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Ada 4000 Varian Virus
COVID-19 Ditemukan di Dunia

Tangerang, BI -  Wihara Boen Hay Bio,
Serpong, Tangerang Selatan, Banten, akan
menerapkan protokol kesehatan
(prokes) ketat, terhadap tamu yang
hendak bersembahyang.

Dalam pelaksanaan Imlek nanti,
pengurus wihara juga membatasi
tamu dalam satu keluarga, yang di-
izinkan masuk menjalankan ibadah.

“Kita sebelumnya tutup karena
Pandemi, semua kegiatan ibadah melalui

Tahun Ini Wihara Batasi Ritual  Imlek
online,” kata Tatang Pengurus Wihara Boen

Hay Bio, Cilenggang, Kecamatan Ser-
pong, Jumat, 5 Februari 2021.

Dia mengungkapkan, baru
beberapa bulan belakangan
Wihara dibuka kembali. Pem-

bukaan wihara dengan anjuran
prokes dan pembatasan tamu dalam

setiap persembahyangan.
“Kita batasi paling empat or-

ang tamu dalam satu keluarga.
Setelah sembahyang mereka
langsung pulang, jadi enggak
ada ngobrol-ngobrol di sini,”
jelasnya.

Tatang mengaku, pemerintah
Kota Tangsel, juga telah menyam-
paikan imbauan pembatasan
tamu di saat Imlek.

Para tamu juga memahami
kondisi saat ini.

“Semua ritual kita juga
banyak tidak terlaksana sejak
Pandemi. Ibadah yang bisa on-
line, kita gelar online.

Kalau imlek itu, biasanya
ritual Cap Go Meh yang ramai.
Karena Pandemi semua ritual

tidak digelar,” ucap warga asli
dekat wihara tertua di Tangsel itu.

Terpantau, sejumlah imbauan

Polisi Sita Obat Terlarang dari Pakistan
Hong Kong, BI - Perdagangan obat-obatan

terlarang adalah hal ilegal, terlarang dan
haram untuk dilakukan dimana saja, termasuk
di Hong Kong yang akhir-akhir ini menagkap
pelaku marketing obat haram berjenis
kentamin.

Disebut-sebut polisi pada hari jumat [5/2]
kemarin itu merupakan penangkapan dengan
barang bukti terbesar selama ini, penyidik

menemukan hasil tangkapan senilai sekitar HK
$ 437 juta.

Barang bukti tersebut ditemukan di sebuah
gudang area Kwai Chung dengan berat 682 kilo-
gram yang disimpan pada kotak pasta.

Pol is i  mengatakan narkoba i tu
diselundupkan ke Hong Kong sebagai bagian
dari pengiriman barang bulan lalau dari Pa-
kistan.

Dikisahkan polisi, pria [23] pelaku marketing
obat terlarang tersebut ditangkap pada hari rabu
[3/2)] didaerah Yuen Long, saat dia sedang
meninggalkan sebuah apartemen.

Kepala pengawas Lam Man-han mengatakan
tersangka akan diadili di Pengadilan Fanling,
dengan jadwal sidang perdananya pada sabtu [2/
6] dengan tuduhan perdagangan obat-obatan
berbahaya dan terlarang.[bi]

Inggris, BI - Para peneliti ahli Inggris
menyebut ada sekitar 4000 varian virus yang
menyebabkan COVID-19.

Ribuan varian virus COVID-19 yang
telah didokumentasikan saat virus ber-
mutasi, termasuk varian Inggris, Afrika Sela-
tan, dan Brasil, yang tampaknya menyebar
lebih cepat daripada yang lain.

Melihat hal itu, Menteri yang mengurusi
Vaksin di Inggris, Nadhim Zahawi me-
ngatakan sangat tidak mungkin bahwa vak-
sin saat ini tidak akan bekerja melawan
varian baru.

Dia menjelaskan, sangat kecil kemung-
kinannya bahwa vaksin saat ini tidak akan
efektif pada varian baik di Kent atau varian
lain, terutama dalam hal penyakit parah dan
rawat inap.

“Semua produsen vaksin Pfizer-

BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca
dan lainnya  sedang mencari cara
bagaimana mereka dapat meningkatkan
vaksin produksi mereka untuk memastikan
bahwa kami siap untuk varian apa pun yang
mana saat ini ada sekitar 4.000 varian di
seluruh dunia COVID-19,” ujar Nadhim
Zahawi seperti dilansir dari laman Asiaon [
5/2].

Di sisi lain, menurut, laporan British
Medical Journal, sementara ribuan varian
telah muncul saat virus bermutasi saat
replikasi, hanya minoritas yang sangat kecil
kemungkinan besar menjadi penting dan
mengubah virus dengan cara yang berarti.

Sebut saja, varian Inggris yang  dikenal

28 HALAMAN

menjalankan Prokes terpasang di
sejumlah area wihara. Di depan gerbang
sebelum masuk wihara, pengurus juga
menyiapkan dua ember beserta sabun,

untuk para tamu mencuci tangan.
[medcom]
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panjang. Insentif yang digelontorkan
pemerintah untuk sektor ekonomi menjadi
kurang efektif karena kasus Covid-19 terus
naik setiap hari. Jika pada suatu titik
persebaran sangat eksponensial dan
pemerintah terpaksa menarik rem darurat atau
pembatasan yang lebih ketat, dampaknya akan
lebih besar pada ekonomi. Memang vaksinasi
sudah berjalan. Namun, apakah itu bakal mem-
berikan direct impact pada pemulihan
ekonomi? Belum ada yang tahu. Kita berharap
seperti itu. Namun, semua kembali lagi ke
efektivitas program vaksinasi yang meliputi
kelancaran distribusi dan keampuhan vaksin
itu sendiri.

Dengan kondisi tersebut, diprediksi ada dua
skenario terkait pertumbuhan ekonomi 2021.
Skenario terburuk, vaksinasi berjalan lambat
dengan pengendaliankesehatan yang masih
longgar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kami
prediksi berada di level 3 persen. Namun, ske-
nario terbaik, jika vaksinasi berjalan cepat dan
efektif, Indonesia akan mampu mencatatkan
pertumbuhan 5–6 persen. (Oleh MOHAMMAD

FAISAL, Direktur Ekeskutif CORE,
disarikan dari wawancara dengan

Agfi Sagittian. Sumber: Jawa Pos)

Pengendalian Pandemi
dan Pemulihan Ekonomi

SEMAKIN meningkatnya kasus Covid-19,
semakin meningkat pula potensi pemerintah
melakukan berbagai restriksi terhadap mobilitas.
Artinya, dampak ke ekonomi akan semakin dalam.
Titik berat saat ini adalah mengendalikan

persebaran. Jika kasus terus
melonjak, stimulus yang

diberikan untuk
p e m u l i h a n

ekonomi tidak
bakal efektif.

Ambil

contoh industri manufaktur. Selama pandemi,
jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun
tajam.

Berkurang 1,8 juta orang pada Agustus 2020
jika dibandingkan pada Agustus 2019. Hingga
kuartal III 2020, pertumbuhan industri manufaktur
masih berada dalam zona pertumbuhan negatif.
Secara tahunan, pertumbuhan industri manufaktur
minus 4,31 persen. Jauh lebih rendah daripada

pertumbuhan pada periode yang
sama tahun lalu yang mencapai

4,1 persen.
Penurunan kinerja industri

manufaktur juga terlihat dari tingkat
utilisasi industri manufaktur yang turun

drastis. Dari 75 persen sebelum
pandemi menjadi hanya sekitar

50 persen ketika terjadi
pandemi. Meski masih

menjadi sektor
d e n g a n

sumbangan
t e r b e s a r ,

p r o p o r s i
s e k t o r

industri terhadap PDB Indonesia menurun dalam
15 tahun terakhir.

Kondisi penurunan share manufaktur dalam
perekonomian merupakan salah satu gejala
deindustrialisasi dini yang dialami Indonesia satu
dekade terakhir. Kondisi itu tentu perlu diwaspadai
mengingat sektor industri manufaktur menjadi kunci
dalam mendorong pemulihan ekonomi yang lebih
tinggi hingga penciptaan lapangan kerja.

Bicara pemulihan ekonomi, pembenahan
industri manufaktur menjadi pilar yang sangat
penting. Sebab, sektor tersebut menyerap
mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Itulah bagian
yang penting dalam struktur pembenahan ekonomi.

Sektor manufaktur akan berdampak langsung
terhadap pemulihan ekonomi secara umum.
Memang, bukan pemulihan untuk jangka pendek.
Melainkan jangka panjang sampai pada struktur
yang berkelanjutan.

Karena itu, upaya mengerem persebaran
pandemi menjadi sangat penting. Masalahnya,
upaya melakukan pembatasan harus diikuti dengan
kedisiplinan masyakarat. Hampir setahun pandemi
merebak, respons masyarakat justru less worry
terhadap pembatasan yang diterapkan.

Jika dibiarkan, kondisi itu bakal
menjadi bumerang dalam jangka waktu

Perjalanan panjang dalam mencatat Indone-
sia yang terangkum dalam kegiatan Sensus
Penduduk 2020 akhirnya telah rilis. Masih teringat
kenangan perjalanan mencatat Indonesia yang
tidak mudah ditambah lagi dengan kondisi
pandemi Covid-19. Namun, perjuangan tersebut
membuahkan hasil sehingga data hasil sensus
dapat digunakan dengan sebaik mungkin.

Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus
penduduk ketujuh yang telah dilaksanakan di In-
donesia. Pelaksanaan Sensus Penduduk di In-
donesia diadakan setiap 10 tahun sekali dan
pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun ber-
akhiran 0. Namun, pada 2020 pelaksanaan Sen-
sus Penduduk cukup berbeda dengan tahun
sebelumnya. Pelaksanaan Sensus Penduduk
2020 dapat dilakukan secara online maupun
offline.

Pelaksanaan Sensus Penduduk secara
online mempermudah masyarakat dalam mengisi
data kependudukan, terutama bagi masyarakat
yang sibuk dan jarang berada di rumah. Hasilnya,
Sensus Penduduk 2020 seca-
ra online direspons baik oleh
masyarakat; sebanyak lebih
dari 50 juta penduduk mela-
kukan pengisian data. mela-
lui online.

Selain itu, Sensus Penduduk 2020
menggunakan basis data kependudukan berupa
Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sehingga dapat mewujudkan
satu data dalam hal kependudukan.

Hasil Sensus
Masih teringat sebuah challenge yang me-

nampilkan perbedaan sebuah tahun dengan 10
tahun sebelumnya. Lalu bagaimana dengan hasil

Sensus Penduduk 2020, apakah jauh
berbeda dengan hasil Sensus

Penduduk 2010?
Berdasarkan hasil Sensus

Penduduk 2020, pada September
2020 jumlah penduduk di Indonesia

sebanyak 270,20 juta jiwa. Angka tersebut
mengalami peningkatan dibandingkan dengan
hasil Sensus Penduduk 2010. Berdasarkan hasil
Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk di In-

donesia sebanyak 237,63 juta jiwa. 
Jumlah penduduk tertinggi tercatat di Provinsi

Jawa Barat dengan jumlah 48,27 juta jiwa,
sedangkan jumlah penduduk terendah tercatat di
Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 0,7 juta
jiwa. Luas daratan di Indonesia yang mencapai
1,9 juta km2 sehingga kepadatan penduduk di In-
donesia mencapai 141 jiwa per km2. Rata-rata
laju pertumbuhan penduduk di Indonesia selama
periode 2010 hingga 2020 mencapai 1,25 persen.

Angka rata-rata laju pertumbuhan
penduduk di Indonesia mengalami
penurunan dibandingkan periode 2000
hingga 2010 yang mencapai 1,49
persen. Pada umumnya rata-rata laju
pertumbuhan penduduk di Indonesia
mengalami penurunan dikarenakan
adanya kebijakan pemerintah dalam
menekan laju pertumbuhan penduduk
melalui program Keluarga Berencana yang
telah dilaksanakan sekitar tahun 1980-an.

Kondisi penduduk Indonesia menurut pulau
berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020
menunjukkan bahwa sebesar 56,10 persen (151,6
juta jiwa) terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selan-
jutnya di urutan kedua, ketiga, keempat, kelima
secara berturut-turut yaitu Pulau Sumatera, Pulau
Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali-Nusa
Tenggara, dan Pulau Maluku-Papua. 

Selain itu, hasil Sensus Penduduk 2020 dapat
menunjukkan kesesuaian domisili saat ini dengan
domisili penduduk sesuai Kartu Keluarga (KK).
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020,

sebanyak 91,32 persen atau 246,74 juta
penduduk berdomisili sesuai KK dan

sebanyak 8,68 persen atau 23,47 juta
penduduk berdomisili tidak sesuai dengan

KK. Penduduk berdomisili tidak sesuai dengan
KK dikarenakan adanya keperluan-keperluan
seperti pekerjaan, kuliah, dan sebagainya.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin,
jumlah penduduk laki-laki berdasarkan hasil Sen-
sus Penduduk 2020 sebesar 50,58 persen (136,66
juta jiwa) dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar
49,42 persen (133,54 juta jiwa). Kemudian, rasio
jenis kelamin menunjukkan angka 102, artinya

adalah terdapat 102 laki-laki untuk setiap
100 perempuan. 

Hasil Sensus Penduduk 2020 juga
menunjukkan struktur umur penduduk
Indonesia didominasi oleh penduduk
Milenial (lahir tahun 1981-1996)
sebesar 25,87 persen dan Generasi

Z (lahir tahun 1997-2012) sebesar
27,94 persen.
Hasil Sensus Penduduk 2020

menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat
mampu mewujudkan data kependudukan yang layak.
Berbagai tantangan di dalam pelaksanaan Sensus
Penduduk 2020 telah mampu dilalui, seperti adanya
pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan
berakhirnya, serta telah terjadinya penyesuaian
anggaran. Terima kasih Indonesia karena telah
bersama-sama dalam “Mencatat Indonesia” dan
mensukseskan Sensus Penduduk 2020.

*) Dyah Makutaning Dewi, S.Tr.Stat alumni
Politeknik Statistika STIS Jakarta, magang di
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Hasil Perjalanan “Mencatat Indonesia”
Oleh: Dyah Makutaning Dewi *)
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“Berani Katakan TIDAK, untuk
Perintah yang Kurang Bijak”

Beberapa hari waktu yg lalu salah satu
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama  RA
terjatuh dari ketinggian sebuah Apartemen yang
beralamat di 202-204 Temple Road, North Point,
Hong Kong. Yang bersangkutan disnyalir terjatuh
ketika sedang membersihkan jendeal rumah
pemberi kerja atau majikan. Sebuah kejadian
yang cukup memilukan keluarga yang
bersangkutan, bagi Komunitas Pekerja Migran di
Hong Kong dan bagi kita semua WNI di Hong
Kong. Peristiwa ini bukan peristiwa pertama yang
terjadi di Hong Kong namun merupakan kasus
pertama pada tahun 2021 ini. Saat ini kasusnya
ditangani oleh Kepolisian Distrik Eastern.

Sikap KJRI Hong KONG
KJRI Hong Kong sangat menyesalkan

kejadian tersebut dan meminta pihak-pihak terkait
untuk melakukan penyelidikan secara serius
untuk mengetahui bagaimana kronologis yang
sebenarnya. KJRI Hong Kong bahkan
mengirimkan surat secara khusus kepada Kepala
Polisi Hong Kong (PC) dan Kepala Departemen
Tenaga Kerja Hong Kong (LD) guna memberikan
perhatian khusus termasalah tersebut. Untuk
penanganan jenazahnya, KJRI Hong Kong sudah
bekerja dengan baik dengan para pihak yang
terlibat, seperti pihak keluarga, Direktorat
Pelindungan WNI Kemenlu, Kementerian Tenaga
Kerja dan BP2MI di Jakarta. KJRI Hong Kong
akan memastikan bahwa ahli waris almarhumah
juga akan mendapatkan santunan dan semua hak-
hak almarhumah.

Tindakan Polisi Hong Kong
Kepolisian Hong Kong juga serius akan

mengusut kasus ini guna memastikan kejadian
yang sebenarnya dan akan membawa kasus ini
ke Pengadilan apabila ditemukan unsusr-unsur
kesengajaan dari pihak-pihak terkait. Kepolisian
Distrik Eastern mendapatkan supervisi khusus
dari PC guna penyelidikan kasus ini. Pihak
Kepolisian akan memberikan informasi secara
periodik perkembangan kasusnya kepada KJRI
Hong Kong.

Tindakan yang diambil Departemen Tenaga
Kerja HK

Beriringan prosesnya, pihak LD telah
memanggil pemberi kerja almarhumah RT di Hong
Kong untuk menjelaskan kembali peraturan tenaga
kerja Hong Kong  dan sekaligus menggali
informasi dari mereka berdua. Pihak LD juga
akan mendampingi keluarga almarhumah untuk
dapat mengajukan tuntutan ganti rugi
ketenagkerjaan. Pihak LD juga menyampaikan
bahwa mereka akan  melakukan tindakan yang
sepatutnya jika ada ditemukan pelanggaran dalam
UU Ketenagakerjaan atau Kontrak Standar
Ketenagakerjaan atau Standard Employment
Contract (SEC) dalam masalah ini.

Untuk Pencegahan
Ada penambahan aturan tentang keselamatan

para Pekerja Asing (FDH) yang bekerja
membersihkan jendela atau bagian luar jendela
rumah majikan. Sejak 1 Januari 2017, ditam-
bahkan satu klausul kedalam SEC untuk melin-
dungi keselamatan FDH yang harus mem-
bersihkan bagian luar dari jendela rumah.  Klausul
No 6 di dalam bagian Pengaturan Akomodasi &
Tugas Pekerja Rumah Tangga dalam SEC
menyatakan, ketika seorang majikan meminta
FDH nya untuk membersihkan sisi bagian luar
jendela yang tidak berada di lantai dasar atau
berada didalam balkoni (yang mana aman buat
FDH untuk mengerjakannya) atau koridor umum,
membersihkan jendela bagian luar harus
mengikuti aturan sebagai berikut:

- Jendela yang dibersihkan tersebut harus
memiliki teralis yang terkunci atau aman untuk
bekerja yang bisa mencegah teralis bisa terbuka
atau lepas  dan

- Tidak ada bagian tubuh dari FDH yang keluar
dari jendela tersebut kecuali hanya bagian lengan
saja.

PMI bisa menolak permintaan pemberi kerja
atau majikan untuk membersihkan bagian luar
jendela jika tidak sesuai ketentuan SEC diatas.
Kita harus bersama sama dengan anggota
masyarakat lainnya untuk melaporkan ke polisi

(Menyikapi Kejadian PMI yang
terjatuh dari ketinggian)

jika melihat situasi kerja yang tidak aman seperti
ketika melihat mereka sedang bekerja atau berdiri
di ketinggian tanpa dukungan alat pengaman.

Guna memastikan bahwa semua majikan
peduli dengan ketentuan membersihkan jendela
diatas  sebagaimana termuat dalam SEC,
Departemen Tenaga Kerja HK telah
menyampaikan berulang-ulang aturan diatas
dalam setiap kali pertemuan dengan majikan.
Pertemuan tersebut juga untuk memberikan
pembelajaran bagi majikan tentang hak hak dan
tanggung jawab ketenagekerjaan mereka dibawah
UU Ketenagakerjaan Hong Kong dan Peraturan
SEC lainnya.

Bahan bahan publikasi tentang keselamatan
kerja juga tersedia di Portal FDH
(www.fdh.labour.gov.hk/en/publication.html)
sehingga majikan dan PMI bisa mengakses
informasi tersebut kapan saja. Bahan bahan terkait
juga termasuk didalam paket informasi yang
distribusikan kepada majikan dan PMI dan juga
dalam daftar material yang
harus sampaikan Agency
tenaga kerja kepada para
majikan dan PMI.

“TINDAKAN ANTISIPASI”
Tentunya sudah berulang

kali para pemberi kerja, rekan
kerja, KJRI Hong Kong maupun
dari Departemen Tenaga Kerja
Hong Kong mengingatkan
tentang keselamatan baik di
tempat kerja maupun di jalan
ketika sedang libur bagi para
PMI. Pun demikian kejadian ini
terulang lagi dan lagi, meskipun

dengan beberapa alasan
yang berbeda.  Para PMI
hendaknya mulai peduli
dan membaca kembali
kontrak anda, pekerjaan
apa saja yang ada dalam
kontrak kerja anda.
Jangan lakukan peker-
jaan yang tidak tertulis
dalam kontrak anda.

Guna menghindari
terjadian seperti ini lagi, kiranya beberapa
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para
PMI, antara lain:

-  Berani berbicara dan katakan tidak kepada
pemberi kerja, ketika mendapatkan perintah
pekerjaan yang membahayakan keselamatan.

-  Katakan lagi tidak, apabila pemberi kerja
masih memerintahkan. Katakan dengan sopan dan
tidak perlu dengan kata-kata yang keras namun
tergas.

-  Segera hubungi Agensi anda dan sampaikan
kejadian tersebut, agar anda mendapatkan back
up dan bantuan agar Agensi berbicara dengan
majikan dan tidak menyuruh anda melakukan
pekerjaan yang membahayakan.

-  Atau segera hubungi HOTLINE & WA KJRI
Hong Kong di 67730466 atau 6894 2799 apabila
anda kesulitan untk menghubungi Agen.

Foto Ilustrasi courtesy @Asia Times
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CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut hingga
merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi kami untuk

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

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Salah satu kunci keberhasilan bekerja di
Hong Kong adalah ketika PMI berhasil
mengambil hati para majikan. Ketika hati
majikan sudah didapatkan, dipastikan
komunikasi akan menjadi lancar, setiap
keberatan atau kesulitan yang dihadapi para PMI
ketika bekerja akan mudah untuk disampaikan
kepada para majikan tanpa rasa sungkan atau
perasaan tidak enak. Untuk itu disarankan para

PMI mencari cara terbaik untuk bisa mengambil
hati majikan dengan cara dan gaya masing-
masing. MIsalnya sebagai berikut:

- Gunakan Bahasa yang lembut dan sopan
ketika berbicara, usahakan jangan pernah
membantah dengan keras. Gunakan suara tidak
terlalu keras namun tegas.

- Tingkatakan terus kemampuan/skill
bekerja sebagai FDW.

- Kurangi penggunaan handphone atau alat
elektronik yang tidak ada hubungan dengan
pekerjaan.

- Jalin komuni kasi yang baik dengan seluruh
anggota keluarga majikan maupun dengan
Agensi.

- Terus tingkatan kemampuan penguasaan
Bahasa lokal (Kantonis) atau Bahasa Inggris
apabila majikan menggunakan Bahasa Inggris.[*]www.asiaone.com

Tips Komunikasi Efektif dengan Majikan
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Jadwal Pergantian ID Lama Ke HK Smart ID
Hong Kong, BI – Pemerintah Hong

Kong kembali membuka pembaharuan
Hong Kong ID bagi usia tertentu,
kesempatan ini diberikan kepada orang-
orang yang pada periode tahun lalu belum
mendapatkan kesempatan untuk
memperbarui ID lama menjadi Smart ID.

Bagi yang lahir ditahun 1962 dan
1963, pembaruannya bisa dilakukan saat
ini sampai 20 Februari 2021.

Kelahiran tahun 1970, 1971 dan 1972
bisa datang saat ini sampai 30 April 2021.
Yang lahir pada 1973, 1974, 1975, dan
1976, bisa melakukan pembaruan pada
22 Februari sampai 9 Juli 2021.

Sementara untukorang yang lahir pada
tahun 1977 sampai 1984, 1987 dan 2000, 1954
dan sebelumnya harap menunggu

pengumuman dari pemerintah selanjutnya.
Untuk tahun lahir 2005, 2006, 2007, 2012,

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 atau 2018

pembaruannya ID mulai 3 Mei sampai
18 September 2021.

Bagi siapa saja yang hendak
melakukan perubahan ID lama dengan
yang baru harap membuat janji melalui
Aplikasi Seluler Departemen Imigrasi
dengan cara mengisi formulir aplikasi
yang sudah disediakan atau melalui
telepon 24 jam di (852) 2121 1234.

Bantuan dan informasi lebih lanjut
silahkan hubungi hotline Layanan
elektronik Imigrasi di (852) 3128 8668
antara pukul 7 pagi hingga 11 malam
setiap hari.

Untuk pertanyaan umum, hubungi
(852) 2824 6111, faks ( 852) 2877 7711 atau
email ke enquiry@immd.gov.hk. [hk]

Hong Kong, BI – Pemerintah Hong Kong saat ini
menerapkan lockdown block dengan gaya segap
dan mendadak, artinya memberlakukan lockdown
tanpa pengumuman lebih dahulu supaya tidak ada
orang yang kabur dari block yang ditargetkan
akan di periksa kesehatannya.

Hadirnya Pandemi Covid-19
gelombang keempat di Hong Kong benar-
benar membuat segala sesuatu jadi berubah
drastis. Termasuk tindakan “mendadak lockdown”
yag sudah diterapkan dibeberapa titik wilayah yang
dianggap rentan penularan. Banyak kisah yang
menarik dari aksi “mendadak lockdown”, salah

satunya adalah banyaknya orang terjebak dalam
suatu tempat. Beberapa penduduk mengaku terjebak
di toko, salon rambut hingga proses pemeriksaan
warga usai.

Dalam sebuah operasi covid-19 yang baru-
baru ini ada kisah seorang gadis berusia

10 tahun berada di salon rambut untuk
dirapikan, sementara ibunya pergi untuk

membeli makanan, kondisi ini membuat
anak dan ibu terpisah hingga membuat ibu dan anak
tersebut panik.

Akhirnya, dengan berbagai usaha dan negosiasi
pihak berwenang mengizinkan putrinya untuk

bersatu dengan orang tuanya, tentu saja itu setelah
mencatat data pribadi  si gadis.

Strategi penguncian wilayah dalam semalam
tersebut sebenarnya hanya utuk memastikan jika
seluruh warga sudah di tes dan pemerintah
mendapatkan hasil tesnya. Dengan demikian
diharapkan fihak terkait akan lebih mudah untuk
mendeteksi keberadaan orang yang terjangkit virus
corona.

Meski demikian, tindakan pengujian satu persatu
orang di blok tersebut juga mendapatkan kecaman
dari beberapa pakar kesehatan dan menyarankan
untuk melakukan perbaikan sistim pendekatan. [bi]

Hong Kong, BI – Pemerintah memper-
timbangkan tentang bukanya sekolah tatap
muka hingga sepertiga siswa dapat melan-
jutkan kelas tatap muka di Hong Kong setelah
liburan Tahun Baru Imlek.

Saat ini, pemerintah baru mengizinkan
seperenam dari jumlah siswa sekolah yang
dapat menghadiri pelajaran di kelas. Pening-
katan diterapkan di seluruh taman kanak-
kanak, sekolah dasar dan menengah, sekolah
kebutuhan khusus dan pusat pendidikan.

Biro Pendidikan juga menegaskan [3/2] jika
meskipun diizinkan sekolah tatap muka semua
harus mematuhi protokol kesehatan dan jam
pelajaran dibatasi hanya sampai setengah hari.

“Kami memahami sekolah dan orang tua
menginginkan lebih banyak waktu kelas tatap
muka bagi siswa sehingga mereka tidak
melewatkan kesempatan belajar dan
memperlambat perkembangan sosial dan
pribadi mereka karena tindakan darurat
penyebarab virus,” katanya. [bi]

Sekolah Akan
Dibuka dengan

Lebih Banyak Murid

Gaya “Mendadak Lockdown” Di Kecam
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Wapres Minta Masyarakat
Serius Patuhi PPKM

JAKARTA, BI - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta dengan
sungguh-sungguh kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan
disertai penerapan 3M secara disiplin dan mau menerima vaksinasi,
agar pandemi COVID-19 segera berakhir.

“Saya minta dengan sungguh-sungguh agar masyarakat
mematuhi PPKM, disiplin menjalankan 3M (memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan mengikuti vaksinasi untuk
menghindari terjadinya penularan; agar kita terlindung dan segera
keluar dari pandemi ini, untuk dapat kembali beraktivitas, kembali
ke sekolah, kembali beribadah dengan normal dan menjalankan
kegiatan ekonomi seperti sedia kala,” kata Wapres Ma’ruf Amin di

JAKARTA - Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam
mengatakan serangan pandemi Covid-19
telah mendorong
akselerasi transformasi
pendidikan digital.

M e n u r u t n y a ,
teknologi menjadi
jawaban di tengah
keterbatasan akibat
pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19
menjadi batu lompatan
yang membawa pada
akselerasi pendidikan
digital yang sangat
diharapkan,” ujar
Nizam melalui ketera-
ngan tertulis, Selasa (2/
2/2021).

Kemendikbud, menurut Nizam, sejak
tahun 2000 terus berusaha mewujudkan
transformasi pendidikan digital.

Namun perjalanannya berlangsung
secara perlahan karena masih minimnya
kesadaran akan pentingnya penggunaan
teknologi digital dalam kurikulum.

Kehadiran transformasi pendidikan
digital dapat menjadi pelengkap serta
memperkuat pembelajaran tatap muka.

“Kehadiran teknologi digital yang sudah
lama, Kemendikbud terus berupaya sejak
tahun 2000 untuk mewujudkan transformasi
pendidikan digital,” kata Nizam. Eksistensi
teknologi digital saat ini serta banyaknya
bermunculan generasi dengan talenta digi-
tal, literasi digital menjadi kebutuhan insan
pendidikan tinggi.(tribun)

Kemendikbud:
Pandemi Covid-19
Dorong Akselerasi

Transformasi
Pendidikan

Alat Deteksi GeNose Diterapkan,

Pakar: Kita Boleh Optimistis
Tapi Juga Harus Realistis

JAKARTA, BI — Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) menerapkan GeNose sebagai
deteksi awal Covid-19 pada transportasi kereta
api mulai 5 Februari 2021.

Ahli Epidemiologi dan Peneliti Pandemi dari
Griffith University Australia Dicky Budiman
mengingatkan, optimisme terhadap alat tersebut
tidak boleh berlebihan.

“Tentu optimisme itu harus dibangun dalam
situasi pandemi, tetapi tetap harus realistis,
karena optimisme berlebihan menjerumuskan
kita dan itu sudah terjadi,” kata Dicky seperti
dikutip Tribunnews.com, Senin (1/2).

Ia melanjutkan, alat buatan UGM tersebut
bukanlah hal yang baru di dunia. Sejumlah negara
telah melakukan uji coba dan sampai kini masih

menjalani proses pengkajian lebih lanjut.
“Amerika kemudian Eropa semua benua sudah ada,

tapi sampai saat ini belum ada negara yang menerapkan
ini dalam bagian dari strategi ini karena
apa karena masih perlu dikaji lebih
lanjut,” ungkapnya.

Meski demikian, hasil karya anak
bangsa ini perlu diapresiasi dengan
tetap memberikan pandangan yang
berbasis ilmiah.

“Apresiasi tentu kita berikan. Jadi
adanya kritik bukan berarti tidak
apresiasi dalam dunia ilmiah kritik Itu
dicari untuk memperkuat hasil,” tutur
Dicky.

Sejauh ini ia menilai, selain faktor

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat
melantik Irwan Ardy Hasman sebagai anggota
pergantian antar waktu MPR RI dari Fraksi Partai
Gerindra di Jakarta, Senin (1/2/21). Foto: Humas
MPR RI

JAKARTA, BI — Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo berharap kejadian yang menimpa
lembaga pendidikan di salah satu provinsi yang
mewajibkan siswi non-muslim mengenakan hijab
maupun tindakan rasial yang dilakukan seseorang
terhadap salah satu ras tertentu, hingga ekspresi
keagamaan di ruang publik yang intoleran, tidak
boleh terulang kembali di masa depan.

Berbagai tindakan tersebut sangat
mengancam berbagai segi kemajemukan yang
dimiliki bangsa Indonesia.

“Toleransi harus menjadi kebutuhan, karena

kebinekaan adalah elemen pembentuk bangsa.
Kebinekaan bukan hanya fakta sosiologis yang
diterima sebagai sesuatu yang given, tetapi harus
terus-menerus diperjuangkan,” ujar Bamsoet saat

melantik Irwan Ardy Hasman sebagai anggota
pergantian antar waktu MPR RI dari Fraksi Partai
Gerindra di Jakarta, Senin (1/2/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan,
ketidakmampuan mengelola kemajemukan dan
ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk
menerima kemajemukan, malah akan
mengakibatkan gejolak yang membahayakan
persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menjaga kebinekaan tersebut, setiap
anggota MPR RI memiliki kewajiban untuk
memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI, yakni
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),

Jakarta, Senin (1/2).
Wapres mengatakan berbagai

kebijakan yang diterapkan
pemerintah untuk menanggulangi
pandemi COVID-19 tidak akan berjalan
optimal jika masyarakat tidak mematuhi
protokol kesehatan dan mengikuti anjuran
untuk divaksin.

“Banyaknya warga yang mengabaikan
protokol kesehatan menyebabkan angka kasus
penularan di Indonesia terus meningkat.,”
katanya.

Wapres menyebutkan secara kumulatif
jumlah kasus penularan COVID-19 di Indone-
sia mencapai 1.0078.000 dan 29.998 orang
meninggal dunia akibat terpapar virus tersebut.

Peningkatan kasus tersebut menyebabkan fasilitas kesehatan
mengalami keterbatasan dalam penanganan kasus penularan
COVID-19.

“Harus diakui bahwa masih banyak warga yang tidak disiplin
dan mengabaikan 3M, sehingga tingkat penularan terus meningkat.
Sebagai akibatnya rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dapat
menampung jumlah pasien dan tingkat kematian pun meningkat,”
katanya.

Oleh sebab itu, Wapres meminta agar masyarakat benar-
benar menaati protokol kesehatan dan kebijakan PPKM yang
diambil pemerintah untuk diterapkan di Pulau Jawa dan Pulau
Bali. (antara)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pesan agar
masyarakat serius mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dari
rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (1/2/2021). (Asdep KIP
Setwapres)

lingkungan, isu sensitifitas dan
spesifitas dari alat ini juga diper-
tanyakan.

“Ditambah lagi jika dikaitkan
dengan Covid-19, sebenarnya virus
corona itu sendiri ada tujuh
spesiesnya, nah ini harus memastikan
apakah ini bisa membedakan dengan
4 (coronavirus) lain yang sudah
endemik. Sehingga tidak terjadi,
kesalahan kita dalam upaya untuk
skrining,” jelasnya. (tribun)

Melantik Anggota PAW MPR RI,
Bamsoet Ingatkan Bahaya Intoleransi

 Nizam
Dirjendikti

Kemendikbud
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MAJALENGKA, BI -
 Suasana hening begitu
terasa ketika memasuki
sebuah dusun berna-
ma Tarikolot di Desa Sida-
mukti, Kecamatan Maja-
lengka, Kabupaten Maja-
lengka. Ratusan rumah di
sana terbengkalai karena
ditinggal penghuninya.

Rumput-rumput ilalang
tumbuh liar di rumah yang
terbengkalai itu. Daun-daun
kering yang berjatuhan pun
memenuhi halaman rumah.
Sesekali bahkan suara
anjing menggonggong
terdengar jelas dari
kejauhan.

Barang-barang warga
seperti sofa, sepeda dan
lemari juga terlihat masih ada yang tertinggal.
Meski bangunan rumah masih tampak utuh,
kondisinya tidak memungkinkan untuk
dihuni. Bencana alam pergerakan tanah yang
terjadi di Dusun Tarikolot membuat hampir
180 rumah di sana rusak dan ditinggal

(Foto: tangkapan layar video YouTube akun Bucin TV)

Heningnya ‘Desa Mati’ di
Majalengka Ditinggal Warga

penghuninya.
“Warga Dusun Tarikolot ini mulai pindah tahun

2010 lalu. Ada 180 rumah yang dikosongkan akibat
pergerakan tanah yang terjadi sejak tahun 2006
lalu,” kata Karwan Kepala Desa Sidamukti, Senin
(1/2/2021).

Dusun Tarikolot sendiri diketahui berada di
zona merah yang rawan terjadi pergerakan tanah.
Hal itulah yang menyebabkan semua 253 kepala
keluarga harus direlokasi dan meninggalkan
rumahnya.

Meski begitu, saat ini masih ada beberapa
warga yang nekat bertahan untuk tinggal di
Dusun Tarikolot. Rata-rata mereka yang masih
tinggal justru para lansia.

Alasannya, mereka enggan
pindah ke tempat relokasi
lantaran jauh dari lahan pertanian.
Karena mayoritas warga di
Dusun Tarikolot berprofesi
sebagai petani.

Tak jarang pula, warga yang
telah pindah ke tempat relokasi
kembali ke Dusun Tarikolot

untuk menjalani aktivitasnya
sebagai petani.

“Ya sekarang yang
masih tinggal di Dusun

Tarikolot ada sekitar
delapan kepala

keluarga.
Mereka sudah

kita bujuk untuk
pindah tapi belum mau,”
ucap Karwan.

Pihak pemerintah desa pun
berencana untuk menjadikan

Dusun Tarikolot yang terbengkalai itu untuk
ditanami pohon-pohon keras seperti pohon mahoni
dan pohon jati. “Sekarang dijadikan area
perkebunan yang harapannya ditanami tanaman
pengeras seperti pohon jati, mahoni dan lainnya,”
pungkasnya. (detik)

Sosok Perempuan Pembeli Pulau Lantigiang Bersuamikan Warga Jerman
JAKARTA, BI – Seorang perempuan

membeli pulau menjadi berita viral. Perempuan
tersebut membeli Pulau Lantigiang, yang masuk
Kawasan Taman Nasional Takabonerate,
Kabupaten Kepulauan Selayar terungkap.
Perempuan itu merupakan istri dari
seorang pria berkebangsaan Jerman.

Perempuan yang membeli Pulau Lanti-
giang itu bernama Asdianti. “Yang akan
membeli Pulau Lantigiang perempuan Asdianti,”
kata Kapolres Selayar AKBP Temmangnganro
Machmud kepada wartawan, Minggu (31/1/2021).

Meski tak dijelaskan secara rinci, sosok
Asdianti yang membeli Pulau Lantigiang disebut
sebagai pengusaha di wilayah Kepulauan
Selayar.

“Pengusaha dia,” kata Kasat Reskrim Polres
Selayar Iptu Syaifuddin saat dihubungi terpisah.

Selain berlatar pengusaha, Asdianti disebut
memiliki suami warga negara (WN) Jerman.
Syaifuddin mengungkapkan Asdianti merupakan
warga asli Selayar.

“Asdianti orang Selayar dia, orang Selayar
asli. Suaminya orang asing, ya seperti itu (warga
negara Jerman),” katanya.

Dari hasil penyelidikan awal polisi, Asdianti
telah membayar uang muka Rp 10 juta dari total
harga pembelian pulau senilai Rp 900 juta kepada
lelaki Syamsul Alam alias SA sebagai penjual
pulau.

Polisi pun berencana memeriksa Asdianti dan
Syamsul Alam selaku pihak yang melakukan jual-

Perda Pesantren di Jabar Disahkan,
Ridwan Kamil: Pertama di Indonesia

BANDUNG, BI - Pemprov dan DPRD Jawa
Barat (Jabar) resmi mengesahkan Perda Pesantren
dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (1/2/
2021). Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan,
perda ini merupakan yang pertama di Indonesia.

“Dari sisi keberpihakan kita kepada pesantren
ya Jabar adalah provinsi pertama yang memiliki
peraturan daerah untuk pesantren, sehingga tidak
boleh ada anak-anak di Jabar yang memilih
sekolah di pesantren tidak mendapatkan dukungan
dari negara,” kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD
Jabar, Kota Bandung.

Pria yang akrab siapa Kang Emil mengatakan
selama ini dukungan negara hanya terbatas pada
sekolah formal atau sekolah agama yang berada
di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Tapi kalau dia pesantren tradisional tidak masuk

muallimin.
Dalam perda itu disebutkan, gubernur

menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan
pesantren, salah satunya peningkatan kemandirian
ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat
di lingkungan pesantren.

Selain Perda Pesantren,
Pemprov dan DPRD Jabar juga
mengesahkan Perda Perlindu-
ngan terhadap pekerja migran,
perda perlindungan anak dan
perda telekomunikasi.

Sementara itu, Ketua Pansus
VII Raperda Fasilitasi Pe-
nyelenggaraan Pesantren DPRD
Jawa Barat Sidkon Djampi
mengaku sangat bersyukur atas
rampungnya penyusunan regulasi
tersebut.

Dalam Rapat Paripurna
tersebut, Sidkon Djampi
melakukan sujud syukur di ruang

rapat paripurna setelah Raperda Fasilitasi Penye-
lenggaraan Pesantren ini disahkan menjadi Perda
oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Jawa Barat.

dalam dukungan formal,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya perda ini ribuan

pesantren di Jabar yang menjadi ciri sosio kultural
daerah bisa mendapatkan dukungan. “Bisa
didukung, dibantu sehingga Jabar bisa juara lahir
batin tanpa diskriminasi,” katanya.

Menurutnya, pengesahan perda pesantren ini
penuh dengan perjuangan, dan tak lepas dari sisi
historis keluarga Kang Emil yang juga pengelola
pesantren. “Kakek saya mengelola pesantren, saya
mengelola pesantren, jadi sedikit emosional. Jadi
di era kami dukungan ini bisa terealisasi,” katanya.

Berdasarkan Raperda di laman DPRD Jabar,
pesantren harus memenuhi unsur kiai, santri yang
bermukim di pesantren, pondok atau asrama,
masjid atau musala dan kajian kitab kuning atau
dirasah islamiah dengan pola pendidikan
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Foto: Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Isal Mawardi/detikcom)

beli pulau. Pemeriksaan itu diagendakan pada
pekan depan.

“Baru mau diperiksa, kita kasi surat panggilan
dulu,” ujar Syaifuddin.

Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa
Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa
(Sekdes) Jinato. Keduanya diperiksa karena
diduga ikut terlibat dalam kasus penjualan Pulau
Lantigiang dengan menandatangani akta jual-beli
pulau itu.

“Penjualan tersebut memiliki surat keterangan
jual-beli tanah Pulau Lantigiang yang dibuat oleh
Sekdes Jinato 2015, yang diketahui oleh Kepala
Desa Jinato 2015,” kata Kapolres Kepulauan
Selayar AKBP Temmangnganro Machmud, Sabtu
(30/1/2021).(detik)

Foto: Ilustrasi kepulauan Selayar (Esty
Rahayu Anggraini)

KALSEL, BI - Seorang bocah berusia 6
tahun bernama Lia kini hidup seorang diri.
Pasalnya, orang tua dan dua saudaranya
menjadi korban banjir bercampur longsor
di Desa Patikalaian, Kecamatan Hantakan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan (Kalsel). Ibunya
ditemukan meninggal dunia, sedangkan
ayahnya hilang.

Diketahui, desa tempat tinggal Lia
merupakan salah satu lokasi yang
terdampak paling parah saat banjir
menerjang beberapa waktu lalu. Camat
Hantakan Kartadipura menerangkan ibunda
Lia dan seorang kakaknya ditemukan dalam
kondisi meninggal dunia. Sementara ayah
dan satu kakak lainnya masih dinyatakan
hilang.

“Ibunya bernama Yanti dan adiknya yang
bernama Yanda sudah ditemukan.
Sementara ayahnya bernama Yansyah dan
kakaknya bernama Doni belum ditemukan,”
jelas Kartadipura kepada wartawan, Senin
(1/2/2021).

Kartadipura menyatakan tim gabungan
akan terus melakukan pencarian terhadap
dua keluarga Lia yang hilang. Saat ini, Lia

Ibu Tewas, Ayah
Hilang saat Banjir
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Suatu hari pembantu Nabi
Isa bernama Nauf pergi ke

Persia. Ketika masuk pintu
gerbang, ia melihat

beberapa penjaga  yang
bertubuh tegap

terlihat sedang
asyik bermain adu

kekuatan dengan
hadiah 40 dirham. Nauf
yang umurnya sudah uzur

tertarik untuk mengikutinya.
Nauf pun kemudian ikut bertarung dan

menang. Salah sorang peserta yang kebetulan
anak seorang menteri menjadi terkesima. Ia
kemudian bermaksud mengundang Nauf ke
rumahnya.

“Bolehkan tuan mampir ke rumahku,” ujar
anak tersebut.

Nauf kemudian menjawab, “Minta izin kepada
orang tuamu dulu.”

Anak itu kemudian pergi ke rumah dan
bercerita kepada orang tuanya dan diizinkan Nauf
bertamu di rumahnya. Ketika akan masuk rumah,
Nauf membaca Bismillah. Maka seluruh
setan yang ada dalam rumah itu lari
lintang pukang. Hal yang
sama juga terjadi ketika
Nauf disuguhi makanan.

Apa yang terjadi
membuat menteri itu keheranan
dan kemudian bertanya,” Siapakah tuan ini
sebenarnya? Dari mana Anda berasal? Saya
melihat beberapa keajaiban yang tuan punya .
Tak seorang pun yang  masuk rumah ini, bisa
membuat setan lari lintang pukang. Begitu pula

makanan yang saya
hidangkan, setan yang akan
makan bersama lari terbirit-
birit. Katakan apa rahasianya
dan jangan dipendam.”

“Baiklah, saya akan
mengatakan yang sebenarnya.
Hanya saja saya mempunyai
satu permintaan, jangan
ceritakan kepada orang lain
sebelum ada izin dari saya,”
ungkap Nauf.

Syarat itu disetujui oleh
menteri. Kemudian Nauf
bertutur bahwa sebenarnya
kedatangannya ke Persia
adalah perintah Nabi Isa.

“ Nabi Isa menyuruh raja
dan tuan-tuan di sini agar
mengakui Allah. Tuan-tuan menyembah Allah dan
tidak menyekutukan-Nya,” tuturnya.

Jawaban itu membuat  menteri itu tercengang.
Kemudian ia bertanya,” Tuhan saya adalah Allah,
yang tiada Tuhan selain Dia, yang menciptakan

Tuan, memberi rezeki, menghidupkan Tuan
dan mematikan Tuan.”

Menteri itu pun kemudian
beriman. Hanya saja ia masih
menyembunyikan imannya.

Pada suatu hari menteri tampak
gundah gulana.

“Apa yang membuat tuan merasa gundah
gulana?” tanya Nauf. Kemudian ia bercerita
perihal kuda kesayangan rajanya mati. “Kuda itu

adalah kuda kesayangan melebihi
kekayaan lainnya,” tambahnya.

Nauf kemudian berkata, “Baiklah
kalau begitu. Sampaikan kepada rajamu
apabila berkenan mengikuti apa yang saya
katakan kuda itu akan hidup kembali.”

Menteri itu sangat gembira lantas menghadap
rajanya,”Yang mulia  saya punya tamu yang
memiliki banyak keistimewaan. Dia mengatakan
jika Baginda berkenan mengikuti kehendaknya,
ia akan menghidupkan kembali kuda baginda atas
izin Tuhan.”

Raja pun menerima tawaran menterinya itu.
Kemudian Nauf dipanggil menghadap raja. Seperti
biasa selalu mengucapkan Bismillah ketika
memasuki istana.

Kuda Raja Persia dan Pembantu Nabi Isa
Raja menyongsongnya dan berkata

kepada Nauf,”Tuan. Saya dengar tuan
bisa menghidupkan mahluk yang sudah
mati. Tolong hidupkan kuda saya.”

“Baik. Jika yang Mulia berkenan
mengikuti apa yang hamba ucapkan.
Hamba akan menghidupkan kembali
kuda Paduka dengan kehendak Allah,”
ucap Nauf. “Ya aku akan mengikuti
perintahmu,” jawab Raja.

“Apakah baginda punya putra?”
tanya Nauf.

“Aku hanya punya ayah dan
permaisuri tak ada yang lain,” jawab
Raja.

Nauf kemudian berkata,” Silakan
panggil rakyat tuan.” Dalam waktu
singkat rakyat berkumpul di halaman
istana. Nauf lalu meraba salah satu kaki
kuda milik raja itu lalu membaca Laa

illaha Illa Allah. Dan ajaib kaki itu
bergerak.

Nauf berkata lagi, “Kini raja
silakan melakukan hal yang sama.

Baginda pegang salah satu kaki kuda ini. Baginda
panggil pula dua anggota keluarga untuk
memegangi yang lain. Silakan ucap Laa ilaaha
illa Allah.  Ketiga kaki kuda itu bergerak.

“Silakan Baginda menyuruh rakyat
mengucapkan Laa ilaaha illa Allah. Maka atas
izin Allah kuda itu kemudian berdiri kembali seperti
sedia kala.[*]

**Kisah ini dituturkan oleh Wahb Ibnu
Munabbih dalam kitab Usfuriyah

Kisah Orang Saleh Menangis
Melihat Daging Panggang
Meneladani kisah para salihin memang tak

akan pernah ada habisnya. Ada saja hikmah
yang bisa dipetik dari setiap lakunya. Kisah kali
ini datang dari kitab Anisul Mu’minin karya
Syaikh Shafwak Sa’dallah al-Mukhtar tentang
orang saleh menangis saat melihat daging
panggang.

Suatu hari seorang saleh yang tidak
disebutkan namanya sedang menempuh suatu
perjalanan. Tanpa sengaja, di tengah perjalanan,
ia menemui seorang laki-laki penjual daging
panggang yang sedang membakar daging di atas
bara api. Orang saleh tadi tiba-tiba menangis
tersedu-sedu. Hal ini pun membuat orang laki-
laki yang memanggang daging itu bertanya-tanya.

Laki-laki penjual daging panggang tersebut
penasaran dengan tangisan si saleh. Tanpa
basa-basi, penjual daging pun bertanya kepada
orang saleh tadi.

“Wahai saudaraku, apa yang membuatmu
menangis tersedu-sedu seperti ini?” tanya si
penjual daging panggang. “Apakah kau
menginginkan daging panggang ini?” imbuh si
penjual daging panggang.

Orang saleh itu tadi lalu menjawab
pertanyaan si penjual daging panggang.

“Tidak, aku sama sekali tidak
memginginkan daging panggang itu,” timpal si
orang saleh.

“Lalu apa yang membuatmu menangis

sedari tadi?” tanya si penjual daging
panggang.

Sambil terus terisak dalam
tangisannya, orang saleh tadi lalu
mengutarakan apa musabab dari
tangisannya itu.

“Aku menangis karena manusia memang-
gang daging hewan di atas bara api dalam
keadaan hewan itu sudah mati tak bernyawa.

Sementara itu manusia, termasuk diriku
sendiri, suatu saat nanti akan dipanggang
bahkan dimasukkan api dalam keadaan hidup-
hidup,” ujar orang saleh tadi sambil terus
menangis.

Si penjual daging panggang itu pun lalu
terdiam mendengar kata-kata orang saleh tadi,
sepertinya ia benar-benar meresapi apa yang
orang saleh tadi utarakan. (AN)

Wallahu A’lam

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan
Bhinneka Tunggal Ika.

“Metode sosialisasinya pun harus dilakukan
secara menarik dan kreatif. Sehingga tidak
menjadikannya hanya sekadar bahan untuk
dihafal atau dimengerti saja. Melainkan perlu
diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai
kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap,
hingga menjadi bagian dari kepribadian setiap
anak bangsa,” kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini

menekankan, Empat Pilar MPR RI telah menjadi
bagian dari benteng yang membuat bangsa Indo-
nesia dapat bertahan dan eksis hingga sekarang.
Karenanya, kemajemukan bangsa Indonesia
harus menjadi sebuah kekuatan dalam menjaga
negara Pancasila untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.

“Kita semua berada di dalam rumah besar
kebangsaan bernama Indonesia. Musuh kita
bersama bukanlah perbedaan melainkan nilai-
nilai yang bertentangan dengan empat konsensus
dasar dan persoalan kemanusiaan lainnya,”
pungkas Bamsoet.(jpnn)
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Keberhasilan percepatan vaksinasi di
Jateng menarik perhatian pemerintah pusat.

Ganjar mengaku ditelpon dua direksi
Biofarma dan meminta masukan percepatan
vaksinasi.

“Dua direksi Biofarma telepon saya,
Pak Ganjar kok bisa cepat (vaksinasi),
saya jawab ya karena mau saja, kalau mau
pasti bisa dilakukan. Mereka heran karena
ada beberapa daerah lain yang masih nol,

ya mungkin belum sempat saja,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto

Prabowo menambahkan, capaian vaksinasi
tahap pertama untuk nakes memang termasuk
yang tertinggi. “Capaiannya memang tinggi
sekali, dan itu mendapat apresiasi dari
pemerintah pusat,” ujarnya.

Sampai saat ini, lanjut dia, capaian
vaksinasi Jateng sudah lebih dari 70 persen
karena dorongan percepatan memang terus

dilakukan dan koordinasi pemprov dan
daerah berjalan baik. “Koordinasi terus
menerus, saya hampir tiap hari ‘vicon’ dengan
kepala dinas, direktur rumah sakit, kepala
puskesmas untuk memantau vaksinasi ini.
Semuanya berjalan sesuai target, yakni per
hari minimal 25 persen dari sasaran,” katanya.

Setelah vaksinasi nakes ini, Yulianto
mengatakan untuk vaksinasi tahap selan-
jutnya adalah pelayanan publik dengan jumlah
sasaran sekitar 2,3 juta. (antara)
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Jakarta, BI - Depresi
adalah gangguan kese-
hatan mental yang dapat
memengaruhi emosi,
cara berpikir, dan perilaku
penderitanya. Orang

yang mengalami depresi cenderung
tidak semangat dalam menjalani

hidup, merasa sedih terus menerus, putus asa,
hingga berpikir untuk bunuh diri. Dampak negatif
depresi terhadap penderitanya sangatlah besar.
Tak hanya merusak mental, kondisi kejiwaan ini
juga bisa menyebabkan keluhan fisik, di
antaranya:

1. Masalah pada sistem pencernaan
Depresi berkaitan erat dengan masalah sistem

pencernaan. Penderita depresi biasanya meng-
alami peningkatan atau penurunan nafsu makan.
Takaran dan nutrisi makanan yang dikonsumsi
pun juga tidak diperhatikan.

Akibatnya, penderita depresi rentan meng-
alami berbagai masalah pencernaan, seperti sakit
atau kram perut, sembelit, irritable bowel syn-
drome, serta kolitis ulseratif. Mereka juga
akan berisiko mengalami obesitas,
malnutrisi, dan pada kondisi yang
parah dapat mengalami anoreksia
geriatrik.

2. Penurunan gairah
seksual

Depresi juga dapat
merusak kehidupan
seksual, lho. Orang

yang depresi rentan mengalami penurunan libido,
sehingga ia merasa enggan untuk melakukan
aktivitas seksual atau bahkan tidak merasakan
kesenangan saat berhubungan seks.

Selain itu, depresi juga dapat
menyebabkan anorgasmia atau
kesulitan mencapai orgasme
serta disfungsi ereksi.

3. Gangguan fungsi otak
Beberapa bagian otak tertentu, meliputi

hipokampus dan korteks prefrontal dapat
menyusut ketika seseorang mengalami depresi.
Dampak dari penyusutan bagian otak ini adalah
menurunnya kemampuan mengingat,
menyimpan memori, membuat
keputusan, dan mengolah emosi.

Selain itu, depresi juga dapat
menyebabkan bagian otak

bernama amigdala bekerja berlebihan. Perubahan
pada amigdala ini berdampak pada pola tidur dan
aktivitas penderita depresi. Nah, gangguan tidur
pada penderita depresi, misalnya insomnia, dapat
berujung pula pada masalah kesehatan lainnya.

4. Masalah pada jantung
Hormon stres yang dilepaskan

ketika seseorang mengalami depresi
dapat membuat jantung berdegup lebih

cepat dan kencang. Jika dibiarkan dalam
jangka waktu yang lama, kondisi ini
meningkatkan risiko penyakit
jantung. Salah satunya adalah
penyakit jantung koroner yang
bisa berakibat fatal.

5. Imunitas tubuh melemah
Depresi bisa menurunkan

motivasi seseorang untuk menjalani
gaya hidup sehat. Hal ini akan membuat tubuh
kekurangan energi serta mengalami penurunan

imunitas. Ketika imunitas tubuh melemah,
tubuh tidak akan mampu melawan virus dan

bakteri sehingga lebih rentan terserang
penyakit.

Selain masalah kesehatan di
atas, depresi juga dapat menye-

babkan timbulnya sakit kepala,
pegal-pegal atau rasa le-

mas, dan nyeri yang
berlangsung lama
dan tidak membaik
dengan peng-

obatan. [allodokter]

Jakarta, BI - Rajin mengonsumsi wortel
bahkan bisa menjaga kesehatan seluruh
tubuh, seperti dilansir dari WebMD. Ini
kandungan gizi penting dari wortel yang
dibutuhkan tubuh.

1. Vitamin A: Wortel terkenal dengan
kandungan vitamin A-nya yang tinggi. Beta
karoten dalam vitamin A mampu
meningkatkan aliran darah ke kulit, membantu
menyembuhkan infeksi dan peradangan di
kulit karena jerawat, memperbaiki struktur
kulit dan mengoptimalkan perlindungan

terhadap sinar UV.
2. Vitamin C: Wortel juga

kaya vitamin C yang berfungsi
sebagai antioksidan, bertugas

melawan radikal bebas sehingga
bisa membantu meremajakan kulit,
menjaga kekencangan kulit dengan

cara mendukung produksi kolagen,
mencegah timbulnya kerutan karena penuaan
dini dan menjaga kulit dari infeksi bakteri.

3. Kalium  : Wortel punya kandungan
kalium atau potasium yang berfungsi meng-
atur kadar air di dalam tubuh, termasuk kulit.
Kalium akan menutrisi kulit kering dan berje-
rawat sehingga lembap, kenyal & tidak kasar.

4. Karotenoid: Untuk orang berkulit
sensitif, karotenoid berfungsi menjaga kulit
agar tidak mudah terbakar matahari. Karo-
tenoid juga termasuk antioksidan yang dibu-
tuhkan kulit untuk menjaga imunitas terhadap
bakteri. Karotenoid akan melindungi kulit dari
radikal bebas dan membuat kulit awet muda.[*]

Kandungan
Gizi Wortel
untuk Kulit

Menguak Manfaat Susu Unta
Jakarta, BI - Di Indonesia, susu unta memang

tidak sepopuler susu sapi atau susu kambing.
Hal ini karena distribusi susu unta di Indonesia
masih sangat terbatas.

Kandungan kalori, protein, dan karbohidrat
pada susu unta kurang lebih setara dengan susu
sapi segar. Namun, kadar gula dan lemak jenuh
susu unta lebih rendah dibandingkan dengan susu
jenis lainnya.

Selain itu, susu unta juga merupakan sumber
lemak sehat yang juga akan vitamin
dan mineral, seperti vitamin A, vitamin
B, vitamin C, vitamin D, vitamin E,
kalsium, kalium, magnesium, tembaga,
zat besi, dan fosfor.

Berkat banyaknya nutrisi yang
terkandung dalam susu unta, tak heran
jika susu ini memberikan beragam
manfaat kesehatan. Berikut adalah
sederet manfaat susu unta yang sayang
jika dilewatkan:

1. Alternatif bagi orang dengan alergi susu
sapi atau intoleransi laktosa

Susu unta mengandung jenis protein yang
berbeda dengan susu sapi, sehingga bisa menjadi
pilihan bagi penderita alergi susu sapi. Selain
itu, susu unta juga mengandung lebih sedikit
laktosa dibandingkan dengan susu sapi, sehingga

mungkin masih bisa diterima oleh penderita
intoleransi laktosa.

Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang
melibatkan 25 orang dengan intoleransi laktosa.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya dua
orang yang mengalami reaksi ringan setelah
minum susu unta, tetapi peserta lainnya tidak
mengalami keluhan apa pun.

2. Mengatasi diare
Bagi kamu yang sering mengalami

diare, coba deh susu unta. Susu ini sudah
sejak lama digunakan sebagai obat diare.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa
susu unta mengandung antibodi yang
dapat melawan virus penyebab diare.

3. Menurunkan kadar gula darah dan
meningkatkan sensitivitas insulin

Susu unta telah terbukti mampu
menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan
sensitivitas insulin pada penderita diabetes tipe
1 dan diabetes tipe 2. Susu ini mengandung pro-
tein yang bisa bertindak seperti insulin dan zinc
yang dapat membantu meningkatkan kemampuan
sel untuk menyerap gula darah.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa or-
ang dewasa dengan diabetes tipe 1 yang minum
susu unta setiap hari bisa memiliki kadar gula

darah yang lebih stabil. Namun, konsumsi susu
unta tetap harus disertai dengan pola hidup yang
sehat dan penggunaan insulin secara teratur.

4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Susu unta mengandung senyawa laktoferin dan

imunoglobulin, protein yang dapat meningkatkan
sistem kekebalan tubuh. Di dalam tubuh, laktoferin
bertindak sebagai antibakteri, antijamur, antivirus,
antiinflamasi, dan antioksidan sehingga tubuh bisa
terlindungi dari berbagai macam penyakit.

Di samping itu, whey protein pada susu unta
juga diduga memiliki sifat antioksidan yang dapat
melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat
radikal bebas dan bakteri atau virus penyebab

penyakit.
5. Meningkatkan fungsi otak
Susu unta dipercaya bermanfaat untuk

meningkatkan fungsi otak pada anak yang
mengalami kelainan perilaku. Hal ini diperkuat
dengan sejumlah penelitian terhadap anak dengan
autisme. Meski begitu, susu unta tetap tidak bisa
dijadikan pengganti terapi autisme.

Susu unta juga diduga bermanfaat bagi
penderita penyakit neurodegeneratif, misalnya
penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Akan
tetapi, masih diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk membuktikan manfaat ini.

Manfaat susu unta untuk kesehatan terlihat
sangat menarik, kan? Sayangnya, harga susu ini
cenderung lebih mahal dibandingkan jenis susu
lainnya. Selain itu, susu unta juga umumnya tidak
dipasteurisasi terlebih dahulu.

Susu yang tidak dipasteurisasi dapat
meningkatkan risiko terjadinya keracunan
makanan, infeksi, bahkan gagal ginjal. Susu unta
yang tidak dipasteurisasi juga diketahui dapat
mengandung virus penyebab MERS (Middle East
respiratory syndrome) yang sangat infeksius dan
berbahaya.

Oleh karena itu, pastikan kamu memilih susu
unta yang sudah dipasteurisasi guna
mendapatkan manfaatnya dan konsumsilah susu
ini secukupnya saja. Sebagai contoh, jumlah
konsumsi susu unta yang sehat bagi penderita
diabetes adalah 2 cangkir atau 500 ml dalam
sehari.[allodokter}
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Dampak Depresi Yang
Harus Diwaspadai Tubuh



Jakarta, BI - Rasa pahit selalu diasosiasikan
dengan dengan tidak enak dan merusak selera
makan. Berbeda dengan rasa manis yang selalu
disandingkan dengan enak dan menyenangkan.
Padahal, kata Kerry Clifford dan Meghan Sedivy,
ahli diet, selama ribuan tahun orang terbiasa dengan
rasa pahit untuk keperluan kesehatan pencernaan.
Ini bukan informasi tanpa basis ilmu pengetahuan.

Rasa pahit juga bisa meningkatkan produksi
enzim pencernaan yang selanjutnya mem bantu
penyerapan makanan. Enzim
tambahan ini membantu mencegah
malabsorbsi (kelebihan serapan)
makanan dan usus bocor.

Lantas apa saja
makanan pahit yang layak
masuk kamus diet, simak
uraian berikut:

1. Pare
Pare mengandung fitokimia

seperti, triterpenoid, polifenol dan fla-
vonoid yang terbukti memperlambat pertum-
buhan berbagai jenis kanker.

Buat penderita diabetes, pare bisa membuat

insulin aktif.
Mengutip dari NDTV, saat insulin aktif, gula

akan digunakan secara memadai dan tidak diubah
menjadi lemak.

Pare mengandung senyawa
mirip insulin yang disebut Polypep-
tide-p atau p-insulin yang terbukti
mengendalikan diabetes secara
alami. Zat-zat ini bekerja secara
individu atau bersama-sama untuk
membantu menurunkan kadar gula
darah.

2. Kale
Sayuran dari keluarga cruciferous memiliki

rasa pahit misalnya, brokoli, kale, kubis Brussel,
kubis, kangkung, lobak dan arugula. Keluarga

sayuran ini mengandung senyawa
glukosinolat sehingga memberikan rasa
pahit sekaligus manfaat.

Sebuah riset laboratorium
menunjukkan glukosinolat bisa

memperlambat pertumbuhan dan penyebaran
sel kanker. Meski belum diteliti pada manusia
tetapi temuan ini begitu menjanjikan.

Selain glukosinolat, sayuran mengandung serat
yang baik dikonsumsi untuk menyehatkan
pencernaan. Kale, misalnya, mampu memberikan

rasa kenyang lebih lama karena perlu
waktu cukup lama untuk dicerna.
Untuk penderita diabetes, kale tidak
mengakibatkan kenaikan gula darah
dengan cepat.

3. Bubuk kakao
Riset menemukan orang yang

makan cokelat setidaknya lima kali per
minggu memiliki risiko penyakit

jantung 56 persen lebih rendah dibanding mereka
yang tidak makan cokelat sama sekali.

Peneliti meyakini ini berkat kandungan polifenol
dan antioksidan pada kakao yang memperlebar
pembuluh darah dan mengurangi peradangan
juga melindungi jantung.

4. Kopi hitam
Selain teh, kopi hitam jadi minuman

yang banyak dikonsumsi. Rasa pahit
yang unik pada kopi dilengkapi dengan poli-
fenol.

Diet Sehat dengan Makanan Pahit
Salah satu jenis polifenol yang banyak terdapat

pada kopi adalah asam klorogenat. Antioksidan
kuat satu ini kemungkinan bertanggung jawab atas
manfaat kesehatan kopi termasuk mengurangi
kerusakan oksidatif, risiko penyakit jantung dan
diabetes.

5. Bayam
Salah satu alasan sebagian orang tidak

menyukai bayam karena rasanya pahit. Padahal
bayam baik dimasukkan dalam diet harian. Melansir
dari NDTV, bayam mengandung banyak serat, kaya
akan vitamin A, C, E, K, B2, B6, lutein, magne-
sium, mangan, asam folat, zat besi, kalsium, ka-
lium, dan tembaga.

6. Teh hijau
Rahasia tubuh bugar salah satunya rutin minum

teh hijau. Di China dan India, teh telah dikonsumsi
berabad-abad karena manfaat kesehatannya.
Melansir dari Times of India, teh hijau mampu

menurunkan berat badan sekaligus
mengandung antioksidan penting.

Antioksidan, khususnya poli-
fenol, membantu membunuh sel
kanker, juga menurunkan
risiko penyakit kardiovaskular.
Untuk memperoleh aneka

manfaatnya, minum teh hijau
sebanyak dua cangkir setiap hari.[*]
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Jakarta, BI - Saat ini masker adalah atribut
wajib saat berada di tempat umum, selain wajib
secara hukum negara memakai masker juga
penting untuk jaga kesehatan diri sendiri dari
semua virus yang disebabkan oleh droplet
seseorang yang sedang bermasalah dengan
kesehatannya.

Meski demikian, untuk wanita memakai
masker bisa jadi masalah tersendiri, terutama
dengan kulit muka yang berjerawat.

Munculnya jerawat pada daerah wajah akan
membuat risih dan memengaruhi penampilan
seseorang. Untuk mengatasinya simak uraian
yang Berita Indonesia kutip dari laman Instagram
Bidang Koordinasi Relawan @satgas sebagai
berikut:

1. Masker digunakan berkali-kali tanpa dicuci.
2. Masker dicuci asal-asalan.
3. Gesekan masker pada wajah membuat pori-

pori membesar dan kuman mudah masuk.
4. Masker lembab atau basah yang terus

digunakan.

Cara jitu mencegah jerawat:

1. Ganti masker setiap 4 jam.
2. Cuci masker menggunakan air hangat.
3. Rajin membersihkan wajah setelah meng-

gunakan masker.
4. Gunakan sabun wajah yang sesuai dengan

kulit.
5. Gunakan pelembab wajah yang ringan.
6. Oleskan tabir surya khusus wajah.
7. Hindari make-up yang tebal.[*]

Jerawatan Karena
Pakai Masker

Jakarta,BI - Kosmetik ilegal
terus bermunculan, baru-baru ini
terbongkar adanya masker
kecantikan ilegal yang terbuat dari
tepung beras.

Direktorat Reserse Narkoba
Polda Metro Jaya menggerebek
lokasi produksi kosmetik ilegal
yang tidak ada izin edar. Masker
ilegal itu merupakan produksi
rumahan di daerah Jatirasa,
Bekasi.

Fihak berwajib pada akhir
januari lalu, dalam aksi
penggeldahannya menemukan
adanya bahan - bahan berbahaya
yang dipakai dalam prdoduk
kosmetik tidak memiliki izin edar
tersebut.

Masker tersebut dibuat dengan bahan-
bahan yang dibeli di Pasar Jati Asih, Bekasi.
Salah satu bahan yang dipakai adalah tepung
beras dari merek Rose Brand. Bahan-bahan

Masker Kecantikan Ilegal  dari Tepung Beras

lain yang digunakan adalah kopi, susu, charcoal,
kunyit, bit, lemon, coklat, lavender, dan calen-
dula.

Dalam pernyataan resmi pihak berwajib,

produk masker
kecantikan ilegal
tersebut dikemas
dalam empat merek
yakni Yoleskin, Acone,
NHM, dan Youra.
Produk tersebut dijual
secara online melalui
media sosial dan
sudah tersebar ke
seluruh wilayah Pulau
Jawa.

Dalam sehari, para
tersangka bisa
memproduksi 50
ribu masker siap
edar. Masker itu
tidak memiliki izin

edar dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Konsumen diharapkan bisa lebih cerdas
dalam memilih prduk kecatikan agar tak
menyesal dikemudian hari.[bi/wlypp]

Jakarta, BI - Facial adalah tindakan utuk
membersihkan klit secara menyeluruh, dari
pengangkatan komedo hingga peremajaan kulit
wajah, maka dari itu penting bagi wanita untuk
melakukannya secara berkala agar kulit tetap
terawat dan bebas kusam.

Bagi sebagian orang akan memilih melakukan
facial secara mandiri dirumah  agar aman, lantas
bagaimana caranya yah, simak berikut:

1. Membersihkan Wajah
Basuhlah wajah Anda dengan menggunakan

air yang suhunya suam-suam kuku. Gunakan
pembersih waja dan pijat wajah Anda dengan
Gerakan melingkar dari atas ke bawah.

Cara tersebut akan membantu mengangkat
seluruh minyak dan kotoran, juga mengeksploitasi
kulit dan meningkatkan aliran darah

2. Gunakan Toner dan Pelembab
Berikan kulit wajah Anda

toner dengan menggunakan
kapas, dan dilanjutkan dengan
pelembab. Oleskan pelembab ke
seluruh bagian wajah dan leher.
Ratakan dengan menggunakan
tangan sambal dipijat ke atas agar
kulit tidak kendur.

3. Pijat Wajah Anda
Dimulai dengan

menggunakan dua jari untuk
memijat kening dari batas alis
hingga ujung rambut. Kemudian
Anda dapat menggunakan kedua
tangan Anda untuk memijat area
hidung dan mulut secara

Facial Dirumah Karena Was-Was Covid-19

UMKM supaya bisa untuk kita mensupply
pergerakan. Dan kami mohon pak Menteri
kebijaksanaan yang bisa membantu UMKM
di Bali ini,” tambhanya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno langsung
menanggapi keluh kesah yang disampaikan para
UMKM. Menurutnya mengenai kebijakan PPKM
tergantung dari data kasus positif. Sandi akan
mendorong pelonggraan jika data kasus positif
COVID-19 rendah dan tidak terjadi kenaikan.
Ia meminta untuk pelaku UMKM terus mening-
katkan protokol kesehatan secara ketat.

“Jadi kedua mengenai tadi masukan yang
PPKM segala macam itu semua tergantung pada
data. Kita kalau data kita mengijinkan pasti saya
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dorong,” tanggap Sandiaga Uno.
“Tapi saya ingatkan bahwa kita di tengah-

tengah pandemi harus beradaptasi dan tadi saya
lihat protokol kesehatanya cukup ketat dan disiplin
kita tingkatkan terus.

Kami dipemerintah juga mendorong 3M untuk
masyarakat dan 3T untuk pemerintah (testing, trac-
ing dan treatmen) dan sekarang ada vaksin,”
Papar Sandi. (detik)

bersamaan. Tujuannya untuk mengembalikan
vitalitas wajah dan mengencangkan otot pada
wajah, juga lakukan pemijatan bagian leher Anda
menggunakan seluruh jari dengan memijat dari
bawah ke atas. [mrt]
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Usaha Makanan Beku
Jakarta, BI - Pandemi Covid-19 telah mengajari

kita banyak hal meskipun kondisinya belum usai
dan semakin merajalela, pelajaran jelas yang bisa
kita ambil dari kehidupan sehari-hari selain
jaga kesehatan yaitu orang jadi suka
belanja online dan menyimpan makanan
bekku sebagai stok.

dengan adanya makanan beku orang
tidak perlu sering-sering keluar untuk
belanja yang beresiko membuat
kerumanan dilokasi perbelanjaan atau warung.

Gaya hidup belanja online dan simpan produk
beku disinyalir oleh banyak ahli akan menjadi gaya
hidup baru bagi masyarakat dunia selanjutnya,
karena masyarakat juga masih trauma dan hati -
hati untuk berdesakan dengan banyak orang.

Jadi, tak ada salahnya jika kita punya rencana
membuat usaha makanan beku dirumah saja,
berikut tips dan caranya:

Tips memulai bisnis frozen food
Hal pertama yang harus Anda

persiapkan adalah melakukan riset
mengenai kondisi pasar. Anda harus
mencari tahu area mana saja yang
tertarik dengan frozen food, atau
mungkin itu  rumah Anda sendiri.

1. Tentukan jenis produk
Mulailah dengan memikirkan

dengan tepat jenis produk frozen food
apa yang akan Anda jual. Menentukan
jenis produk olahan makanan beku
ini di awal akan memudahkan
langkah-langkah penting yang
kemudian akan diambil untuk

memastikan bisnis frozen food ini berjalan lancar
kemudian.

Anda bisa memilih untuk menjual makanan
beku berupa daging atau produk olahan

daging, atau beberapa jenis makanan
beku lainnya yang juga praktis saat
akan disajikan seperti potongan
kentang goreng, nugget, atau bakso.
Ini juga tergantung pada kemampuan

produksi Anda sendiri nantinya.

2. Perhitungkan modal awal
Jika Anda sudah menentukan produk bisnis

frozen food apa yang Anda pilih, berikutnya Anda
harus mulai menghitung anggaran modal awal yang
dibutuhkan untuk memulai bisnis ini.

Hitung kebutuhan apa saja yang harus
disertakan dalam perhitungan modal awal,
termasuk biaya yang dikeluarkan jika Anda harus

bekerjasama
dengan ven-
dor atau
p e m a s o k
kebutuhan
bisnis frozen
food ini. Pastikan perhitungan modal
awal dilakukan serinci mungkin.

3. Siapkan peralatan utama
Saat menghitung modal awal, bisa juga sekalian

mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan primer
hingga yang sifatnya tidak mendesak. Fokuskan
anggaran modal Anda untuk membelanjakan
peralatan-peralatan utama terlebih dahulu
seperti mesin pendingin untuk menyimpan
stok makanan beku.

Anda bisa berinvestasi sedikit lebih
mahal dengan membeli mesin pendingin

makanan dengan kualitas
terbaik, daripada menghadapi
hal-hal yang tidak diinginkan
seperti mesin mengalami
kerusakan jauh sebelum masa
depresiasinya tiba.

Hal ini akan merugikan
karena operasional bisnis akan
terhambat. Belum lagi jika Anda
harus mengeluarkan ekstra uang
untuk memperbaiki mesin atau
bahkan membeli mesin baru.

4. Pikirkan metode
pengemasan

Hal penting lainnya yang

harus diperhatikan dalam bisnis frozen food adalah
pengemasan produk makanan beku itu sendiri.
Pengemasan yang baik akan mendukung kualitas
frozen food itu sendiri. Oleh sebab itu. gunakanlah

plastik khusus yang dibuat untuk makanan
beku.

Plastik pembungkus untuk frozen food
biasanya tidak memiliki pori sehingga

makanan bisa tahan lebih lama. Makanan
beku juga perlu divakum saat dikemas untuk

mengeliminasi udara di dalam ruang
penyimpanan makanan beku tersebut.

Beri juga label pada kemasan, serta keterangan
kadaluarsa produk.

Selain pengemasan, teknik penyimpanan stok
frozen food juga penting untuk diperhatikan. Anda
harus pastikan konsistensi suhu penyimpanan
pada mesin pendingin yang digunakan, yaitu tidak
lebih dari 18 derajat celcius.

5. Gunakan teknologi digital
Permudah operasional bisnis frozen food yang

hendak Anda lakukan dengan melibatkan fitur-fitur
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Hong Kong, BI – Keputusan Imigrasi Hong Kong yang
tidak memberikan ijin tinggal sebagai pekerja rumah tangga
telah diambil, tentu saja keputusan tersebut diambil dengan
banyak pertimbangan, termasuk adanya pandemi yang
merusak ekonomi Hong Kong kian terpuruk.

Selain itu penolakan pemberian visa kerja tersebut
juga dalam kriteria kasus tertentu, artinya tidak semua
pengajuan kontrak baru ditolak.

Berikutada 3 kriteria kontrak yang akan ditolak:
1. Memutus kontrak terlalu dini atau break kotrak
2. Memutus / Diputus kontrak dengan catatan

buruk
3. Diputus / Memutus kontrak dengan alasan

yang tidak serius atau darurat.
Kebijakan diatas diambil dengan pertim-

bangan pemerintah untuk mengurangi
angka putus kontrak sepihak dari
helper, mengingat tingginya biaya
pengambilan dari negara asal hingga biaya saat
tiba di Hong Kong, majikan harus membayar
karantina di hotel dan lain – lainnya.

Imigrasi Tolak Aplikasi Visa PRT Putus Kontrak
Jimmy Ng Wing-ka, seorang anggota parlemen

pro-Beijing mendesak pemerintah untuk
meningkatkan jumlah pembantu yang datang ke
Hong Kong, sementara legislator Tony Tse wai-chuen
menyarankan lebih banyak pelatihan untuk penduduk
setempat dalam upaya mengurangi ketergantungan
pada tenaga kerja asing.

Law Chi-kwong, menteri tenaga kerja dan
kesejahteraan, mengatakan pada hari Rabu [3/2]
bahwa pemerintah sedang menjajaki untuk
mendatangkan pekerja rumah tangga dari Myanmar,
tetapi akibat adanya pandemi rencana itu jadi
tertunda. Sebelumnya Law mengatakan pada me-
dia jika Hong Kong membutuhkan lebih banyak
pembantu karena populasi kota yang menua.[bi]

Mammogram atau USG Gratis Untuk PMI

E D I S I  2 3 4  -  F E B R U A R I  2 0 2 1
HONG KONG 16

kapan hari pemeriksaan calon pasien bisa
disesuai dengan keinginan pasien, dan hal itu
tercantum dalam formulir pendaftaran. Perlu
diketahu klinik akan buka dari hari senin hingga
jumat saja. Tempat Hong Kong Centre, 22/F,
Jupiter Tower, 9 Jupiter Street, North Point [exit
A Fortress Hill MTR]. [bi]

Hong Kong, BI - KJRI peduli kesehatan
perempuan Indonesia yang bekerja di di Hong
Kong, dan ini sudah kesekian kalinya KJRI
bekerjasama dengan Hong Kong Breast Cancer
Foundation HKBCF dan Peduli Sehat .

Mengingat rentannya wanita diusia 40 tahun
terhadap kanker payudara, pemerintah kembali

membuka pendaftaran mammogram/USG gratis
sebagai sarana deteksi dini kanker payudara bagi
PMI di Hong Kong yang berusia 40 tahun ke atas.

Program ini gratis dan siapa saja yang
memiliki kriteria diatas boleh melakukan
pendaftaran nomor 9400-1506 dan mengisi
formulir yang telah disediakan pada hari Minggu,

tanggal 7 dan 21 februari, pukul 10 -13 waktu Hong
Kong.

Pembagian formulir akan dibagi dalam
kelompok kecil, 2 orang perkelompok. setiap
calon peserta harus ID Card dan kontrak kerja.

Terkait jadwal pemeriksaaan akan diberi-
tahukan setelah pendaftaran dilakukan, sedang

Aplikasi Booking Paspor KJRI
Hong Kong, BI – Paspor

adalah nyawa bagi warga asing
di sebuah negara, mengingat
pentingnya keberadaan paspor
yang tidak bisa ditunda perwa-
kilan pemerintah Indonesia yang
ada di Hong Kong memberi ke-
mudahan tanpa harus berdesak
– desakan antri dikantor immi-
grasi Konsulat Indonesia.

Pada akhri januari 2021 lalu
KJRI Hong Kong meluncurkan
sebuah APLIKASI BOOKING ONLINE PASPOR
yang bisa kita akses melalui perangkat seluler
yang kita punya kapan saja kita membutuhkan.

Untuk pengguna Android silahkan download
di Play Store :

E-Layanan Paspor KJRI Hong Kong
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.hik.kjrihk
Pengguna iOS silahkan down-

load di APP STORE :
E-Layanan Paspor KJRI

Hong Kong
https://apps.apple.com/.../e-

layanan-paspor.../id1549885497
Mengenai tata cara booking

online silahkan ikuti anjuran
berikut:
1. Registrasi dan Pilih Daftar
2. Pilih menu Booking Online

3. Masukan masa berakhir Paspor 4. Pilih tanggal
kedatangan
5. Klik Booking kemudian akan muncul QR Code
tanda booking telah berhasil.
6. Datang sesuai tanggal yang telah dipilih
7. Tunjukan QR Code kepda petugas pada saat
datang ke KJRI. [bi]

Guru Wajib Tes Covid Sebelum
Masuk Sekolah

Hong Kong, BI - Pemerintah mengumumkan
rencana pengujian virus corona untuk para guru
dan staf sekolah lainnya pada hari rabu [3/2] untuk
persiapan masuk sekolah tatap muka setelah libur
imlek ini.

Serikat guru terbesar di kota juga
mengusulkan tentang perlunya siswa untuk dites
juga.

Biro Pendidikan mengatakan sekolah dasar

dan menengah, serta taman kanak-kanak dan
sekolah tutorial swasta, dapat melanjutkan kelas
mereka dalam dua minggu penuh setelah guru
dan staf memberikan hasil tes Covid-19 negatif.

Dan mereka harus diuji setiap dua minggu ke
depanya lagi.

Hal itu mengacu pada pengalaman yang
>> BERSAMBUNG KE HLM 26
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Miliki Bom Di Rumah, Lo Di Penjara 2 Tahun Lebih

Pelaku Usaha
Katering Minta
Pelonggaran
Hong Kong, BI – Pemilik restoran dan

bar mendesak pemerintah untuk melong-
garkanaturan jarak sosial pada industri
katering agar mereka bisa memperluas
layanan selama liburan Tahun Baru Imlek.

Saat ini, bar ditutup da restoran harus
menghentikan layanan makan malam
setelah pukul 18:00, dan tindakan ini
berlaku hingga 17 Februari.

Namun pada konferensi pers, seke-
lompok bisnis yang terpengaruh meng-
usulkan ‘masa percobaan’ lima hari mulai
dari 9 Februari, di mana bar dapat dibuka
kembali dan restoran dapat tetap melayani
pelanggan di malam hari.

Mereka juga ingin persyaratan dua or-
ang per meja dipermudah, untuk memung-
kinkan keluarga yang lebih kecil untuk
makan bersama.

Marcus Liu, pengusaha kafe di Hong
Kong mengatakan: efek pandemi memak-
sanya untuk menutup salah satu dari empat
kafenya, hingga dia memohon pada pihak
berwenang untuk mengevaluasi apakah
pembatasan itu perlu dan mendesak arau
tidak.

“Setelah dua minggu, mari kita lihat
apakah kasus yang terinfeksi secara
langsung terkait dengan pertemuan ini [di
restoran dan bar] ... sekarang perintah
pelarangannya terlalu berlebihan dan akan
membunuh seluruh industri,” katanya.

Pemilik bisnis lain di konferensi pers,
Lisa Wong terpaksa menutup sembilan
dari sepuluh gerainya selama pandemi.
Dan masih banyak lagi keluhan pelaku
usaha di kota. [bi]

>> IBU TEWAS, AYAH HILANG...DARI HLM 08

dirawat oleh anggota keluarganya.
“Kondisi Lia baik-baik saja, benar dia

tinggal di tempat saudara orangtuanya. Kami
sudah bantu baik itu logistik dan bantuan

lainnya,” terangnya.

Biaya Sekolah
Kartadipura mengaku

terus memantau kabar Lia. Ia
menuturkan Pemerintah
Kecamatan Hantakan akan
menanggung segala
keperluan Lia untuk semen-
tara ini.

Supaya kebutuhan gadis
tersebut terpenuhi, termasuk
menyangkut pendidikannya,

Kartadipura mengusulkan

agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah mengangkat Lia sebagai anak
kabupaten.

Ia beralasan Lia yang kini masih
berstatus sebagai murid sekolah dasar
membutuhkan biaya untuk terus
melanjutkan pendidikannya.

“Kasihan Lia, kami minta kabupaten
menjadikannya sebagai anak angkat. Pal-
ing tidak dari sisi pendidikannya bisa
dibantu karena dia masih duduk di bangku
SD,” ujarnya.

Berdasar data Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Hulu
Sungai Timur merupakan salah satu dari
tiga kabupaten yang terkena dampak
terparah. Dua kabupaten lainnya adalah
Banjar dan Tanah Laut. (tribun)

Tambaksari terdapat 10 keluarga yang masih
bertahan hari ini. Sebelumnya, tercatat sebanyak
70 keluarga mendiami desa ini.

Fenomena semakin sedikitnya penduduk desa
di kawasan pesisir juga terjadi di sejumlah desa
lainnya akibat dari abrasi yang mulai menghantam
desa serta mengakibatkan daerah tersebut tergenang
air hingga kini.

Ia berpendapat sejumlah penyebab
tenggelamnya desa-desa pesisir di Kecamatan
Sayung, Demak, itu antara lain karena pengurukan
Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang yang
lokasinya tidak jauh dari desa-desa ini, serta oleh
krisis iklim yang mendorong permukaan air laut naik
begitu cepat.

“Sejumlah ahli menyebut kenaikan air laut rata-
rata sekitar 7,8 milimeter setiap tahun. Faktanya,
bisa jadi lebih tinggi dari angka tersebut,” jelas Su-
san.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Persau-
daraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Mas-
nuah menyatakan dengan tegas bahwa krisis iklim
telah lama memperburuk kehidupan masyarakat
yang tinggal di kawasan pesisir di Indonesia.

“Bahkan tak sedikit nelayan yang meninggal di
laut saat menangkap ikan akibat cuaca buruk yang
disebabkan oleh krisis iklim ini,” kata Masnuah.

Lebih jauh ia mendesak Pemerintah Indonesia
untuk segera menyusun langkah-langkah pemulihan
desa pesisir yang terkena abrasi dan terancam
tenggelam secara terukur dan berkelanjutan. (antara)

>> DESA PESISIR...DARI HLM 20

sebagai VUI 202012/01. Virus varian ini
memiliki mutasi termasuk perubahan pada
protein lonjakan yang digunakan virus untuk
mengikat reseptor ACE2 manusia yang
artinya mungkin lebih mudah untuk
ditangkap.

“Kami memiliki industri pengurutan
genom terbesar kami memiliki sekitar 50
persen dari industri pengurutan genom di
dunia dan kami menyimpan pustaka dari
semua varian sehingga kami siap untuk
merespons, baik di musim gugur atau
setelahnya, untuk  tantangan apa pun yang
mungkin muncul dari virus dan
menghasilkan vaksin berikutnya, “kata
Zahawi.[viva]

>> ADA 4.000 VARIAN VIRUS...DARI HLM 01
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Hong Kong, BI - Seorang pria bernama Lo Chun-hei [24]
pada hari kamis [4/2] mendapat keputusan penjara selama
tiga tahun dua bulan, setelah dia mengaku memiliki bahan
peledak di flat Tin Shui Wai miliknya.

Lo Chun-hei ditangkap pada 1 Agustus 2019 setelah polisi
menggeledah rumahnya di Tin Shui, dan menemukan barang-
barang termasuk 30 bom asap rakitan, bahan untuk membuat
bom molotov, dan buku catatan yang berisi formula kimia. .

Dia juga mengaku bersalah memiliki barang-barang yang
dimaksudkan untuk merusak properti.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim Timothy Casewell
mengatakan hukuman pencegah diperlukan, karena jumlah

bahan peledak dan barang-
barang yang mudah terbakar
ditemukan.

Pengadilan menambahkan
bahwa Lo melakukan pelang-
garan selama kerusuhan sosial
pada 2019, dan meskipun semua
barang ditemukan di rumahnya, mereka bisa saja dibawa ke jalan
untuk digunakan. Namun hakim mencatat bahwa Lo telah
menunjukkan penyesalan, dengan laporan psikologis menun-
jukkan bahwa dia memiliki peluang rendah untuk melakukan
pelanggaran ulang.[bi/rthk]
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Jakarta, BI - JIka ada pertanyaan : Kenapa
sih orang rela menghabiskan banyak uang hanya
untuk membeli followers di Instagram?

Jawabannya yang paling sederhana adalah
untuk menaikkan pamor mereka atau untuk terlihat
keren dan bergaya di hadapan teman-teman
mereka.

Jawaban lainnya adalah agar terlihat
terpercaya di depan calon konsumen atau
pelanggan mereka. Biasanya, hal ini dilakukan
oleh online shop yang baru saja memulai bisnis.

Calon konsumen atau pelanggan lebih
percaya online shop yang memiliki followers
banyak dibandingkan yang memiliki followers
sedikit.

Namun ada juga yang membeli karena iseng
dan ingin mengetahui bagaimana sistem
pembelian followers di Instagram bekerja. Hal
seperti ini biasanya dilakukan oleh peneliti atau
penulis, seperti yang pernah dilakukan oleh
penulis artikel ini sendiri.

Apapun alasannya, jika Anda seorang owner
online shop maupun seseorang yang ingin menjadi
selebgram, membeli follower bukanlah jalan
terbaik untuk meningkatkan jumlah fans
Anda.

Berikut ini 5 alasan kenapa Anda
jangan membeli followers:

1. Aktivitas tidak normal
Biasanya seorang pengguna Instagram baru

dan ingin segera memiliki followers banyak tidak
memikirkan strategi. Jadinya mereka membeli
followers dalam jumlah banyak dan sekaligus di
waktu yang bersamaan.

Tiba-tiba saja akun Instagram memiliki ribuan
followers tanpa adanya konten yang bagus.
Bahkan terkadang foto yang diposting hasilnya
tidak maksimal. Siapa yang tidak bertanya-tanya,
“kok bisa punya followers banyak tapi feed atau

Jangan Membeli Follower Instagram
story-nya masih nol”. Hasil terburuknya,
pengguna Instagram lainnya mengira followers
pasif.

Pihak Instagram tahu bahwa ribuan followers
Anda adalah hasil membeli alias followers pasif.

Jika tidak berhati-hati atau terlalu sering
membeli followers, bukan tidak mungkin akun
Instagrammu dapat diberhentikan (suspended)
oleh pihak Instagram.

2. Followers pasif mempunyai
Interaksi yang rendah atau nol

Ketika fans atau followers pada akun
Instagram adalah follower pasif, Anda tidak benar-
benar mendapatkan orang yang tertarik atau ingin
berinteraksi dengan akun sosial media Anda.
Kebanyakan hanyalah akun kloningan. Anda
hanya membeli jumlah saja.

Coba saja, Anda memposting pada story atau
feed dan lihat jumlah like. Berapa likes yang Anda
dapatkan?

Sedangkan online shop atau selebgram
sesungguhnya membutuhkan followers yang real
sehingga saat mereka memposting konten, ada
reaksi dan tanggapan.

Sehingga benar-benar terjadi engagement.

3. Kenapa beli followers pasif, kalau bisa
mendapatkan followers aktif secara organik

Jika Anda ingin cara lain untuk memiliki
banyak followers aktif, pakai cara yang lebih baik
untuk meningkatkan followers secara organik,
yaitu dengan menggunakan tool automasi

Instagram, contohnya: Activfans.com. Tool ini aman
& dapat membantu anda mendapatkan followers
baru dan mengoptimalkan akun Instagram Anda.

Caranya ialah berinteraksi dengan user lain
yang anda sudah targetkan, jadi apabila user
tersebut tertarik dengan akun anda, mereka akan
memfollow secara sukarela, itulah yang disebut
followers organik.

4. Followers hilang seketika
Pernahkah Anda mendengar bahwa Instagram

kerap melakukan perubahan algoritma sehingga
aktivitas itu menghapus akun-akun Instagram
yang dianggap “bug”? Perubahan yang seiring
dengan pembersihan itu seringnya dilakukan
tanpa adanya pengumuman dari Instagram.

Coba bayangkan, ketika Anda memiliki
puluhan ribu followerd pasif, misalnya berjumlah
51.4k. Lalu pihak Instagram melakukan
pembersihan dan hap! followers hanya tersisa 2k
saja. Betapa pilunya. Followers real lainnya yang
masih bertahan hanya bisa melongo. Sia-sia Anda
mengeluarkan dana untuk membeli followers.

5. Taruhannya reputasi
Sebenarnya follower palsu bisa dilacak

dengan mudah. Tinggal ketik Google, Anda akan
bisa menemukan beberapa software yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja fol-
lower palsu di akun Anda.

Dengan tool ini Anda juga bisa menganalisa
berapa persentase follower Anda yang fake dan
berapa yang asli. Malu kan kalau 90% follower
Anda adalah fake?? Hal ini yang akan mencoreng
reputasi dan nama Anda. Apalagi jika Anda adalah
seorang selebgram atau sedang mencoba
menggunakan akun Instagram untuk berbisnis.

Tentu saja Anda tidak mau orang lain tahu
bahwa ribuan followers yang Anda miliki
semuanya adalah palsu, bukan? Karena setelah
ketahuan angka itu tidak lebih dari tipu- tipu, maka
Anda akan malu karena reputasi Anda
tercoreng.[bi]

1. Jangan menyetel akunmu ke mode private
Mem-private akun Instagram memang baik

untuk menjaga privasi. Namun jika tujuanmu
adalah untuk mendapatkan banyak followers,
kamu harus membuka akunmu menjadi publik.
Dengan begitu calon followers bisa melihat feed-
mu dengan lebih leluasa.

Selain itu, akunmu akan lebih visible ketika
disetel ke publik. Post yang kamu bagikan bisa
dipromosikan ke explore orang lain sehingga
dapat menarik followers baru.

2. Lengkapi dan siapkan profilmu
Langkah awal yang harus kamu

lakukan sebelum mencari followers
baru adalah menyiapkan profil akun.
Gunakan username yang mudah
diingat, lengkapi semua kolom data
profil yang dibutuhkan seperti Bio,
Website, dan lain-lain. Kamu juga
harus memasang foto profil yang
menarik.

Langkah ini penting untuk
membangun first impression orang lain
kepada akunmu. Jika kamu ingin
terlihat lucu, maka gunakan kata-kata
yang menggambarkannya di kolom Bio.
Lakukan sesuai dengan style yang
kamu inginkan.

3. Follow akun tokoh terkenal
Cara mudah untuk menambah follow-

ers adalah dengan mem-follow akun or-
ang-orang terkenal yang memiliki jutaan
followers. Misalnya artis, selebgram,
youtuber, bahkan tokoh politik. Kamu
bisa mem-follow hingga 15 akun dalam
satu waktu.

Kamu bisa melakukannya dengan
cepat kok. Cukup follow akun lain yang
direkomendasikan Instagram setelah
kamu membuka satu akun tokoh terkenal.
Setelahnya kamu akan melihat
notifikasimu dibanjiri oleh followers baru.

4. Jangan khawatir jumlah following-
mu bertambah

Mem-follow akun tokoh terkenal membuat
jumlah following semakin besar? Jangan khawatir,
kamu bisa langsung klik unfollow. Berikan jeda
waktu selama 10 hingga 15 menit dari saat kamu
mem-follow mereka.

Dengan begitu, jumlah followers-mu
bertambah tetapi following-mu tetap. Lakukan
langkah ketiga dan keempat ini dengan rutin,
setidaknya tiga kali dalam satu hari.

5. Post foto atau video di feed secara rutin
saat prime time

Tidak cukup hanya melakukan follow-unfollow
secara rutin, kamu juga harus menjaga keaktifan
akunmu. Setidaknya post foto atau video di feed-

>> BERSAMBUNG KE HLM 20

10 Cara Tambah
Follower Asli

Jakarta, BI -  Eks Menteri
Perikanan dan Kelautan Susi
Pudjiastuti mengajak warganet

untuk berhenti mengikuti cuitan-
cuitan dari Permadi Arya alias
Abu Janda.

Permadi Arya kembali
menebar kontroversi setelah

belakangan menyebut Islam sebagai
agama yang arogan, serta
menyinggung Natalius Pigai dengan
nada rasisme.

“Saya pikir saatnya dihentikan
ocehan-ocehan model seperti ini
yang selalu menyinggung perasaan publik.
Tidak sepantasnya di masa sulit pandemic,
hal-hal yang tidak positif dibiarkan,” ujar Susi
Pudjiastuti lewat Twitter pribadinya, @susi-
pudjiastuti, Jumat, 29 Januari 2021.

Susi menilai demi kedamaian dan
kesehatan semuanya, akun seperti itu lebih
baik untuk tidak diikuti. “Ayo kita unfollow,
dan jangan pedulikan lagi orang-orang seperti
ini. Salam sehat dan damai,” cuit Susi.

Banyak pernyataan Permadi Arya yang

Susi Pudjiastuti Ajak
Warganet Unfollow Abu Janda

memunculkan banyak kecaman dari kalangan
umat Islam. Termasuk di antaranya PBNU.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy
Faishal Zaini menanggapi cuitan Permadi
Arya atau Abu Janda yang menyebut Islam
sebagai agama yang arogan.
[tempo]
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follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK
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Sidkon berharap perda pesantren benar-
benar menjadi perda yang monumental karena
merupakan perda pertama di Indonesia, di mana
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan
dukungan serta pengakuan penuh terhadap
pesantren.

“Tim pansus sudah benar-benar melakukan
kajian dan berkunjung langsung ke pesantren,
mendengar masukan dan kritikan dari para

>> RIDWAN KAMIL...DARI  HLM 08

JAKARTA, BI — Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan di antara
sekian banyak karakter dan kepribadian Rahmat
Shah, salah satu yang paling menonjol adalah sifat
kedermawanannya.  Karena itu, Bamsoet tidak
heran Rahmat Shah sampai dianugerahi Bintang
Mahaputra Naraya oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi) pada 13 Agustus 2020.

“Kedua buku tentang dirinya, ‘Perjuangan,
Pengabdian, Pemikiran Rahmat Shah’ dan ‘Kanker
Prostat Bukan Vonis Mati’ merupakan bagian dari
kedermawanannya membagikan pengalaman dan
mewariskan kisah inspiratif dalam perjalanan
hidupnya. Melalui buku ‘Perjuangan, Pengabdian,
Pemikiran Rahmat Shah’ kita bisa belajar
menghadapi pahit-getir hingga asam-manis realita
kehidupan,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku
Rahmat Shah, ‘Perjuangan, Pengabdian,
Pemikiran Rahmat Shah’ dan ‘Kanker Prostat
Bukan Vonis Mati’, di Jakarta, Senin (1/2/21).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR
RI Syarif Hasan, Wakil Ketua DPD RI Sultan
Najamuddin, anggota DPR RI Robert Kardinal,
Duta Besar Turki, Duta Besar Palestina dan Raline
Shah yang merupakan putri dari Rahmat Shah.

Ketua ke-20 DPR RI dan ini menuturkan buku
‘Kanker Prostat Bukan Vonis Mati’, tidak saja
menggambarkan kegigihan perjuangan Rahmat
Shah melawan penyakit kronis, melainkan
merefleksikan kedalaman sisi mental-
spiritualitasnya.

“Bahwa dalam masa-
masa tersulitnya Rahmat
Shah tidak kehilangan kendali
dan akal sehat untuk tetap
teguh pendirian. Tidak
berpaling, dan percaya pada
kuasa Ilahi,” kata mantan
ketua Komisi III DPR itu.

Ia menjelaskan keder-
mawanan Rahmat Shah
merupakan refleksi dari
karakter cinta kasih yang
melekat pada pribadinya.
Selain termanifestasikan
kepada sesama anak bang-
sa, juga terhadap makhluk
hidup lainnya, hingga ber-
muara pada keputusannya
menerima amanat sebagai
ketua umum Perhimpunan
Kebun Binatang Se-Indone-
sia (PKBSI).

“Manifestasi kecintaan-
nya terhadap upaya perlin-
dungan dan pelestarian satwa
juga diwujudkan melalui
pembangunan Rahmat Inter-
national Wildlife Museum and
Gallery. Para pengunjung tidak sekadar
berkesempatan untuk belajar mengenal dan
mencintai satwa, tetapi juga tergugah

Launching Buku Rahmat Shah, Bamsoet Ajak
Masyarakat Terlibat Aktif dalam Pelestarian Satwa

juga mengajak berbagai
elemen bangsa untuk bersa-
ma Rahmat Shah mendu-
kung program donasi Food for
Animal. Didedikasikan untuk
membantu lebih dari 66 ribu
satwa yang berada di
lembaga-lembaga kon-
servasi, baik di kebun
binatang, taman satwa, dan
taman safari. Ia menam-
bahkan pandemi Covid-19
yang membatasi berbagai
aktivitas masyarakat, juga
berimbas pada minimnya
pemasukan yang diterima
oleh lembaga-lembaga
konservasi tersebut.

Menurutnya, hal itu ber-
dampak pada berkurangnya
ketersediaan pakan dan obat-
obatan bagi satwa yang

dipelihara. ADVERTISEMENT “Sedikit bantuan
dari kita, akan besar manfaatnya bagi kelangsungan
hewan-hewan tersebut,” kata Bamsoet. (jpnn)

kepeduliannya untuk menjadi bagian dari
komunitas pelindung satwa,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini

Kang Dedi tentang Abu Janda:

Berpakaian Tradisional Jawa, tapi Tak
Mencerminkan Budaya Jawa

“Saya malah bertanya, sebenarnya dia (Abu
Janda, red) ini mewakili siapa,” ujar politikus yang
beken disapa dengan panggilan Kang Dedi ini
mempertanyakan.

Saat ini, kata Dedi, Indonesia membutuhkan
sosok cerdas untuk mengembangkan demokrasi.
Berbagai tindakan yang membuka ruang perdebatan
tanpa dasar, hanya akan melahirkan konflik yang
tak berkesudahan.

“Saatnya menata negeri ini dengan baik.
Demokrasi harus diisi oleh orang-orang cerdas,”
tegas mantan bupati Purwakarta ini.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS di DPR RI
Bukhori Yusuf menyebutkan, Abu Janda rutin
membuat kegaduhan dan beraktivitas yang memecah
belah Indonesia. Contoh teranyar, kata Bukhori,
ketika Abu Janda menghina Islam sebagai agama
pendatang dari Arab yang arogan. Hinaan
diungkapkan Abu Janda dalam akunnya di Twitter.

“Orang seperti ini yang justru berpotensi
memecah belah NKRI karena memperkeruh suasana
kerukunan antarwarga negara,” ungkap dia dalam
keterangan resminya di Jakarta, Minggu ini.

Namun, Bukhori merasa aneh dengan
penegakan hukum atas kegaduhan yang dibuat Abu
Janda. Pasalnya yang bersangkutan seperti kebal
hukum.

“Namun anehnya, terkesan ada pembiaran
selama ini kendati sudah banyak pihak yang dirugikan
atas ulah buzzer ini,” kata Bukhori.

Legislator PKS ini meminta Polri untuk segera
memproses secara hukum dan menindak tegas
Abu Janda, karena telah terbukti secara terang-
terangan menyakiti umat Islam melalui
pernyataannya. Diketahui bahwa Permadi Arya
alias Abu Janda dilaporkan oleh pengurus KNPI
ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran
kebencian bernuansa rasial terkait eks Komisioner
Komnas HAM Natalius Pigai. (jpnn)

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi
Partai Golkar Dedi Mulyadi menyindir
pegiat media sosial sekaligus influencer
Permadi Arya atau Abu Janda atas segala
tindakan kontroversialnya.

Dedi menilai bahwa Abu Janda yang
dilaporka ke polisi atas kasus rasisme,
termasuk pesohor yang banyak aksi
namun minim referensi.

“Abu Janda adalah problem minimnya
gagasan kaum influencer. Banyak aksi
kurang isi. Banyak aksi kurang referensi,”
kata Dedi dalam keterangan tertulisnya
Minggu (31/1). Menurut Dedi, selama ini
Abu Janda selalu muncul dengan pakai-
an tradisional Jawa. Namun, tindakannya
dinilai tidak mencerminkan budaya Jawa
seperti pakaian yang dikenakan.

Permadi Arya alias Abu Janda menjawab pertanyaan
awak media di Bareskrim Polri, Senin (1/2). Abu Janda
menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri setelah menjadi terlapor kasus dugaan
ujaran kebencian. Foto: Ricardo/JPNN.com

masyaikh. Kami sudah on the spot dan
mendengar masukan dari Mendagri,” ujar Sidkon.

Ia menegaskan, Raperda tentang penye-
lenggaraan pesantren benar-benar komprehensif
dalam penyusunan serta pembahasannya.

Permintaan masukan dari para masyaikh atau
pimpinan pondok pesantren bukan hanya
dilakukan di Jawa Barat, bahkan sampai ke Jawa
Tengah, Yogyakarta, dan Provinsi Nagroe Aceh
Darussalam, untuk mendapatkan rumusan yang
komprehensif.

“Ini juga sebagai kado istimewa untuk Harlah

ke-95 Nahdlatul Ulama, khusus untuk Jawa
Barat,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini.

Sidkon berjanji, selanjutnya sebagai anggota
legislatif, ia beserta para anggota yang lain akan
menjalankan tugas dan fungsinya terkait
pengawasan serta penganggaran Perda
Penyelenggaraan Pesantren itu setelah
dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Akan terus kita kawal agar manfaat dari
perda ini dirasakan oleh pesantren dan
masyarakat,” tegasnya. (detik)

B U D A Y A

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat peluncuran buku
Rahmat Shah, ‘Perjuangan, Pengabdian, Pemikiran Rahmat
Shah’ dan ‘Kanker Prostat Bukan Vonis Mati’, di Jakarta, Senin
(1/2/21). Foto: Humas MPR.
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mahasiswa UT di Surabaya. Adifa tidak malu
untuk berjualan.

“Karena dari dulu saya ingin jadi entre-
preneur, biar bisa berdikari,” tandas Adifa.

Sementara, salah satu pelanggan Halima
Oktavia mengaku sudah langganan rice bowl
bikinan Adifa. Sebab, anaknya menyukai
olahan jamur yang dipadukan dengan saus
teriyaki.

“Rasanya enak, anak-anak pasti minta
terus beli lagi, anak saya kan remaja sukanya
kayak gini, seleranya kayak gini, rice bowl.
Biasanya saya beli diantar ke rumah ini tadi
pas lewat terus mampir, beli,” pungkas warga
Jalan Madura ini. (detik)

>> GADIS BELIA INI SUKSES...DARI HLM 21

keluarga bahwa korban mengalami depresi
dikarenakan tanaman padi miliknya habis di
makan hama tikus. Di tubuh korban juga tidak
ditemukan luka tanda-tanda penganiayaan
dan terdapat bekas jeratan tali pada leher
atas. “Di TKP juga ditemukan tali tampar
dengan panjang kurang lebih 200 cm dan
tangga bambu,” ungkap Estu seraya
menambahkan korban sudah dimakamkan
di pemakaman desa setempat.

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan
untuk menginspirasi kepada siapapun untuk
melakukan tindakan serupa. Bagi Anda
pembaca yang merasakan gejala depresi
dengan kecenderungan berupa pemikiran
untuk bunuh diri, segera konsultasikan
persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat
membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun
klinik kesehatan mental. (detik)
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tor asing datang. Menariknya lagi 90 persen
penduduk wilayah itu bukanlah orang yang lahir
di Saudi Arabia atau Timur Tengah.

Berkat potensi tersebut, jaminan pinjaman
uang pun sangat besar. Tidak sulit melakukan
kredit untuk membeli barang mahal seperti mobil
mewah. Akan tetapi, risiko dari tidak dapat
melunasi kredit atau utang adalah hukuman
penjara.

Hukuman inilah yang membuat mobil-mobil
tersebut akhirnya ditinggalkan begitu saja. Bagi
penduduk setempat, masuk penjara adalah

sesuatu yang mengerikan, jadi kabur adalah cara
terbaik.

Mobil-mobil yang belum lunas kreditnya pun
ditinggalkan di pinggir jalan begitu saja bersama
dengan kuncinya, terkadang dalam keadaan
masih menyala.

Sebagai informasi tambahan, ada orang-or-
ang ‘nakal’ yang mengambil mobil tersebut dan
dijual di tempat lelang. Mobil-mobil ini pun bisa
terjual jauh dari tempat asalnya dibeli.

Ada perusahaan yang telah disiapkan untuk
membeli mobil ini, memperbaikinya, dan
kemudian menjualnya. Namun, tetap saja sebagai
mobil bekas yang ditinggalkan dan masih belum

lunas menjadi risiko yang akan terus menghantui
pemilik barunya. (detik)

BPJS, pajak-pajak, air, tanah, dan lain-lain.
Sementara argo itu terus berputar, tagihan-tagihan
terus berputar. Ada hotel dan restoran yang pinjam
bank, itu juga ditarik terus, bunga bank juga masih
ada Nah mereka kan bingung, sementara
pemasukan nggak ada. Ini menjadi dilematis bagi
kita,” tutur dia.

Sementara itu, 50 hotel dan restoran yang
sudah mati atau gulung tikar ada indikasi memilih
jalan untuk menjual hotelnya. “Kemungkinan,

karena mereka sudah bingung. Saya nggak mau
pusing, nggak mau gila, nggak mau sakit, ya saya
jual saja aset,” tutur Deddy.

Ia mengatakan, jika pemerintah tak mem-
berikan bantuan lagi kepada pengusaha, maka
tiga bulan lagi akan semakin banyak hotel dan
restoran yang berjatuhan.

“Kita minta sentuhan lagi dari pemerintah.
Jangan sampai PHRI sudah diberi, nggak ngaku
diberi. Saya mengaku kok, kemarin sudah diberi.
Tapi dengan ada pembatasan ini semakin drop, kita
butuh solusi,” tandasnya. (detik)
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akunmu. Setidaknya post foto atau video di
feed-mu minimal satu kali dalam sehari.
Dengan begitu, tingkat engagement dengan
followers akan tetap terjaga. Cara ini juga
bisa menarik followers baru di akunmu.

Kamu juga harus memperhatikan waktu
untuk membagikan post. Pengguna Instagram
pada umumnya aktif di tiga waktu utama, yaitu
pagi hari pukul 08.00-09.00, siang hari pukul 12.00,
dan malam hari pukul 19.00-20.00. Dari ketiganya,
waktu yang paling ramai adalah di malam hari. Pastikan
kamu membagikan post di sekitar waktu tersebut.

7. Cross promoting di akun media sosial
lainnya

Tentunya kamu punya akun di Facebook, Twit-
ter, Snapchat, atau media sosial lainnya kan?
Langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan

untuk menambah followers adalah dengan
mempromosikan akunmu di platform lain.

Dengan begitu, kamu bisa menarik teman-
teman di media sosial lain untuk mem-follow akun
Instagram milikmu.

8. Memelihara feed Instagram
Tidak bisa dimungkiri bahwa orang lebih

>> 10 CAARA TAMBAH FOLLOWER...DARI HLM 18 tertarik dengan hal-hal yang bersifat visual. Oleh
karena itu, kamu harus menyamakan tone post
yang kamu bagikan agar akunmu semakin
menarik.

9. Ikuti tren-tren terbaru
Ada banyak tren menarik di Instagram. Contoh

tren yang pernah booming adalah Ice Bucket Chal-
lenge dan In My Feelings Challenge. Untuk
menambah followers, kamu bisa aktif
mengikutinya.

Post foto atau video yang berkaitan, kemudian
tambahkan hashtag di caption-mu.

10. Memanfaatkan targeted ads di Instagram
Jika akunmu adalah akun bisnis atau

organisasi, kamu bisa mempromosikannya
melalui targeted ads di Instagram. Tentunya cara
ini berbayar tetapi bisa secara efektif menambah
followers-mu.[*]

Siap-siap, Sertifikat Tanah Berwujud Kertas
Akan Ditarik dan Diganti Elektronik

JAKARTA -  Menteri Agraria dan Tata Ruang
sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Sofyan Djalil belum lama ini
mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021
tentang Sertipikat Elektronik.

Tujuan dari aturan tersebut,
menurut Sofyan dalam beleid tesebut
adalah untuk meningkatkan indikator
berusaha dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sekaligus juga mewujudkan
pelayanan pertanahan berbasis
elektronik. Ke depan, tidak ada lagi
sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya
bakal berbentuk elektronik yang disebut
juga sertifikat-el (elektronik).

Untuk bisa mewujudkan sertipikat
elektronik ini instasi terkait harus membuat
validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah
sebelumnya.

Baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan
sebagainya. Setelah validasi selesai dan

tuntas, barulah sertipikat tanah bisa berganti
dengan sertifikat elektronik.

Yang menjadi perhatian
dari beleid tersebut adalah, ternyata sertifikat
tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang,
nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah,

tetapi wajib diserahkan ke pemerintah, dalam
hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Aturan tersebut tertera dalam Pasal
16, yakni:

(1) Penggantian Sertipikat menjadi
Sertipikat-el termasuk penggantian buku
tanah, surat ukur dan/atau gambar denah
satuan rumah susun menjadi Dokumen
Elektronik.

(2) Penggantian Sertipikat-el
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/
atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan
menarik Sertipikat untuk disatukan
dengan buku tanah dan disimpan menjadi
warkah pada Kantor Pertanahan.

(4) Seluruh warkah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih
media (scan) dan disimpan pada

Pangkalan Data.
Aturan baru ini sudah diteken oleh Sofyan

Djalil sejak 12 Januari 2021 yang lalu. (tribun)

JAKARTA, BI - Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (Kiara)

dan Persaudaraan Perem-
puan Nelayan Indonesia

(PPNI) mendesak pemerintah
segera memulihkan desa-desa
pesisir di Indonesia yang telah dan

tengah tenggelam.
“Seluruh kehidupan masyarakat yang tinggal

di kawasan (desa pesisir) ini sangat
memprihatinkan karena setiap hari terancam
abrasi yang berasal dari perairan utara Jawa,”
kata Sekjen Kiara Susan Herawati di Jakarta,
Selasa (2/2).

Susan mengemukakan telah berkunjung dan
menemui masyarakat yang terdampak oleh
tenggelamnya desa pesisir di sejumlah desa di
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah.

Menurut dia, ada sejumlah temuan penting
yang terjadi di desa tenggelam, seperti di Desa

Desa Pesisir
Terancam
Tenggelam

E D I S I  2 3 4  -  F E B R U A R I  2 0 2 1 20J E N D E L A

>> BERSAMBUNG KE  HLM 17

>> ALASAN  DI DUBAI BANYAK...DARI HLM 23



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

MALANG, BI - Pemerintah
Kota Malang meminta pelaku
usaha khususnya rumah makan,
restoran, dan cafe untuk tertib
menerapkan pembatasan
pengunjung sebesar 25 persen
dari total kapasitas, dalam upaya
memutus mata rantai penyebaran
virus Corona.

Wali Kota Malang Sutiaji
mengatakan bahwa berdasarkan
hasil operasi gabungan yang
dilakukan jajaran Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Kota Malang,
masih ditemukan tempat-tempat
yang melanggar pembatasan
jumlah pengunjung.

“Kita cek di lapangan, untuk
melihat kepatuhan terkait
pembatasan kapasitas. Ada yang
melanggar, lebih dari 50 persen
dari total kapasitas,” kata Sutiaji, di Kota Malang,
Jawa Timur, Senin (1/2).

Sebagai catatan, aturan terkait pembatasan
tersebut tertuang pada Surat Edaran Wali Kota
Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk
Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kota
Malang.

Dalam surat edaran tersebut, para pengunjung

rumah makan termasuk café, jumlah pengunjung
dibatasi 25 persen, dengan jam operasional pukul
07.00 hingga 20.00 WIB. Untuk perkantoran,
diminta untuk menerapkan skema Work From Home
(WFH) untuk 75 persen karyawan.

Sutiaji menambahkan, para pelaku
usaha diminta untuk bisa mene-
rapkan skema pembatasan jumlah
pengunjung secara ketat. Para peng

Pelaku Usaha Kota Malang
Diminta Tertib Batasi Pengunjung

Wali Kota Malang Sutiaji (kanan) berbicara dengan salah satu karyawan
di salah satu rumah makan yang tidak menerapkan pembatasan jumlah
pengunjung sebesar 25 persen dari total kapasitas, di Kota Malang, Jawa
Timur, Senin (1/2/2021). (ANTARA)

unjung café atau ru-
mah makan, diharap-
kan tidak menimbul-
kan kerumunan yang
berpotensi menye-
barkan virus Corona.

“Untuk satu kelu-
arga masih bisa, karena
tidak mungkin dibedakan, karena
akan makan bersama. Namun, jika bukan
satu keluarga, tempat duduk harus
dibedakan, diberikan tanda,” kata Sutiaji.

Terkait penerapan protokol kesehatan
khususnya di rumah makan, dan café,
diharapkan menjadi perhatian serius oleh
pelaku usaha, dan juga masyarakat.
Penerapan protokol kesehatan harus
terus dipatuhi untuk menekan penyebaran
COVID-19.

Bagi pelaku usaha yang kedapatan
melanggar protokol kesehatan, saat ini
tengah diproses untuk dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut berupa teguran, namun jika terus
terjadi pelanggaran, maka tidak menutup
kemungkinan untuk pencabutan izin usaha. Di Kota
Malang, hingga saat ini tercatat 5.506 kasus
konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut,

sebanyak 4.563 orang dilaporkan telah
sembuh, 482 orang dinyatakan
meninggal dunia, dan sisanya berada
dalam perawatan. (antara)

SIDOARJO, BI - Majelis hakim Pengadilan
Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/2),
menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Pije,
terdakwa pembakar mobil mewah warna putih
nopol W-1-VV milik penyanyi dangdut Maulidiyah
Oktavia alias Via Vallen.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo yang
menuntut hukuman pidana penjara selama tiga
tahun. Majelis menilai vonis yang dijatuhkan
sudah melalui pertimbangan yang matang.

Untuk pertimbangan yang memberatkan,
terdakwa merugikan pihak saksi Maulidiyah
Oktavia alias Via Vallen sebesar Rp1,06 miliar
dan tidak bersikap sopan di persidangan.

“Sedangkan yang meringankan terdakwa
berusia muda, mengakui perbuatannya, dan
belum pernah dihukum,” tuturnya. Menanggapi
vonis tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari
Sidoarjo menerimanya. “Kami terima,” ucap M.
Ridwan Dermawan, JPU Kejari Sidoarjo.

Sementara, pihak terdakwa melalui penasihat
hukumnya, Diah Kusuma Ningrum, menyatakan
masih pikir-pikir. “Kami pikir-pikir dulu,” ujar
pengacara terdakwa.

Dalam sidang digelar lewat daring di PN
Sidoarjo mengungkap fakta hukum bahwa
pembakaran mobil milik biduan Via Vallen itu
dilakukan terdakwa Pije pada 30 Juni 2020 lalu,
sekitar pukul 03.20 WIB.

Perbuatan itu dilakukan di parkiran sebelah
rumah Via Vallen di Dusun Kalitengah Selatan
RT 02, RW 03 Desa Kalitengah Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Pembakaran berawal dari sakit hati terdakwa
yang ingin bertemu langsung dengan Via Vallen,
tetapi tidak pernah terwujud. Padahal, terdakwa
nekat menumpang kendaraan truk selama dua
hari, sejak 17-19 Juni 2020, dari Kota Medan
menuju Sidoarjo untuk bertemu dengan idolanya
itu. (antara)

Pembakar Mobil Via
Vallen Divonis Enam

Tahun Penjara

Karena curiga terjadi sesuatu dengan
korban, terang Estu, saksi Sriyono kemudian
mendobrak pintu dan melihat korban yang
memakai kaos oblong dan bercelana pendek
itu sudah dalam keadaan tergantung di blandar
kandang dengan seutas tali tampar. Mendapati
hal ini, karuan saja saksi langsung berteriak
meminta tolong dan bantuan pada warga
sekitar.

“Selanjutnya saksi bersama dengan
seorang saksi lainnya dan dibantu warga
menurunkan korban,” jelasnya.

Estu mengungkapkan dugaan sementara
kasus gantung diri ini menurut keterangan

Gadis Belia Ini Sukses Berbisnis Olahan Jamur Tiram Kekinian
PONOROGO, BI - Gadis ini berkreasi

dengan beragam olahan jamur tiram.
Dijadikan topping rice bowl hingga nugget
dengan bumbu kekinian yang digemari
pelanggannya.

Sejak lulus SMU Adifa Choirunisa
ingin menjadi pelaku wirausaha.
Keinginannya pun ia wujudkan dengan
berjualan berbagai menu olahan jamur

tiram. Seperti rice bowl, nugget, rolade steak
dan rica-rica.

Gadis berumur 20 tahun ini menjelaskan
usahanya ini berawal banyaknya hasil panen
jamur tiram milik neneknya. Saat itu dijual di
pasar harganya turun.

Mengakali turunnya harga, Adifa pun
berkreasi membuat olahan jamur kekinian

yang diminati anak muda. Dimasak dengan
olahan saus teriyaki yang menggugah selera.
Padahal umumnya jamur tiram hanya
digoreng tepung atau ditumis.

Adifa tampak luwes mulai dari
menyiapkan bumbu, memasak jamur hingga
menyiapkannya jadi sajian yang siap
dinikmati.

“Paling favorit yang rice bowl, ada yang
varian mushroom teriyaki rice sama mush-
room spicy rice,” kata Adifa saat ditemui di
rumahnya, Jalan Gondosuli nomor 28
Ponorogo, Minggu (31/1/2021).

“Saya bikin rice bowl yang bisa take away
kadang juga ada yang delivery order. Ternyata
banyak peminatnya,” ujar Adifa.

Untuk nugget jamur dibanderol Rp 8 ribu

per bungkus, rice bowl all variants Rp 10 ribu
sedangkan rolade steak dibanderol Rp 15 ribu
per bungkus.

“Selama pandemi ini saya jualan online,
lewat Facebook dan Instagram
@mushroom9id,” imbuh Adifa.

Dalam sehari Adifa, biasanya bisa
menjual 30 hingga 50 porsi. Pemesannya
datang dari pekerja kantoran maupun tenaga
kesehatan serta anak sekolah.

“Saya juga ingin memperkenalkan ke
masyarakat kalau jamur tiram bisa diolah jadi
makanan beraneka ragam pengganti daging
sapi, ayam maupun ikan,” papar Adifa.

Meski saat ini Adifa masih berstatus

Diduga Gagal Panen, Petani di
Lamongan Tewas Gantung Diri

LAMONGAN, BI - Seorang petani di
Lamongan ditemukan tewas gantung diri.
Ironisnya, petani itu bunuh diri diduga karena
gagal panen gara-gara hama tikus.

Petani itu adalah WR (65), warga Kecamatan
Sukorame. Korban ditemukan tewas dengan
cara gantung diri di kandang sapi miliknya.

“Kejadiannya pada 31 Januari kemarin,” kata
Kasubbag Humas Polres Lamongan Iptu Estu
Kwindardi saat dikonfirmasi wartawan, Senin

(1/2/2021).
Kejadian gantung diri korban ini, menurut

Estu, diketahui pertama kali oleh tetangga
korban yang bernama Sriyono (35). Ketika itu,
lanjut Estu, Sriyono bertandang ke kandang sapi
korban bermaksud untuk mengembalikan alat
semprot padi yang ia pinjam dari korban.

“Ketika itu saksi tidak bisa masuk ke dalam
karena pintu masih dalam keadaan tertutup dan
di kunci dari dalam,” ujar Estu. >> BERSAMBUNG KE HLM  20
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Foto: detikFood/Charolin Pebrianti
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MAMUJU, BI - Provinsi Sulawesi Barat siap
menjadi provinsi pendidikan dan laboratorium
kebencanaan, kata Sekretaris Provinsi Sulbar
Muhammad Idris.

“Sebelum kejadian ini (gempa bumi mag-
nitudo 6,2), pada 2019 saya sudah menyampaikan
ke BNPB agar Sulbar dijadikan sebagai provinsi
pendidikan dan juga laboratorium kebencanaan,”
ujar Muhammad Idris, di Mamuju, Senin (1/2).

Ia menyampaikan, gempa bumi berke-
kuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang
wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Majene pada 15 Januari 2021, menjadi
pembelajaran bagi warga di Sulbar, untuk
mengubah pola pikir masyarakat di daerah itu
bahwa bencana bisa terjadi kapan saja.

Sulbar berada pada ring of fire atau cincin
api, yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana

Sulbar Siap Jadi Provinsi Laboratorium Kebencanaan

alam, khususnya gempa bumi.
“Banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari

musibah gempa ini. Pertama, mengubah
mindset atau pola pikir masyarakat bahwa kapan

saja gempa itu bisa terjadi, dan oleh karenanya
masyarakat kita harus siap setiap saat,” tuturnya.

Kedua, harus bekerja sama dengan semua pihak
untuk memastikan setiap saat warga dididik
mengenai kebencanaan.

Tujuannya, agar Sulbar itu menjadi provinsi yang
menyiapkan anak-anak dan warganya lebih melek
terhadap bencana alam.

Ia menyampaikan bahwa di Sulbar, berbagai
model bencana ada, mulai dari banjir bandang,
gempa bumi dan kemungkinan terjadinya tsunami
serta longsor. Provinsi Sulbar yang berada pada
jalur sesar Palu-Koro atau patahan yang membelah
Pulau Sulawesi menjadi dua itu, kapan saja bisa
bergerak yang dapat menimbulkan gempa
bumi.

Jadi kita tidak bicara siklus 50 tahun
dan seterusnya. Negara yang tangguh itu

adalah negara-negara yang menyiapkan warga
negaranya tidak panik pada saat ada kejadian
bencana alam dan itu ada ilmunya.

“Jadi kalau ilmunya ada tetapi kita tidak
pernah pakai itu berarti kegagalan kita semua,
terutama pemerintah untuk mewujudkan provinsi
yang akrab atau tahan dengan bencana,”
ujar Muhammad Idris.

Jika tidak familiar dari awal, maka akan
selalu memunculkan kekacauan-kekacauan
serta kepanikan yang pada akhirnya
mengganggu mentalitas
kerja di daerah
ini. (antara)

JAKARTA - Bencana alam
banjir yang belakangan terjadi di
beberapa daerah Indonesia patut
diwaspadai. Badan Pusat Statistik
(BPS) menyebut banjir bisa
menyebabkan masalah suplai
beras. Akibatnya, harga beras
bakal melonjak.

Berdasarkan pemantauan
BPS pada bulan Desember 2020
produksi beras kemungkinan
akan berjalan baik dan bagus
sepanjang Januari hingga Maret
2021 ini.

Produksi yang berjalan baik
membuka harapan bahwa harga
beras akan stabil sepanjang 2021.

“Yang perlu diwaspadai adalah adanya banjir
di beberapa daerah. Kita tentu berharap
pengaruhnya tidak terlalu buruk sehingga potensi
yang kita miliki tetap akan terjaga,” kata Kepala
BPS Suhariyanto saat konferensi pers virtual,
Senin(1/2).

Menurut Suhariyanto, selama dua tahun
terakhir harga beras cenderung stabil dan tidak
memberikan pengaruh terhadap inflasi.

Pada Januari 2021 ini, tercatat harga beras
premium di penggilingan turun 0,07 persen di level
Rp 9.780 per kilogram dibanding bulan Desember
2020.

Bisa Ganggu Suplai Beras, BPS Minta
Pemerintah Waspadai Bencana Banjir

Rata-rata harga beras luar kualitas pun turun
0,21 persen menjadi Rp 9.036 per kilogram.

Sedangkan, harga beras medium naik
sebesar 0,24 persen menjadi Rp 9.405 per kilo-
gram. Namun kata Suhariyanto, kenaikan harga
beras tersebut relatif stabil terhadap posisi bulan
Desember 2020.

Dibanding bulan Januari 2020 pun, rata-rata
harga beras di penggilingan pada Januari 2021
untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas
masing-masing turun sebesar 2,52 persen, 4,09
persen, dan 5,07 persen.

“Selama 2 tahun ini harga beras stabil dan
tidak berkontribusi sama sekali pada inflasi, ini

DENPASAR, BI - Pelaku UMKM di Bali
menjadi salah satu yang mengalami pukulan
akibat pandemi. Dulu PSPB, sekarang ada
PPKM.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
di Bali Sandiaga Uno menerima berbagai
curhatan saat meninjau pusat oleh-oleh di
krisna dan the keranjang. Pelaku UMKM
menyampaikan keluh kesahnya saat
terdamoak pandemi COVID-19 dan
menyampaikan usulan kepada Sandi.

Menurut salah satu pelaku UMKM yang
menyampaikan adalah Imanuel Eko yang
menjelaskan bahwa penjulan mulia merosot
sejak bulan April tahun lalu. Dan mulai
Desember sudah mulai mengalami sedikit
kenaikan namun bulan Januari terhambat
kembali dengan kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Sampai saat ini dari penjulaan dari bulan
April sampai sekarang itu sangat merosot
sekali. Jadi waktu krisna (Pusat oleh oleh
di Bali) mulai buka Desember kita ada
penjulan sampai Desember sampai
Desember kita ada kenaikan kemudian
sampai di bulan Januari kemarin setelah
ada PPKM hampir satu bulan ini tidak bisa
produksi lagi. Dan karyawan kami langsung
kami rumhakan sebagian itu persoalanya,”
kata Eko, sabtu (30/1/2021).

Lebih lanjut, Eko juga menyampaiakan
kepada Menteri Sandiaga Uno untuk

membuat kebijakan baru. Karena
menurutnya PPKM menghambat produksi
dan membuat merosotnya penjulan.

“Kemudian apakah bisa kami minta
untuk ada satu peraturan baru yang bisa
dibuat begitu untuk memperlonggar. Pembeli
ke kami itu dari wisatawan yang datang di
Bali kalau sampai saat ini dibatasi demikian
ketat ya kita tidak bisa bergerak lama-lama
kita mati suri,” ujar Eko.

“Ya jadi kami mohon dari Kemen-
parekraf membantu kami para UMKM
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terobosan yang bagus. Beras pre-
mium di penggilingan menurun
0,08 persen (mtm) beras grosir
stabil 0,01 persen (mtm), eceran
juga stabil hanya naik 0,05 persen
(mtm),” kata pria yang akrab
disapa Kecuk ini.

Lebih lanjut BPS melaporkan,
harga gabah kering panen (GKP)
pada Januari 2021 ini mengalami
kenaikan sebesar 3,03 persen
(month to month/mtm). Namun
secara tahunan, harganya menu-
run 6,68 persen (yoy).

Kenaikan membuat harga
GKP sebesar Rp 4.921 per kilo.

GKP sendiri merupakan gabah dengan kadar air
antara 14-25 persen dan kadar hampa antara 3-
10 persen. “Kenaikan harga GKP terutama terjadi
di dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan
Kalimantan Tengah,” ungkap Kecuk.

Agak berbeda situasinya dengan GKP,
harga gabah kering giling (GKG) justru turun
sebesar 0,73 persen (mtm) menjadi Rp 5.318
per kilogram. “Penurunan terjadi di Sumatera
Utara dan Kalimantan Barat. Perilaku harga
gabah di masing-masing provinsi memang
berbeda, tergantung pada ketersediaan gabah,
musim tanam, dan musim panen,” ujarnya.
(tribun)

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris.
(ANTARA/Amirullah)

SEMARANG, BI - Sebanyak lima daerah di
Jawa Tengah menerima penghargaan dari
Gubernur Ganjar Pranowo karena melaksanakan
vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan
dalam waktu yang relatif singkat.

“Penghargaan ini saya berikan karena
daerah-daerah itu sudah bagus melakukan
percepatan vaksinasi tahap pertama. Semoga ini
bisa menjadi contoh daerah lainnya, tidak hanya
Jateng, tapi Indonesia,” kata Gubernur Ganjar
Pranowo di Semarang, Senin (1/2).

Lima daerah yang mendapatkan penghargaan
adalah Kota Surakarta, Kabupaten Sragen,
Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, dan Kota
Magelang.

Sragen 77,03 persen, Batang 76,71 persen,
Boyolali 76,35 persen dan Kota Magelang dengan
capaian 74,84 persen.

Ganjar mengatakan bahwa dirinya terus
mendorong percepatan program vaksinasi untuk
tenaga kesehatan.

“Program vaksinasi berjalan sukses di Jateng,
karena memang kami ingin melakukan
percepatan, dari 50 daerah terbaik, 20 diantaranya
berasal dari Jateng,” ujar Ganjar usai memimpin
Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di
kantor Gubernur Jateng.

5 Daerah di Jateng Terima Penghargaan Vaksinasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
didampingi Plt Bupati Kudus Hartopo saat melihat >> BERSAMBUNG KE HLM 09
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Mati Suri, Pelaku
UMKM Bali Minta

Sandiaga
Longgarkan PPKM
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PBB Kecam Aksi Kudeta Militer di Myanmar
aksi yang mereka sebut untuk merespons
kecurangan pemilu tahun lalu. Dalam sebuah
video yang disiarkan di saluran televisi milik
militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah
diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata,
Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Sementara itu, Singapura menanggapi
kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar
dan meminta semua pihak menahan diri serta
mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

“Singapura menyampaikan keprihatinan
mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami
mengamati situasi ini secara lekat dan berharap
semua pihak yang terlibat akan menahan diri,
mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif
dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singa-
pura dalam pernyataan lewat surel. (Reuters/Antara)

NEW YORK, BI - Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio
Guterres mengutuk keras penahanan Aung
San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik
Myanmar lainnya, dan “mendesak pihak
militer untuk menghormati kehendak rakyat
Myanmar”, demikian dinyatakan juru bicara.

“Perkembangan ini menunjukkan
serangan yang serius terhadap

reformasi demokratis,” kata
Juru Bicara PBB Stephane
Dujarric, Minggu (31/1) waktu

New York, AS, atau Senin (1/2) waktu Myan-
mar.

“Semua pemimpin harus bersikap untuk
kepentingan terbesar dalam reformasi
demokrasi Myanmar, dengan melakukan dia-
log yang bermakna, menahan diri dari keke-
rasan, dan menghormati hak asasi manusia
serta kebebasan fundamental.”

Pihak militer Myanmar mengumumkan
status kedaruratan pada Senin (1/2) usai
mereka melakukan penahanan terhadap para
pemimpin senior di pemerintahan, sebagai

MANILA, BI - Filipina mewujudkan bukti
toleransi dan mendukung umat muslim dengan
menyetujui RUU penetapan 1 Februari sebagai Hari
Hijab Nasional. DPR Filipina dengan suara bulat
menyetujuinya pada Selasa (26/1).

Dilansir dari Arab News, Senin (1/2/2021)
perwakilan Partai Anak Mindanao, Amihilda
Sangcopan yang mensponsori RUU DPR No. 8249
itu, berterimakasih kepada semua anggota parlemen
dan meminta mereka mendukung langkah
selanjutnya.

RUU ini disahkan untuk mempromosikan
pemahaman yang luas di kalangan non-muslim
tentang praktik dan nilai penggunaan hijab sebagai
tindakan kesopanan dan martabat bagi wanita
muslim, dan mendorong wanita muslim dan
non-muslim untuk merasakan manfaat dari
penggunaan hijab.

Ini juga bertujuan untuk
menghentikan diskriminasi
terhadap pengguna hijab dan
menghilangkan kesalahpahaman
tentang pilihan busana itu, yang kerap disa-
lahartikan sebagai simbol penekanan dan kurangnya
kebebasan. RUU itu juga berupaya melindungi hak
kebebasan beragama bagi perempuan Muslim
Filipina dan mempromosikan toleransi dan
penerimaan agama dan gaya hidup di seluruh negeri.

Sangcopan mengatakan, wanita berhijab telah
menghadapi beberapa tantangan di seluruh dunia,
seperti beberapa universitas di Filipina yang
melarang mahasiswa Muslim mengenakan hijab.

Akhiri Diskriminasi Hijab
Pengesahan RUU penetapan Hari Hijab

Nasional disebut Sangcopan akan berkontribusi
besar untuk mengakhiri diskriminasi terhadap hijab.

“Mengenakan jilbab adalah hak setiap wanita
Muslim. Ini bukan hanya sepotong kain, tetapi

Toleransi Digaungkan Filipina Usai
Tetapkan Hari Hijab 1 Februari

dikatakan sebagai cara hidup mereka. Sudah
dijelaskan dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an,
bahwa setiap wanita Muslim wajib menjaga kesucian
dan kesopanan,” kata Sangcopan.

Dr. Potre Dirampatan Diampuan, salah satu wali
dari United Religions Initiative’s Global Council,
menyambut baik UU yang menjadi tonggak sejarah.

“Seorang wanita berhijab di sini selalu dilihat
berbeda. RUU ini akan membuatnya menjadi
pemandangan yang umum. Hijab akan menjadi
bagian dari pakaian kita sebagai orang Filipina,”
kata Diampuan kepada Arab News.

Menurut Otoritas Statistik Filipina, terdapat lebih
dari 10 juta Muslim di Filipina dari total populasi
110.428.130 jiwa.

Diampuan mengatakan, RUU itu merupakan
pengakuan terhadap populasi Muslim di Filipina.

Ia menambahkan, langkah itu dapat lebih
mendorong pemberdayaan

perempuan di negara tersebut.
“Wanita harus dihargai bukan dari
penampilannya, tetapi apa yang

mereka ketahui, apa yang mereka
lakukan dan apa yang mereka kontribusikan kepada
masyarakat. Di mana masyarakat sekuler
mengatakan bahwa kecantikan ada di mata yang
melihatnya, saya pikir Islam akan mengatakan bahwa
kecantikan ada di hati orangnya,” kata Diampuan.

RUU mengamanatkan Komisi Nasional Muslim
Filipina untuk merayakan Hari Hijab Nasio-
nal dengan mempromosikan dan meningkatkan
kesadaran tentang hijab di Filipina.

Islam menjadi agama terbesar kedua di Filipina,
dengan sebagian besar Muslim tinggal di Pulau
Mindanao. Di Mindanao terdapat daerah otonomi
muslim Mindanao, yang terdiri dari provinsi Basilan,
Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu Tawi-Tawi,
terkecuali kota Isabela di Basilan dan Kota Cotabato
di Maguindanao. (detik)

DUBAI, BI - Bagi Anda yang sering
berselancar di dunia maya, mungkin sering
melihat pemandangan mobil mewah yang
ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di Dubai.
Ya, negara ini memang terkenal dengan
penduduknya yang makmur dan mobil-mobil
mewah sudah menjadi pemandangan biasa. Tapi,
apakah itu alasan sesungguhnya kenapa banyak
mobil mewah di sana seakan tidak ada nilainya?

Sebuah laporan dari Donut Media memiliki
penjelasan soal fenomena itu. Kesimpulan
utamanya dari penyebab banyak mobil
ditinggalkan begitu saja itu tidak lain akibat utang.

Tentu Anda bertanya, bagaimana mungkin negara
dengan penduduk yang makmur malah terlilit
utang?

Sebelum melangkah ke penjelasan lebih
lanjut, perlu diketahui lokasi mobil-mobil itu
ditinggalkan, yakni di kawasan Persian Gulf,
Dubai. Itu kawasan kaya dengan sumber
minyaknya.

Karena kekayaan alam itu, banyak investor
asing datang. Menariknya lagi 90 persen
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PBB Kecam Aksi Kudeta Militer di Myanmar
aksi yang mereka sebut untuk merespons
kecurangan pemilu tahun lalu. Dalam sebuah
video yang disiarkan di saluran televisi milik
militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah
diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata,
Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Sementara itu, Singapura menanggapi
kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar
dan meminta semua pihak menahan diri serta
mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

“Singapura menyampaikan keprihatinan
mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami
mengamati situasi ini secara lekat dan berharap
semua pihak yang terlibat akan menahan diri,
mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif
dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singa-
pura dalam pernyataan lewat surel. (Reuters/Antara)

NEW YORK, BI - Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio
Guterres mengutuk keras penahanan Aung
San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik
Myanmar lainnya, dan “mendesak pihak
militer untuk menghormati kehendak rakyat
Myanmar”, demikian dinyatakan juru bicara.

“Perkembangan ini menunjukkan
serangan yang serius terhadap

reformasi demokratis,” kata
Juru Bicara PBB Stephane
Dujarric, Minggu (31/1) waktu

New York, AS, atau Senin (1/2) waktu Myan-
mar.

“Semua pemimpin harus bersikap untuk
kepentingan terbesar dalam reformasi
demokrasi Myanmar, dengan melakukan dia-
log yang bermakna, menahan diri dari keke-
rasan, dan menghormati hak asasi manusia
serta kebebasan fundamental.”

Pihak militer Myanmar mengumumkan
status kedaruratan pada Senin (1/2) usai
mereka melakukan penahanan terhadap para
pemimpin senior di pemerintahan, sebagai

MANILA, BI - Filipina mewujudkan bukti
toleransi dan mendukung umat muslim dengan
menyetujui RUU penetapan 1 Februari sebagai Hari
Hijab Nasional. DPR Filipina dengan suara bulat
menyetujuinya pada Selasa (26/1).

Dilansir dari Arab News, Senin (1/2/2021)
perwakilan Partai Anak Mindanao, Amihilda
Sangcopan yang mensponsori RUU DPR No. 8249
itu, berterimakasih kepada semua anggota parlemen
dan meminta mereka mendukung langkah
selanjutnya.

RUU ini disahkan untuk mempromosikan
pemahaman yang luas di kalangan non-muslim
tentang praktik dan nilai penggunaan hijab sebagai
tindakan kesopanan dan martabat bagi wanita
muslim, dan mendorong wanita muslim dan
non-muslim untuk merasakan manfaat dari
penggunaan hijab.

Ini juga bertujuan untuk
menghentikan diskriminasi
terhadap pengguna hijab dan
menghilangkan kesalahpahaman
tentang pilihan busana itu, yang kerap disa-
lahartikan sebagai simbol penekanan dan kurangnya
kebebasan. RUU itu juga berupaya melindungi hak
kebebasan beragama bagi perempuan Muslim
Filipina dan mempromosikan toleransi dan
penerimaan agama dan gaya hidup di seluruh negeri.

Sangcopan mengatakan, wanita berhijab telah
menghadapi beberapa tantangan di seluruh dunia,
seperti beberapa universitas di Filipina yang
melarang mahasiswa Muslim mengenakan hijab.

Akhiri Diskriminasi Hijab
Pengesahan RUU penetapan Hari Hijab

Nasional disebut Sangcopan akan berkontribusi
besar untuk mengakhiri diskriminasi terhadap hijab.

“Mengenakan jilbab adalah hak setiap wanita
Muslim. Ini bukan hanya sepotong kain, tetapi

Toleransi Digaungkan Filipina Usai
Tetapkan Hari Hijab 1 Februari

dikatakan sebagai cara hidup mereka. Sudah
dijelaskan dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an,
bahwa setiap wanita Muslim wajib menjaga kesucian
dan kesopanan,” kata Sangcopan.

Dr. Potre Dirampatan Diampuan, salah satu wali
dari United Religions Initiative’s Global Council,
menyambut baik UU yang menjadi tonggak sejarah.

“Seorang wanita berhijab di sini selalu dilihat
berbeda. RUU ini akan membuatnya menjadi
pemandangan yang umum. Hijab akan menjadi
bagian dari pakaian kita sebagai orang Filipina,”
kata Diampuan kepada Arab News.

Menurut Otoritas Statistik Filipina, terdapat lebih
dari 10 juta Muslim di Filipina dari total populasi
110.428.130 jiwa.

Diampuan mengatakan, RUU itu merupakan
pengakuan terhadap populasi Muslim di Filipina.

Ia menambahkan, langkah itu dapat lebih
mendorong pemberdayaan

perempuan di negara tersebut.
“Wanita harus dihargai bukan dari
penampilannya, tetapi apa yang

mereka ketahui, apa yang mereka
lakukan dan apa yang mereka kontribusikan kepada
masyarakat. Di mana masyarakat sekuler
mengatakan bahwa kecantikan ada di mata yang
melihatnya, saya pikir Islam akan mengatakan bahwa
kecantikan ada di hati orangnya,” kata Diampuan.

RUU mengamanatkan Komisi Nasional Muslim
Filipina untuk merayakan Hari Hijab Nasio-
nal dengan mempromosikan dan meningkatkan
kesadaran tentang hijab di Filipina.

Islam menjadi agama terbesar kedua di Filipina,
dengan sebagian besar Muslim tinggal di Pulau
Mindanao. Di Mindanao terdapat daerah otonomi
muslim Mindanao, yang terdiri dari provinsi Basilan,
Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu Tawi-Tawi,
terkecuali kota Isabela di Basilan dan Kota Cotabato
di Maguindanao. (detik)

DUBAI, BI - Bagi Anda yang sering
berselancar di dunia maya, mungkin sering
melihat pemandangan mobil mewah yang
ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di Dubai.
Ya, negara ini memang terkenal dengan
penduduknya yang makmur dan mobil-mobil
mewah sudah menjadi pemandangan biasa. Tapi,
apakah itu alasan sesungguhnya kenapa banyak
mobil mewah di sana seakan tidak ada nilainya?

Sebuah laporan dari Donut Media memiliki
penjelasan soal fenomena itu. Kesimpulan
utamanya dari penyebab banyak mobil
ditinggalkan begitu saja itu tidak lain akibat utang.

Tentu Anda bertanya, bagaimana mungkin negara
dengan penduduk yang makmur malah terlilit
utang?

Sebelum melangkah ke penjelasan lebih
lanjut, perlu diketahui lokasi mobil-mobil itu
ditinggalkan, yakni di kawasan Persian Gulf,
Dubai. Itu kawasan kaya dengan sumber
minyaknya.

Karena kekayaan alam itu, banyak investor
asing datang. Menariknya lagi 90 persen
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JAKARTA, BI - Bio Farma me-
nargetkan 13 juta vaksin COVID-19
dengan nama “Covid-19 vaccine”
akan selesai diproduksi pada 11
Februari 2021.

“Bahan baku gelombang pertama
atau tahap ketiga yang datang
sebanyak 15 juta dosis sudah mulai
diproses di Bio Farma sejak 14
Januari 2021 dengan target produksi
13 juta dosis dan diperkirakan akan
selesai produksi pada 11 Februari
2021,” kata Juru Bicara PT Bio
Farma Bambang Heriyando di
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang,
Banten, Selasa (2/2/).

Pada Selasa (2/2/), Indonesia
kembali mendapatkan 10 juta bahan
baku vaksin ditambah satu juta over-
fill (volume ekstra) dari Sinovac
sehingga totalnya ada 11 juta dosis
bahan baku pembuatan vaksin
COVID-19.

Sebelumnya, pada 12 Januari 2021, Indone-
sia juga telah menerima 15 juta dosis “bulk”
dengan “overfill” 1,5 juta dosis.

“Overfill” adalah volume ekstra yang diberikan
Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi
di Bio Farma.

“Untuk kedatangan hari ini (Selasa (2/2/) akan
mulai diproses 13 Februari dan diharapkan selesai
30 Maret 2021. Setelah selesai diproduksi harus
mengikuti uji mutu dan ‘quality control’ yang ketat
y a n g dilakukan laboratorium Bio Farma

maupun BPOM untuk memastikan vaksin yang
dihasilkan memenuhi standar kualitas dan mutu
yang ditetapkan,” ungkap Bambang.

BPOM akan mengeluarkan hasil uji dalam
bentuk “lot release” untuk vaksin yang diproduksi
Bio Farma dari gelombang pertama vaksin
produski Bio Farma yang diperkirakan akan
selesai pada minggu kedua Februari 2021.

“Lot release” merupakan persyaratan dari
WHO berupa proses evaluasi yang dilakukan oleh
otoritas obat setiap negara terhadap hasil uji dan/

atau review dokumen mutu lot/batch
suatu produk vaksin untuk
menjamin mutu setiap lot/batch
vaksin tersebut

“Vaksin tersebut rencananya
akan dialokasikan untuk petugas
publik dan tenaga layanan publik
termasuk TNI/Polri mulai akhir
Februari 2021,” ungkap dia.

Menurut Bambang, proses
pendistribusian vaksin COVID-19
agar vaksin tetap terjaga dengan
menggunakan sistem manajemen
vaksin atau SMDV yang
terintegrasi dilengkapi “dashborad
internet of thing”.

“Kemasan vaksin COVID-19
akan dinamakan ‘Covid-19 vaccine’,
memiliki kemasan yang berbeda
dengan vaksin yang sebelumnya
didistribusikan yaitu ‘Coronavac’
sebelumnya,” kata dia.

Bila sebelumnya vaksin buatan
Sinovac dengan merek “Coronavac” tiga juta dosis
dikemas dalam dosis tunggal yaitu satu vial berisi
satu dosis artinya dikemas dalam satu kardus
berisi 40 vial sehingga satu kardus berisi 40 dosis
sementara vaksin COVID-19 yang akan diproses
di Bio Farma akan dikemas “multidose” di mana
satu vial berisi 10 dosis dan dalam satu kardus
akan dikemas 10 vial sehingga satu kardus berisi
100 dosis.

“Namun tidak membedakan kualitas vaksin
COVID-19 tersebut,” kata dia. (antara)

Suasana fasilitas produksi vaksin COVID-19, di kantor Bio Farma,
Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas
Reviyanto/hp/pri.

Bio Farma Targetkan 13
Juta Vaksin Selesai Produksi Bulan Ini

JAKARTA, BI — Sambil terkantuk-
kantuk, seorang bocah rela
jualan kopi keliling demi membantu sang
ayah. Kegigihannya membuat netizen
merasa salut. Ini kisahnya.

Tak semua orang hidup serba berke-
cukupan. Dengan kondisi perekonomian
yang sulit, terkadang membuat anak-
anak di bawah umur ikut merasakan
susahnya mencari uang dengan
berjualan makanan.

Namun, karena dilakukan dengan
ikhlas dan demi membantu orang tua,
bocah-bocah penjual makanan tersebut
tampak gigih dan pantang menyerah.
Meskipun badan letih dan merasa kantuk
saat berjualan.

Hal itulah yang dilakukan oleh bocah
laki-laki di Bandung ini. Kisahnya
menjadi viral setelah dibagikan oleh pengguna
TikTok dengan akun @dodihidayatullahofficial.
Dalam videonya ia menceritakan saat tak
sengaja bertemu si bocah.

Bocah tersebut tampak tertidur sambil
duduk dan sambil memegangi keranjang berisi
termos air. Karena tak tega, akhirnya pengguna
TikTok tersebut mencoba mendekat dan baru
mengetahui bahwa si bocah

berjualan kopi seduh.
Ia pun membangunkan si bocah karena ingin

membeli kopinya. Sambil menunggu kopinya jadi,
ia bertanya-tanya sedikit tentang kehidupan si
bocah. Ternyata bocah laki-laki itu bernama Hendra
dan masih berusia 15 tahun.

Lebih lanjut, ia juga menceritakan bahwa si
bocah baru datang ke Bandung untuk membantu
sang Ayah. Ayahnya sendiri juga berjualan, tetapi

bukan kopi seduh melainkan roti.
Bocah tersebut menawarkan kopi

Sumatera. Harganya Rp 4.000 per gelas.
Setiap hari ia berjualan berkeliling mulai
dari jam 5 subuh. Melihat kegigihan sang
bocah membuat si pengguna TikTok
berkeinginan mentraktir makanan.

Kebetulan saat itu ia sedang ingin
bertemu dengan rekan kerjanya di
sebuah restoran. Ia pun mengajak bocah
untuk ikut makan siang bersamanya.
Terlihat wajah bahagia saat disuguhkan
semangkuk makanan lezat.

Kegigihan bocah penjual kopi
keliling itu sukses membuat neti-
zen merasa salut. Berbagai komentar
bernada positif pun membanjiri kolom
komentar.

“Nangis, malu lihatnya diri sendiri
gak punya semangat kayak si adek. Semoga
sehat dan sukses ya dek. Dan masnya makasih
sudah mau membantu semua lancar terus
rezekinya,” tulis netizen.

“Ya Allah salut dan sedih. Semangatnya
jadi tamparan keras buat diri aku sendiri.
Semoga adek jadi orang sukses dan bisa
membahagiakan orangtua,” tulis netizen lainnya.
(detik)

Terkantuk-kantuk, Bocah Ini tetap Gigih
Jualan Kopi Keliling demi Bantu Ayahnya

MAMUJU, BI - TNI Angkatan Darat (AD)
memberikan bantuan air bersih kepada
korban bencana gempa yang ada di Kota
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat karena
para pengungsi kesulitan air bersih.

“Pengungsi kesulitan air bersih akibat
gempa berkekuatan 6,2 magnitudo pada 15
Januari lalu, sehingga TNI AD memberikan
kepedulian dalam bentuk pasokan air ber-
sih ini,” kata Dandim 1418 Mamuju Kolonel
(Inf) Aji Sartono, di Mamuju, Senin (1/2).

Ia mengatakam Kodim 1418 Mamuju
membantu pengungsi dengan menyalurkan
bantuan air bersih ke rumah warga yang
kesulitan air bersih tersebut dengan
menggunakan truk pengangkut air bersih.

“Pipa PDAM Mamuju yang rusak akibat
gempa saat ini dalam perbaikan sehingga
TNI membantu agar masyarakat tetap

terpenuhi kebutuhan air bersihnya,”
katanya.

Menurut dia TNI AD juga terus
melakukan imbauan kepada
masyarakat agar tetap mematuhi
protokol kesehatan karena karena
pandemi COVID-19 masih terjadi.

“Jaga jarak dan tidak ada
berkerumun untuk menghindari

penyebaran COVID,,” katanya.
Aji Sartono berharap masyarakat terus

mendukung TNI AD yang mengerahkan
1434 personel untuk membantu masyarakat
yang dilanda bencana gempa di Mamuju
hingga kembali dalam kondisi normal.

Sementara untuk data kerusakan
rumah, terbanyak di Kabupaten Mamuju
sebanyak 11.422. Kerusakan tersebut
terdiri atas rusak ringan sebanyak 5.527,
rusak sedang sebanyak 3.844, dan rusak
berat sebanyak 2.051.(antara)

Pengungsi Korban
Gempa Alami

Kesulitan, TNI-AD
Bantu Air Bersih

Dokumentasi - Sejumlah pengungsi
antre mengambil air bersih di tempat
pengungsian di Mamuju, Sulawesi Barat,
Kamis (21/1/2 021). ANTARA FOTO/Akbar
Tado/wsj.
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JAKARTA, BI - Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan
terdapat lima langkah kebijakan yang mendukung
prospek pemulihan ekonomi Indonesia untuk tahun
ini.

“Ada lima langkah kebijakan yang
mendukung prospek pemulihan ekonomi
tersebut,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam
konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2).

Sri Mulyani menyebutkan kebijakan
pertama adalah pembukaan sektor-sektor
produktif dan aman secara nasional
maupun di masing-masing daerah.

“Sektor-sektor yang mulai bisa dibuka
dan mulai bisa bekerja termasuk manufaktur
dilakukan baik secara nasional maupun daerah,”
ujar Sri Mulyani.

Kebijakan kedua adalah percepatan dari
realisasi kebijakan fiskal terutama dari sisi
belanja negara, serta kebijakan ketiga adalah
peningkatan dan pertumbuhan kredit perbankan

Sri Mulyani Paparkan Lima
Kebijakan Ekonomi 2021

dari sisi permintaan maupun penawaran.
Kebijakan keempat adalah keberlanjutan

stimulus moneter dan makroprudensial dan
kebijakan kelima adalah percepatan digitalisasi
ekonomi dan keuangan khususnya terkait
pengembangan UMKM.

“Prospek perekonomian ini akan memerlukan
dukungan kebijakan baik untuk akselerasi pemu-
lihan maupun yang sifatnya memperbaiki kondisi
fundamental atau struktural perekonomian,” ujar
Sri Mulyani.

Tak hanya itu, perbaikan dan pelak-
sanaan UU Cipta Kerja juga turut ber-
potensi menciptakan sumber pertum-
buhan baru sekaligus mengakselerasi
pertumbuhan yang telah ada
melalui peningkatan
produktivitas.

“Itu juga
akan mening-
katkan nilai
tambah dari

sektor-sektor produksi serta integrasi antar sektor
dan antar wilayah yang akan menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan
KSSK akan terus mendukung
dan mendorong percepatan
pemulihan ekonomi melalui
koordinasi serta sinergi

kebijakan maupun instru-
men.

Tentu ini semua-
nya dilakukan bah-
wa COVID-19 terus
bisa dikendalikan
dan dikelola seca-
ra baik,” tegasnya.
(antara)

Pengumuman! Giant Margo City Akan Tutup Total
JAKARTA, BI — Sebuah postingan di me-

dia sosial ramai diperbincangkan terkait
kabar Giant Margo City yang akan ditutup
secara permanen. Gerai ritel kebutuhan harian
itu kini tengah menghabiskan stok
dagangannya.

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) selaku
pemilik jaringan ritel Giant pun membenarkan
kabar tersebut.

“Ya seperti yang telah diumumkan
sebelumnya,” kata Head of Corporate
& Consumer Affairs PT Hero Super-
market Tbk Diky Risbianto kepada
detikcom, Selasa (2/2/2021).

Diky menjelaskan saat ini HERO
tengah melakukan transformasi bisnis
yang dimiliki untuk memastikan
jaringannya dapat bersaing secara
efektif dalam ritel makanan di Indone-
sia.

Namun, Diky menolak menjawab
pertanyaan nasib gerai Giant di Margo
City, Depok tersebut. Meskipun dia
mengakui belakangan ini pasar ritel

makanan di Indonesia sangat terpengaruh
pandemi COVID-19.

“Faktor-faktor ini juga telah berkontribusi
pada perubahan perilaku belanja pelanggan,”
tuturnya.

Pihaknya berharap situasi pandemi COVID-
19 yang telah berdampak ke sektor ekonomi
bisa segera membaik. Di sisi lain perusahaan
juga mencoba bertahan dengan mengem-
bangkan strategi jangka panjang untuk

membangun bisnis yang lebih kuat dan
berkelanjutan.

“Ini berarti kami saat ini telah memutuskan
untuk melakukan penutupan toko dengan for-
mat hypemarket kami di format Mall,
yakni Giant Margo City,” tutupnya.

Nasib Pegawai
Lalu, bagaimana dengan nasib pegawai?
Untuk pegawai Giant Margo City, Diky

hanya menjawab bahwa perusahaan
membuka pintu bagi mereka yang ingin
melamar kembali ke perusahaan.

“Karyawan tetap dapat melamar
posisi di bisnis kami yang lain dan
kami akan memberikan peluang di
masa depan jika memungkinkan,”
tutupnya.

Pada prinsipnya, lanjut Diky,
perusahaan akan selalu memastikan
bahwa perubahan dalam bisnis di inter-

nal perusahaan akan mematuhi
aturan dan peraturan yang berlaku
di Indonesia. (detik/kus)

M e n t e r i
K e u a n g a n
(Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati.

JAKARTA, BI — Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja
keuangan perbankan syariah yang dinilai
mencatat pertumbuhan stabil di tengah
ketidakpastian akibat pandemi virus co-
rona (Covid-19).

“Alhamdulillah, di tengah krisis
pandemi Covid-19, saya senang bahwa
kinerja perbankan syariah Indonesia
tetap mencatat pertumbuhan yang
stabil,” ujar Jokowi, saat meresmikan
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk
di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021)
siang.

Menurut Jokowi, perbankan syariah
mencatatkan pertumbuhan bisnis yang jauh
lebih baik dibandingkan perbankan
konvensional.

“Bahwa perbankan syariah berhasil
tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan
dengan perbankan konvensional, sekali lagi
ini patut kita syukuri alhamdulillah,” kata
Jokowi.

“Satu, sisi aset naik 10,97 persen
secara tahunan (year on year), sementara
bank konvensional naiknya 7,7 persen,
artinya bank syariah lebih tinggi
(pertumbuhannya),” kata Jokowi.

Begitu pula jika dilihat dari
pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK)
perbankan syariah yang tumbuh 11,56
persen year on year (yoy).

“Dari sisi dana pihak ketiga, tumbuhnya
11,56 persen secara tahunan, sedikit juga
di atas bank konvensional yang sebesar
11,49 persen,” papar Jokowi.

Sedangkan untuk segi pembiayaan,
pertumbuhannya jauh melampaui
perbankan konvensional.

“Dari sisi pembiayaan tumbuh 9,42
persen secara tahunan, jauh lebih tinggi
dari bank konvensional yang hanya tumbuh
0,55 persen, indikator-indikator seperti ini
saya kira patut kita catat,” tegas Jokowi.

Ia optimis perkembangan ekosistem
ekonomi syariah bisa berlangsung cepat
dan memberikan dampak positif tidak
hanya bagi kesejahteraan umat, namun juga
seluruh masyarakat Indonesia.

Perbankan Syariah
Tumbuh Lebih Stabil

Ketimbang yang
Konvensional

Pengusaha Buka-bukaan Alasan
Hotel di Yogyakarta Mulai Dijual

JAKARTA, BI — Dampak pandemi COVID-19
masih menggerogoti industri pariwisata, ter-
utama hotel dan restoran. Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat ratusan
hotel dan restoran berhenti beroperasi untuk
sementara, namun ada juga yang sudah mati alias
gulung tikar.

Lebih rinci, sebanyak 172 hotel dan restoran sudah
berhenti beroperasi, atau tidak menerima tamu, namun
masih mempekerjakan karyawannya. Sementara itu,
ada 50 hotel dan restoran yang sudah mati.

sinyal SOS.
“Realita sekarang kondisi hotel dan restoran

di DIY ya seperti ini, sudah SOS. Tanpa ada
solusi dari pemerintah, campur tangan dari
pemerintah. Kita tidak mengemis, tapi ini realita.
Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi,” ungkap
Deddy.

Deddy mengatakan, para pengusaha
hotel dan restoran di DIY yang masih bertahan
hingga saat ini juga mengalami persoalan cash
flow. Pasalnya, pemasukan seret dengan oku-
pansi rata-rata hanya 10%. Namun, pengusaha
masih harus menanggung beban biaya listrik,
air, BPJS untuk karyawan, dan sebagainya.

“Beban yang paling berat itu kan listrik,

Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana
mengatakan angka ini bisa bertambah karena
sejumlah hotel dan restoran yang masih
beroperasi hanya bisa bertahan tiga bulan lagi.

“Ada lima kategori kekuatan hotel dan
restoran. Pertama kuat, setengah kuat,
pingsan, hampir mati, mati. Nah yang kuat,
setengah kuat, pingsan, itu hanya tiga bulan
kekuatannya dari sekarang. Yang setengah
kuat saja sudah merasakan goyang. Yang kuat
itu sudah hampir ke kategori setengah kuat.
Yang owner kelas hiu sampai dengan wader
itu saja sudah mulai resah dengan kondisi ini.
Mungkin tambah lagi nantinya kalau ini belum
ada solusi,” kata Deddy, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, hal ini sudah menunjukkan
kondisi berbahaya bagi bisnis hotel dan
restoran. Ia pun mengibaratkannya dengan >> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  20
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Arkeolog Temukan Mumi dengan Lidah
Mesir, BI - Sekelompok tim arkeolog dari

Mesir dan Republik Dominika dilaporkan
menemukan penemuan aneh di kuil-kuil kuno
Mesir.

Para peneliti mene-
mukan mumi yang dibal-
sem lebih dari 2.000 tahun
lalu yang lidahnya diganti
dengan batangan emas.

Dari penemuan ini, para
arkeolog mengatakan, lidah
emas mungkin ditempatkan
di sana sehingga orang
yang meninggal dapat
berbicara dengan para
dewa di akhirat.

Hal itu juga serupa dengan pernyataan dari
Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir
yang dirilis pada 29 Januari 2021.

Mumi itu ditemukan di salah satu dari 16 ruang

pemakaman di Taposiris Magna, yang juga
memiliki kuil yang didedikasikan untuk Isis.

Di salah satu dari 15 ruang pemakaman
lainnya, seorang perempuan
dimakamkan dengan topeng
kematian yang menutupi
sebagian besar tubuhnya. Di
ruang lain, para ilmuwan
menemukan sisa-sisa
gulungan, yang saat ini coba
diuraikan oleh para ahli.

Para peneliti juga
menemukan beberapa
patung individu yang
terkubur di situs tersebut.

Para ilmuwan meyakini, mumi tersebut
selama hidupnya memiliki status tinggi di
kerajaan.  Selan itu, patung-patung itu tetap utuh
dengan baik selama 2.000 tahun terakhir.

Tampak dari masih bisa dilihatnya gaya

Jakarta, BI - Kondisi malam jalanan di
masa depan diharapkan akan diterangi oleh
pohon yang bercahaya dan bukan lampu
jalanan. Ini semua berkat terobosan ilmuwan
dalam menciptakan tanaman bioluminescent.

Dalam satu percobaan, para ahli
menyuntikkan nanopartikel khusus ke dalam
daun selada air. Ini membuat tanaman tersebut
mengeluarkan cahaya remang selama hampir
empat jam. Bila penelitian ditingkatkan, tentu
ini bisa memecahkan banyak masalah.

Bahan kimia yang terlibat dalam penelitian
tersebut menghasilkan cahaya yang cukup
bagi Anda untuk membaca buku. Karakte-
ristiknya tak jauh berbeda dengan kunang-
kunang yang menciptakan cahaya di
tubuh mereka sendiri.

Untuk menciptakan tanaman
bercahaya tersebut, para ilmuwan dari
Masachusetts Institute of Technology
(MIT) menggunakan enzim yang disebut
luciferase. Enzim ini bekerja pada
molekul yang disebut luciferin, yang
membuatnya memancarkan cahaya.

Molekul lain yang disebut Co-enzyme A
membantu proses tersebut dengan meng-

Impian Pohon Bercahaya
Terangi Jalanan

hilangkan produk sam
ping reaksi yang
dapat meng-
h a m b a t
aktivitas lu-
ciferase.

Tim MIT kemu
dian mengemas ma-
sing-masing komponen ini ke dalam jenis
pembawa nanopartikel yang berbeda.

Nanopartikel itu membantu mereka
mencapai bagian pucuk tanaman dan
mencegahnya membangun konsentrasi yang
bisa menjadi racun bagi tanaman. Hasilnya

adalah tanaman selada air yang berfungsi
seperti lampu meja.

Periset percaya, dengan peneliti-
an lebih lanjut, teknologi ini juga bisa
digunakan untuk menciptakan cahaya
yang cukup terang untuk menerangi
ruang kerja atau bahkan jalanan. PR

itulah yang akan menjadi tantangan
terbesar ilmuwan.

Pencahayaan menyumbang sekitar 20
persen konsumsi energi di seluruh dunia,
sehingga menggantinya dengan tanaman bi-
oluminescent alami akan mewakili pengu-
rangan emisi CO2 yang signifikan.

Upaya yang dilakukan peneliti pada
proyek itu membuktikan tanaman yang awal-
nya bisa bercahaya selama sekitar 45 menit,
telah meningkat menjadi 3,5 jam.

Untuk versi mendatang dari teknologi
ini, tim berharap dapat mengembangkan
cara untuk melukis atau menyemprotkan
nanopartikel ke daun tanaman.

Ini memungkinkan transformasi pohon
dan tanaman besar lainnya menjadi sumber
cahaya. [lip6/bi]
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insya Allah bahwa ekonomi syariah Indonesia akan
tumbuh sangat cepat, akan berkontribusi besar
dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan
masyarakat kita,” pungkas Jokowi.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk yang
merupakan bank hasil penggabungan (merger) tiga
bank BUMN meliputi Bank BRISyariah, Bank BNI
Syariah dan Bank Syariah Mandiri saat ini miliki
total aset Rp 240 triliun per Desember 2020.

Ketua Project Management Office PT Bank
Syariah Indonesia Tbk Hery Gunardi mengatakan
total pembiayaan sebesar Rp 157 triliun, total Dana
Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun dan
total modal inti sebesar Rp 22,6 triliun.

“Sebagai bank hasil penggabungan, pada
posisi Desember 2020, Bank Syariah Indonesia
memiliki total aset sebesar 240 triliun,” jelas Hery.
BSI didukung 1.200 kantor cabang dan 20.000
karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.
(tribun)

rambut yang mereka kenakan dalam hidup
mereka. Para arkeolog percaya,
kemungkinan besar orang-orang
hidup selama periode Ptolemeus
(305 hingga 30 SM).

Mumi tersebut diyakini berasal
dari kelas menengah ke atas Mesir,
karena proses mumifikasi dan ruang
pemakaman tampaknya sangat
canggih.

fitur apik dari kemajuan teknologi digital terkini.
Seperti GoBiz dari Gojek misalnya, fitur ini
berguna untuk pemesanan secara online yang
sudah terintegrasi dengan GoFood.

Tidak hanya mempermudah pebisnis, tetapi
juga konsumen yang hendak memesan makanan
beku dari Anda. Apalagi aplikasi GoBiz ini juga
sifatnya mobile dan mudah digunakan.

Selain mendukung pemesanan bisnis fro-
zen food secara online, GoBiz juga sudah
terintegrasi dengan fitur GoFood, sehingga Anda
dapat menjangkau lebih banyak lagi pembeli di
pasar online. Ditambah para pe langgan Anda
nantinya akan dimu-
dahkan dengan fitur
pembayaran non-tunai.
Jenis teknologi digital
seperti inilah yang
dapat membantu Anda
mempertahankan
bisnis terus berjalan di
tengah kondisi seka-
rang ini.

6. Masuk pasar online
Masuk pasar online akan membantu Anda

untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Plat-
form online juga bisa digunakan sebagai media
untuk melakukan ekspansi bisnis sehingga
produk frozen food Anda bisa semakin banyak
dikenali oleh pasar.

Ini berarti, tidak ada salahnya untuk mulai
menggunakan media sosial juga sebagai me-
dium berjualan. Anda bisa memberikan informasi
pada konsumen terkait produk-produk dari bisnis

frozen food Anda sendiri, termasuk memberikan
promosi khusus melalui media sosial bisnis fro-
zen food ini sebagai bagian dari strategi
pemasaran.

Selain itu dengan memiliki akun media sosial,
para pelanggan yang menyukai produk frozen
food Anda juga akan dengan mudah mem-
promosikan bisnis ini.

7. Miliki izin edar resmi
Mengingat bisnis frozen food ini berarti

menjual produk makanan, maka sudah dapat
dipastikan Anda harus mengikuti regulasi agar
menjamin bahwa produk yang dijual aman. Oleh

sebab itu, pastikan
Anda telah memiliki izin
edar resmi untuk pro-
duk makanan beku
Anda ini sebelum dijual
luas di pasaran. De-
ngan begini, konsumen
juga akan semakin
percaya dengan ma-
kanan beku yang Anda

jual karena sudah teruji aman dan baik untuk
dikonsumsi.

8. Estimasi modal
Di tengah pandemi, Anda tentunya berharap

dapat tetap mengkonsumsi makanan yang baik
dan aman, serta praktis saat akan menyajikan-
nya. Ini sebabnya bisnis frozen food sendiri me-
miliki peluang yang bagus, cukup sediakan modal
kisaran 10 juta saja, untuk uraian lebih detil Anda
bisa browsing diintenet atau tanya - tanya kepada
rekan yang sudah punya usaha sejenis. [bi]
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M e s i r
kuno terkenal

d e n g a n
artefaknya yang luar

biasa, mulai dari
makam dan piramida yang

mengesankan, menarik jutaan hingga
industri pariwisata. [*]

dikumpulkan dalam skema pengujian sebelumnya
untuk guru dan staf.

Sekolah yang mematuhi aturan perlu meminta
persetujuan sebelum melanjutkan kelas. Mereka
akan diberi tahu tentang detailnya dalam beberapa
hari mendatang. Sekolah lain akan diizinkan untuk
melanjutkan kelas setengah hari dengan jumlah
anak sekolah dibatasi pada sepertiga dari populasi
siswa. Itu naik dari aturan sebelumnya yang
seperenam.

Menanggapi pengumuman tersebut, Serikat
Guru Profesional menuduh Biro Pendidikan
menggunakan kelanjutan kelas penuh sebagai

alat paksa guru agar diuji dan dites.
Wakil presidennya, Ip Kin-yuen, mengatakan

pihak berwenang tampaknya mengalihkan
tanggung jawab - dan menyalahkan - sekolah dan
guru. “Pemerintah sepertinya gagal mem berikan
alasan yang memadai untuk mendukung gagasan
wajib tes,” ujarnya. “Para siswa sendiri juga dapat
menyebarkan virus, jadi jika Anda hanya
membatasi pengujian pada guru, saya khawatir
ini tak sesuai tujuan.” Serikat pekerja
menambahkan bahwa guru bukan termasuk
kelompok berisiko tinggi yang menyebarkan vi-
rus corona, mencatat bahwa hanya ada sedikit
kontak dekat selama kelas tatap muka. [bi]

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> GURU WAJIB TEST COVID...DARI HLM 16
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JAKARTA, BI - Daftar artis yang terpapar virus
Covid-19 kini bertambah. Audy Item mengumumkan
dirinya sempat terpapar Covid-19 sejak 15 Januari
2020.

Diapun harus menjalani isolasi mandiri (isoman)
terpisah dari anak serta suami. “Assalamualaikum,
alhamdulillah kemarin 15 Januari dapat ujian dari Al-
lah SWT. Aku dan ART ku positif Covid 19,” ungkap
Audy di akun Instagram miliknya.

Adapun gejala yang Audy rasakan yakni demam
tinggi, flu, hilang penciuman dan rasa, serta batuk-
batuk. ADVERTISEMENT “Sengaja enggak kasih
tahu semua karena enggak mau merepotkan jadi aku
langsung isoman, karena tahu RS full banget dan pasti
repot.

Alhamdulillah, aku punya om yang dokter jadi
dipantau terus sama dia,” jelasnya. Selama isoman,
Audy minum segala vitamin dan obat-obatan juga

Positif Covid-19, Audy Item Beri Pesan

Donna Agnesia Sembuh:
Dahsyatnya Kekuatan Doa

positif telah kubuktikan selama
11 hari di masa isolasi,” ujar
perempuan 42 tahun itu.

Donna Agnesia lantas
mengucap terima kasih kepada
semua pihak yang telah
memberi dukungan. Dia juga
mendoakan para pasien covid-
19 yang masih berjuang agar
segera se

“Percaya kalian pasti
sembuh dan jangan lupa tetap
optimis dan bahagia ya,” tutup
Donna Agnesia. (ded/jpnn)

JAKARTA,BI - Presenter Donna Agnesia
mengabarkan kondisi terkini setelah dirinya
sempat dinyatakan positif terinfeksi covid-19.

Usai menjalani isolasi mandiri, Donna
Agnesia mengatakan bahwa dirinya kini sudah
sembuh alias negatif covid-19.

“Puji tuhan hasil PCR kemarin aku sudah
dinyatakan negatif,” ungkap Donna Agnesia

melalui akun miliknya yang telah terverifikasi
di Instagram, Selasa (2/2).

Faktanya Istri Darius Sinathrya sangat
bahagia dan terharu akhirnya sembuh dari
covid-19. Donna Agnesia merasa doanya sejak
beberapa hari belakangan dikabulkan sang
pencipta.

“Dahsyatnya kekuatan doa dan pikiran

memakan makanan bergizi juga berjemur matahari
termasuk perawatan vit booster serta swab rutin.

Setelah 15 hari isoman, akhirnya Audy juga sang
ART berhasil sembuh. Ibu dua anak ini pun bingung
mengapa dirinya bisa sampai dinyatakan positif Covid-
19.

“Karena kita enggak pernah tahu kena darimana dan
bagaimana. Padahal kami sudah pakai masker dan cuci
tangan terus. Jaga imunitas dengan tetap olahraga,
makan, minum istirahat teratur. Vitamin-vitamin setiap
hari,” ungkapnya.

Istri Iko Awais ini juga berterima kasih kepada semua
orang yang memberikannya dukungan selama dirinya
sakit. Baca Juga: Soraya Abdullah Meninggal, Umi Pipik:
Maafin Aku..

“Terima kasih suami dan anak-anakku sayang,
teman-teman dan keluargaku yang sudah support dan
berdoa buat aku dan keluarga.

Terima kasih juga gusti Allah SWT. Aku harus masih
beberap hari lagi isoman sebelum bisa keluar kamar.
InsyaAllah kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin.
Dan jangan lupa tetap patuhi Prokes,” seru Audy.(chi/
jpnn)
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