. Terserah juga si
seller nerima apa engga. Secara hukum ini ga bisa
salah di seller. Ya salah buyer dong lengah. Kenapa
juga dikirim? Ya cek lagi dong. Itulah gunanya teliti,”
tulis akun @timelinism. [babe]
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BALI, BI - Mia Tresetyani Wadu,
pramugari korban kecelakaan pesa-
wat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-
Pontianak telah dimakamkan di Ta-
man Makam Umat Kristiani Mumbul,
Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali,
Kamis (21/1).

Pihak keluarga mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang
membantu pemakaman Mia.

“Kami berterima kasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu,
terutama teman-teman dari Sriwijaya
Air juga sangat membantu kelancaran
proses pemakaman Mia hari ini,” ujar
kakak sepupu Mia Tresetyani, Yudi
Irawan, Kamis.  Sebelumnya pada
Rabu (20/1) kemarin, jenazah Mia tiba
di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali
yang lang-sung dilakukan prosesi
serah terima dari pihak maskapai ke keluarga.

 Jenazah kemudian tiba dan disemayamkan di
rumah duka. “Kemarin kami juga ada ibadah dan
disemayamkan di rumah satu malam sebelum Mia
dimakamkan pada hari ini,” kata Yudi.

Lagi Tak ada firasat keluarga bahwa Mia men-
jadi korban kecelakaan jatuhnya pesawat
Sriwijaya Air SJ182. Seperti mimpi tetapi nyata.
Mia telah tiada.

Pramugari Sriwijaya Air Itu
Dimakamkan Tepat di Hari Dia Cuti

Sebelum musibah menimpa, Mia ternyata
berjanji akan cuti dan pulang ke rumah. Baca Juga:
Jokowi Saksikan Penyerahan Santunan dari
Sriwijaya Air kepada Keluarga Korban SJ 182,
Sebegini Nilainya Seperti disampaikan ayah Mia,
Zed Wadu kepada Radar Bali.

Dia mengatakan bahwa sekitar akhir
Desember 2020, Mia sempat menelepon dan
berkabar bahwa akan mengambil cuti pada tanggal

21 Januari 2021. Zed Wadu menga-
takan, putrinya itu juga be-rencana
mengajak teman pramu-gari untuk
tinggal berlibur di Bali.

 “Mereka mau masak-masak di
sini, ternyata takdir berkata lain. Hari
ini tanggal 20 (kemarin) dia tiba di
rumah seperti itu. Bahkan 21 besok,
jasadnya dikuburkan,” kata Zed
sambil mengusap air mata.

Sementara itu, Ida Ade Kade
Widia (22) teman mendiang Mia
mengatakan, bahwa Mia merupakan
sosok pekerja keras dan pandai
bergaul. Sebagai teman, Dayu,
sapaan Ida Ade Kade Widia yang
merupakan satu bangku semasa
SMA dengan Mia dan kini bertugas
di maskapai Lion Air, mengaku
sangat meresa kehilangan sosok

teman seperti Mia. “Kami sama-sama memiliki cita-
cita yang sama. Merantau, berjuang bareng. Cita-
cita kami tercapai,” kenangnya.

Dayu mengaku bertemu Mia pada 31 Desember
2020. Ia pun mengaku sangat terpukul dan sedih
dengan musibah yang menimpa Mia.

“Tiba-tiba kami berdua teman satu indekos
diberikan kuasa untuk membawa jasad Mia dari
Jakarta ke Bali,” kata Dayu. (antara/jpnn)

JAKARTA, BI - Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti mengatakan Indonesia adalah
negara tropis yang mendapatkan curah hujan cukup
dan sinar matahari yang sangat baik.

Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa
Timur (Jatim) itu mengatakan bahwa hal inilah yang
membuat Indonesia menjadi subur. Karena itu,
LaNyalla berharap keunggulan ini bisa dimanfaatkan
daerah untuk mengembangan tanaman lokal.

LaNyalla mencontohkan Kabupaten Agam,
Sumatera Barat, yang layak menjadi sentra tanaman

Jakarta, BI - Penambahan kasus positif
Covid-19 di Tanah Air semenjak sepekan
terakhir selalu di atas 10 ribu. Bahkan sempat
di angka 14 ribu. Penambahan yang tidak
menurun itu berdampak pada ketersediaan
ruang ICU dan isolasi di rumah sakit (RS).

Situasi itu diperparah pula dengan angka
kematian harian menembus rekor 346 jiwa
pada Kamis (21/1).

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19
Wiku Adisasmito menjelaskan, angka
keterpakaian tempat tidur di rumah sakit
rujukan di 34 provinsi semakin penuh.
Kapasistas Bed Occupancy Rate (BOR) di 5 dari
7 provinsi atau sebanyak 70 persen. Situasi seperti
itu terdapat di Pulau Jawa. Yakni, di DKI Jakarta,
Jogjakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

“Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi

di Pulau Jawa memiliki status aktif yang cukup
tinggi,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual,
Kamis (21/1). Selain itu, angka keterpakaian
tempat tidur yang berada di kisaran 50 sampai 69
persen terjadi di Jawa Tengah, Bali , Lampung

Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan
Selatan Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara
Timur (NTT). Provinsi tersebut diminta
meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan
kasus dengan melakukan upaya antisipasi.

Dia meminta pimpinan daerah untuk
berkoordinasi dengan Satgas penanganan Covid-
19 di pusat untuk dapat menambah kapasitas bed
dengan mengkonversi ruangan pelayanan
kesehatan umum menjadi ruang pelayanan
khusus untuk Covid-19.

“Kemudian menambah jumlah tenaga
kesehatan dengan membebaskan syarat
kepemilikan untuk praktik,” kata Wiku.

Selain itu, layanan yang diberikan kepada
pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan sesuai
dengan standar, sehingga pasien yang dirawat
dapat segera sembuh. Kesembuhan pada pasien
Covid-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan
salah satu kunci untuk menekan tingginya
keterpakaian tempat tidur.

“Tren keterpakaian tempat tidur khusus pulau
Jawa dan Bali selama pelaksanaan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) tergolong fluktuatif,”
ungkapnya.[jawapos]

Pandemi: Jumlah ICU dan
Isolasi RS di 5 Provinsi Kritis

biofarmaka.  Menurutnya, hal ini dimungkinkan
lantaran kualitas tanaman apotek hidup yang dimiliki
Kabupaten Agam seperti jahe, laos, kencur, kunyit,
mahkota dewa, kapulaga dan rempah lainnya sangat
baik.

“Keunggulan ini harus dimanfaatkan daerah
dengan memperkuat atau mengembangkan tanam
khas, baik tanaman pangan, tanaman hias, atau
seperti Kabupaten Agam yang bisa mengembangkan
biofarmaka,” katanya, Kamis (21/1).

 LaNyalla: Ekspor Udang Berpotensi

Memulihkan Perekonomian Nasional Karena itu,
LaNyalla mengapresiasi langkah Dinas Pertanian
Kabupaten Agam yang akan menjadikan daerahnya
sebagai sentra tanaman jahe.

Dia menegaskan bahwa ini adalah keputusan

yang tepat karena saat ini tanaman jahe dibutuhkan.
Menurutnya, selama pandemi Covid-19,

komoditas jahe sangat diburu konsumen. Bahkan
karena tingginya permintaan, harga jahe juga
terkatrol naik.

Buat pedagang, kata LaNyalla, hal ini tentu
menguntungkan. Ia mengatakan potensi pertanian
yang dimiliki Indonesia sangat besar. Karena itu,
ia berpendapat bahwa menjadi langkah tepat
apabila produksi tanaman ini bisa digenjot
maksimal.

“Bahkan produksi tanaman jahe dapat dijadikan
program nasional, mengingat tanaman ini bisa tumbuh
di banyak daerah lain seperti di Jawa dan Sumatera,”
paparnya.

Selain itu, alumnus Universitas Brawijaya
Malang ini menilai produktivitas jahe bisa digenjot
untuk memenuhi kebutuhan pasar global. (*/jpnn)

Kabupaten Agam Layak Jadi
Sentra Tanaman Biofarmaka

BANJARBARU, BI - Salah seorang
selebritas di Instagram, atau biasa disebut
selebgram Kalimantan Selatan Said Jola
kemalingan saat ingin mengantarkan paket
bantuan ke wilayah terdampak banjir di Hulu
Sungai Tengah.

Said tinggal di Kelurahan Syamsudin Noor
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
Pencurian itu diketahui terjadi berkisar antara
Senin (18/1) hingga Selasa (19/1).

Said mengetahui rumahnya digondol
maling pada Rabu (20/1) dini hari sekitar pukul
02.00 WITA. Baca Juga: Kenapa Sejumlah
Korban Banjir Kalsel Memilih Mengungsi di
Tenda Terpal? Dia pun langsung melapor ke
Polsek Banjarbaru Barat.

Dalam keterangan kepolisian, kronologis
aksi pencurian ini ketika Said meninggalkan
kediamannya pada Senin (18/1) untuk
mengantarkan bantuan donasi ke wilayah
terdampak banjir di Hulu Sungai Tengah.

“Korban meninggalkan rumah untuk
mengantar bantuan korban bencana banjir.
Rumah dalam keadaan terkunci dan kosong.
Kemudian pada Rabu (20/1) pulang ke rumah
pada jam 02.00 WITA. Ketika masuk ke dalam
rumah, korban kaget melihat pintu kamar dalam
keadaan rusak tidak tergembok dan keadaan
rumah dalam berantakan,” kata Kapolsek
Banjarbaru Barat, AKP Andri Hutagalung
seperti dikutip dari Radar Banjarmasin.

Karena melihat rumahnya dalam keadaan
acak-acakan. Said langsung mengecek
seluruh isi rumah. Sejumlah barang berharga
dengan total nilai sebesar Rp 72.000.000 raib.

“Jadi pelaku ini diperkirakan masuk lewat
jendela kamar yang tidak ada teralis. Kini
anggota sedang menyelidiki kasus ini, mohon
doanya semoga bisa cepat tertangkap
(pelaku),” kata Andri.

“Total kerugian korban ini ditaksir
mencapai Rp72.000.000. Kami juga
mengimbau agar warga tetap memerhatikan
rumahnya ketika bepergian terlebih kondisi
sekarang ini. (jpnn)

Selebgram
Kemalingan Rp 72
Juta Saat Bantu
Korban Banjir





mereka telah dibayarkan ke perusahaan, tetapi
gaji tersebut dipegang oleh Direktur sekaligus
pimpinan PT. Maritim Samudera Indonesia, Aulia
Astuti.

“Informasi yang kami dapatkan dari perusa-
haan, Ibu Aulia Astuti saat ini sedang ditahan di
Polres atas kasus yang serupa. Untuk itu, kami
datang untuk meminta bantuan BP2MI karena
ketidakjelasan penyelesaian kasus kami oleh
perusahaan,” ujar Heri.

Dalam pengaduan kasus yang dialami oleh
12 PMI ABK ini turut didampingi oleh Fadzar
Alimin, Direktorat Pelindungan dan Pemberda-
yaan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Asia dan Afrika, serta Soleh Hidayat,
Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Deputi
Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan
Amerika dan Pasifik.

“BP2MI akan segera menindaklanjuti kasus
ini, dengan memanggil PT. Maritim Samudera
Indonesia untuk melakukan klarifikasi,” ujar Soleh
Hidayat

Fadzar juga memberikan pesan kepada para
PMI untuk lebih berhati-hati dalam memilih
perusahaan penempatan PMI. “Sampaikan juga
informasi ini kepada teman dan kerabat yang ingin
bekerja ke luar negeri. Jika ingin mengetahui
informasi yang benar, bisa datangi kantor-kantor
UPT BP2MI yang tersebar di kantong-kantong
PMI,” jelasnya. (Humas/Afif/Tegar/SD)

Jakarta, BI -  Badan Pelindungan Pe-
kerja Migran Indonesia (BP2MI) mene-
rima kedatangan 12 Pekerja Migran In-
donesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK)
yang melakukan pengaduan atas kasus
yang dialaminya yaitu gaji yang tidak
dibayar.

Diketahui 12 PMI ABK ini direkrut
oleh PT. Maritim Samudera Indonesia
yang berkantor di Bekasi, dan dipe-
kerjakan di perusahaan perikanan asal
China yang melakukan pelayaran ke Peru.

Salah satu PMI ABK yang menda-
tangi BP2MI  pada Rabu (20/01/2021),

Heri Hermanto saat dimintai keterangan
oleh Crisis Center BP2MI menjelaskan
bahwa selama 2 tahun kontrak kerja di
perusahaan perikanan tersebut, mereka
tidak mendapatkan hak gaji, yaitu sekitar
50-100 juta.

Saat mereka meminta haknya kepada
perusahaan asal China tersebut, lanjut
Heri, perusahaan menyatakan bahwa gaji
PMI sudah dibayarkan setiap bulannya
kepada PT. Maritim Samudera Indone-
sia.

Saat diklarifikasi, PT. Maritim Samu-
dera Indonesia membenarkan bahwa gaji

Pontianak,  BI - UPT BP2MI Pontianak
bergerak cepat untuk memberikan pema-
haman terkait penempatan dan pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) berupa
penyuluhan jabatan yang diikuti SMK - SMK
sektor kesehatan.  Penyuluhan jabatan yang
diadakan secara virtual yang bertemakan pro-
gram Specified Skilled Worker (SSW)
Jepang, Selasa (20/01).

Sekitar 50 peserta dari berbagai SMK
Kesehatan hadir dalam penyuluhan jabatan
pertama di Tahun 2021.

Selain itu pula hadir Herry Saderach sela-
ku Kepala PERSEMKI Kalimantan Barat,
Marojahan Siahaan selaku Kepala SMK
Kesehatan Reformasi Pontianak, dan Uly Sri
Rezeki selaku Kepala SMK Bina Dharma
Pontianak.

Adapun  narasumber dalam kegiatan ini
Delina Haloho selaku Kepala Seksi Kelem-
bagaan dan PP UPT BP2MI Pontianak.

“Sejak Januari ini, UPT BP2MI Pontianak
sudah bergerak cepat dalam memberikan
informasi penempatan dan pelindungan PMI
kepada lembaga pendidikan yang ada di
Kalbar.

Kami ingin merubah mindset para lulusan
SMK, bahwa bekerja ke luar negeri itu bukan
hanya ke Malaysia namun ada juga ke Jepang
ataupun Korea,” ujar Erwin Rachmat Kepala
UPT BP2MI Pontianak dalam keterangan
tertulisnya pada Selasa (20/01).

Kegiatan penyuluhan jabatan ini men-
jelaskan mengenai tata cara bekerja ke luar
negeri, peluang-peluang kerja di luar negeri,
dan secara khusus membahas program SSW
Jepang. Dalam kegiatan ini, para peserta
terlihat sangat antusias dalam menyimak
materi terkait program SSW Jepang.

Erwin juga menyebutkan beberapa

UPT BP2MI Pontianak
Berikan Penyuluhan

Program SSW Jepang
Padang, BP2MI (22/01) - Melanjutkan

kerjasama pelatihan bahasa Jepang, UPT
BP2MI Padang dan BLK Padang menga-
dakan pertemuan dengan Lembaga Pen-
didikan Bidang Keperawatan se-Kota
Padang, Rabu (20/1/2021).

Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi
Pelatihan Bahasa Jepang tersebut dilak-
sanakan di Aula Singkarak BLK Padang dan
dihadiri oleh 20 orang peserta yang terdiri
dari perwakilan STIKES, Poltekes,  AKPER
se-Kota Padang serta beberapa alumni
siswa BLK Padang.

Kepala BLK Padang, Syamsi Hari
menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk
dukungan BLK Padang terhadap salah satu
program pemerintah dalam penempatan
tenaga perawat dan careworker ke Jepang
melalui program G to G Jepang BP2MI.

“BLK Padang sebagai salah satu
lembaga pemerintah yang menyediakan
sarana & prasarana pelatihan kerja
termasuk salah satunya pelatihan Bahasa
Jepang. Pelatihan Bahasa Jepang saat ini
kami khususkan untuk lulusan keperawatan
yang berminat mengikuti program G to G
Jepang BP2MI, agar mereka tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk pelatihan”, kata
Hari.

Sementara itu,  Kepala UPT BP2MI
Padang Joko Purwanto  menyampaikan
gambaran tentang program G to G Jepang
Nurse dan Careworker kepada peserta.

“Sejak tahun 2008 hingga 2020, BP2MI
telah menempatkan lebih dari 3.000 tenaga
perawat dan careworker ke Jepang melalui
program G to G dengan rata-rata penem-
patan 300 orang tiap tahunnya. Salah satu
syarat mutlak untuk bisa mengikuti program
ini yaitu punya kemampuan bahasa Jepang
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Terima Aduan 12 PMI ABK, BP2MI
Segera Tindaklanjuti Kasusnya

kendala yang disampaikan para Kepala Sekolah
terkait keengganan siswa untuk bekerja ke Jepang
diantaranya restu dari orang tua, biaya pelatihan
Bahasa, dan kurangnya testimoni dari PMI yang telah
bekerja di Jepang.

“Kendala-kendala yang ada ini, akan kita
diskusikan untuk mencari jalan keluarnya. Ke depan,
para lulusan SMK SMK sektor kesehatan ini bisa
menangkap peluang kerja di Jepang dan kita harus
bersinergi untuk menyiapkan kompetensinya,” kata
Erwin.

Sementara itu Delina menambahkan bahwa UPT
BP2MI Pontianak sejak dini ingin menginformasikan
peluang-peluang kerja ke Korea ataupun Jepang
kepada para lulusan SMK. Hal ini dilakukan agar
mereka dapat mempersiapkan kompetensi yang harus
dimiliki seperti Bahasa Korea dan Bahasa Jepang.

Untuk menyiapkan kompetensi Bahasa Asing
ini, UPT BP2MI Pontianak bersinergi dengan
instansi lain seperti Pusat IPTEK dan Bahasa Kota
Pontianak dan HJS Pontianak.

Pelatihan Bahasa Korea dilakukan di Pusat
IPTEK dan Bahasa Kota Pontianak dengan gratis
sementara pelatihan Bahasa Jepang dilakukan di
HJS Kota Pontianak dengan biaya murah.

Untuk menyelesaikan kendala ini, UPT BP2MI
Pontianak bersama Sekolah akan mengadakan
sosialisasi kepada  Orang Tua siswa untuk
memberikan pemahaman terkait penempatan dan
pelindungan PMI.

 Sementara itu untuk testimoni dari PMI, UPT
BP2MI Pontianak sudah menyiapkannya di IG TV
@bp2mi.pontianak.*** (Humas/UPT BP2MI
Pontianak)
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UPT BP2MI  dan BLK
Adakan Pertemuan
dengan LPBK Se-

Kota Padang





Hong Kong, BI – Pemerintah Hong Kong akan
menerapkan sebuah aturan yang sebelumnya tak
pernah di tegaknya, yaitu mngunci sebanyak 150
blok apartemen dengan 1700 petugas yang akan
dikerahkan untuk menjaga kedisiplinan penghuni
block tersebut.

Hong Kong Akan Lock Down

Hong Kong, BI - Anggota parlemen pro-
kemapanan Hong Kong mendorong
pemasangan kamera pengintai di
ruang kelas untuk memantau
pidato guru pada murid-murid-
nya.

Diyakini dengan merekam
aktivitas belajar mengajar antara
guru dan murid di kelas pemer-
inah akan lebih mudah untuk
memantau dan mengungkapkan
siapa – siapa siswa yang menerima ‘pernya-
taan subversif’ dari guru – guru mereka.

“Kamera pengawas harus dipasang di
sekolah-sekolah Hong Kong untuk memantau

Parlemen HK Sarankan Ada
Kamera Pengintai Guru

guru dalam memberikan materi pelajaran.” kata
anggota parlemen yang pro kemapanan pada

hari Jumat [22/1].
Ketidakpuasan atas sistem

pendidikan di Hong Kong saat ini
menjadi bahan pembicaraan para
anggota dewan legislatif selama
rapat anggota pada hari itu.

Sementara itu ada dua
pertentangan dari anggota
independen majelis - Cheng

Chung-tai dari partai lokal Civic Passion dan
perwakilan sektor medis Pierre Chan, mereka
kompak tidak setuju jika aktivitas kelas harus
diintai dengan kamera. [bi]
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JAKARTA, BI - Deddy Corbuzier adalah or-
ang yang terang – terangan menentang ramalan –
raman Mbak You yang bikin heboh, bahkan
melaluivideonya mantan pesulap itu blak blakan
bilang jika ramalannya bohong.

“Ini video khusus untuk Mbak You yang
mengaku dirinya paranormal. Bohong itu ramalan-
ramalannya. Ini propokasi. Orang jadi dibenarkan
ketika nanti terjadi kerusuhan..orang
merasa dibenarkan.. ‘kan sudah
diramalkan’.

Kalau Anda mengatakan itu, lalu
Anda ralat, maksudnya ‘presidennya itu
berubahnya 2024’. Itu bukan ramalan,
itu pemilu namanya,” kata Deddy.

“Saya bilang itu bohong. Ramalan
Anda bohong, kalau Anda ramal
artis artis ya silahkan..ramalan
yang lain ya sudahlah. Kenapa
saya bilang bohong
dan saya enggak
takut bilang itu,”
sambuhg dia.

“Di agama saya
sekarang itu enggak
boleh seperti itu dan di

agama saya yang sebelumnya juga enggak boleh
juga percaya seperti itu. Saya mau tanya, orang-
orang seperti ini agamanya apa ya?” tegasnya.

Tak hanya video, Deddy juga memberi catatan
untuk postingannya itu. Menurutnya, selama ini
dia menggunakan media sosial dengan ilmu.

“Di youtube saya terangkat ilmu semua..
Check #closethedoor Efek Barnum, juga disebut
efek Forer atau, Barnum-Forer EFFECTS adalah

fenomena psikologis umum di mana individu
memberikan peringkat akurasi tinggi untuk
deskripsi kepribadian mereka atau sebuah
keadaan yang seharusnya disesuaikan secara
khusus untuk mereka atau keadaan spesifik
namun sebenarnya tidak jelas. dan cukup

umum untuk diterapkan pada banyak or-
ang atau keadaan lain,” tulis Deddy.

“Efek psikologis ini memberikan
penjelasan parsial untuk penerimaan
luas dari beberapa kepercayaan dan

praktik paranormal,
seperti astrologi,
ramalan nasib, mem-
baca aura, dan beberapa

jenis tes kepribadian,”
sambung dia.(Vitri/okzn]

Deddy Cobuzier: Di Agama Saya
Enggak Boleh Percaya Ramalan

Wilayah yang ditargetkan akan
di kunci adalah Yau Tsim Mong yang
saat ini sedang dilanda virus, area
ini terdiri dari bangunan – bangunan
tua yang berisi beberapa flat .

Penguncian block merupakan
upaya pemerintah untuk menahan
laju penularan virus yang dinyatakan
sangat menghawatirkan.

Kota itu mencatat 61 kasus virus
korona baru pada hari Jumat,
termasuk 55 yang ditularkan secara
lokal. Dua puluh enam kasus tidak
dapat dilacak. Lebih dari 50 orang
dinyatakan positif awal, menunggu
konfirmasi.

Penguncian atau lockdown tingkat block
diperkirakan akan dimulai pada tengah malam
[22/1] dan area  tersebut sudah menjadi wilayah
uji wajib covid-19. Berhembus kabar juga bahwa
distrik Sham Shui Po juga akan masuk area yang
akan dikucnci. [bi/scmp]

yang dibuktikan dengan sertifikat N5. Oleh karena
itu, BP2MI Padang bekerjasama dengan BLK
Padang untuk melatih lulusan keperawatan yang
berminat mengikuti program G to G Jepang ini”,
ujar Joko.

Joko  mengatakan, kerjasama dengan BLK
Padang yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019
ini telah berhasil meluluskan 7 dari 10 orang yang
telah mendaftar pada program  G to G Jepang Batch
XIV pada 2020 lalu. Ketujuh orang tersebut siap
mengikuti pelatihan Bahasa Jepang selama 6 bulan
yang biasanya dilaksanakan di Jakarta. Joko juga
berharap agar STIKES, AKPER dan Poltekes dapat
mengarahkan dan mendorong alumni keperawatan
untuk memanfaatkan peluang kerja luar negeri

melalui program G to G Jepang.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala

BLK Padang tersebut juga dihadiri oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Padang.  (Humas/bp3tkipadang/dm)
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Kristen Gray Akhirnya Di Deportasi
Bali, BI - Warga Amerika

Serikat yang viral di media
soaial karena mengajak
WNA lain untuk tinggal di
Bali saat pandemi itu
akhirnya ditangkap dan akan
segera di deportasi dengan
penerbangan yang langsung
menuju Amerika Serikat
dengan pengawasan
petugas.

Lantas benarkah hanya
karena mengajak orang
pergi Bali Kristen Gray bisa
lagsung di deportasi? ternyata tidak itu saja,
ada alasan lain yang memperkuat tindakan
deportasi tersebut, simak uraian berikut.

WNA Atas Nama Kristen Antoinette Gray
masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 21
Januari 2020 pukul 23:04:54 WITA melalui
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Selanjutnya Kristen Antoinette Gray
melakukan perpanjangan Izin Tinggal pada
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada
Tanggal 22 Desember 2020 yang berlaku
sampai dengan 24 Januari 2021 dengan
menggunakan sponsor warga Bali berinisial
IGW yang beralamat di daerah Ubud pada

tanggal 18 Januari 2021.
Pada tanggal 19 Januari

2021, Petugas Imigrasi
melakukan panggilan melalui
sponsor terhadap Kristian
Antoinette Gray untuk dapat
hadir ke Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Denpasar guna dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil
pemeriksaan, pihak Kemenkum
HAM Bali menyebut Kristen
Gray diduga dapat meresahkan
masyarakat. Salah satunya

pernyataan Kristen Gray soal LGBT.
Kemenkum HAM Bali pun memutuskan

untuk mendeportasi Kristen Gray karena
alasan-alasan di atas.

Sebelum dideportasi, Kristen Gray ditem-
patkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Denpasar.

“Warga negara Amerika atas nama Kristen
Antoinette Gray dikenakan Tindakan Admin-
istratif Keimigrasian berupa pendeportasian
(pengusiran) sebagaimana tersebut pada
Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 huruf f Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian,” kata Kemenkum HAM [19/1].[bi]
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Bandung, BI - Nazriel Irham atau yang
lebih dikenal sebagai Ariel Noah mendapat
kehormatan untuk menjadi contoh ‘mau
divaksin covid-19’ di Bandung, Jawa Barat.

Ariel melaksanakan vaksinasi di RS
Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota
Bandung pada Kamis (14/1).

Proses vaksinasi yang dijalaninya
bahkan diawasi langsung oleh Gubernur
Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ketika itu
tidak divaksin, karena sudah pernah saat
menjadi relawan uji klinis tahap III Bio
Farma.

Melalu ungahan Instastory di Instagram
@arielnoah, Jumat (15/1), ia menceritakan
apa saja yang ia alami selepas
mendapatkan vaksin Covid-19.

Pertama ia merasakan ngantuk yang
sangat di malam hari setelah divaksin, namun ia
tidak mengetahui apakah hal itu merupakan efek
dari vaksinasi atau bukan.  Setelah itu ia juga
mengaku tidak mengalami deman atau efek

Ariel Noah Cerita Efek
Samping Vaksinasinya

signifikan lainnya selain rasa pegal di bagian tubuh
yang disuntik. Selebihnya Ariel berjanji akan
menceritakan kondisi berikutnya secara jujur jika
ada reaksi akibat vaksin yang terjadi.[bi]

Jakarta, BI - Kondisi kesehatan artis sekaligus
penyanyi cantik Aura Kasih kini berangsur membaik.
Setelah sebelumnya, ia mengabarkan sempat
terpapar COVID-19 selama satu bulan. Kondisi yang
berangsur membaik tersebut, rupanya membuat
timbangan berat badan mantan kekasih Glenn Fredly
ini mengalami kenaikan.

Hal tersebut diungkap oleh ibu dari Arabella ini
lewat unggahan di Instagram pribadinya. Aura Kasih
mengaku nafsu makannya mendadak meningkat
sejak terinfeksi COVID-19, sehingga berat badannya
naik hingga lima kilogram.

“Semenjak kena covid nafsu makan meningkat 5
kali lipat alhasil naik 5kg dalam waktu sebulan ???,”
tulis Aura Kasih dalam keterangan unggahan, seperti
dikutip, Selasa (19/1).

Dalamm statusnya tersebut penyanyi terkenal In-
donesia itu juga membagikan potret terbaruya dengan
bentuk tubuh yang tak langsing lagi. Alhasil, Aura
Kasih terlihat pangling dengan penampilan barunya
itu.[bi]

Aura Kasih Ngaku Gemukan
Usai Terpapar  Covid-19

Dokter Tirta Pilih Vaksinasi di Puskemas
Yogyakarta, BI - Dokter Tirta Mandira

Hudhi merupakan sosok influencer seka-
ligus relawan yang aktif di lapangan juga
berbagai media sosial untuk mengajak
semua pihak menangani pandemi Covid-19
dengan serius.

Sebagaimana keterangan dan video yang

diunggah dokter Tirta di akun @dr.tirta, ia mela-
kukan vaksinasi tahap pertama di Puskesmas
Ngaglik, Sleman Yogyakarta pada Kamis (14/
1).

Di unggahan yang lain, ia menjelaskan bah-
wa tidak ada efek yang aneh setelah vaksinasi.
Menurutnya rasanya sama seperti vaksinasi-

vaksinasi lainnya yang pernah ia terima di masa
kecil.

Setelah disuntikkan vaksin tahap pertama,
ia pun masih beraktivitas seperti biasa dengan
tetap memperhatikan 3M karena vaksin juga
tidak langsung bisa bekerja, perlu proses hingga
3 bulan utuk bisa menjadi antibodi. [bi]
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Denpasar, BI - Viral WNA bernama Kristen
Gray mengajak WNA tinggal di Bali. Pihak
Imigrasi mengatakan telah menurunkan tim
mengecek dokumen dan tempat tinggal WNA
tersebut.

“Terkait dengan berita viral terhadap orang
asing Kristen Gray yang ada di beberapa di me-
dia sosial, termasuk Twitter, emang sejauh ini
kami sudah menurunkan tim beberapa tim yang
satu tim dari kantor wilayah kemudian juga dari
Kantor Imigrasi Ngurah Rai,” kata Kepala Divisi

Viral! Bule Ajak WNA Pindah ke Bali
Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkum HAM
Bali, Eko Budianto, kepada wartawan, Senin [18/
1].

Lebih lanjut, Eko menjelaskan akan menge-
cek sponsor Kristen Gray. Imigrasi mengatakan
sponsor Kristen Gray juga dicek.

“Tim itu pertama mengecek terhadap spon-
sor yang bersangkutan dan sejauh ini kami sudah
kami hubungi sponsor tersebut. Sponsornya
sebenarnya sudah ada di Jakarta, tapi alamatnya
benar di Bali,” ujar Eko.

“Nah ini kami akan langsung turun ke alamat
tersebut kemudian untuk keberadaan atau tempat
tinggal dari bersangkutan saat ini berdasarkan

4 Fakta Kristen Gray WNA Viral  Ajak Turis Menetap di Bali
1. Gray Punya kehidupan sulit di Amerika
Dilansir dari utas yang di buat oleh Kristen

Gray di Twitter pada Minggu (17/1). Ia meng-
ungkapkan bahwa kisahnya berawal saat ia
mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan di
Kota New York, Amerika
Serikat selama tahun 2019.

Di tahun tersebut, ia
mengalami kegagalan dalam
membangun bisnis, mengalami
banyak penolakan saat
melamar kerja, akhirnya ia dan
kekasihnya memutuskan untuk
membeli tiket sekali jalan untuk
memulai kehidupannya di Bali.

Kristen Gray dan
kekasihnya kemudian mulai
tinggal di Bali di awal tahun
2020. Ia menggunakan visa
travel yang harusnya hanya

berlaku selama kurang lebih 6 bulan saja.
Di Bali, ia merasa mendapatkan kehidupan

yang lebih baik, dengan pengeluaran yang lebih
sedikit ketimbang di Amerika, ia pun men-
dapatkan gaya hidup yang lebih glamor di Bali.

Kristen bahkan membandingkan harga
tempat tinggal yang ia tempati. Untuk sebuah
apartemen studio yang terletak di New York,
Amerika Serikat, ia harus membayar biaya
sewa sebesar $1300 atau senilai Rp 18 Juta
perbulan, sedangkan di Bali, ia sudah men-
dapatkan vila yang mewah dengan harga $400
atau senilai Rp 5,6 Juta perbulan.

2. Gray Mengajak WNA lain tinggal di Bali
Kristen merasa bahwa kehidupannya

benar-benar berubah di Bali. Ia akhirnya dapat
meredakan stres akibat tekanan pekerjaan
yang ia alami di Bali. Ia bahkan mendapatkan
banyak teman dan bergabung dalam komu-
nitas.

Akhirnya, ia pun merasa bahwa tinggal
dan menetap di Bali merupakan hal yang tepat.
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Seorang penjual merasa tertipu dengan
fitur tawar menawar di situs jual beli online
Indonesia. Sebab iPhone X seri 64 GB yang
dia jual terjual Rp 5.500 saja.  Diduga, penjual
terkecoh dengan angka yang tertera dalam
penawaran tersebut.

Akun Twitter @txtdarionlineshop
mengunggah tangkapan layar yang
memperlihatkan chat dari penjual tersebut.
Ia terlihat sangat kesal lantaran iPhone yang
ia patok dengan harga Rp. 5.700.000 dibeli
hanya seharga Rp. 5.500 saja. Iapun merasa
tertipu dengan adanya kejadian tersebut.

“Anda menipu saya dengan
memanfaatkan fitur nawar. Dari harga

Gila! iPhone X
Terjual Rp 5.500,
Penjual Ngamuk
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Kapasitas RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Capai 80 persen

Jakarta, Bi - Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Muhammad Hudori
menyampaikan, kepala daerah memiliki
peran penting dalam menyukseskan pro-
gram vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor
117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek
kesehatan, bantuan sosial dan
penyelamatan ekonomi di daerah masing-
masing terutama UMKM, baik mikro
maupun ultra mikro.

“Kepala daerah memiliki peran penting
dalam menyukseskan pelaksanaan
vaksinasi Covid-19, terutama melalui
penyediaan anggaran dalam APBD untuk
mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-
19 di daerah masing-masing,” kata Hudori
dalam keterangannya, Jumat (22/1).

Hudori menyampaikan, dalam
pelaksanaan vaksinasi, Pemda Provinsi
dan Kabupaten/Kota juga dapat
memberikan dukungan dalam hal
penyediaan tenaga kesehatan, tempat
vaksinasi, logistik/transportasi, gudang
dan alat penyimpanan vaksin termasuk
buffer persediaan/stock piling, keamanan
dan sosialisasi serta menggerakkan
masyarakat.

Kemudian, Pemda Provinsi dan
Kabupaten/Kota juga diharapkan dapat
melakukan pemantauan dan
penanggulangan kejadian ikutan pasca
vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes
dan BPOM.

“Jadi penanganan Covid-19 itu saya
ingin garis bawahi kepada teman-teman
Sekda, ini tidak bisa dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi tetapi juga harus
dilakukan secara bersama-sama, baik
pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ucap
Hudori.

Hudori menekankan agar Pemda terus
mengoptimalkan penanganan Covid-19
sesuai dengan kebijakan pemerintah
pusat. Hal ini untuk memastikan
keterpaduan program dan kegiatan
penanganan Covid-19 sampai pada level
pemerintahan terdepan yaitu desa dan

Kepala Daerah
Punya Peran

Penting Sukseskan
Program Vaksinasi

kelurahan.
Dia menegaakan,

Kemendagri bersama
dengan Kementerian/
Lembaga terkait terus
berkoordinasi dalam upaya
mendorong pemerintah
daerah dalam hal realisasi
APBD 2021 guna pena-
nganan Covid-19 dan
peningkatan stimulus eko-
nomi di daerah.

“Agar pandemi dapat
tertangani dengan baik
sekaligus pertumbuhan
ekonomi juga berjalan
sesuai dengan yang
diharapkan,” pungkas-
nya.[jawapos]
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2020 RS Wisma Atlet telah menambah 90 ruang
rawat menengah, 27 ruang HCU, dan 12 ruangan
ICU untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Namun apabila jumlah kasus positif Covid-19
semakin meningkat, Tjahja mengatakan akan
melakukan penambahan ruangan rawat lebih
banyak.

’’Apabila kasus terus meningkat, kita akan
menyiapkan Wisma Atlet Pademanagan di Tower
8, 9, dan 10,’’ kata Tjahja. Dia menyebut
perlengakapan peralatan untuk ruang perawatan
termasuk HCU dan ICU pun sudah disiapkan
untuk gedung Wisma Atlet Pademangan.

Untuk saat ini jumlah personel yang bertugas
di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet sebanyak
2.600 orang dengan rincian 2.300 tenaga
kesehatan dan 300 orang tenaga nonkesehatan.

Tjahja menyebut SDM kesehatan merupakan
salah satu yang diwaspadai mengingat
ketersediaan dan keterbatasan personel yang
ada. ’’Tenaga kesehatan kita tetap minta ke
Kementerian Kesehatan untuk menambah. Akan
tetap ditingkatkan sesuai dengan jumlah
peningkatan kasus,’’ kata Tjahja.

Dia juga mengatakan sebagian besar tenaga
kesehatan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet
sudah divaksinasi. Tjahja menyebut hingga tiga
minggu ke depan vaksinasi akan terus dilakukan
kepada tenaga kesehatan bekerja sama dengan
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (jawapos)

Jakarta, BI - Jumlah keterisian
tempat tidur perawatan Rumah Sakit
Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta
sudah melebihi 80 persen akibat terus
melonjaknya kasus Covid-19 dari hari
ke hari.

’’Di Wisma Atlet kapasitasnya
sudah melebihi 80 persen per hari ini,”
kata Komandan Lapangan RS Darurat
Covid-19 Wisma Atlet Kol Laut (K) dr
Tjahja Nurrobi dalam keterangannya
pada bincang-bincang mengenai
kesiapan rumah sakit yang dipantau di
Jakarta, Jumat (22/1), seperti dikutip
dari Antara.

Dia mengungkapkan, penambahan
pasien kasus baru di RSDC Wisma

Atlet pada Kamis (21/1) malam
sebanyak 350 orang, sementara yang
keluar atau telah berhasil pulih hanya
185 orang.

Untuk diketahui, saat ini RS
Darurat Covid-19 Wisma Atlet sudah
tidak lagi menampung pasien tanpa
gejala dan mulai menyeleksi pasien
yang dirawat dilihat berdasarkan
tingkat keparahan gejala.

Tjahja mengatakan pihaknya sudah
memprediksikan akan ada kenaikan
jumlah kasus pascalibur panjang akir
tahun yang berpengaruh pada
peningkatan keterpakaian tempat tidur
di RS Wisma Atlet.

Oleh karenanya sejak Desember

Jakarta, BI - Pengembangan sektor
infrastruktur menjadi fokus utama
pemerintahan Presiden Jokowi guna
meningkatkan daya saing Indonesia dalam
menarik investasi. Salah satunya di sektor
transportasi, yakni pengembangan kereta
cepat.

Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi mengatakan bahwa pembangunan
infrastruktur di sektor transportasi harus
mampu menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi.

Selain itu mempermudah akses ke
kawasan wisata. “Saat ini kapasitas
layanan jalan semakin terbatas, namun
keterbatasan ini dapat dijawab oleh moda
transportasi kereta api,” ujar Budi di
Jakarta, Jumat (22/1).

Saat ini perkembangan perkeretaapian
di dunia sangat pesat, dan hal ini
berpengaruh terhadap perkembangan
teknologi perkeretaapian di Indonesia.
Banyaknya transfer teknologi
perkeretaapian dari luar negeri untuk
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Kereta Api
Harus Bisa

Jadi Pendukung
Akses Wisata



Hong Kong, BI - Bagi pengusaha pemula tentu
saja akan sangat sulit untuk bisa langsung
berhasil, oleh karena itu banyak perintis usaha
yang memulai usahanya dengan cara  bergabung
dengan perusahaan yang sudah besar yang sudah
jelas eksis dengan franchise..

Pada dasarnya, bisnis franchise sudah
populer di Indonesia sejak lama. Selain
menghasilkan keuntungan yang cukup besar,
untuk memulainya pun kamu tidak perlu
mengeluarkan dana besar, seperti memulai usaha
dari 0. Jika kamu tertarik untuk memulai bisnis
franchise, alangkah lebih baik jika kamu
mengetahui beberapa tips memulai usaha fran-
chise berikut ini:

1. Tips Memulai Usaha Franchise
Untuk memulai bisnis franchise, kamu tidak

hanya perlu mengetahui apa saja daftar bisnis
franchise yang menguntungkan.

Melainkan, kamu juga perlu mengetahui apa
saja tips memulai usaha franchise yang
menguntungkan. Maka dari itu, yuk simak
ulasannya di bawah ini.

2. Teliti dalam Memilih Jenis Franchise
Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk

memulai bisnis franchise adalah memilih jenis
franchise dengan teliti. Sebab, banyak sekali
penipuan-penipuan dengan kedok franchise.

Pastikan terlebih dahulu bahwa jenis dan
produk franchise yang akan kamu jalani sudah
terpercaya. Kamu bisa mengetahuinya dengan
mencari informasi melalui internet atau pun ke
kerabat dekat.

Dengan begitu, kamu akan mengetahui bisnis
franchise mana saja yang terpercaya dan
memiliki reputasi baik.

3. Sesuaikan dengan Passion
Dalam memulai bisnis franchise, kamu

memiliki kebebasan memilih jenis franchise apa
saja yang ingin dijalankan.

Tetapi, alangkah lebih baik jika kamu memilih
jenis franchise yang sesuai dengan passion dan
keahlian mu.

Hal tersebut akan memudahkan mu dalam
menjalankan bisnis
franchise, karena bis-
nis tersebut adalah
jenis bisnis yang
kamu suka dan
kuasai.

Selain itu, kamu
juga semakin bersemangat
dan tidak mudah menyerah ketika
memecahkan suatu masa-
lah.

Memilih bisnis fran-
chise sesuai dengan minat
dan keahlian, akan me-
ningkatkan potensi keber-
hasilan usaha.

Untuk itu, ketahui dahulu apa
minat dan keahlian mu. Jika
kamu mempunyai kemampuan
memasak, maka kamu bisa
menggeluti bisnis franchise
makanan.

4. Mencari Lokasi yang Strategis
Tips memulai usaha franchise yang ketiga

adalah mencari lokasi usaha yang strategis. Di
mana, lokasi menjadi sebuah jalan menuju pintu
kesuksesan usaha franchise mu.

Maka dari itu, pastikan kamu memilih lokasi
usaha di tempat yang ramai atau yang sering
d ikun jung i
banyak or-
ang, seperti
di daerah
sekitar uni-
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Bisnis Franchise yang Menguntungkan

maka kamu akan mendapatkan omzet sebesar
Rp19,5 juta.

3. Apotek K24
Bisnis apotik  memiliki peluang keber-

hasilan yang cukup besar, pasalnya obat-
obatan menjadi salah satu kebutuhan manusia
yang dibutuhkan kapan pun tanpa mengenal
waktu.

Melihat fenomena tersebut, akhirnya
pendiri sekaligus pemilik Apotek K24, Gideon
Hartono menjadikan apotek ini sebagai fran-
chise pada 2005.

Dan hingga kini, franchise Apotek K24
sudah tersebar di seluruh Indonesia dan Timor
Leste dengan jumlah gerai sebanyak 370.

potek K24 yang memiliki kepanjangan
Komplit 24jam ini, membuka harga untuk fran-
chise berkisar Rp970 juta.

Dengan harga tersebut, kamu sudah
mendapatkan stok obat-obatan, sewa
bangunan untuk satu tahun, modal kerja untuk
tiga bulan, interior, renovasi bangunan,
pelatihan karyawan, sistem IT, perizinan
operasional dan sebagainya.

Harga tersebut juga sudah termasuk biaya
untuk franchise fee. Hanya saja, kamu perlu
membayar biaya awal franchise sebesar
Rp110 juta untuk enam bulan. Tentunya, biaya
tersebut diluar dari biaya franchise sebesar
Rp970 juta tersebut.

Satu hal yang perlu kamu ketahui selaku
franchise yaitu akan ada franchise fee setia
bulannya sebesar 1,5% dari omzet per
bulan. Jika menghitung balik modal,

biasanya modal akan balik dalam jangka
waktu tiga tahun.

Namun, hal tersebut bukan berarti jika
penjualan gerai mu dapat mencapai target
lebih cepat, maka kamu juga akan balik modal
lebih cepat dari jangka waktu yang sudah
ditentukan.

Contoh Bisnis Franchice
1. Indomaret
Toko retail yang satu ini mungkin sering

kamu jumpai di pinggir jalan atau pun di sekitar
daerah tempat kamu tinggal.

Banyaknya orang yang mengambil
Indomaret sebagai bisnis franchise, karena
Indomaret menyediakan peralatan lengkap
kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari
sabun hingga beragam jenis makanan dan
minuman tersedia di Indomaret.

Untuk kamu yang ingin franchise Indomaret,
ada baiknya kamu mempersiapkan modal
sebesar Rp394 juta.

Harga tersebut merupakan modal minimal
yang harus kamu miliki. Selain modal, tentu
kamu juga harus memenuhi beberapa syarat
dan ketentuan yang diberikan pihak
Indomaret.

Beberapa syarat tersebut di
antaranya, yaitu kamu selaku franchi-
see harus berkewarganegaraan Indonesia,
memiliki tujuan serta fokus yang jelas untuk
mengembangkan bisnis franchise Indomaret
dan sudah mengantongi izin lokasi yang akan
dijadikan tempat usaha.

Jika mengambil franchise ini, kamu tidak
perlu bersusah payah melakukan promosi,
sebab brand yang satu ini sudah terkenal di
masyarakat.

Hanya saja, kamu memiliki banyak
pesaing, karena gerainya yang sudah
tersebar dimana-mana.

2. Kebab Baba Rafi
Kebab Baba Rafi sudah memiliki fran-

chise lebih dari 1300 outlet yang tersebar di
tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan
Filipina.

Sebagai pioneer dari bisnis franchise jenis
kebab, Baba Rafi menawarkan modal awal
sebesar Rp75 juta untuk para franchisee.

Dengan modal tersebut, kamu akan
mendapatkan kedai berbentuk gerobak,
kontainer, karyawan hingga dicarikan lokasi
berjualan yang strategis.

Kamu tidak perlu khawatir untuk memulai
bisnis franchise Kebab Baba Rafi, sebab kamu
akan mendapatkan penghasilan minimal setiap
harinya sebesar Rp650.000,-.

Jika diakumulasikan selama satu bulan, Apa saja keuntungan yang bisa di dapatkan
dari bisnis franchise.
1. Kamu bisa memulai bisnis dengan cepat
2. Lebih menghemat waktu
3. Sudah memiliki Standard Operating Pro-
cedure (SOP) yang telah ditetapkan
franchisor
4. Sudah memiliki merek
5. Mengeluarkan lebih sedikit modal, apabila
dibandingkan dengan pengalaman, waktu dan
biaya franchisor dalam mengembangkan
usahanya
6. Biasanya promosi sudah dilakukan oleh
franchisor
7. Penentuan lokasi dilakukan atas dasar ilmu
dan pengalaman franchisor
8. Birokrasi serta perizinan sudah selesai
dilakukan
9. Memiliki manajemen yang solid
10. Memiliki dan menyediakan pelatihan SDM
11. Kemungkinan resiko yang terjadi tidak
terlalu besar
Pihak franchisor memiliki ilmu dan
pengetahuan yang akan dibagi kepada calon
franchisee
12. Keamanan bisnis terjamin
13. Relasi bisnis menjadi lebih luas

Keuntungan
Bisnis Franchise

versitas atau pun kostan mahasiswa.

5. Persiapkan Modal
Modal menjadi hal utama yang harus kamu

miliki dan persiapkan. Pasalnya, modal yang
dibutuhkan oleh setiap bisnis franchise sangat
beragam, tergantung dari jenis franchise dan

produk yang kamu ambil.
Namun, satu hal yang perlu kamu ketahui

adalah modal tidak menjadi faktor penentu
kesuksesan bisnis franchise.

Sebab, yang menjadi faktor penentu
kesuksesan bisnis franchise adalah kreativitas

dan inovasi dari pemilik
bisnis franchise.

Namun modal tetap
menjadi hal utama yang
harus kamu miliki dan
persiapkan. Dengan cata-

tan, bisnis franchise yang kamu pilih
sesuai dengan kemampuan finansial mu.

6. Pelajari Calon Bisnis Franchise
Tips memulai usaha franchise yang

terakhir adalah mempelajari calon bisnis
franchise yang akan kamu jalani. Di mana,

asal usul, detail, sistem pembayaran hingga
sistem bisnis produk franchise menjadi hal
krusial yang perlu kamu ketahui.

Sebab, setiap perusahaan penyedia fran-
chise tentu memiliki Standard Operational Pro-
duction (SOP) masing-masing. Hal tersebut
dilakukan untuk menjaga kualitas produknya

agar selalu terjaga dengan baik.[*]



Singkawang, BI - Di Singkawang, ada tradisi
unik untuk merayakan Cap Go Meh, yaitu pawai
Tatung. Tatung merupakan sosok manusia yang

Tatung di Acara Cap Go Meh
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menurut kepercayaan sedang
dirasuki oleh roh dewa. Kata
Tatung berasal dari bahasa
Hakka, yang artinya roh dewa.

Pawai Tatung ini bukanlah
pawai pada umumnya, tapi Tatung
menunjukkan aksi-aksi yang
sangat ekstrem. Para Tatung
akan rela menusuk tubuh mereka
dengan benda-benda tajam.
Tradisi ini sudah dilakukan sejak
ratusan bahkan ribuan tahun yang
lalu. Seseorang yang menjadi
Tatung sudah ditakdirkan sejak
lahir, bisa dibilang mereka sudah
mendapat ‘panggilan’. Ketika
sudah terpilih, mereka nggak bisa
menolak ketika ‘panggilan’ itu
sudah tiba.

Sebelum memulai aksinya, orang-orang yang
terpilih menjadi Tatung ini harus menjalankan
ritual puasa dan nggak boleh mengonsumsi

daging. Puasa ini harus dilakukan pada tanggal
satu dan 15 setiap bulannya, berdasarkan pe-
nanggalan Tionghoa.

Apabila orang tersebut nggak menjalankan

Hong Kong, BI - Tradisi unik
bakar tongkang merupakan bdaya
turun temurun yang  melegenda
bagi masyarakat Tionghoa di
Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau.

Tradisi tersebut sarat akan
budaya Tionghoa yang melekat
sejak ratusan tahun lalu dan
menjadi salah satu wisata andalan
Bumi Lancang Kuning. Awalnya,
transmigrasi masyarakat Tionghoa
ke Riau menjadi asal mula adanya
budaya tersebut.

Seperti biasa, Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau akan kembali menggelar Fes-
tival Bakar Tongkang. Agenda
tahunan tersebut berlangsung di
Bagansiapi-api 17-19 Juni 2019
mendatang.

Ritual Bakar Tongkang adalah ritual tahunan
masyarakat di Bagansiapiapi yang telah terkenal
di mancanegara dan masuk dalam kalender visit
Indonesia. Setiap tahun, festival ini mampu
menyedot wisatawan dari negara Malaysia,
Singapura, Thailand, Taiwan hingga Tiongkok
Daratan. Kini even tahunan ini gencar
dipromosikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir sebagai sumber pariwisata.

Acara Bakar Tongkang dilaksanakan pada

setiap tahun pada hari ke-16 bulan ke-5 menurut
kalender China. Tradisi yang juga dikenal
sebagai Go Gek Cap Lak ditandai dengan aksi
membakar replika kapal tradisional Tiongkok
sebagai puncak festival.

Sejarahnya perayaan tersebut bermula dari
tuntutan kualitas hidup yang lebih baik lagi,
sekelompok orang Tionghoa dari Provinsi Fujian,
China merantau menyeberangi lautan dengan
kapal kayu. Dalam kebimbangan kehilangan arah,
mereka berdoa ke Dewa Kie Ong Ya agar kiranya
dapat diberikan penuntun arah menuju daratan.

Tak lama kemudian, pada keheningan malam
tiba-tiba mereka melihat adanya cahaya yang
samar-samar. Dengan berpikiran di mana ada
api disitulah ada daratan dan kehidupan, akhirnya
mereka mengikuti arah cahaya tersebut, hingga
tibalah mereka di daratan Selat Malaka.

Awalnya, ada 3 kapal tongkang dalam
ekspedisi. Namun hanya satu kapal yang
mencapai pantai Sumatra. Dipimpin oleh Ang Mie
Kui, kapal berhasil tiba di pantai Riau karena
mengikuti kunang-kunang yang oleh warga lokal
dikenal sebagai ‘siapi-api’, ini juga yang menjadi
dasar asal mula nama daerah tersebut.

Setiba didaratan pesisir itu, pelancong dari
China tersebut lantas memutuskan untuk menetap
di sini dan bersumpah tidak akan kembali ke
tanah air mereka. Para migran ini pun membakar
tongkangnya dan berjanji untuk mengembangkan
diri di kota yang berjulukan Hong Kong Van
Andalas.

Untuk tradisi bakar tongkang itu sendiri
diyakini sudah ada sejak tahun 1826. [bi]

Berita Indonesia -
Meskipun hampir setiap or-
ang selalu ingin terlihat
cantik dan menarik, faktor
untuk terlihat cantik dan
menarik sangatlah relatif
bagi setiap orang, komunitas
masyarakat dan suatu
daerah.

Beberapa orang merasa
lebih cantik dengan kulit
yang cerah, beberapa orang
lainnya merasa lebih cantik
dengan kulit yang lebih
gelap.

Tidak ada yang menjadi
patokan benar atau salah untuk semua kriteria
itu. Setiap orang bebas menentukan kriteria
kecantikan diri sendiri dan bagaimana ia
merasa agar terlihat lebih cantik dan menarik.

Lalu ada yang menarik mengenai simbol
kecantikan di suatu daerah di Indonesia,  gigi
runcing adalah simbol kecantikan bagi Suku
Mentawai.

Suku ini menghuni empat pulau besar di
Sumatera yakni Siberut, Pagai Utara, Pagai
Selatan dan Sipora dan umumnya tinggal di
kampung pinggiran pantai atau sungai.

Suku Mentawai memiliki beberapa tradisi
kebudayaan yang berhubungan dengan tubuh.
Di antaranya adalah tradisi seni merajah tubuh
(titi).

Seni merajah tubuh atau yang lebih mudah
dikenal sebagai tato adalah tradisi yang sudah
lama dilakukan secara turun temurun dan
dilakukan oleh para lelaki dewasa Suku
Mentawai.

Simbol Kecantikan Suku Mentawai

Tradisi lainnya yang tidak kalah
menyakitkan adalah tradisi kerik gigi agar gigi
menjadi runcing yang dilakukan oleh para
perempuan Suku Mentawai. Suku Mentawai
gemar melakukan praktik meruncingkan gigi
untuk memperindah penampilan.

Masyarakat Mentawai percaya bahwa
wanita yang beranjak dewasa akan terlihat
lebih cantik jika memiliki gigi yang runcing.
Tradisi ini juga dilakukan dengan
kepercayaan agar jiwa mereka dipenuhi
kebahagiaan dan kedamaian jiwa.

Tradisi ini juga sudah dilakukan sudah
sejak lama dan diturunkan terus menerus
kepada generasi paling baru Suku Mentawai.

Untuk melakukan hal ini, para wanita
Suku Mentawai harus dapat menahan sakit
yang tidak sebentar ketika gigi mereka
diruncingkan. Waktu meruncingkannya juga
cukup lama karena gigi yang diruncingkan
tidak hanya satu melainkan 23 gigi.

Dalam prosesnya
tidak menggunakan bius.
Hanya menggunakan alat
yang terbuat dari besi atau
kayu yang sudah diasah
hingga tajam.

Untuk menahan rasa
sakit, para wanita Suku
Mentawai biasanya meng-
gigit pisang hijau yang
masih mentah dan keras.

Proses peruncingan
satu gigi biasanya dila-
kukan selama 30 menit
tanpa istirahat. [bi]

TTTTTradisi Bakar radisi Bakar radisi Bakar radisi Bakar radisi Bakar TTTTTongkang di Rongkang di Rongkang di Rongkang di Rongkang di Riauiauiauiauiau

ritual puasa, maka saat melakukan atraksi pawai
Tatung, ia akan celaka.

Tradisi Tatung di Tiongkok memang sudah
jarang dilakukan. Namun di Indonesia,
tradisi ini masih dilakukan secara ru-
tin pada perayaan Cap Go Meh
di Singkawang.[bi]
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SEMARAPURA, BI - Dinas
Pendidikan Kabupaten Klungkung
mencatat ada sebanyak 4.994 or-
ang warga Klungkung buta aksara
di tahun 2015. Setelah melalui pro-
gram pemberantasan, kini
Klungkung masih mengoleksi 1.614
orang.

“Jumlah buta aksara di Keca-
matan Banjarangkan sebanyak 390
orang, Klungkung sebanyak 878
orang, Kecamatan Dawan sebanyak
1.019 orang. Yang terbanyak berada
di Kecamatan Nusa Penida
sebanyak 2.311 orang,” beber
Kepala Dinas Pendidikan Kabu-
paten Klungkung, I Ketut Sujana,
Kamis (21/1).

Sujana pun menjelaskan, warga
buta aksara di Klungkung didominasi kaum wanita
lantaran ada pandangan bahwa perempuan tidak
perlu bersekolah pada saat itu. Berdasarkan

Klungkung Masih Koleksi 1.614
Orang Buta Aksara

Satpas Polres Pasuruan Terapkan Prokes Ketat
BANGIL, BI - Protokol kesehatan ketat

diterapkan Satpas Polres Pasuruan.
Langkah ini dilakukan, untuk mencegah
munculnya kluster baru pada pelayanan
publik di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pengetatan protokol kesehatan pada
layanan penerbitan SIM di Satpas Polres
Pasuruan, diberlakukan dengan
menekankan penerapan 5 M. Selain
mengurangi mobilisasi, mengurangi
kerumunan, memakai masker, mencuci
tangan juga dengan menjaga jarak.

Kasatlantas Polres Pasuruan, AKP
Andhika Mizaldy Lubis menguraikan,

penerapan protokol kesehatan, sebenarnya
sudah dilakukan. Namun, seiring kebijakan
PPKM, penerapan protokol kesehatan,
semakin diperketat.

Tujuannya tak lain, untuk mencegah
penyebaran Covid-19. “Khususnya, klaster
baru, dalam pelayanan publik,” sampainya.

Beberapa hal dilakukan. Selain
penerapan 5 M, juga membatasi pelayanan
permohonan. “Kami juga menyediakan
sarana penunjang untuk mendukung
pengetatan prokes ini. Seperti penyediaan
sarana cuci tangan hingga ukur suhu badan,
” bebernya. (radarbromo)

perkeretaapian Indonesia sudah cukup
banyak.

Namun tentunya hal ini harus diimbangi
dengan transfer ilmu pengetahuan ke
sumber daya manusia yang ada.
“Perkembangan tersebut tentunya harus
didukung oleh SDM yang handal dan
memiliki kompetensi nasional dan
internasional,” ujar Budi.

Lebih lanjut mantan Dirut PT Angkasa
Pura II ini menambahkan bahwa kerjasama
antar penyedia jasa dalam menyuguhkan
layanan terbaik dengan harga yang
kompetitif menjadi faktor kunci. Pemerintah
akan menyiapkan ekosistem yang kondusif
bagi para inovator termasuk insentif dan
dukungan yang memadai untuk memper-
cepat inovasi dalam bidang transportasi
umumnya dan perkeretaapian khususnya.

“Untuk meningkatkan daya saing produk
nasional yang harus didukung oleh sumber
daya manusia yang profesional, tanggap
dengan perkembangan teknologi dan
kondisi sosial masyarakat,” beber Kepala
Badan Litbang Perhubungan Umiyatun
Hayati Triastuti.

Sebuah forum seperti National Railway
Center (NRC) dapat menjadi center of ex-
cellence antara perguruan tinggi,
pemerintah, Lembaga penelitian,
pemerintah dan perusahaan swasta,
asosiasi, dan Lembaga internasional.
Selain itu, NRC diharapkan dapat menjadi
wadah kerjasama penelitian dengan
jaringan Lembaga penelitian internasional

Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Makjen Sinaga mengatakan untuk dapat
mengembangkan perkeretaapian nasional
dibutuhkan beberapa strategi dan kebijakan
pembangunan. Strategi tersebut diantaranya
mengembangkan jaringan pelayanan,
meningkatkan keamanan dan keselamatan,
alih teknologi dan pengembangan industri,
pengembangan SDM perkeretaapian,
pengembangan kelembagaan serta
investasi dan pendanaan.[jawapos]

hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga
buta aksara, mereka juga beralasan enggan
bersekolah karena tempat tinggal yang jauh dari

sekolah. “Apalagi ada warga yang
menuju sekolah hanya bisa
menempuhnya dengan berjalan
kaki sehingga ada keengganan
untuk menuntut ilmu,” terangnya.

Untuk mengentaskan buta
aksara di Kabupaten Klungkung,
berbagai upaya telah dilakukan
melalui program Keaksaraan
Dasar dan Keaksaraan Usaha
Mandiri dengan pengelolaan
APBD dan ABPN. Adapun pro-
gram tersebut telah dimulai sejak
tahun 2015 dengan target
sebanyak 3.380 warga buta
aksara. Kemudian berlanjut pada
tahun 2016 dengan sasaran 770
orang, dan tahun 2017 dengan
sasaran sebanyak 620 orang.

“Sementara tahun 2018, ada sebanyak 700 warga
buta aksara yang mengikuti program tersebut,”
bebernya.

Menurutnya ada berbagai kendala yang
ditemukan dalam mengentaskan buta aksara di
Klungkung. Di antaranya dana penyelenggaraan
yang masih terbatas, komitmen calon peserta
belajar masih rendah, dan motivasi belajar yang
masih rendah. Selain itu adanya wabah virus
korona di tahun 2019 membuta program
pengentasan buta aksara itu belum bisa
diselenggara.

“Meski begitu jumlah buta aksara
berdasarkan data tahun 2015 yang sebanyak
1.614 orang tersebut ditargetkan tuntas tahun
2023 mendatang,” tandasnya.(radarbali/jawapos)

Mason Hung Chung-hing, manajer umum dewan
untuk acara dan pengembangan produk,
mengatakan pada briefing online hari Kamis [21/
1] bahwa Tahun Baru Imlek tiga minggu, bertajuk
“Fortunes at Home”, akan menampilkan produk
crossover dengan merek lokal dan merek baru
tradisional.

Beberapa produk termasuk permen teh herbal
buatan tangan yang dibuat bersama oleh merek

telah dicuri dihari yang sama ketika mereka
mencuri. Mereka akan menggunakan kartu
kredit untuk membeli barang – barang
mewah, seperti ponsel dan tas tangan mahal
lalu menjualnya kembali dengan tunai.

Polisi juga menangkap pelaku
pencurian kartu kredit di kawasan wisata
daerah Tsim Sha Tsui dengan bantuan
rekaman kamera, mereka terdiri dari dua
pria berusia 48 dan 54, serta seorang
wanita, 49 tahun pada hari Selasa [19/1].

Dalam operasi tersebut, polisi juga
menyita barang-barang termasuk tas
mewah yang diduga dibeli dengan kartu
kredit curian tersebut.

Polisi juga sedang menyelidiki apakah
geng tersebut berada di balik kasus serupa
lainnya di seluruh kota.[bi]

>> PARADE MALAM ...DARI HLM  22

>> LOKER GANTI JADI ...DARI HLM  22

>> KERETA API HARUS ...DARI HLM  16

Kung Lee Sugar Cane Drink yang berusia 70
tahun dan pembuat manisan Spanyol Papabubble
mulai dari HK $ 108 per set.

Pembeli juga dapat memesan ayam Fu Gui,
diisi dengan beras ketan, dari The Legacy House
di Rosewood Hong Kong untuk dibawa pulang
dengan harga HK $ 1.388.

Untuk penawaran offline-nya, mereka yang
lahir di Tahun Tikus, atau Tahun Kerbau, dapat
menikmati tiket sky pass di Peak Tram kota
dengan harga diskon HK $ 28, dikurangi dari
HK $ 99.[bi]

SLEMAN, BI - Bupati Sleman, Daerah
Istimewa Yogayakarta (DIY) Sri Purnomo telah
mengumumkan dirinya positif tertulari Covid-19.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman
langsung melakukan rapid test dan swab antigen
kepada pegawai Sekretariat Daerah (Setda)
Sleman, maupun Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman.

Tidak hanya pegawai di jajaran Setda dan
Disdukcapil Sleman, sejumlah awak media yang
biasa meliput kegiatan Bupati Sri Purnomo juga
dites cepat dan swab antigen.

“Kegiatan swab antigen ini sebagai upaya
tindak lanjut pencegahan penyebaran Covid-19,”
kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sleman Harda Kiswaya, Jumat (22/1).

Menurut Harda, swab test itu dilakukan
sebagai upaya tracing bagi pegawai Setda
maupun awak media yang biasa melakukan
peliputan di sana.

“Mengingat Bupati Sleman Sri Purnomo telah
mengumumkan dirinya dinyatakan positif Covid-
19, dan juga (untuk) tracing pegawai Dukcapil
Sleman,” katanya.

Menurutnya, tes ini perlu
dilakukan mengingat sudah ada
beberapa staf di Disdukcapil Sleman
yang tertulari Covid-19.  “Sehingga
ini perlu dilakukan tracing agar
diketahui penyebaran Covid-19 di
sekitar Dukcapil,” ungkapnya. Harda
mengatakan penyelenggaraan swab
antigen dan rapid tes tersebut diikuti
138 orang.[jpnn]

Bupati Sleman Positif Covid-19,
Pemkab Swab Test Pegawai
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Hong Kong, BI - Rambut menjadi kering jika
kulit kepala tidak memproduksi cukup sebum.
Sebum merupakan minyak alami yang diproduksi
oleh kulit kepala. Fungsinya untuk menjaga
rambut tetap lembap dan lembut, sehingga tidak
mudah kusut. Kondisi kusut disebabkan oleh
gesekan antara helaian rambut yang kurang
terlumasi minyak.

Rambut yang tebal, bergelombang, atau
keriting cenderung lebih kering sehingga lebih
mudah kusut. Semakin keriting struktur rambut,
semakin besar pula potensi keringnya. Hal ini
karena sebum lebih sulit
menempel pada batang rambut
yang keriting.

Berbeda dengan
rambut keriting, sebum
pada rambut lurus lebih
mudah menempel di
batang rambut.
N a m u n
kelemahannya,
rambut lurus
l e b i h
mudah

t e r l i h a t
l e p e k
sehingga harus
lebih sering dicuci.
[bi]

Penyebab Rambut Keriting Mudah Kusut

2. Gunakan sampo hanya pada kulit kepala
Ujung rambut adalah bagian rambut yang pal-

ing jauh dari kulit kepala. Tak heran jika bagian
ini lebih mudah kering dan menjadi bercabang.

Agar rambut tidak menjadi semakin kering,
oleskan sampo hanya pada akar rambut.
Selanjutnya, bersihkan ujung rambut saat
membilas sampo dengan air bersih.

3. Pilih sampo yang sesuai dengan tipe rambut
Kebanyakan sampo yang dijual di pasaran

mengandung detergen sebagai bahan pembersih
utama. Detergen bekerja dengan cara mengikat

kotoran dan sebum, namun zat ini
dapat merusak rambut.

Agar rambut keriting tidak mudah
kusut, pilihlah sampo tanpa kan-
dungan detergen sebagai cara
merawat rambut keriting. Sampo
nondetergen biasanya mencan-
tumkan keterangan ‘bebas sulfat atau
bebas SLS’ pada label komposisi.

4. Selalu gunakan conditioner
(pelembap)

Conditioner membantu mengem-
balikan kelembapan dan kelembutan
rambut usai penggunaan sampo.
Gunakan conditioner dari batang
sampai ujung rambut, lalu diamkan

selama beberapa saat. Pilih conditioner yang
mengandung vitamin E atau shea butter agar
rambut keriting tidak cepat kusut.

5. Keringkan dengan lembut
Mengeringkan rambut dengan cara meng-

gosok-gosokkan handuk pada kulit kepala
justru membuat rambut jadi mudah kusut dan
rentan patah. Keringkan rambut meng-
gunakan handuk katun dengan cara ditekan-
tekan agar menyerap kelebihan air.
Selanjutnya, sisir secara perlahan agar
rambut tidak mudah rontok.[*]

Cara Merawat Rambut Keriting

11. DIY/Hacks
Bicara tentang kreativitas, video-video

seperti Do It Yourself (DIY) dan Hacks
memiliki peminat yang amat banyak. Apalagi,
jika kamu kaitkan dengan keterampilanmu
yang ingin diketahui banyak orang. Lewat
video ini, kamu bisa mengedukasi subscriber
dan penontonmu juga lho! Tentunya, dengan
menawarkan value yang besar, video-video
seperti ini selalu banyak ditonton!

12. Tutorial
Yang selanjutnya adalah video tutorial.

Mulai dari cara membuat suatu makeup
looks, merakit Gundam, bermain game, atau
apa pun yang memiliki langkah spesifik dan
sudah kamu kuasai bisa menjadi sebuah
konten video tutorial yang menarik! Jangan
lupa untuk memberi judul yang juga spesifik,
agar lewat search engine YouTube, videomu
dapat terbaca dan ditonton oleh orang yang
membutuhkan bantuan tentang suatu tahapan
ya!

13. Webinar/ Presentation
Edukasi merupakan sebuah konten

video yang tidak mudah dilakukan,
mungkin karena kamu membutuhkan
bahan yang harus kamu persiapkan
dengan matang terlebih dahulu. Untuk
itu, bentuk video Webinar atau Web
Seminar tidak bisa dilakukan dengan
spontan. Namun, jika dipersiapkan
dengan baik, value yang ditawarkan ke
penonton juga pasti akan besar!

14. Q & A
Untuk berinteraksi lebih dengan sub-

scriber atau penonton setiamu, kamu bisa
menggabungkan engagement dari dua (atau
lebih) media sosial dalam penggarapan video
Question and Answer ini.

Jadi, tahapan yang perlu kamu lakukan
adalah melempar sebuah pertanyaan di media
sosial lain seperti Instagram, Twitter atau
Facebook untuk para followers-mu di platform
tersebut. Baru setelah itu, kamu bisa menjawab
semuanya lewat sebuah video Q & A!

Jangan lupa untuk mencantumkan nama
orang yang bertanya, karena mereka pasti akan
lebih mengapresiasinya.

15. Parody videos
Nah, yang terakhir adalah video parodi.

Jika kamu tertarik untuk membuat respon dari
sebuah video, pilihan lainnya selain membuat
video reaksi adalah untuk menggarap video
parodi.

Dengan menyelipkan banyak lelucon di
dalam video ini, kamu bisa berkreasi dan
membuatnya lewat versimu sendiri.
Persiapannya memang cukup rumit, namun,
dalam YouTube, tidak ada yang tidak mungkin!
Selamat mencoba.[*]
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Membuat Channel Personal
1. Sign in ke YouTube di komputer/mobile site
2. Klik profile picture Anda > Your Channel
3. Anda akan diminta untuk membuat channel
4. Check detail dan konfirmasi untuk membuat chan-
nel Anda Membuat Channel dengan Bisnis atau
Nama Lain Anda bisa menghubungkan channel ke
Brand Account jika ingin menggunakan nama yang
berbeda di YouTube dari akun Google Anda.

Berikut ini cara yang bisa diikuti:
1. Sign in ke YouTube di komputer atau mobile
    site

2. Pergi ke Channel List
3. Pilih untuk membuat channel baru atau
menggunakan Brand Account yang sudah ada. Buat
channel dengan mengklik Create a new channel.
Lalu, create YouTube channel for a Brand Account
yang sudah Anda kelola dengan memilih Brand
Account dari list.

Jika Brand Account sudah mempunyai chan-
nel, Anda tidak dapat membuat yang baru. Jika
memilih Brand Account dari list, Anda akan
dialihkan ke channel tersebut.

4. Isi detail nama channel baru Anda. Lalu, klik
Create. Ini akan membuat Brand Account baru

5. Untuk menambahkan channel manager, ikuti
instruksi untuk mengubah channel owners and
managers.[*]

>> INGIN JADI YOUTUBER...DARI HLM 21

Bedak Bayi Bisa Bikin Awet Lipstik
Hong Kong, BI – Melansir Grivy.com, ada

beberapa trik alias life hack yang bisa kita
gunakan dengan bedak bayi, terutama bagi
para perempuan.

Sampo Kering
Bad hair day

memang jadi satu hal
yang menyebalkan.
Apalagi, jika Anda
b e r e n c a n a
menghadiri event
penting. Nah, untuk
m e m p e r b a i k i
penampilan, Anda
bisa menaburkan
sedikit bedak bayi lalu gosok perlahan.
Adapun tujuannya untuk menghilangkan
minyak dan memberikan volume pada rambut.

Menghilangkan Kilap di Wajah
Kondisi kulit wajah yang berminyak

mungkin bikin Anda minder. Namun, jangan
khawatir. Pasalnya, dengan sedikit usaha

dan tentu saja: bujet—
Anda bisa, kok
mengatasi kilap
berlebih dengan mudah.
Gunakan sedikit bedak
bayi di bagian wajah
yang berminyak—dan
kilap, hilang sudah.

Lipstik Lebih Awet
Aplikasikan lipstik

seperti biasa, lalu
tempelkan tisu wajah di bibir. Bubuhkan
sedikit bedak bayi di area bibir, lalu “timpa”
kembali dengan lipstik.(mrt)

Beda tipe rambut, beda pula
perawatannya. Khusus untuk rambut
keriting, kelembapan rambut harus
dipertahankan karena rambut tipe ini
lebih mudah mengalami masalah
rambut kering. Simak cara merawat
rambut keriting berikut ini:

1. Jangan terlalu sering
keramas

Sampo memang diformu-
lasikan untuk membersihkan

kelebihan minyak dan kulit
kepala. Namun, jika digu-
nakan setiap hari, sampo
dapat menghilangkan
minyak alami rambut se-
hingga membuat rambut menjadi

kering dan rapuh. Rambut keriting
lebih rentan mengalami keke-
ringan, sehingga tidak disarankan
untuk dikeramas setiap hari.

Meski demikian, frekuensi men-
cuci rambut tetap dipengaruhi faktor
lain, misalnya paparan polusi,
melakukan aktivitas yang menge-
luarkan banyak keringat, dan cuaca.
Bila rambut dan kulit kepala sudah
terasa berminyak dan kotor, ini artinya
sudah saatnya untuk mencuci rambut.



Hong Kong, BI – Sebagai usaha marketing
seseorang atau sebuah lembaga sah sah saja
jika ingin mendompleng ketenaran seseorang,
sperti belakangan ini banyak brand memanfa-
atkan kesuksesan film pendek berjudul
Tilik untuk meningkatkan nilai
pemasaran mereka.

Kehadiran pemeran Bu
Tedjo, yang dikenal suka
nyinyir dan bergosip,
banyak dipakai brand jadi
kalimat-kalimat menarik
dan berbau promosi.

Seperti yang pernah
dilakukan akun Insta-
gram Badan Penye-
lenggara Jaminan
Sosial Ketena-
gakerjaan
(BPJSTK),

Bikin Konten Viral Untuk Marketing di MedSos
yang pernah mengunggah ilustrasi Bu Tedjo
dengan kalimat “Dian kan nembe kerjo, wis HP
ne anyar, motore barang yo anyar lho. Lha,
mosok dewek’e durung terdaftar ning
BPJSOSTEK” (Dian kan baru kerja, udah HP
nya baru, motornya juga baru lho. Masa dia

belum terdaftar di BPJSOSTEK).
Kalimat berbahasa Jawa

yang mengandung
sindiran ini
jadi andalan

para pelaku
usaha untuk

mengangkat
brand mereka.

Mulai kuliner
sampai jualan

baju, banyak brand
juga ikut-ikutan

fenomena Bu Tedjo.

Mengapa ini bisa
terjadi?

Menurut Yuswohady,
pengamat branding dan

marketing dari Inventure In-
donesia, dalam strategi mar-

atau takjub.

3. Tentukan Format Konten
Format konten jadi penentu kita dilirik

audiens atau tidak. Tentukan dulu, mau itu
infografis, ilustrasi, atau video.

Namun, Yuswohady menyarankan untuk
memosting video dengan tulisan, bisa juga
dengan caption. Berdasarkan riset, orang lebih
suka konten video dan infografis.

4. Pakai TikTok atau Likee
Tak bisa dimungkiri kalau platform TikTok

juga sudah banyak membantu brand
meningkatkan penjualan.

Yuswohady sepakat akan hal ini, bahkan
dia mengungkapkan TikTok cenderung lebih
mudah membuat konten jadi viral.

Tapi kita dituntut kreatif untuk membuat
konten dalam format video di TikTok. Semakin
kreatif, semakin mudah viral

“Jadi orang pas lihat kontennya pengin
kunjungi Instagram, kenal brand itu, dan nyoba
beli juga. Tapi membuat konten viral itu enggak
mudah, karena di era digital ini, viral hari ini
belum tentu besok (juga viral),” jelas
Yuswohady.(*)
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keting digital bikin konten viral bisa membantu
meningkatkan awareness sebuah brand.

Maka penting bagi pelaku usaha untuk selalu
memantau tren setiap hari untuk membuat
konten viral. Yuswohady bilang, kemungkinan
konten kita enggak viral itu juga bisa saja terjadi.

Katanya, “Susah ya, menebak konten ini bisa
viral atau enggak. Semua itu terjadi spontan. Jadi,
pelaku usaha lebih baik lakukan terus membuat
konten dengan menunggangi fenomena yang ada.
Sampai nanti mereka ketemu sendiri, seperti apa
konten yang cocok dengan mereka,”

Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan saat
membuat konten viral? Tips dari Yuswohady di
bawah ini patut dicoba.

1. Baca Psikologis Masyarakat
Memperhatikan psikologis masyarakat itu

penting untuk membuat konten viral. Misalnya
begini, orang sedang ngomongin resesi, tapi kita
malah membicarakan soal percintaan.
Tentunya, hal ini tidak akan menarik perhatian
audiens.

2. Menyentuh Emosi Audiens
Konten viral juga harus bisa menyentuh

emosi audiens, mau itu marah, sedih, bahagia,

1. Channel Intro
Banyak yang menganggap video intro tidak

begitu penting untuk dibuat menjadi sebuah
konten dalam channel YouTube pribadi. Namun
sebenarnya video intro sangat berguna untuk
memperkenalkan secara singkat tentang chan-
nel yang akan kamu bangun nantinya. Kamu
bisa menempatkannya di bagian HOME akun
YouTube buatanmu.

2. Video Perkenalan
Untuk membuat penonton atau sub-

scriber mengenalmu lebih dalam, maka,
buatlah sebuah video perkenalan yang bisa
membuat para penonton merasa dekat
denganmu.

Video perkenalan ini adalah lanjutan
dan versi lebih panjang dari video channel
intro yang sebelumnya. Di dalam video ini,
kamu bisa bebas bicara dan merangkai
konten tentang segala sesuatu hal yang
akan kamu buat dalam video-videomu di
masa mendatang secara spesifik.

3. Vlog
Vlog atau Video Blog yang menjadi

populer semenjak beberapa tahun lalu ini
selalu berhasil menarik banyak penonton.
Apalagi, jika kamu membuatnya dengan edit-
ing yang baik serta hasil visual akhir yang
menyenangkan untuk ditonton.

Vlog juga biasanya diisi dengan konten-
konten spontan yang biasanya terjadi dalam
hidupmu, atau saat kamu sedang menjalani
sebuah event spesial. Sembari mengaba-
dikannya, sembari membagikan kebahagia-
annya ke penonton!

4. Challenge video
Ada ratusan atau bahkan lebih jenis dari

video challenge yang dapat kamu lakukan.
Untuk mendapatkan inspirasi, kamu bisa lang-
sung mencari sebuah video yang menantang
untukmu dan dekat dengan ketertarikanmu.
Saat ini, video-video seperti Mukbang, Make
up under 100k atau bahkan Try not to laugh

challenge video yang mudah dilakukan ini
sering menjadi pilihan tepat bagi para
YouTuber yang sedang naik daun. Joining the
bandwagon is never bad!

5. Review
Video review atau sebuah video yang

meresensi sesuatu juga menarik dan selalu
dicari. Kali ini, kamu bisa lebih mengerucut

pada ketertarikanmu karena nantinya,
penonton yang melihat videomu bisa jadi
memiliki ketertarikan yang sama denganmu.
Misalnya, sebagai beauty enthusiast, kamu
bisa me-review beberapa produk makeup yang
sedang melejit atau bahkan makeup yang
underatted untuk berbagi inspirasi dan
pengetahuan tentang produk tersebut secara
rinci.

6. Tour Video
Video yang satu ini bisa kamu eksplor

dengan luas. Lewat bentuk tour video, salah
satu video yang selalu ngetren di YouTube ini
bisa membawa para penonton bahkan lebih
dekat lagi dengan kehidupanmu. Berbagai
macam tour video telah dilakukan para
YouTuber kondang seperti house/apartment
tour, working space tour dan room tour.

7.  Haul and Collection Video
Dalam ketertarikan yang sudah kamu pilih,

kamu pastinya sudah mulai mengumpulkan
beberapa hal yang menjadi koleksimu. Nah, di
dalam video ini, kamu bisa menjelaskan dan
menunjukkan pada para penonton soal koleksi
atau barang-barang koleksi yang baru saja kamu
beli. Haul video ini bisa kamu gabungkan dengan
unboxing untuk membagi excitement-nya

membongkar packaging dengan subscriber
dan penontonmu!

8. Reaction Video
Video reaksi banyak disukai oleh para

penonton di YouTube karena relevansinya
yang kuat. Reaction video biasanya dibuat
untuk kamu memberikan reaksi secara
langsung (merekam dirimu sendiri) saat
melihat sebuah video lain di YouTube. Jadi,
di dalam video ini, kamu seharusnya
merespon video lain yang ada dan merekam
segala reaksi spontan yang terjadi.

9. A day in life
Seperti namanya, video ini akan menja-

barkan kehidupanmu sehari-hari dengan cara
merekam seluruh kegiatan yang kamu alami dari
awal hingga akhir. Semacam reality show-mu
sendiri, penonton akan kamu ajak untuk melewati
hari-hari yang biasa kamu lewati dan merasa
dekat dengan kegiatan-kegiatan yang kamu
lakukan.

10. Draw My Life
Bentuk video ini sempat booming beberapa

tahun lalu dan sampai sekarang masih banyak
diminati. Untuk video yang satu ini, kamu ditan-
tang menjadi kreatif dengan menceritakan kisah
hidupmu semenjak kecil lewat gambar-gambar
yang kamu buat. Tidak perlu pandai menggambar,
beberapa YouTuber bahkan berhasil membuat
video ini dengan gambar seadanya namun
berhasil menarik amat banyak jumlah views.

15 Ide Konten Video YouTube Yang Bisa Dicoba

>>  BERSAMBUNG KE HLM  20

Hong Kong, BI - Menjadi Youtuber kini tengah
diganderungi masyarakat. Bukan hanya anak-
anak muda, bahkan orangtua pun tidak sedikit
yang memiliki chanel Youtube.

Bukan sekedar menyalurkan hobi, melalui
Youtube kini bisa menghasilkan uang. Banyak
orang mencoba peruntungan dengan mencoba
menjadi YouTuber.

Ingin mencoba juga menjadi Youtuber tetapi
belum tau cara membuat chanelnya? Membuat
channel YouTube tidak sulit dan mudah sekali
untuk dicoba.

Anda dapat menonton dan menyukai video
dan subscribe channel dengan akun Google.
Namun, tanpa channel YouTube, Anda tidak bisa
tampil di YouTube dan disaksikan banyak orang.

Meskipun memiliki akun Google, Anda perlu
membuat channel YouTube untuk mengunggah
video, berkomentar, atau membuat playlist. Anda
bisa membuat channel YouTube di website
YouTube atau situs seluler.

Jika Anda belum mengetahui cara membuat
channel YouTube, coba ikuti langkah-langkah
berikut ini sebagaimana dirangkum iNews.id dari
laman dukungan Google, Senin (11/1/2021).

Ingin Jadi Youtuber
tapi Tak Punya Chanel,

Ini Caranya

>>  BERSAMBUNG KE HLM  20
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Hong Kong, BI – Berkali – kali dan selalu di
ulang Pusat Kesehatan Pemerintah Hong Kong
dalam memberikan peringatan dan tips dalam
menghadapi cuaca dingin saat pandemi di Hong
Kong.

Peringatan cuaca dingin ekstrem sudah
disiarkan di semua negara yang memiliki 4
iklim sekaligus, terutama di daratan China
dan Hong Kong.

Menurut prediksi badan meteo-
rologi Nasional China akan meng-
alami cuaca terdingin sepanjang
sejarah pada bulan februari 2021
ini, propinsi Guangdong juga
akan menghadapi tahun baru
imlek terdingin pada pandemi
ini.

Seorang juru bicara CHP
mengatakan bahwa cuaca dingin
dapat dengan mudah memicu atau
memperburuk penyakit, terutama di
antara orang tua dan orang yang

Waspadai Cuaca Yang Semakin
Dingin di Hong Kong

menderita penyakit jantung, penyakit
pernapasan, atau penyakit kronis lainnya.

“Orang tua memiliki lebih sedikit lemak
penyekat di bawah kulit mereka untuk
membuat mereka tetap hangat dan

mekanisme kontrol suhu tubuh mereka
mungkin lebih lemah. Tubuh mereka
mungkin tidak dapat merespon
c u a c a dingin dengan tepat,”

kata juru bicara itu.
Beberapa orang

lanjut usia mungkin
mengalami penu-
runan mobilitas,
yang pada

akhirnya dapat
memperlambat

kemampuan mereka
untuk menghasilkan dan
menghemat panas tubuh.

Penyakit kronis, seperti hiper-
tensi, diabetes, dan gangguan

endokrin, dapat mengganggu kesehatan lansia
dan menurunkan laju metabolisme mereka, yang

selanjutnya menyebabkan tubuh
mereka menghasilkan lebih sedikit
panas.

CHP mengingatkan masyarakat,
khususnya para lansia dan
penderita penyakit kronis, untuk
mengambil tindakan pencegahan
berikut:

1. Catat ramalan cuaca.
Kenakan pakaian hangat,
termasuk topi, syal, sarung
tangan dan kaus kaki yang
sesuai.

2. Konsumsi makanan
yang cukup untuk memas-
tikan asupan kalori yang
cukup.

3. Lakukan olahraga
teratur untuk memper-
lancar sirkulasi darah dan

produksi panas.
4. Tetap di lingkungan yang hangat dan hindari

paparan luar ruangan yang lama.
5. Gunakan pemanas dengan hati-hati dan

pertahankan ventilasi dalam ruangan yang
memadai

Hal lain yang tak kalah penting adalah
minum minuman yang hangat, oleh karena itu
kita harus tetap sedia selalu air panas atau
hangat dalam “termos botol stainless steel
berlogo urung garuda’ yang disertai oleh digi-
tal indikasin kehangatan air yang ada
didalamnya.

Botol air antikarat ini sudah banyak dipakai
oleh orang Indonesia karena berkualitas dan
ringan dibawa kemana-mana,bagi yang berminat
silahkan hubungi 9435-5118. [adv]

Pandemi, Pameran Bunga Imlek Tetap Digelar
Hong Kong, BI - Pameran Bunga dalam

menyambut tahun baru imlek pada tahun ini
akan tetap digelar, namun jalannya pameran
akanmengalami banyak perubahan sebab
adanya aturan-aturan yang berbasis protokol
kesehatan, dan semua peserta dan
pengunjung harus mematuhinya.

Di antara serangkaian persyaratan
adalah para peserta harus menutup kios
mereka selama jam makan 13: 00-14: 00,
dan 18: 00-19: 00, untuk memberikan jalan
dan kesempatan pada tim pembersihan
dan desinfeksi. Pameran akan
berlangsung dari jam 9 pagi hingga tengah
malam setiap hari.

Selain itu acara pameran tahun ini
hanya diadakan setengah kapasitas dari
biasanya, acara pameran akan digelar
selama seminggu mulai 6 februari 2021.

Pemerintah mengarahkan jika
pameran bunga akan berlangsung di 15

tempat sehubungan dengan  kondisi pandemi.
Pada rabu [20/1] fihak Departemen

Kebersihan dan Pangan mengundang 200
calon peserta pameran bunga guna penyuluhan
sekaligus pengarahan terkait jalannya acara

selama satuu setengah jam di Sheung Wan
Sport Center untuk sejumplah pengaraham

Vivian Lau, direktur Departemen Keber-
sihan Makanan dan Lingkungan, mengatakan
dalam sebuah wawancara radio bahwa

pengunjung pameran harus meninggalkan
tempat tersebut sesegera mungkin se-
telah membeli bunga agar tak menim-
bulkan kerumunan [20/1].

“Juga akan ada pintu masuk dan
keluar yang telah ditentukan dengan
pemeriksaan suhu bada.” kata Lau.

Anggota parlemen Steven Ho Chun-
yin, yang mewakili sektor pertanian dan
perikanan menambahkan keterangan
terkait tidak adanya keluhan dari peserta
karena aturan baru.

 Kebanyakan dari mereka hanya
berdoa agar pandemi tidak bertambah
parah dan pemerintah tidak melarang
pameran lagi. Ceritanya. [bi]

Hong Kong, BI – Pandemi merubah
segalanya, termasuk parade malam Tahun
Baru Imlek tahunan Hong Kong yang ren-
cananya akan digelar sebagian besar online
karena adanya peraturan jarak sosial.

Parade malam Tahun Baru Imlek -
pertama kali diadakan pada tahun 1996, dan
biasanya acara budaya yang semarak yang
menampilkan berbagai pertunjukan
internasional yang biasanya diadakan di
Tsim Sha Tsui, namun kali ini tidak akan
diadakan di Tsim Sha Tsui lagi.

Sebaliknya, ini akan digantikan oleh
“mart online” yang diadakan antara 8 dan 26
Februari - bahkan tidak ada pertunjukan live-
streaming.

Acara ini akan menelan biaya HK $ 3,6 juta
untuk Hong Kong Tourism Board, kurang dari
sepersepuluh dari HK $ 42 juta (US $ 5,4 juta)
yang dikeluarkan pada tahun 2020 untuk

menggantikan parade tahunan dengan karnaval
empat hari karena kekhawatiran akan kerusuhan.

Penduduk setempat dapat menggunakan toko
untuk membeli kotak hadiah Tahun Baru Imlek

yang menampilkan barang-barang yang
tersedia lebih dari 70 merek lokal dan
internasional, hidangan tradisional yang
meriah dari berbagai restoran mewah dan
sekitar 500 diskon untuk tempat makan, ritel
dan atraksi wisata.

Direktur eksekutif Dewan Pariwisata
Dane Cheng Ting-yat mengatakan dalam
sebuah pernyataan bahwa acara-acara
besar telah dipindahkan secara online
sebagai tanggapan terhadap situasi darurat
virus korona.

“Sejauh menyangkut kampanye tahun
ini, kami akan membawa tradisi online dan
menanamkannya dengan elemen inovatif,
mengirimkan berkah perayaan kami kepada

publik dengan cara yang benar-benar baru,” kata
Cheng.

PPPPParade Malam arade Malam arade Malam arade Malam arade Malam TTTTTahun Baru Imlek Onlineahun Baru Imlek Onlineahun Baru Imlek Onlineahun Baru Imlek Onlineahun Baru Imlek Online

Hong Kong, BI – Variasi pencurian,
Polisi telah menangkap tiga orang yang
dituduh telah mencuri kartu kredit di
fasilitas olahraga umum Hong Kong dan
menggunakannya untuk belanja dan
membuat tagihan membengkak hingga HK
$ 500.000 (US $ 64.500) dalam enam
bulan terakhir.

Tersangka adalah seorang pria dan
satu wanita yang menurut keterangannya
telah beroperasi sejak Juli tahun lalu dan
telah terlibat dalam setidaknya 11 kasus
pencurian, demikian menrut kepolisian.

Inspektur Senior Hung Yu-yan dari
distrik polisi Wan Chai mengatakan jika
sasaran mereka adalah loker di ruang ganti
Tempat Rekreasi Happy Valley di Wong
Nai Chung road.

Geng itu bergerak setelah target
meletakkan barang-barang mereka di loker
dan pergi, menurut polisi mereka
menggunakan kunci duplikat untuk bisa
membuka dan menguncinya kembali
dengan mudah.

“Salah satu dari mereka bertindak
sebagai pengintai dan dua lainnya sebagai
pelaksana pencurian.” kata Hung.

Masih menurut kepolisian bahwa geng
itu akan menggunakan kartu kredit yang

Loker Ganti
Jadi Incaran
Geng Pencuri
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Suatu ketika, seorang pakar ber-
nama Ibnu Sammak, mendatangi
Khalifah Harun Al-Rasyid. Saat Harun
Al-Rasyid merasa haus dan meminta
segelas air, Ibnu Sammak bertanya:”
seandainya engkau tidak diperkenan-
kan meminum air itu, apakah engkau
rela menukarnya dengan separuh tahta
dan kerajaanmu?”

Harun Al-Rasyid menjawab:” Iya”.
Kemudian Ibnu Sammak bertanya
lagi:” bagaimana seadainya engkau
tidak diperbolehkan mengeluarkan air
yang tadi sudah diminum dalam perut-
mu, apakah engkau rela menebusnya
dengan sisa separuh kerajaanmu?”
Harun Al-Rasyid menjawab:” Iya”.

Ibnu Sammak pun berkata:” Tidak
ada artinya sebuah kerajaan yang
nilainya tidak lebih dari segelas air.”

Kerajaan yang dikuasai Harun Al-
Rasyid itu sangat besar. Akan tetapi
apa artinya jika kemudian ia tidak
boleh minum air dan tidak boleh
mengeluarkannya lagi (kencing)?

Bukankah hal itu merupakan sebuah
penderitaan? Kerajaan tidak akan ada
artinya lagi bila hal yang kecil sema-
cam itu tidak diperbolehkan.

Karenanya, jangan menangisi
hidup jika saat sedang susah dan me-
larat. Sebab, dengan bisa minum dan
kencing saja, hal itu sesungguhnya
sudah merupakan sebuah nikmat yang
luar biasa besar.

Hidup dan keberadaan diri ini
sungguh sangat tidak berharga jika
tidak memiliki kualitas yang baik,
entah dari segi mentalitas, jiwa, hati,
maupun keimanan.

Dunia akan menjadi hampa tiada
makna bila hal yang paling mendasar
seperti keimanan tidak tumbuh dalam
diri kita.

Kembalikan pada diri dan tanyakan
apa kehendak dan kemauan, dan
bagaimana diri ini akan bersikap.
Apakah kita rela hidup tanpa pedoman
dan dasar keimanan? Apakah kita
hanya akan mengandalkan dan

menjadikan kemegahan dunia sebagai
pujaan dan tujuan? Hanya diri sen-
dirlah yang bisa
menentukan arah hidup.

Bila kita jatuh pada
pilihan yang salah, yakni
terlalu mengagungkan
dunia, maka hidup kita
tidak akan pernah menjadi
tenang dan damai. Sebab,
bila hati dan fikiran ini
tertuju pada satu hal,
maka diri akan menjadi
budaknya dan cenderung
melupakan yang lain.

Seorang penyair

Jangan Tangisi Duniamu dengan kehidupan tanpa agama, ia
telah menjadikan kehancurannya
sebagai teman karibnya.”

Karena itu, jangan habiskan energi
dalam hidup ini hanya untuk menangisi
hidup, sebab yang kita miliki bukan
sepenuhnya milik kita. Semua itu akan

kembali kepada sang
pemilik sejati, yakni Allah
swt.

Tentu lebih baik jika kita
mengisi hidup ini dengan
memperkuat sendi agama
dan menghidupkan cahaya
terang dalam hati dengan
dzikir, fikir, dan amal; bukan
dengan kesia-siaan seperti
memikirkan dunia dan
menangisinya bila tidak
mendapatkan atau kehila-
ngan kenikmatan duniawi.(*)

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk
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Petuah Syaih Abdul Qodir Al-Jailani
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani

dalam kitabnya Futuh Al-Ghaib
memberi nasehat dan mengajarkan
doa-doa yang perlu dibaca sehari-
hari. “Punyailah kekayaan, harga diri,
kemiskinan dan kerendah hatian.
Wajib bagimu berendah hati dan
bersungguh-sungguh terhadap Sang
Pencipta. Jangan salahkan Dia, kare-
na sarana duniawi.

Jangan kau rusak hak saudaramu
karena kau dan dia adalah kawan.
Berkawanlah selalu dengan para
darwis, dengan rendah hati, sikap baik

dan keterbukaan,” tutur Syaikh Abdul
Qadir sebelum mengajarkan doa
yang dimaksud.

Bunuhlah kedirian hingga tercapai
kehidupan dalam rohani. Yang ter-
dekat dengan Allah ialah yang paling
besar hati dalam berperilaku. Amal
terbaik ialah menjaga diri dari selain-
Nya.

Nasihatilah selalu orang agar
berteguh pada kebenaran dan
kesabaran. “Cukuplah bagimu ber-
gaul dengan para darwis , dan meng-
abdi kepada para wali ,” katanya.

Ketahuilah bahwa kau akan
ditanya tentang gerak-gerikmu.
Selamatkanlah anasir tubuhmu dari
ketak-bergunaan. Wajiblah bagimu
menaati Allah, Rasul-Nya dan mereka
yang mesti ditaati.

Doakanlah orang yang telah
menzalimimu , dan takwalah kepada
Allah Yang Mahakuasa lagi
Mahaagung. Wajib bagimu makan
segala yang dihalalkan, dan
bertanyalah, tentang yang tak kau
ketahui, kepada orang yang memiliki
ma’rifat.[**]

sekaligus filsuf asal Pakistan yang
bernama Muhammad Iqbal menulis
dalam sya’irnya:’

Jika iman telah tiada maka tidak
ada lagi rasa aman, dan tidak ada
dunia bagi siapa saja yang tidak meng-
hidupkan iman. Barang siapa rela
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