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Jokowi Disuntik Vaksin
Sinovac 13 Januari, Live

GRATIS! TIDAK DIJUAL

FB  dan Instagram
Trump Diblokir

Tanpa Batas Waktu
Amerika Serikat, BI -  Buntut kerusuhan simpatisan Trump

berbutut pada pemblokiran akun media sosial milik Sang
Presiden.

 Facebook memutuskan menambah durasi blokir akun
milik Donald Trump. Masa penangguhan akun Facebook
dan Instagram Presiden AS itu ditambah menjadi ‘tanpa
batas waktu’ dari sebelumnya hanya diblokir selama 24
jam.

Keputusan ini disampai-
kan langsung oleh bos

raksasa media sosial
tersebut, Mark Zuckerberg.
Ia bilang, pemblokiran kedua
akun Trump tidak akan di-
cabut sebelum hari pelantikan
Presiden AS terpilih Joe
Biden.

“Peristiwa mengejutkan
dalam 24 jam terakhir dengan
jelas menunjukkan bahwa Pre-
siden Donald Trump ber-
maksud menggunakan sisa
waktunya di pemerin-
tahan untuk merusak
transisi kekuasaan
yang damai dan sah
kepada penggan-
tinya yang terpilih,

Jakarta, BI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan
divaksinasi COVID-19 pada 13 Januari 2021dengan vaksinasi
dari  Sinovac.

Rencananya, saat Jokowi divaksinasi COVID-19, akan
disiarkan secara langsung. Setelah itu, vaksinasi COVID-19
dilangsungkan serentak di 34 provinsi di Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan akan
menyusun protokol pelaksanaan

vaksinasi COVID-19 saat Jokowi
disuntik. Termasuk
soal siapa saja yang
mendampingi Jokowi
saat divaksinasi.

P e m e r i n t a h
sebelumnya memas-
tikan bahwa orang

pertama yang divaksin
adalah Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan

langsung oleh Menkes Budi Gunadi
Sadikin atau BGS. Jokowi juga sebelumnya menyatakan
siap untuk pertama kali divaksinasi.

Menkes BGS juga meminta kepala daerah untuk
mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan
prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi
menjadi dua tahap.

“Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong
persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 -
15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah,
terutama provinsi.

Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga
kesehatan, tolong dibagi 2 tahap.

Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan
akan ada sedikit dampak, misalnya pegal sedikit,
demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya
ada 4 perawat, jangan sampai di hari yang sama kita
vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka
vaksin dulu untuk 2 orang,” kata BGS.

Kepala daerah juga
diminta untuk
memastikan fasilitas
kesehatan terdaftar
dalam aplikasi P-care
BPJS yang menampilkan
pendataan dan input data
fasilitas kesehatan
‘mampu vaksin’ yang
dilakukan oleh dinas
kesehatan kabupaten
atau kota.

“Pastikan semua
layanan kesehatan sudah

terdaftar di BPJS, aplikasi
P-care itu ya, karena kalau

tidak terdaftar, maka
Faskes tidak dapat

memberikan pelayanan
vaksinasi COVID-

19,” ucap BGS.
[bi/dtk]

Jenewa, BI -  Kabar baik dari Organisasi Kesehatan Dunia terkait pengiriman vaksin
Covid-19 melalui jalur program COVAX yang dikoordinasikan oleh lembaganya.

Program COVAX merupakan bentuk dukungan Organisasi kesehatan WHO untuk
mendukung negara berpenghasilan rendah, dan sudah bisa dimulai pada bulan januari ini.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Imunisasi WHO, Kate O’Brien, pada Kamis (7/1).

“Kami membutuhkan sekitar tujuh miliar dolar AS (Rp 98,3 triliun) untuk mengirim
cukup vaksin ke negara-negara ini
hingga akhir 2021. Program tersebut
berhasil mengumpulkan dana sekitar
enam miliar (Rp 84,3 triliun) dari tujuh
miliar dolar AS,” katanya saat acara
media sosial daring. “Sehingga pro-
gram tersebut telah memiliki akses
untuk dua miliar lebih dosis vaksin.
Kami akan mulai mengirimkannya
mungkin akhir Januari, dan kalau
tidak, pasti awal Februari hingga
pertengahan Februari,” imbuhnya.[bi]

Pengiriman Vaksin  Subsidi
WHO Dimulai Januari

KE HLM  27 Mark Zuckerberg
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dirinya positif terinfeksi virus corona, yakni
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Selain kepala daerah, virus mematikan ini
juga menginfeksi tenaga kesehatan (dokter,
perawat, bidan, dll), pejabat pemerintah dan
swasta/BUMN, artis, olahragawan, pekerja
pabrik hingga rakyat jelata, termasuk anak-
anak. Berbagai dampak sosial juga
bermuncullan, seperti meningkatnya kembali
jumlah warga miskin di banyak daerah dan
angka pengangguran naik karena kasus PHK
(pemutusan hubungan kerja) massal.

Menjelang berakhirnya Tahun 2020,
situasi pandemi yang beberapa waktu
sebelumnya sempat melandai, justru kembali
meninggi. Apalagi kemudian muncul kabar
adanya mutasi virus corona baru di Inggris
yang infonya lebih ganas. Beberapa negara

Tahun 2021, Bergerak Bersama Menuju Kebangkitan
Tahun 2020 baru saja kita

tinggalkan. Tahun yang menurut
sebagian besar orang merupakan
salah satu periode terberat dialami
umat manusia di muka bumi dalam
satu abad ini, seiring terjadinya
pandemi virus corona jenis baru
penyebab COVID-19. Virus
mematikan yang pertama kali
diidentifikasi dari Wuhan, China,
pada akhir 2019 dan dengan cepat
menyebar ke banyak negara.

Selain mengakibatkan
terjadinya krisis ekonomi yang
mengarah pada resesi di hampir seluruh dunia,
pandemi ini juga menimbulkan krisis kesehatan.
Jutaan orang dari ratusan negara di belahan
dunia merenggang nyawa karena terpapar virus
corona. Khusus di Indonesia, data yang dirilis
Satgas Penanganan COVID-19 mencatat jumlah
korban infeksi virus corona yang tidak tertolong
hingga 31 Desember 2020 pukul 12.00 WIB

mencapai 22.138 orang, dari total 743.198 kasus
terkonfirmasi.

Hingga kini masih ada ribuan pasien COVID-
19 yang menjalani perawatan di rumah sakit
rujukan, juga tempat-tempat isolasi dan
karantina. Sebagian dari mereka yang
kondisinya berat dan sedang berjibaku melawan
ganasnya virus corona harus melewatkan

pergantian Tahun 2020 ke 2021 dari
atas ranjang perawatan. Salah satu
pasien yang mengembuskan nafas
terakhir pada hari pamungkas Tahun
2020 adalah Wakil Bupati Pamekasan
Raja’e. Orang nomor dua di Pemkab
Pamekasan, Madura, ini sudah dirawat
intensif di RSUD dr. Soetomo Surabaya
sejak pertengahan Desember setelah
dinyatakan positif COVID-19, termasuk
juga istrinya ikut terpapar. Raja’e
meninggal dunia pada Kamis (31/12)
siang sekitar pukul 14.30 WIB.

Wabup Pamekasan adalah kepala
daerah keempat di Provinsi Jawa Timur yang
wafat karena terpapar COVID-19. Selain Raja’e,
sebelumnya tercatat Plt. Bupati Sidoarjo Nur
Ahmad Syaifuddin, Bupati Situbondo Dadang
Wigiarto, dan Wakil Wali Kota Probolinggo
Mochammad Soufis Subri lebih dulu wafat akibat
infeksi virus corona. Pekan terakhir 2020 ini,
ada dua lagi kepala daerah yang mengumumkan

Pandemi menjadi kata paling sentral
sepanjang tahun 2020. Setiap sendi kehidupan
dipaksa untuk berubah. Termasuk hari raya dan
perayaan hari besar keagamaan. Tidak dipungkiri,
kita mengalami disrupsi peradaban. Sifat
kehidupan yang dinamis mengharuskan manusia
untuk mampu beradaptasi dengan perubahan.

Keterbatasan ruang gerak dari interaksi
manusia sebagai akibat penularan wabah
menciptakan momentum bagi pemikiran ulang
tentang makna kehidupan.

Ternyata rutinitas hidup dari kebiasaan
kehidupan terdahulu sebelum pandemi, yang
kerap dianggap membosankan serta penuh
kejenuhan, kembali dirindukan.

Pada perspektif yang berbeda, kehadiran
pandemi dalam kehidupan kita sekaligus
menciptakan makna baru tentang bentuk
kehidupan yang lebih terdigitalisasi dan
sederhana dari kompleksitas modern. 

Pada kehidupan modern, kita kehilangan
waktu akibat percepatan teknologi dan digitalisasi.
Kini, wabah memaksa kita untuk memutar waktu,
memaksanya kembali berjalan perlahan untuk
menyusun strategi berhadapan dengan virus yang
tidak kasat mata. Kehidupan modern sejatinya
ada di antara dibenci sekaligus dirindu.

Kita kehilangan makna sosial di dalam
kehidupan monoton modern, tetapi kini di era
pandemi kita merindukan kehidupan repetitif
kembali. Pasca-pandemi, ada norma kehidupan
baru yang mungkin tercipta untuk meningkatkan
kualitas kehidupan manusia sejalan dengan fase
adaptasi seluruh kegiatan dari rumah.

Keluarga dan relasi sosial dalam ranah
domestik sesungguhnya menjadi medan utama
kehidupan kita. Selama ini daya tarik dari
gemerlapnya kehidupan modern dengan segala
kesibukan yang ditimbulkannya menjauhkan kita
dari pokok kehidupan keluarga. Selama pandemi
kita dipaksa menjalin ulang relasi tersebut.

Meredam Ego
Tidak pelak pandemi sejatinya membuat kita

sampai pada keharusan untuk meredam seluruh
sikap egosentris manusia terhadap alam. Injak
rem, karena laju pembangunannya hidup manusia
kerap mengesampingkan daya dukung alam.
Eksploitasi yang tidak berkesinambungan
memunculkan konsekuensi masa depan hadir hari
ini sebagai sebuah situasi krisis kebencanaan,
termasuk wabah.

Faktor yang disebut memicu ketamakan
akumulatif bagi pemenuhan kebutuhan hidup
manusia distimulasi oleh kerangka ekonomi,
dalam kerangka produksi dan konsumsi yang
dibungkus perspektif kapitalisme. Pada konsep
tersebut, proyeksi keuntungan menjadi motor
penggerak dengan berbagai ekses turunan yang
sulit ditolak.

Bahkan sudut pandang kapitalistik, dengan
melakukan upaya komodifikasi yang melakukan
perubahan atas nilai guna menjadi nilai tukar nomi-
nal untuk barang maupun jasa hadir pada wilayah
ritual keagamaan. Hari raya agama-agama

lengkap dengan perayaannya adalah periode
persemaian agenda kapital.

Hal tersebut dibahas dalam buku Frengki
Napitupulu (2020) berjudul Sinterklas Natal dalam
Jerat Kapitalisme. Kajian kritis yang tampak me-
ngemuka dari temuan Frengki terkait dengan
degradasi makna hari raya Natal dengan
munculnya figur ikonik sinterklas, tidak lain
merupakan labirin dari kapitalisme melalui
perangkap konsumtif.

Perilaku konsumerisme menjadi instrumen
efektif dalam mengembangkan format ekonomi
meski menggunakan ornamen yang bercorak
agama. Dalam bentuk riil, kita dapat melihat hari
raya justru dikonstruksi untuk menjadi waktu efektif
dalam mendorong kehausan publik untuk terus
berbelanja.

Aneka program sale dan diskon adalah bagian
dari bentuk serta cara yang dibuat, maka tidak
mengherankan ketika ruang berbelanja menjadi
sesak seiring waktu-waktu di
hari raya. Manusia kehilangan
esensi dasar makna hari raya
untuk kemudian justru
membentuk ulang pemaknaan
baru atas hari raya, yakni liburan
dan berbelanja.

Tidak Berlebihan
Pandemi menciptakan ruang

yang secukupnya pada batas
minimal untuk tidak hidup secara
berlebihan. Kita yang dipaksa
bekerja dan belajar dari rumah
mulai menyadari bahwa segala
kemewahan itu ada batasnya.
Segala yang tampaknya menjadi
keinginan dibatasi pada lapis
kebutuhan dasar, karena hidup
yang sehat dan selamat dari
pandemi menjadi jauh lebih

penting.
Bahwa kemudian di era pandemi denyut

konsumerisme tetap diproduksi dengan
penciptaan ekonomi berbalut hobi, studi kasus
sepeda Brompton, ikan cupang, tanaman
monstera si janda bolong, merupakan buntut yang
tidak akan pernah usai dari dunia yang telah
terformasi menjadi sedemikian kapitalistik.

Di situlah manusia diuji dan ditempa untuk
mendapatkan kesadaran kritisnya, meski secara
ambigu berada di dalam ruang simulasi yang
terkonstruksi sudah sejak jauh hari sebelumnya.
Melalui renungan kritis kita menetapkan ulang
tujuan hidup dan pencapaian dalam tahap
kehidupan yang dijalani.

Kita adalah manusia modern yang memiliki
akal budi, Homo sapiens, sekaligus makhluk
berpikir dan pembelajar, animal rationale. Dalam
pandemi kita menyusun ulang tata kehidupan baru
setelahnya dan bersiap untuk pandemi
selanjutnya. Pandemi sepanjang tahun ini adalah
momentum untuk menjadi makhluk bersahaja
dengan nilai yang baru bagi eksistensi
kemanusiaan itu sendiri. (Sumber: Detik Com)

Menemukan Kebersahajaan di Tahun Pandemi

>> BERSAMBUNG KE HLM  20

Oleh: Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi

Universitas Sahid
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PMI Masih Menjadi “Target Yang
Menarik” Para Penipu ONLINE

Sobat PMI yang hebat.
Masa pandemi Covid-19
adalah masa yang sulit bagi
kita semua, banyak
kegiatan terhambat, banyak
kegiatan ekonomi bangkrut
dan banyak pengangguran
tercipta. Namun fakta yang
cukup mengejutkan bahwa
angka kejahatan penipuan
meningkat 101,3 %,
sebagaimana rilis akhir
tahun Kepolisian Hong
Kong.

Salah satu penyumbang
angka kenaikan angka
penipuan adalah penipuan
via online, termasuk peni-
puan yang menyasar sobat
sobat PMI. Masih banyak
pengaduan dan laporan
yang masuk terkait modus modus penipuan seperti
ini. Pun demikian sudah banyak sobat PMI yang
cerdas dan paham bagaimana mengantisipasi
pihak-pihak yg ‘nakal’ dan tidak bertanggungjawab
yang inginmenjadikan PMI sebagai sasarannya.

Baru-baru ini, di kalangan PMI telah beredar
melalui WA dan SMS dari pihak yang kurang
bertanggungjawab. Isi dari WA atau SMS tersebut
adalah meminta para PMI S mengirimkan data pribadi
termasuk nomor rekeningnya karena akan ada
pembagian bantuan dari Pemerintah. Informasi ini
tidak benar dan menyesatkan, karena sapai saat ini
belum ada informasi apapun dari Pemerintah melalui
Perwakilan bahwa akan ada pemberikan bantuan
dalam bentuk apapun bagi PMI di Hong Kong.

Untuk itu, diingatan sekali lagi bagi sobat PMI,
bahwa berita tersebut tidak benar dan
sumbernyanya belum jelas. Pihak berwajib akan
terus mengurus nomor-nomor yang digunakan
untuk menyebarkan informasi tersebut. Bagi yang
telah mengalami kerugian, harap segera melapor
kepada Polisi terdekat atau meminta pendampingan
dan konsultasi dari KJRI. Kami menghimbau,
jangan pernah memberikan data pribadi anda
kepada siapapun melalui telepon atau sosial me-
dia apapun. Simpan baik-baik data pribadi anda.
#Stay healthy, stay strong and stay united.

Penipuan Online Shop
Selain penipuan dengan modus bantuan atau

hadiah, penipuan melalui pembelian online juga
banyak dialami oleh para Pekerja Migran Indone-

sia (PMI) di Hong Kong.
Para korban rata-rata adalah
newbie atau penguna baru
transaksi online, korban
belum terbiasa melakukan
transaksi dan belum paham
secara jelas bagaimana
cara bertransaksi yang
aman. Sehingga merka
mudah diperdaya oleh para
kriminal online.

Kiranya perlu diper-
hatikan beberapa hal atau
Tips Agar Terhindar dari
Penipuan Online Shop
sebagai berikut:

1.  Periksa identitas   penjual
Identitas penjual yang

sangat penting diketahui
adalah nama perusahaan,
alamat, email, kontak yang

dapat dihubungi. Perhatikan juga tanda verifikasi
yang tertera pada identitas penjual. Biasanya tanda
tersebut berada di setiap web misalnya top
seller, star seller, verified seller, dll.

2.  Luangkan membaca testimoni atau ulasan
pembeli yg sudah ada

Ulasan dari pembeli sebelumnya dapat menjadi
pegangan untuk mengetahui kredibilitas online
shop tersebut. Hal ini dilakukan agar konsumen baru
dapat memastikan perusahaan yang akan berurusan
dengan tanpa ada masalah. Namun, sekarang ini
Anda juga tidak boleh terlalu percaya dengan ulasan
yang diberikan. Bisa saja perusahaan tersebut
membuat ulasan palsu seakan-akan pembeli puas
dengan barang yang dijual. Jika hal itu terjadi,
perhatikan gaya tulisannya. Ulasan yang terlalu
berlebihan perlu diwaspadai.

3.  Jaga betul informasi pribadi
Biasanya situs web online shop akan meminta

rincian kartu kredit, alamat dan nomor telepon. Jika
situs web tersebut meminta sesuatu yang berle-
bihan, Anda perlu curiga. Karena hanya dengan
informasi standar, Anda akan terhindar dari
penipuan.

4.  Jangan tergiur dengan harga murah
Pembeli akan tertarik dengan harga yang

terjangkau dengan kualitas baik. Tetapi, jika harga
yang diberikan terlalu murah, hal itu perlu dicurigai.
Kita juga perlu berpikir realistis, bahwa barang yang
berkualitas akan sebanding dengan harga yang
diberikan.

5. Gunakan pembayaran yang aman
Anda perlu berhati-hati dalam mengeluarkan

uang terutama dalam proses transaksi
secara online. Sebagai perhatian khusus dan pal-
ing penting untuk membayar pada halaman yang
diamankan (terdapat logo kunci dengan URL yang
dimulai dengan “http”). Untuk melakukan
pembayaran, akan lebih aman jika menggunakan
rekening bersama karena jika terjadi penipuan,
uang Anda akan aman dan dikembalikan.

Selamat bertransaksi dengan aman dan
semoga anda mendapatkan barang yang anda
inginkan dengan nyaman dan aman. #Stay healthy,
stay strong and stay united.

® Sumber: CCIC Polri

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

1. Modus penipuan berkedok foto selfie
dengan identitas diri

Selfie atau swa foto adalah hal biasa yang
dilakukan banyak orang. Bahkan berkat ke-
canggihan teknologi, swa foto dengan KTP
(Kartu Tanda Penduduk) kerap dijadikan
sebagai salah satu cara paling cepat dan mod-
ern dalam melakukan registrasi layanan
online. Sayangnya, apabila Anda tidak berhati-
hati, foto selfie dengan identitas Anda bisa jadi
sasaran empuk penipuan digital. Sebaiknya,
Anda jangan pernah mengunggah foto selfie
dengan memegang kartu identitas seperti KTP,
SIM, NPWP hingga Kartu Kredit di platform
sosial media (Facebook, Instagram, Twitter,
TikTok), maupun website dan aplikasi yang
tidak Anda kenal.

2. Modus peni-
puan via WhatsApp

Modus penipuan
melalui aplikasi ko-
munikasi online What
sApp yang umum ter-
jadi adalah kiriman
link hadiah atau vou-
cher diskon. Anda
harus waspada de-
ngan hal ini sebab
apabila Anda meng-
klik tautan link ter-
sebut lalu Anda di-
arahkan untuk meng-
isi data diri pribadi
sebagai syarat pene-
busan hadiah, maka itu adalah penipuan.
Apabila tiba-tiba Anda mendapat pesan
WhatsApp dari nomor tak dikenal maupun dari
grup atau kerabat yang menyebar link hadiah/
promosi/diskon, hiraukan saja. Agar aman,
hapus saja link tersebut dan jangan pernah
tergoda untuk mengkliknya, karena bisa jadi
link tersebut telah disusupi malware atau vi-
rus yang bisa menyalin data-data di ponsel
Anda.

3. Modus penipuan ganti nomor ponsel
atau SIM Swap Fraud

SIM swap fraud adalah modus dimana
penipu akan mengambil alih akun media sosial
atau akun bank korban dengan menggunakan
nomor kartu SIM. Penipu
bisanya melakukan pe-
nyusuran melalui akun
media sosial korban
hingga mendapatkan
data pribadi seperti nama
lengkap, tanggal lahir,
nama ibu kandung.
Setelah pelaku sudah
memiliki data korban,
pelaku mendatangi gerai
seluler dan meyakinkan
operator seluler untuk
melakukan ganti nomor
ponsel korban dan
mengurus kembali

Apa Saja Modus Penipuan Online?
nomor baru. Setelah berhasil mendapatkan
nomor baru, penipu akan dengan mudah
melakukan transaksi perbankan dan meng-
uasai akun digital lainnya sebab kode OTP
akan dikirimkan ke nomor baru yang dimiliki
oleh pelaku.

4. Modus penipuan via SMS
Modus penipuan melalui SMS tergolong

jadul tapi masih marak terjadi. Pastinya, Anda
sendiri sering mendapatkan pesan melalui
SMS, yang isinya mulai dari tawaran pinjaman
kilat, hingga informasi menang hadiah
menggiurkan seperti uang tunai, mobil, motor
hingga emas logam mulia. Umumnya, ciri
modus penipuan via SMS ini adalah isi SMS

berupa link dengan
ajakan untuk meng-
klik link tersebut atau
membalas SMS
dengan menyertakan
informasi seperti
nomor identitas KTP,
rekening bank, kode
OTP (One-Time
Password)(OTP),
atau tiga digit nomor
Card Verification
Value (CVV).

5 . M o d u s
penipuan via telepon

Anda jangan
gembira dulu apabila
mendapatkan telepon

dengan kabar menang undian. Waspadai
modus penipuan klasik ini, karena zaman now
ada banyak modus penipuan dengan cara
mengaku dari pihak-pihak perbankan,
perusahaan e-commerce (Shopee, Tokopedia,
BukaLapak, dll) hingga dompet digital, lalu
mengabarkan berita kejutan bahagia bahwa
Anda menang sejumlah uang tunai yang akan
ditransfer ke rekening bank Anda. Ciri dari
penipuan via telp ini mudah dikenali, yakni
menginformasikan Anda menang undian,
kemudian syarat menebus undian tersebut
adalah Anda diminta untuk memberikan nomor

>> BERSAMBUNG KE HLM 07
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Hong Kong, BI – Saat klaster
baru bermunculan masih banyak
warga Hong Kong yang melanggar
aturan, setidaknya ada lebih dari
700 tiket denda diberikan oleh
fihak pemerintah yang menagkap
basah pelanggaran serius ini
selama opreasi natal dan tahun
baru 2021.

Yang terbanyak terjadi adalah
pelanggaran aturan jarak sosial
yang tidak boleh lebih dari 2 orang,
ungkap Kepala Sekretaris

Lebih dari 700 orang Terkena
Denda Saat Natal dan Tahun Baru

Administrasi Matthew Cheung mengatakan pada
hari Minggu [3/1}

Diprediksi oleh Pejabat nomor di Hong Kong
tersebut diatas ada kemungkinan kasus penularan
covid-19 akan meningkat setelah ini, meskipun
untuk sementara ini tampak menurun.

Cheung juga mendesak masyarakat supaya
tetap disiplin dalam segara situasi, apapun
alasannya harus tetap mengikuti seruan
pemerintah guna melindungi diri sendiri, teman,
komunitas dan keluarga.

Sekretaris Utama juga meminta masyarakat
untuk ikut aktiv dalam mendapatkan vaksinasi
yang akan diinformasikan.

Sementara itu, Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) mengumumkan bahwa ada satu
penularan yang dikonfirmasi dan sepuluh kasus
awal positif virus korona di sebuah lokasi
bangunan di terowongan Tseung Kwan O-Lam
Tin. [bi/hkfp]

Hong Kong, BI – Menyikapi kondisi yang ada pemerintah Hong Kong
memperpanjang aturan jarak sosial selama dua minggu kedepan, kampus
sekolah tetap akan tutup sampai setelah Tahun Baru Imlek yang akan datang
pada bulan februari nanti.

Pada hari senin [4/1] otoritas kota melaporkan ada 53 kasus virus korona
baru dan ini mengkhawatirkan.

Peraturan yang menjadi prioritas penyelidikan adalah tentang pelnggaran
jarak sosial dan pertemuan publik yang lebih dari dua orang, selebihnya peraturan
layanan makan di restoran setelah jam 6 sore juga tetap dilarang hingga dua
minggu lagi.

Menteri Kesehatan Profesor Sophia Chan Siu-chee menegaskan bahwa
pelonggaran aturan jarak sosial tidak mungkin diberikan sebelum Tahun Baru
Imlek, bahkan pemerintah akan menerapkan aturan yang lebih keras dari sebelum
agar penularan dan penyebaran virus korona yang terus-menerus ini berhenti.
[bi/scmp]

Hong Kong Perpanjang Aturan dan Akan Diperketat

Rajin cuci wajah dengan air hangat dan
pembersih yang berbahan lembut dan tidak
iritatif. Lakukan hal ini sebanyak dua kali dalam
sehari. Tidak kurang atau lebih.

Pilih obat yang tepat dan hindari membeli
krim jerawat yang dijual bebas tanpa
menggunakan resep dokter. Hal ini bisa
memperparah kondisi wajah. Anda bisa memilih
produk yang dapat menghilangkan minyak
berlebih dan mengandung sulfur, benzoil
peroksida, asam salisilat, atau resorsinol. Yang
pasti, sesuaikan dengan kondisi dan jenis kulit
wajah Anda.

Pilih produk wajah yang mencantumkan
noncomedogenic (tidak menimbulkan komedo)
atau menggunakan air sebagai kandungan
utama. Jika kondisi wajah Anda memerlukan
tabir surya, pastikan tabir surya yang Anda
gunakan bebas minyak dan noncomedogenic.

Jangan biarkan tangan kotor Anda menyen-
tuh wajah, sebab hal ini dapat memperparah
kondisi wajah. Perhatikan juga benda-benda
yang menyentuh wajah, seperti sprei, masker
wajah, telepon genggam, dan lain sebagainya.

Hindari memencet jerawat di wajah Anda.
Hal ini justru akan memperparah atau bahkan
membuat jerawat di wajah mengalami infeksi.

Memahami jenis-jenis jerawat merupakan
hal yang penting agar Anda tidak salah
mengambil langkah pengobatan. Jika jenis-
jenis jerawat yang hinggap di wajah Anda
tergolong cukup parah, maka hentikan
penggunaan obat jerawat yang dijual bebas di
pasaran, dan jangan tunda untuk berkonsultasi
ke dokter kulit.[allodokte]

>> KENALI JENIS...DARI HLM 10
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Banyak Negara Kembali “Lockdown”,

Jokowi Minta Protokol Diperketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau simulasi
vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor,
Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). (ANTARA)

JAKARTA, BI — Presiden Joko Widodo meminta para
gubernur agar menggencarkan kembali penerapan protokol
kesehatan dan mengajak masyarakat untuk disiplin
melaksanakannya, merespons banyak negara yang kembali
“lockdown” karena penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi.

“Kita tahu dua, tiga hari yang lalu Bangkok ‘lockdwon’, To-
kyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga ‘lockdown’,
kemudian di seluruh Inggris juga di ‘lockdown’ karena
penyebaran COVID-19 yang sangat eksponensial,” kata Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Melalui Video
Conference dengan Topik Penanganan Pandemik COVID-19
dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara Jakarta,
Rabu (6/1). Oleh karena itu Presiden mengajak semua pihak
untuk bekerja keras, bekerja mati-matian agar “3T-3M” betul-

betul bisa dilakukan di lapangan.
Presiden mendapati survei yang dilakukan saat ini

menunjukkan bahwa motivasi untuk disiplin terhadap protokol
kesehatan di kalangan masyarakat mulai berkurang.

“Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang, oleh
sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan
kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena survei-
nya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun,”
ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam
menangani pandemik ini tetap sama yaitu yang pertama urusan
penanganan kesehatan.

Kemudian, ia menambahkan yang kedua masalah
perlindungan sosial yang menjadi fokus perhatian. Selanjutnya
ketiga masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi.

“Kunci bagi pemulihan ekonomi, kuncinya adalah bagaimana
kita bisa bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan
mengendalikan COVID-19,” tutur-nya. (antara)

JAKARTA, BI - Anggota Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta men-
desak pemerintah segera menyelesaikan
investigasi atas temuan Seaglider atau drone
laut oleh seorang ne-
layan di wilayah per-
airan Selayar, Sula-
wesi Selatan, Sabtu
(26/12). Satu di anta-
ranya, pemerintah
perlu mengetahui asal
muasal dari Sea glider
tersebut.

“Sebaiknya peme-
rintah dalam hal ini
lembaga-lembaga
pertahanan yang
terkait segera bisa mengungkapkan identitas
dan asal usul drone tersebut supaya bisa
segera diambil tindakan lanjutan yang
memadai. Jangan sampai kelamaan,” ujar
Sukamata kepada wartawan, Selasa (5/1).

Selain asal muasal drone tersebut, kata
Sukamta, perlu juga dilihat kegunaan dari
Seaglider yang ditemukan di perairan
Selayar. Termasuk soal kemungkinan alat itu
menjadi mata-mata negara asing.

“Jadi, perlu tahu juga isi dari drone
tersebut, serta apa saja yang dilakukan
dengan melihat record-nya. Semua itu perlu
segera, untuk kepentingan kita sendiri,” ucap
Sukamta.

Menurut politikus asal Yogyakarta ini,
pemerintah harus memastikan apakah drone
itu sekadar ulah orang iseng atau nelayan
yang mau cari ikan, atau Pertamina yang
sedang mencari ladang minyak baru.

“Atau itu mata-mata negara asing. Ini perlu
segera diungkap. Kalau itu membahayakan
keamanan nasional, itu kan ada standar
kecepatan respons. Dalam hal pertahanan
waktu respons itu menentukan keberhasilan
mengatasi masalah,” lanjut politikus Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) itu.(jpnn)

Sukamta: Tuntaskan
Investigasi Temuan

Drone Laut

Bagaimana Nasib Meterai Rp3.000 dan Rp6.000?
JAKARTA, BI — Pemerintah telah

menetapkan pemberlakuan bea meterai tunggal
Rp10.000 per 1 Januari 2020 sesuai dengan
ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2020
tentang Bea meterai. Dengan demikian,
penggunaan untuk meterai Rp3.000 dan
Rp6.000 ke depan akan dihapuskan setelah
melewati masa transisi.

“Bea meterai per 1 Januari 2020 hanya
berlaku satu tarif yaitu Rp10.000 untuk
transaksi lebih dari Rp5 juta,” kata Kepala
Kantor Pos Padang, Sartono dikutip Antara
Padang, Rabu (6/1).

Sartono mengatakan bahwa dengan
diberlakukannya bea meterai satu tarif
tersebut maka transaksi di bawah Rp5 juta
tidak perlu lagi menggunakan meterai.

Sementara itu mengenai nasib meterai
Rp3.000 dan Rp6.000 masih bisa digunakan
selama masa transisi yaitu mulai 1 Januari
hingga 31 Desember 2021 dengan melakukan
kombinasi meterai.

“Selama masa transisi meterai Rp3.000
dengan meterai Rp6.000 masih bisa digunakan
dengan cara mengombinasikan kedua meterai
tersebut minimal senilai Rp9.000,” kata dia.

Dia mengatakan untuk meterai Rp10.000
tersebut saat ini masih belum bisa diedarkan
karena masih menunggu instruksi dari
Kementerian Keuangan. “meterai tersebut sudah
sampai di Kantor Pos namun kami masih belum

bisa menjualnya karena masih menunggu
instruksi dari Kementerian Keuangan,”
ucapnya.

Dia mengatakan tujuan diberlakukan tarif
meterai Rp10.000 itu adalah membantu
pelaku UMKM dan masyarakat luas
dengan tarif yang relatif rendah dan
terjangkau serta kenaikan batas nominal
nilai mata uang dalam dokumen dari Rp1
juta menjadi lebih dari Rp5 juta.

Selain itu, untuk meningkatkan
kesederhanaan dan efektivitas serta
memberikan kesetaraan antara dokumen
kertas dan elektronik.

Kemudian bagi masyarakat yang
masih memiliki meterai Rp3.000 dan
Rp6.000 maka cara menempelkan

meterai kombinasi tersebut adalah ditempel
sejajar atau horizontal dan tidak boleh
menempel meterai lebih dari satu dengan cara
menindih serta kedua meterai yang ditempel
harus dikenai tanda tangan atau cap.(merdeka)

Sukamta

rekening ataupun nomor handphone yang
aktif di dompet digital (OVO, Go-Pay, Dana,
LinkAJa), dan kode OTP.

6. Modus penipuan via e-mail
Penipuan via email ini juga kerap terjadi

hingga saat ini. Cirinya, penipu akan mengirim-
kan pesan melalui email yang berisikan link
website tertentu. Lalu, Anda akan digiring untuk
membuka situs tersebut, login dan mengisikan
username dan password.

Nah, Anda harus berhati-hati sebab modus
penipuan via email ini biasanya berkedok seperti
tawaran lowongan kerja, menang undian hadiah,
update data perbankan ataupun online shop dan
lain sebagainya.

Modus penipuan ini biasa dikenal dengan
phishing. Yakni suatu metode pencurian
informasi penting seperti username dan pass-
word korban yang akan digunakan penipu digi-
tal untuk akses ke rekening bank/kartu kredit/

dompet digital korban. Jadi, sebaiknya Anda
jangan gegabah atau terburu-buru meng-klik

email tak dikenal, selalu teliti kembali link URL
situs website sebelum login atau transaksi
online.

7. Modus penipuan atas nama bank
Modus penipuan mengatasnamakan bank

masih kerap terjadi. Cirinya, umumnya penipu
akan menghubungi atau mengirimkan pesan
singkat melalui SMS/WhatsApp dan meng-
informasikan kepada nasabah untuk mem-
perbaharui data-data pribadinya.

Modus penipuan phishing untuk men-
dapatkan data-data seperti username dan pass-
word saat transaksi online di internet banking
harus Anda waspadai.

Penipu akan menyamar dari pihak bank dan
mengatakan bahwa Anda wajib untuk segera
memperbaharui atau update data Anda agar tidak
diblokir oleh pihak bank. Ingat, hal seperti ini
jelas penipuan, Anda harus ketahui bahwa pihak
bank tidak pernah menghubungi nasabahnya dari
nomor ponsel seperti +62 123 456 789 maupun
mengirimkan link yang isinya meminta untuk up-
date data diri.(*)

>> APA SAJA MODUS PENIPUAN ONLINE...DARI HLM 04
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KOLAKA, BI – Sungguh malang nasib Haya
(43), warga Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten
Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang
selama ini telah menyimpan uangnya di salah
satu laci tempat tidurnya. Uang yang
dikumpulkannya sebesar Rp 15 juta itu dimakan
rayap.

“Itu uang disimpan 1 tahun yang lalu, pas
dicek 3 Januari sudah lapuk dimakan rayap,”
kata keponakan Haya, Citra, Kamis (7/1/2021).

Citra mengungkap uang tersebut akan
digunakan untuk membangun rumah. Selama
ini, Haya hanya menumpang di rumah
saudaranya.

“Uang itu diniatkan untuk membangun
rumah,” ujarnya.

Lanjut Citra, selama ini tantenya
mengumpulkan uang tersebut dari hasil
jualannya.

“Kesehariannya menjual, belum bersuami,
niatnya memang untuk bangun rumah,”
lanjutnya.

Citra menambahkan tantenya sengaja tidak
menabung uang tersebut di bank. Pasalnya,
jarak tempuh untuk ke bank memakan waktu
yang cukup lama.

“Tanteku pilih simpan sendiri. Soalnya
untuk menempuh lokasi ke bank cukup jauh,
butuh waktu 4 hingga 5 jam,” tuturnya.

Saat ini Haya hanya bisa pasrah. Meskipun
sudah dibawa ke Bank BRI, uang Haya hanya
bisa digantikan sebesar 900 ribu.

“Habis dibawa ke bank BRI, diganti 900
ribu. Tapi sekarang lagi diproses di BI Sultra,”
ujarnya.

Ia pun berharap agar kejadian yang
menimpa tantenya itu bisa menjadi
pembelajaran bagi semua orang. “Semoga jadi
pembelajaran,” tutupnya. (detik)

Disimpan di Laci,
Uang Tabungan

Rp 15 Juta
Dimakan Rayap

JAKARTA, BI — Sekretaris LBM PBNU,
Sarmidi Husna mengungkapkan bahwa PBNU
sudah pernah melakukan kajian terhadap
kehalalan vaksin Sinovac yang didatangkan di
Indonesia. Namun, PBNU sampai saat ini belum
bisa memutuskan kehalalan vaksin tersebut
karena PBNU tidak meninjau langsung ke Sinovac
Biotech di China.

Selain itu, kata Sarmidi, Bio Farma juga
belum memberi tahu detil komponen-komponen
yang terdapat dalam vaksin Sinovac tersebut.

“Dua bulan yang lalu, PBNU telah melakukan
dua kali kajian terkait kehalalan vaksin, tapi 2
kali juga pihak Bio Farma belum memberikan
komponen yang dia dapat, komponen bahan vaksin
tersebut. Sehingga, kami belum memutuskan
terkait kehalalannya,” kata Sarmidi dalam Diskusi
Kehalalan dan keamanan Vaksin Covid-19,
Selasa (5/1).

Sarmidi pun membeberkan alasan mengapa
PBNU tidak melakukan peninjauan langsung ke
China. Yang pertama, karena rombongan PBNU
diharuskan melakukan karantina selama 28 hari.
14 hari setelah tiba di China dan 14 hari setelah
kembali ke Indonesia.

“Nanti kalau ke sana, 14 hari di karantina, 5
hari kerja, kemudian dikarantina lagi 14 hari.
Waktunya habis dikarantina. Jadi para kyai pada
tidak mau berangkat,” kata Sarmidi.

Alasan lain yang membuat PBNU sepakat

Vaksin Sinovac Disimpan di Bio Farma Bandung. ©2020 Sekretariat Presiden

PBNU Nilai Meski Tak Halal, Vaksin Sinovac
Masih Boleh Digunakan Karena Darurat

tidak berangkat ke China karena pernyataan Wakil
Presiden RI sekaligus tokoh ulama senior NU,
Ma’ruf Amin.

Sarmidi mengatakan, mantan Ketua MUI itu
pernah membuat pernyataan, halal atau tidak
vaksin Covid-19, kaum muslim tetap
diperbolehkan untuk disuntik karena pandemic
Covid-19 ini merupakan keadaan darurat yang
telah menelan banyak korban jiwa.

“Pertimbangan PBNU untuk tidak ke China
karena Pak kiayi Wapres sendiri sudah
mengeluarkan statemen yaitu, walaupun vaksin
tidak halal, tetap boleh digunakan dalam keadaan
darurat,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Wakil Presiden RI
itu sangat penting untuk ditegaskan kembali untuk
meyakinkan ormas Islam lainnya agar tidak
mempermasalahkan kehalalan vaksin.  (merdeka)

Kesulitan Finansial, Persipura Putuskan Bubar
JAYAPURA, BI - Tak ada kejelasan kapan

Liga bakal bergulir lagi serta situasi lain seperti
Pandemi Covid 19 serta finansial, membuat
manajemen Persipura mengambil langkah
menghentikan sementara aktivitas klub.

“Hari ini Rabu, 6 Januari 2021, kami
putuskan Persipura Jayapura menghentikan
seluruh aktifitas. Situasi finansial semakin sulit
bagi kami untuk terus membayar gaji pemain,
pelatih dan seluruh ofisial,”kata Ketua Umum
Persipura Benhur ayomi Mano.

Kesulitan finansial klub, akibat Bank Papua
sebagai salah satu sponsor tidak dapat
membayar sisa kontrak sebesar 5 Miliar.

“Jadi terhitung sejak kompetisi terhenti

bulan maret tahun lalu, Persipura Jayapura
hanya disokong oleh PT. Freeport, Kuku Bima,
dan Anggaran dari Manajemen,”ungkapnya.

Sebenarnya, sambung Benhur Tomi Mano,

walaupun kompetisi tidak berjalan, manajemen
tetap membayar gaji seluruh pemain, pelatih dan
ofisial.

“Kami sangat sayangkan situasi ini, padahal
kita punya kesempatan untuk berlaga di AFC
CUP 2021, karena tidak mungkin kita paksakan
tim berjalan tanpa membayar gaji pemain,
pelatih dan ofisial,”tuturnya.

Manajemen juga kaget dengan kepastian
Bank Papua yang tidak bersedia membayar sisa
kontrak, padahal Komisaris Utama menjanjikan
akan tetap ada dana untuk pembinaan pemain
Persipura walaupun kompetisi tidak berjalan.
“Tapi ternyata tidak bisa dibayarkan,”
tandasnya. (tribun)

Petani Temukan 1.997 Koin Kuno, Beratnya Sampai 6 Kg
PEKALONGAN , BI — KAJEN - Seorang

petani di Dusun Leles, Desa Windurojo,
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah telah menemukan harta karun
diduga uang koin kuno.

Ribuan keping koin kuno itu ditemukan
area persawahan blok krampingan. Petani
bernama Dahri Rahmanto (60) menemukan
ribuan koin kuno itu, saat sedang mencangkul
di sawah miliknya.

“Saya menemukan koin kuno itu pada hari
Kamis (24/12/2020) sekira pukul 12.00 WIB
di sawah.”

“Koin kuno itu ditemukan saat
mencangkul lahan. Tiba-tiba, saya

mencangkul benda seperti kendi. Setelah
dilihat ada ribuan koin kuno didalam kendi
tersebut,” kata Dahri saat ditemui
Tribunjateng.com, Kamis (7/1/2021) sore.

Kemudian, ia mencoba mengangkat kendi
tersebut. Tapi, setelah diangkat kendi itu
pecah.

“Selain koin kuno, juga ditemukan rantai
berwarna hijau dan bokor,” imbuhnya.

Melihat barang-barang itu, ia langsung
membawa barang tersebut ke rumah.

“Saya kendi diangkat pecah, sehingga
semua koin kuno dan pecahan nomor
dimasukin karung dan dibawa pulang rumah,”
tandasnya.

Setelah dihitung ada 1.997 koin kuno dan
beratnya sekira 6 kilogram.

Selanjutnya untuk rantainya sendiri,
setelah ditimbang beratnya 1,5 kg dan panjang
144 cm.

“Di koin kuno itu juga ditemukan tulisan
huruf Cina dan untuk bokor sendiri beratnya
1,8 kg,” katanya.

Dahri mengungkapkan, penemuan koin
kuno ini baru pertama kali di Kabupaten
Pekalongan.

“Temuan benda ini dilaporkan ke
perangkat desa, lalu ke Pemkab Pekalongan,
dan Balai Pelestarian Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah,” ungkapnya. (tribun)
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Pada tahun 1939, George
Dantzig adalah seorang
mahasiswa disebuah univer-
sitas di AS.

Kisahnya, pada suatu
hari, ia datang terlambat pada
mata kuliah matematika Prof.
Jerzy Neyman. Ketika masuk
kelas, ternyata dosen dan
teman-teman kuliahnya
sudah pulang.

George kemudian
melihat 2 buah soal pada
papan tulis kelas. Pikirnya,
itu pasti PR yang baru
diberikan oleh sang profesor!
Dia pun segera mencatat
pada bukunya dan pulang.

Berhari-hari dia mencoba
untuk menyelesaikan PR
tersebut, berbagai cara ia
coba. “Tidak biasanya dosen
memberi tugas demikian
sulitnya, tapi pasti ada jawabannya… pasti
ada…,” gumamnya.

Pada akhirnya, ia berhasil mengerjakan soal
no.1. Keesokan harinya ia pun mengumpulkan

tugas tersebut, yang diletakkan di ruang kerja
profesornya.

Siang hari, ia dicari oleh sang profesor yang
bertanya keheranan, sekaligus penuh semangat,

Racun Pikiran:Yang Mudah Bisa Jadi Sulit

Hanya Orang Mati Yang Tak
Dapat Bersyukur

“Bagaimana kamu bisa
menyelesaikan soal
tersebut?”

George menjelaskan
semua usahanya.

Anda tahu apa jawaban
dari sang profesor tersebut?

Soal itu ternyata ditulis
oleh sang profesor ketika ia
sedang menjelaskan
tentang dua buah soal
tersulit di muka bumi ini dan
hingga saat itu belum ada
yang bisa memecahkannya!

Berarti, kalau saja saat
itu George mengikuti mata
kuliah tersebut, mungkin
saat itu ia berpikir bahwa itu
memang soal tersulit; juga
berpikir bahwa memang tak
ada seorang pun dapat
menyelesaikannya.

George Bernard Dantzig kemudian menjadi
profesor yang sangat terkenal dan disegani di
Stanford University.

Dialah pemecah soal tersulit, dan dia
memecahkannya ketika dia memang tak tahu
bahwa yang dikerjakannya adalah soal tersulit di
dunia ini.

Pikiran kita sesungguhnya memiliki
kemampuan yg luar biasa. Tetapi seringkali
diracuni oleh hal-hal negatif yang masuk dari luar
diri kita sehingga melemahkan pikiran kita.

Dalam hal ini, kata-kata seperti: “Tidak
mungkin”, “Sangat sulit”, “Mustahil”, “Tidak ada
harapan”, “Tidak akan bisa”, dan lainnya adalah
racun pikiran yang bisa menciptakan mental
block, yang akan membatasi & melemahkan
kemampuan pikiran kita.

Oleh karena itu, buang jauh-jauh kata-kata
terlarang itu jika mau sukses. Jadilah pribadi yang
positif, yang harapannya tinggi dan
kekecewaannya pendek. Itu yang akan
menghebatkan seseorang. []

Ada seorang lelaki kaya memandang
keluar jendela dan melihat seorang lelaki
mengambil sesuatu dari tong sampah, ia
mengatakan syukurlah saya tidak miskin.

Orang miskin memandang sekeliling dan
melihat seorang pengemis telanjang di jalan.
Ia mengatakan, syukurlah saya miskin, tetapi
tidak menjadi pengemis.

Lelaki pengemis memandang ke depan
dan melihat ambulan yang membawa orang
sakit. Mengatakan syukurlah saya tidak
sakit.

Kemudian orang sakit di rumah sakit
melihat troli mengambil mayat ke kamar
mayat. Ia mengatakan, syukurlah saya masih
hidup.

Ternyata, hanya orang yang sudah mati,
yang tidak dapat berkata bersyukur.

Mengapa kita tidak bersyukur karena hari
ini Tuhan masih memberikan kesempatan
hidup?

Apakah kita akan berbagi syukur dengan
orang lain dan biarkan mereka tahu bahwa

Tuhan juga mengasihi mereka?
Untuk memahami kehidupan yang sedang

kita jalani, sesekali kita perlu berkunjung ke
3 lokasi : rumah sakit, penjara, kuburan

Rumah sakit, kita akan memahami bahwa
tidak ada yang lebih indah daripada
kesehatan.

Di dalam penjara, kita akan melihat bahwa
Freedom (kebebasan) adalah hal yang paling
berharga.

Di kuburan, kita akan menyadari bahwa
hidup ini tidak bearti apa-apa. Karena, tanah
yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita
di esok hari.

Untuk itu, selagi kita masih diberi waktu
dan kesempatan, perbanyaklah berbuat baik,
jujur dalam berkata, jangan suka menyakiti
dan jangan suka menghina orang lain.
Hendaklah selalu bersyukur apapun keadaan
kita.

Selalu rukun dengan keluarga isteri,
suami, tetangga karena kita tidak tahu kapan
kita akan kembali ke asal pangkuan-NYA.(*)

yaitu menekan modal usaha agar Anda
dapat memasang harga yang murah.

6. Hindari Kredit Mesin Fotocopy
Tak sedikit toko yang menawarkan kredit

untuk pembelian mesin fotokopi. Namun Anda
harus berhati-hati, sebab membeli mesin
secara kredit tidak baik untuk kelangsungan
bisnis.

Jika membeli mesin fotokopi secara kredit
Anda memiliki kewajiban untuk membayar
angsuran setiap bulan. Sedangkan mesin
fotokopi juga memerlukan perawatan rutin.

Dengan adanya angsuran mesin fotocopy
otomatis biaya operasional akan meningkat
dan keuntungan yang didapat pun lebih sedikit.

7. Pilih Mesin Fotocopy
Setiap jenis mesin memiliki harga yang

berbeda dan akan memengaruhi besaran
modal yang Anda perlukan.

Sebaiknya, Anda membeli mesin fotocopy
dengan kualitas yang bagus.

Meskipun harganya cenderung lebih tinggi,
setidaknya Anda telah berhemat karena tidak
perlu menyiapkan biaya perawatan yang besar.

8. Membuat Rencana Bisnis
Setiap bisnis memerlukan perencanaan

yang matang supaya dapat berjalan dengan
baik. Anda bisa memulai perencanaan mulai
dari menentukan besaran modal.

tentukan juga kalangan yang ingin Anda
jadikan sebagai target pasar.
Rencanakan bagaimana
cara Anda melakukan
promosi, dan lain
sebagainya.

intinya perhitungkan
segala kemungkinan yang
dapat terjadi pada bisnis
Anda.

Bila perlu, buatlah
perencanaan bisnis Anda
dalam bentuk proposal agar
lebih mudah dalam
pelaksanaannya nanti.

9. Jalin Relasi
Menjalin relasi sangat

penting dalam menjalankan sebuah usaha.
Tujuannya yaitu untuk meningkatkan
penjualan dan memperluas wilayah
pemasaran.

Relasi yang paling ideal untuk usaha
fotocopy yaitu instansi pemerintahan, sekolah,
perguruan tinggi, atau perusahaan swasta.

Dengan memperbanyak relasi dari
kalangan di atas, kemungkinan besar Anda
bisa mendapatkan proyek besar. Hal in tentu
akan menguntungkan untuk bisnis yang Anda
jalankan.

10. Pembukuan
Hal terakhir yang tak boleh Anda lupakan

dalam menjalankan bisnis yaitu pembukuan.
Pembukuan digunakan untuk mencatat
seluruh pengeluaran dan pemasukan usaha.

Anda akan mendapatkan banyak manfaat
dari pembukuan.

Dengan pembukuan, keuangan bisnis lebih
mudah ditelusuri dan diatur. Pembukuan juga
mencegah kebocoran dana yang dapat
merugikan bisnis.

Manfaatkanlah aplikasi “buku digital” yang
ditawarkan oleh platform google play secara
gratisuntuk mempermudah pembukuan usaha
fotocopy Anda.

Sebuah aplikasi yang  memang dirancang
untuk Anda yang kesulitan mencatat
pembukuan dengan cara manual.

Masukkan data yang diperlukan ke dalam
aplikasi. Kemudian perhitungan dan
pembuatan laporan akan dilakukan secara
otomatis oleh sistem.[bi]

>> USAHA FOTOCOPY ...DARI HLM 13
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Hong Kong, BI - Meski bukan masalah medis
yang gawat, bau mulut sering menyebabkan
seseorang kehilangan kepercayaan diri dan
merasa khawatir bau mulut yang dialami akan
mengganggu orang lain. Jika Anda mengalami
masalah serupa, memahami cara menghilangkan
bau mulut bisa membantu mengembalikan rasa
percaya diri Anda.

Bau mulut tidak sedap atau halitosis dapat
disebabkan oleh beragam hal. Namun studi
menunjukkan, 80% bau mulut disebabkan oleh
adanya masalah pada kesehatan gigi dan mulut,
seperti gigi berlubang atau masalah gusi. Oleh
karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut
sangat penting dilakukan.

KENALI PENYEBAB DAN CARA
MENGHILANGKAN BAU

MULUT

Penyebab Bau Mulut
Bau mulut tidak hanya

disebabkan oleh masalah
kesehatan gigi, gusi, dan
makanan yang berbau
menyengat. Beberapa kondisi
kesehatan lain yang juga bisa
menjadi penyebabnya bau mulut
di antaranya:

Xerostomia, yaitu mulut kering
yang terjadi karena gangguan
produksi air liur akibat
bakteri menumpuk di
rongga mulut.

G a n g g u a n

saluran pencernaan, seperti infeksi bakteri
H.pylori yang menyebabkan sakit maag dan
penyakit asam lambung (GERD).

Sinusitis yang menghasilkan post nasal drip
atau aliran cairan kental dari rongga sinus ke
tenggorokan.

Pengaruh kondisi lain, seperti diabetes,
gangguan hati, atau infeksi saluran pernapasan.

Selain beberapa kondisi kesehatan di atas,
bau mulut juga bisa disebabkan oleh kebiasaan
merokok, kurangnya kebersihan mulut,
makanan atau minuman
tertentu, dan diet yang
berlebihan sehingga
m e n y e b a b k a n

k e k u r a n g a n

karbohidrat.

Cara Menghilangkan Bau Mulut
Jika Anda merasa sudah menjaga kebersihan

mulut dan gigi namun masih saja bau mulut tidak
hilang, cobalah lakukan beberapa cara berikut
ini:

Sikat gigi dua kali sehari, secara teratur. Anda
juga bisa menggunakan obat kumur setelah
menggosok gigi.

Ganti sikat gigi setidaknya dua bulan sekali.
Bersihkan bagian lidah, dan

minum segelas air setelah
bangun tidur untuk

menghilangkan bau
mulut.

Lepas dan
bersihkan gigi palsu
jika Anda
menggunakannya,
sehingga tidak ada
b a k t e r i
berkembang biak di
gigi palsu.

Kunyah kulit
jeruk, lemon, dan

peterseli. Produksi
air liur yang dipicu
oleh asam jeruk
dapat membantu
menghilangkan bau

mulut, sedangkan
peterseli dapat

menetralisir bau tidak sedap.
Cek kesehatan gigi setidaknya

Kenali Penyebab dan Cara
Menghilangkan Bau Mulut

setiap 6 bulan sekali.
Berhenti merokok dan hindari konsumsi kopi

yang berlebihan.
Kunyah permen karet rendah gula.
Kurangi atau bahkan hindari sama sekali

konsumsi alkohol.
Minum cukup air putih, sehingga bakteri dan

kotoran lain dalam mulut dapat dengan cepat
dibersihkan.

Perhatikan juga apa yang Anda makan.
Hindari makanan seperti bawang bombai dan
bawang putih yang memiliki bau yang cukup
menyengat. Pilihlah camilan yang lebih sehat,
seperti apel atau wortel mentah, karena kandungan
air di dalamnya dapat membantu membersihkan
mulut.

Mengonsumsi makanan yang sehat dan
makan teratur juga bisa membantu mencegah bau
mulut. Selain itu, Anda bisa menggunakan cairan
kumur penghilang bau mulut. Namun, biasanya
efek cairan ini hanya sementara.

Untuk mengetahui penyebab bau mulut yang
Anda alami dan cara menghilangkan bau mulut
sesuai dengan penyebab tersebut, konsultasikan
langsung ke dokter agar dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut.[allodokter]

Hong Kong, BI - Jerawat adalah kondisi di mana
folikel rambut di kulit tersumbat oleh minyak dan
sel-sel kulit mati. Mengenal beragam jenis-jenis
jerawat adalah salah satu hal yang tidak kalah
penting agar Anda tidak salah langkah dalam
mengusir jerawat dari wajah.

Jerawat atau acne vulgaris tidak hanya bisa
memperburuk penampilan pada saat
kemunculannya. Tapi, juga dapat
meninggalkan bekas luka yang tidak kalah
menyebalkan. Hadirnya jerawat ditandai
dengan kulit berminyak, munculnya bintil
kecil, dan komedo. Ada beragam jenis jerawat
dengan beragam lokasi timbul selain di kulit
wajah. Misalnya saja di pundak, punggung,
dada, dan leher.

JENIS-JENIS JERAWAT YANG SERING
MUNCUL DAN CARA PENANGANANNYA

Beberapa jerawat mungkin dapat diatasi
hanya dengan menggunakan obat jerawat
yang dijual bebas di pasaran. Namun,
beberapa jenis jerawat lainnya justru dapat
membuat seseorang stres dan memerlukan
penanganan dokter kulit karena tingkat
keparahannya.

Jenis-jenis Jerawat Ini Mungkin Pernah Hinggap
di Wajahmu

Sebelum Anda memutuskan perawatan yang
tepat untuk mengatasinya, sebaiknya kenali jenis-
jenis jerawat di bawah ini:

Jerawat kistik (cystic acne)
Seseorang yang memiliki jerawat kistik

biasanya akan lebih berisiko memiliki ragam jenis
jerawat parah lainnya. Jenis jerawat ini merupakan
jerawat dengan kista merah yang berukuran cukup
besar di bawah kulit, dan berisikan nanah yang
membuatnya terlihat seperti bisul.

Jika Anda mengalami jerawat kistik atau jerawat

bernanah, disarankan untuk membicarakan hal ini
ke dokter kulit. Sebab, penggunaan obat yang dijual
bebas di toko biasanya tidak cukup ampuh untuk
menghilangkan jerawat jenis ini.

Jerawat nodulokistik (jerawat batu)
Kondisi di mana jerawat membentuk nodul atau

benjolan jerawat batu yang meradang. Warnanya

pun bisa berubah menjadi ungu atau merah tua.
Jerawat nodulokistik parah biasanya akan
meninggalkan luka yang cukup mengganggu.

Pada kondisi tertentu, dokter mungkin akan
menyuntikkan kortikosteroid langsung ke dalam
jerawat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi
peradangan dan ukuran jerawat yang bisa cukup
menyakitkan. Pengobatan yang tepat oleh dokter

kulit Anda juga bisa meminimalkan jaringan
parut bekas jerawat ini.

Jerawat conglobata
Jenis jerawat ini umumnya dialami oleh

laki-laki di usia remaja dan dewasa muda.
Ada beberapa hal yang diduga turut
berperan dalam memunculkan jenis jerawat
ini, seperti kelebihan hormon testosteron,
obat-obatan steroid, dan kondisi autoimun.

Jerawat jenis ini merupakan bentuk
jerawat yang parah dan melibatkan banyak
nodul yang meradang. Benjolan pada jenis
jerawat ini ini saling terhubung dengan
benjolan lainnya di bawah permukaan kulit.

Jerawat ini bisa menyebar di bagian wajah,
punggung, dada, bokong, lengan, dan leher. Bekas
luka yang ditimbulkan oleh jerawat jenis ini tentu
bisa sangat mengganggu. Pengobatan yang benar
dan tepat waktu merupakan hal yang penting. Segera
konsultasikan kepada dokter kulit jika Anda
mengalami kondisi ini.

Akne fulminans

Jenis jerawat ini muncul secara mendadak dan
tersebar di seluruh tubuh. Jerawat meradang ini
muncul disertai gejala lain seperti demam, nyeri otot,
lemas, terdapat luka atau jerawat yang mudah pecah
terutama di bagian tubuh atas dan wajah, serta
pembengkakan limpa dan hati.

Tidak diketahui pasti apa penyebab jenis jerawat
ini, namun diduga terkait tingginya hormon
testosteron. Kondisi ini merupakan jenis jerawat
terparah dan harus ditangani segera oleh dokter
spesialis kulit di rumah sakit.

Selain beberapa jenis-jenis jerawat di atas,
ragam jenis-jenis jerawat lainnya dikelompokkan
sesuai dengan tingkatan. Mulai dari jerawat ringan,
di mana jerawat terjadi ketika Anda memiliki sekitar
20 komedo dan memiliki sekitar 15 bintil kecil yang
meradang.

Lalu ada jerawat sedang terjadi ketika bintil,
komedo, dan bahkan bekas luka jerawat di wajah
Anda sudah lebih banyak. Pada kondisi ini, Anda
mungkin akan memerlukan obat dari dokter kulit.
Dan biasanya, jerawat Anda akan bertambah parah
sebelum akhirnya hilang dari wajah Anda.

CARA USIR JERAWAT
Bagi Anda yang hanya memiliki jerawat ringan,

tidak perlu terlalu khawatir. Karena Anda masih bisa
menggunakan obat yang dijual di pasaran, dan juga
menjaga wajah agar tetap bersih.

Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa
dilakukan di rumah untuk mengusir jerawat dari
wajah, di antaranya:

>> BERSAMBUNG KE HLM 05

Kenali Jenis-jenis Jerawat yang Sering Muncul
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Cara Mengurangi Limbah
Fashion di Rumah

Hong Kong, BI – Wanita sering belanja baju
dan item fashion hingga tidak menyadari jika
lemari pakainnya sudah tidak muat lagi, bahkan
ada juga item fashion yang sudah bertahun
belum terpakai.

Apalagi bagi mereka yang tinggal di
negara dengan berbagai musim yang

mengharuskan untuk memiliki beberapa
jenis dan model baju yang sama sekali
tidak bisa dipakai di musim lainnya,
seperti baju dingin yang tidak bisa
dipakai saat musim panas.

Berikut ada 5 tips agar hobi
fashionmu tak menimbulkan limbah.

1.Lakukan Donasi
Baju

Bagi kamu yang
sudah kebanyakan
baju bisa melakukan

donasi baju  pada orang-orang
terdekat atau ke panti asuhan atau
juga bisa melalui online platform yang

kamu percaya.

2. Belanja baju bekas juga bisa jadi salah
satu cara untuk mengurangi limbah fashion. Kalau
kamu melakukan hal ini, sama aja artinya kamu
sudah membantu mendukung sustainable
fashion.interest.com

3. Kalau kamu mau membeli baju atau aksesori, pilihlah
kombinasi warna yang netral. Sehingga baju atau pun
aksesori kamu ini bisa lebih bertahan lama untuk dipakai
karena tidak sulit untuk memadu-padankannya.

4. Hindari pakaian atau aksesori yang terbuat dari serat
sintetis. Material ini sulit untuk diproses kembali sehingga
cenderung lebih mudah untuk menjadi limbah fashion.

5. Jangan ragu untuk mendaur ulang baju atau
aksesorimu, Dari bentuk semula kamu bisa mengubahnya
menjadi bentuk yang baru. Misalnya dari rok menjadi sarung
bantal, dari kemeja menjadi tote bag, dari jaket menjadi
bandana, dan lain sebagainya. (*)
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Stres  Akibat Corona
Masih Menghantui

Hong Kong, BI - Tahun sudah
berganti 2021, tapi pandemi covid-
19 belum ada tanda berakhir, bahkan
kondisi semakin membuat stres
yang dapat merusak emosional
seseorang.

Oleh karena itu, disarankan untuk
berolahraga guna menekan tingkat
stres. Selain itu, asupan makanan
pada tubuh juga harus diperhatikan,
stres tidak meningkat.

Melansir dari Healthline, ada
beberapa makanan dan minuman
tertentu yang memiliki kualitas
penghilang stres, simak ulasan
seorang ahli gizi, Kathy w. Warwick
berikut ini.

1.Teh hijau
Dari data National Institutes of

Health, teh hijau merupakan sumber
asam amino yang baik dan ini dapat
meningkatkan kandungan senyawa
L-theanine yang dapat mengurangi
stres.

2. Ubi jalar
Ubi jalar adalah sumber karbo-

hidrat utuh yang penting untuk
merespons stres. Mengonsumsi
makanan ini dapat menurunkan kadar
hormon stres kortisol yang menye-
babkan peradangan, nyeri, dan efek
samping lainnya.

3. Jeroan
Jeroan seperti jantung, hati, dan

ginjal pada sapi dan ayam diperkaya
vitamin B, vitamin B12, vitamin B6,
riboflavin, dan folat.

Nutrisi tersebut penting untuk
mengendalikan stres. Ini karena vi-
tamin-vitamin tersebut diperlukan
untuk produksi neurotransmitter
seperti dopamin dan serotonin, yang
membantu mengatur suasana hati.

4. Telur
Telur yang utuh mengandung vi-

tamin, mineral, asam amino, dan
antioksidan yang dibutuhkan untuk
merespons stres secara sehat.

Kandungan kolin pada telur terbukti
berperan penting dalam kesehatan
otak dan meningkatkan suasana hati.

4. Ikan berlemak
Ikan-ikan ini meliputi mackerel,

salmon, herring, dan sarden. Nutrisi
yang dikandungnya seperti omega-3
dan vitamin D terbukti membantu
mengurangi tingkat stres dan
memperbaiki suasana hati.
Faktanya, rendahnya kandungan
tersebut dapat meningkatkan
kecemasan dan depresi.

5. Peterseli
Peterseli memiliki antioksidan

seperti karotenoid, flavonoid, dan
minyak atsiri yang mampu melindungi
diri dari stres oksidatif. Di antaranya
termasuk depresi dan kecemasan.

6. Biji bunga matahari
Biji bunga matahari diperkaya

magnesium, mangan, selenium,
seng, vitamin B, dan tembaga yang
dapat menurunkan stres. Kandungan
vitamin E pada biji ini juga bertindak
sebagai antioksidan kuat dan penting
untuk kesehatan mental.

7. Brokoli
Brokoli merupakan makanan

terkonsentrasi dari nutrisi magne-
sium, vitamin C, dan folat yang telah
terbukti melawan gejala depresi.
Selain itu brokoli kaya akan senyawa
sulforaphane yang memiliki sifat
pelindung saraf dan menawarkan
efek menenangkan sebagai
antidepresan.

8. Teh kamomil
Teh kamomil dikenal mening-

katkan kualitas tidur dan mengurangi
gejala kecemasan dan depresi.

9. Blueberry
Buah beri satu ini kaya akan fla-

vonoid yang dapat melindungi dari
depresi dan meningkatkan suasana
hati. (mrt/okz)
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Usaha digital printing maupun fotocopy masih
memiliki peluang yang sangat besar hingga saat
ini, hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat
terhadap jasa fotocopy dan pencetakan yang
masih tinggi.

Namun Anda juga harus memperhitungkan
segmen pasar sebelum memulai bisnis yang satu
ini. Sebab bisnis fotocopy tidak seperti bisnis
makanan.

Lantas apa saja yang harus dipersiapkan saat
seseorang mau memulai bisnis fotocopy? Simak
uraian berikut:

1. Pemilihan Tempat Usaha
Lokasi atau tempat usaha memainkan peranan

penting dalam menentukan kesuksesan.
Usaha fotocopy hanya diperlukan oleh

sebagian kelompok masyarakat. Jika Anda salah
memilih lokasi usaha, akibatnya bisa fatal hingga
gulung tikar.

Lokasi yang paling cocok untuk usaha
fotocopy yaitu di kawasan perkantoran,
pemerintahan, atau instansi pendidikan.

Mengapa lokasi tersebut sangat bagus untuk
merintis usaha fotocopy? Sebab orang-orang
kantor, pelajar, dan mahasiswa memiliki
kebutuhan yang tinggi akan kehadiran usaha
fotocopy.

Jika Anda membuka usaha fotocopy jauh dari
lokasi yang telah disebutkan di atas, kemungkinan
konsumen yang datang akan lebih sedikit.

2. Persiapkan Modal Usaha
Jika harus menyewa tempat itu artinya Anda

memerlukan modal yang besar untuk memulai
usaha fotocopy. Selain untuk menyewa ruko Anda

masih harus memikirkan beli mesin fotocopy.
Beda lagi kalau itu tempat sendiri, mulailah

merintis dari usaha kecil. Sesuaikan dengan
besaran modal yang Anda miliki.

Apabila Anda memiliki modal yang terbatas,
belilah satu buah mesin fotocopy terlebih dahulu.
Setelah bisnis berjalan dan sudah stabil, Anda
bisa menambah modal untuk membeli mesin baru.

Perhitungkan modal dengan teliti sebelum
Anda memulai sebuah usaha.

Hitunglah segala keperluan baik besar
maupun kecil agar Anda tak terjadi kekurangan
modal di tengah Anda menjalankan usaha..

3. Layanan yang Memuaskan
Kunci kesuksesan usaha fotocopy berikutnya

adalah kualitas pelayanan yang baik dan

memuaskan pelanggan.
Usahakan Anda memiliki seluruh layanan

yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya print
warna, fotocopy, print laser, laminating, penjilidan,
scan, dan layanan lainnya.

Pelanggan juga lebih menyukai apabila Anda
melayaninya dengan cekatan. Tidak hanya
tentang kecepatan penyelesaian pekerjaan, Anda
juga harus memperhatikan kualitas layanan.

4. Lakukan Promosi
Promosi dibutuhkan oleh setiap usaha untuk

mendatangkan konsumen. Begitu pula dengan
usaha fotocopy yang sedang Anda rintis.

Hilangkan anggapan Anda bahwa membuka
usaha di tempat strategis tak memerlukan
promosi. Di mana pun usaha Anda berdiri, promosi

merupakan hal yang penting untuk
memperkenalkan bisnis.

Ada berbagai pilihan cara promosi yang dapat
Anda gunakan. Contohnya yaitu dengan
memasang spanduk berukuran besar dan menarik
perhatian orang yang melintas.

Membagikan brosur kepada masyarakat di
sekitar lokasi usaha dinilai sudah ketinggalan
zaman. Namun faktanya, cara ini masih cukup
efektif untuk mendatangkan pelanggan.

Selain itu, Anda juga dapat mempromosikan
usaha melalui media sosial. Buatlah akun khusus
untuk usaha fotocopy yang Anda miliki. Bila perlu,
Anda dapat melakukan promosi berbayar.

Dengan menggabungkan tiga unsur yaitu
lokasi yang strategis, pelayanan yang
memuaskan, serta promosi yang tepat, bisnis
Anda akan mudah meraih kesuksesan.

5. Harga Terjangkau
Bisnis fotocopy sangat rentan terhadap

persaingan harga. Siapa yang mampu
memberikan harga termurah maka dialah yang
akan mendapatkan banyak pelanggan.

Supaya usaha fotocopy Anda tidak
ditinggalkan pelanggan, Sebaiknya Anda tidak
mematok harga yang terlalu tinggi.

Konsumen seperti mahasiswa dan anak
sekolah tentu lebih memilih tempat fotokopi yang
memberikan harga murah dibandingkan fotocopy
yang hanya mengedepankan kualitas.

Oleh sebab itu Anda perlu mencari supplier
yang memberikan harga lebih murah. Tujuannya

>> BERSAMBUNG KE HLM 09
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Hong Kong, BI – Angka pengangguran meningkat di dunia, termasuk
di Kota Hong Kong yang situasi bisnisnya sangat terpukul dengan
berbagai kebijakan jarak sosial yang diberlakukan selama satu tahun
terakhir ini.

Hadirnya pandemi covid-19 gelombang ke 4 di Hong Kong benar-
benar membuat dunia usaha terpukul hingga memicu tingginya angka
pengangguran lebih banyak lagi.

Sementara itu, anggaran dan bantuan dana Covid-19 baru akan
diluncurkan atau diharapkan dalam  bulan februari 2021, diharapkan
bantuan tersebbut bisa meringankan beban hidup yang ada selama
musibah virus ini.

“Bantuan dimaksud diatas ditargetkan untuk para korban PHK dan
pengangguran akibat hal lainnya.”kata Andrew Au

Sementara itu, harapan untuk pulih pada tahun 2021 bergantung
pada vaksinasi global dan kemampuan kota untuk membantu disiplin.

Perlu diketahui, menurut pakar ekonomi saat ini pengangguran di
Hong Kong saat ini sudah mencapai level tertinggi selama 16 tahun
terakhir.

Andrew Au Sik-hung mengatakan angka pengangguran untuk

Pengangguran Naik,
Bantuan Akan Segera Cair

Hong Kong, BI - Dampak pengetatan
aturan darurat pandemi di Hong Kong
semakin meruncing karena situasi yang
semakin sulit secara ekonomi dan bisnis
warganya.

Pasa hari kamis [7/1] para pelaku bisnis
kecantikan melakukan aksi demo menuntut
kelonggaran kebijakan pemerintah terkait
pembukaan tempat bisnisanya karena sudah
merasa frsutasi terhadap kondisi yang ada.

Bahkan ada adegan seorang operator
membuka toko sebagai protes terhadap
aturan jarak sosial. Para protestan menuntut
pemerintah mengizinkan kembali para pelaku
bisnis kecantikan untuk beroperasi kembali
supaya ada pemasukan uang.

Aksi demo online tersebut diikuti oleh
ribuan pekerja industri kecantikan di Hong
Kong, mereka  melampiaskan rasa lelah
bercampur putus asa dengan tulisan dan
ungkapan. Mereka juga mencela kebijakan
pemerintah terkait penutupan bisnis yang
diperpanjang lagi.

Total peserta demo ada kurang lebih dari
3.400 orang yang bergabung yang disiarkan
langsung, dengan menggunakan media
sosial, mereka semua menuduh pemerintah
tidak simpatik terhadap penderitaan mereka
dengan menawarkan dukungan keuangan

Oktober hingga Desember akan tumbuh lebih tinggi dari tiga bulan sebelumnya,
bisa mencapai 6,3 persen akibat langkah-langkah jarak sosial yang ketat. [bi]

Hong Kong, BI – Belum mereda rasa was
– was bercampur frustasi karena covid-19
gelombang ke 4 Hong Kong sudah
dikhawatirkan dengan adanya wabah wabah
gastroenteritis akut (AGE).

Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan (DH) telah melakukan
penyeledikan terhadap wabah tersebut pada
kamis [7/1] yang terjadi di sebuah lembaga
pelatihan di Wong Chuk Hang.

Wabah tersebut melibatkan 17 laki-laki
dan 11 peserta pelatihan perempuan berusia
20 hingga 36 tahun, mereka mengalami sakit
perut, muntah dan diare sejak 5 hingga januari
2020.

Petugas CHP melakukan kunjungan lapangan
dan memberikan nasihat kesehatan kepada staf
institut tentang disinfeksi yang benar dan
menyeluruh, tentang pembuangan muntahan yang
benar dan kebersihan pribadi juga lingkungan.

Ahli Kecantikan
Protes Live Buka

Bisnis

Ada Wabah Gastroenteritis di Wong Chuk Hang

Saat ini kondisi tempat pelatihan tersebut sedang
diawasi secara medis.

Seorang juru bicara CHP menyarankan
anggota masyarakat untuk memperhatikan
tindakan pencegahan wabah gastroenteritis

dengan memperhatikan hal – hal sbb:
• Pastikan kebersihan pribadi yang benar.
• Cuci tangan dengan bersih sebelum
menangani makanan dan makan, setelah
menggunakan toilet atau setelah mengganti
popok.
• Kenakan sarung tangan saat membuang
muntahan atau kotoran, dan cuci tangan
sesudahnya;
• Segera bersihkan dan desinfeksi area atau
barang yang terkontaminasi dengan pemutih
rumah tangga yang diencerkan (dengan
menambahkan satu bagian pemutih yang
mengandung 5,25 persen natrium hipoklorit
ke 49 bagian air). Cuci tangan dengan bersih

setelahnya;
• Perhatikan ventilasi dalam ruangan
• Perhatikan kebersihan makanan
• Gunakan peralatan terpisah untuk menangani
makanan mentah dan matang

• Hindari makanan yang tidak benar-benar matang;
• Minum air matang dan jangan konsusmsi makanan
dari tempat makanan tanpa izin resmi.(*)

Perayaan Imlek Ditiadakan Seorang Pria Lompat
Ke Rel dan Tewas

Hong Kong, BI – Seorang pria dikabarkan tewas [ 7/1] setelah
melompat ke rel kereta api dan terlindas di Fan Ling.

Insiden ini tentu saja menyebabkan kegaduhan  dan
pemberhentian layanan kereta api antara Fanling - Hong Kong dan
Sheung Shui se-
lama hampir satu
jam.

Polisi menga-
takan korban dite-
mukan terperang-
kap di bawah kere-
ta api di stasiun
Sheung Shui

Insiden terse-
but dilaporkan
pada kamis [7/1]

pukul 2 siang dan layanan
kereta api secara bertahap
kembali normal sekitar
pukul 3 sore

Polisi juga menyam-
pakain jikaidentitas
korban belum bisa di
sampaikan ke publik
karena masih dalam
penyelidikan, polisis juga
tidak mau menafsirkan
apapun tentang alasan
seseorang itu terjatuh,
baik menjatuhkan diri atau
terjatuh karena kecela-
kaan.

“Kami tidak tahu
apakah orang itu melom-
pat ke trek atau jatuh ke
atasnya,” kata juru bicara
pasukan, menambahkan
personel darurat telah
dikerahkan.[bi]

Hong Kong, BI - Menteri Kesehatan Sophia
Chan Siu-chee mendesak warga untuk
menghindari pertemuan antar rumah tangga
atau keluarga, meskipun itu dinilai terlalu
keras namun harus dilakukan untuk
menghindari penyebaran virus.

“Mengatasi epidemi di Hong Kong adalah
prioritas utama kami. Untuk saat ini, kita harus
melihat apakah ada wabah atau infeksi pada

saat Natal atau Tahun Baru, oleh karena itu
langkah-langkahnya masih harus diredakan,
“tegas Chan.

Sekretaris kesehatan juga mengatakan
pemerintah belum menilai apakah pameran
Tahun Baru Imlek tradisional akan diadakan
atau tidak pada tahun ini, yang pasti pengadaan
acara berskala besar harus dihindari.

Berbicara pada program yang sama, ahli
mikrobiologi HKU, Ho Pak-leung juga
mengungkapkan keprihatinan atas lonjakan
kasus baru.

Ho mengatakan dia tidak melihat adanya
ruang untuk pelonggaran karena situasi Hong
Kong yang sedang sulit, ini tindakan anti-
epidemi. Orang-orang harus memahami dan
mengharapkan acara Tahun Baru Imlek tahun
ini dibatalkan atau rayakan dengan cara
privat.[bi]
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Hong Kong, BI - Lima direktur
perusahaan pembuat masker virus
korona di Hong Kong telah ditangkap
[1/1] karena dugaan menipu pemerintah
sebesar HK $ 9,12 juta (US $ 1,18 juta)
yang diberikan melalui skema subsidi.

Kelompok pelaku usaha pembuat
masker bedah tersebut terdiri dari tiga
wanita dan dua pria yang berusia antara
28 hingga 51 tahun.

Saat ini mereka sudah ditahan
karena telah terbukti bersekongkol

menipu pemerintah dengan
menggandakan sumbangan subsidi
dengan cara menggelembungkan biaya
produksi dan membuat kwitansi palsu.

Mereka sengaja membengkakkan
anggaran untuk mendapatkan uang

Pengusaha Masker Tipu Uang Pemerintah besar dari pemerintah.
Kepala Inspektur Tang Hoi-tung

dari bagian investigasi keuangan
Biro Narkotika mengidentifikasi
para tersangka diatas dipastikan
sebagai  penanggung perusahaan
masker bedah yang telah menipu
bantuan sosial akibat pandemi
covid-19. [bi]

HSBC Potong Bonus
Karena Laba Sedikit

Hong Kong, BI – Kondisi ekonomi
yang semakin terpuruk karena
pandemi juga dialami oleh perbankan,
terkahir dikabarkan HSBC juga akan
memotong bonus akhir tahun untuk
staf junior sebesar 22,5 persen karena
situasi keuangan perusahaan.

Laba HSBC dalam sembilan bulan
pertama tahun 2020 turun 62 persen
akibat lemahnya aktivitas bisnis
perbangkan milik pemerintah
tersebut.

Total kompensasi untuk
karyawan yang terkena dampak
sebagian besar tetap atau sedikit naik
dari tahun ke tahun, kata juru bicara
HSBC

Terkait rencana pengurangan bo-
nus untuk staf yuniornya secara glo-

bal sebesar 22,5 persen tersebut
karena lingkup operasi yang sulit
hingga mengalami kejatuhan suku
bunga yang secara historis menjadi
rendah.

HSBC merupakan Bank terbesar
dalam memberi pinjaman kepada
nasabah tersebut akan memotong
bonus untuk staf garis depan dan
belakang yang merupakan bagian
dari program pembayaran variabel
yang efisien di kelas 6 hingga 8.

“Lingkungan eksternal yang
menantang pada tahun 2020 memiliki
dampak yang signifikan pada bisnis
dan kinerja grup dengan laba yang
dilaporkan dalam hasil Q3 YTD kami
turun 62 persen dan laba yang
disesuaikan turun 44 persen,” kata
memo yang diberikan pada media.

“Sudah sepantasnya kami
menyesuaikan petak [pembayaran
variabel yang disederhanakan]
sebagai hasilnya.” [bi]

Menurut Yusuf, kesepuluh
bupati/wali kota tersebut akan
diundang ke Jakarta untuk
melakukan presentasi dan tanya
jawab (pendalaman) secara
langsung dengan Tim Juri.

Dijadwalkan tanggal 11-12
Januari 2021 bertempat di
Sekretariat PWI, Lantai IV
Gedung Dewan Pers, Kebon
Sirih Jakarta Pusat.

“Presentasi ini merupakan
tahap akhir  dar i  proses
Anugerah Kebudayaan PWI
Pusat. Kalau proses ini lolos,
bupati/wali kota tersebut berhak
menerima trofi di acara puncak
HPN yang biasanya dihadiri
Presiden. Mengingat situasi

>> INILAH 10 CALON PENERIMA...DARI HLM 19

pandemi, kami akan melakukan
proses presentasi ini, dengan
protokol kesehatan secara
ketat,” ujar Yusuf.

Untuk diketahui Pelaksanaan
Anugerah Kebudayaan kali ini
adalah yang ketiga. Setelah yang
pertama pada HPN 2016 di
Lombok dan kedua pada HPN
2020 di Banjarmasin.

PWI Pusat  bersama
APKASI dan APEKSI sebagai
mi t ra ,  harus melakukan
berbagai pendekatan dalam
rekrutmen pendaftar, karena
Covid-19 dan bersamaan
dengan Pilkada serentak di 270
daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota.(jpnn)
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follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

Sebuah brand/ bisnis memerlukan video
marketing sebagai strategi pemasarannya.
Memang ide ini bukanlah ide yang baru. Hal
barunya adalah bagaimana jenis media satu
ini telah menjadi sorotan terbesar pada setiap
platform dan saluran akhir-akhir ini.

Jadi, strategi pemasaran ini bukan lagi
sekadar bagian dari trik meningkatkan
penjualan Anda. Video marketing telah
memainkan peranan sangat besar dalam
upaya penjangkauan customer potensial dan
kampanye brand Anda.

Mengenal Video Marketing
Apakah Anda memperhatikkan bahwa

akhir-akhir ini brand-brand ternama lebih sering
mengunggah konten video pada berbagai me-
dia sosial mereka? Ini karena para pakar dan
eksekutif yang bekerja di berbagai platform me-
dia sosial sendiri juga turut mengatakan kalau
video telah viral beberapa waktu belakangan
ini.

Google sendiri menyatakan bahwa mencipta
konten video memang suatu cara cerdas bagi
setiap perusahaan yang ingin melakukan
pemasaran di era digital ini. Pada mesin telusur

Video Marketing adalah suatu metode
pemasaran baru dalam marketing online yang
menggunakan media Video.

Video Marketing merupakan strategi terbaik
pemasaran bisnis/ brand Anda di era digital ini.
Mengapa? Karena jika video marketing telah
terkonsep dan menarik hasilnya, video ini bisa
menampilkan gambar dan audio secara bersamaan
yang mudah diserap audiens, sekaligus mengubah
audiens menjadi customer Anda.

Jenis-Jenis Video Marketing
Sebelum memulai perekaman video, Anda harus

terlebih dahulu menentukan jenis video mana yang
ingin Anda buat. Coba lihat daftar jenis video mar-
keting berikut ini agar Anda bisa lebih memahami
pilihan/ variasi medium pemasaran Anda!

Video Demo
Jenis video marketing satu ini menunjukkan

bagaimana produk/ jasa Anda bekerja. Selain itu,
Anda juga bisa tekankan pada nilai lebih dari brand
Anda dibanding kompetitor bisnis Anda. Misalkan
pada contoh video kami yang berikut ini!

Video Event
Video marketing yang satu ini bisa berisi

rekaman ketika perusahaan Anda sedang
menyelenggarakan seminar, diskusi produk, aksi
sosial, atau berbagai jenis acara lainnya. Berikut
adalah contoh videonya!

Video Petunjuk/ Edukasi
Video petunjuk/ edukasi ini bisa digunakan untuk

mengajarkan customer atau audiens Anda sesuatu
yang baru atau mungkin untuk membangun
pengetahuan dasar yang mereka butuhkan dalam
lebih memahami bisnis dan solusi dari brand Anda.
Berikut adalah contohnya!

Video Branding
Kalau jenis video satu ini biasa digunakan untuk

membantu audiens Anda lebih memahami mengapa
mereka membutuhkan produk/ jasa Anda. Banyak
video branding dari brand ternama biasanya memuat
pesan yang menunjukkan bagaimana produk mereka
bisa mengatasi kesulitan seseorang. Berikut adalah
contohnya!

Studi Kasus dan Testimonial Pelanggan
Customer potensial Anda tentu ingin tahu apakah

produk Anda bisa menyelesaikan masalah khusus
mereka, dan salah satu cara terbaik untuk
memamerkan ini dan membangun kepercayaan
mereka adalah dengan membuat video studi kasus
yang menampilkan pelanggan Anda yang bahagia
dan setia pada brand Anda.

Cobalah ajak pelanggan Anda yang sudah ada

untuk tampil di depan kamera dan menjelaskan
bagaimana perusahaan Anda membantu mereka
dalam mencapai tujuan.

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT
VIDEO MARKETING

1. Rencanakan Video Anda dengan Metodologi
Inbound

Mengingat waktu, uang, dan sumber daya yang
akan Anda habiskan dalam video marketing, proyek
ini tidak bisa menjadi kegiatan impulsif yang
langsung terjun begitu saja dalam praktiknya.

Jadi, Anda harus membuat strategi pemasaran
video komprehensif yang mencakup bagaimana
saluran pemasaran dan penjualan Anda. Ini berarti
Anda perlu berpikir dalam konteks Metodologi In-
bound.

Metodologi Inbound adalah pendekatan
pemasaran dan penjualan yang berfokus untuk
menarik pelanggan melalui konten dengan
menciptakan interaksi yang relevan serta bermanfaat
bagi audiens.

Setiap video yang Anda buat harus mengakui
bahwa ada tantangan yang dialami audiens Anda

dan brand Anda juga harus kasih solusinya. Jika
digambarkan garis besarnya, konten ini memandu
audiens untuk melalui perjalanan mulai dari menjadi
sadar, mengevaluasi sikap mereka sejauh ini, lalu
membeli produk atau layanan Anda.

2. Buatlah Storyboard Video Anda
Mulailah menulis skrip Anda seperti pada saat

Anda hendak memulai posting blog. Buat daftar poin-
poin kunci Anda dan tampilkan urutan pesannya
secara logis. Selain itu, Anda mungkin juga perlu
memilih host video atau pembicara dengan jenis
suara dan penampilan yang menarik sehingga or-
ang tertarik untuk menontonnya. Ketahui lebih lanjut
Langkah Membuat Storyboard .

3. Siapkan Studio/Tempat Rekaman Anda
Siapkan apa saja yang jadi kebutuhan rekaman

Anda. Anda mungkin membutuhkan tripod, lampu,
mikrofon, dan lain sebagainya. Coba daftar dan jika
budget Anda terbatas, Anda bisa mempelajari trik-
trik pengganti fungsi benda-benda mahal alat
perekaman.

Soal tempat, cobalah untuk melihat tempat mana
yang pas dengan konten video Anda sekaligus
menarik secara visual. Anda bisa saja mendekor
ruangan kerja Anda untuk syuting. Intinya, buatlah
audiens Anda tertarik untuk menonton video mar-
keting Anda sampai habis, tapi jangan sampai uang
Anda habis.

4. Rekam dan Sunting Video Anda
In tentunya jadi langkah paling krusial yang harus

Anda lakukan. Rekamlah dan sunting hasil rekaman
Anda. Anda juga bisa memanfaatkan template video
gratis yang kini sudah banyak disediakan di internet
untuk memberi after effect pada video marketing
Anda.

5. Lakukan SEO Video
Nah, ini memang langkah terakhir, namun

sebenarnya merupakan langkah yang penting untuk
tidak dilewatkan begitu saja. Jika Anda ingin meraih
lebih banyak audiens dan menjadikan mereka cus-
tomer loyal Anda, cobalah untuk melakukan Search
Engine Optimization Video. Ketahui Cara Agar
Peringkat Video YouTube Lebih Tinggi di Mesin
Pencari .(*)

semacam Google, konten video juga kerap
mendapat peringkat tinggi dan orang
cenderung mengkliknya.

Menurut riset yang dilakukan oleh badan
penelitian HubSpot Research, 54% konsumen
ingin melihat video dari brand yang mereka
dukung dibandingkan dengan bentuk konten
email newsletter(46%) atau gambar(41%).
Hubspot juga menyatakan penemuannya
bahwa konten video adalah yang paling
berkesan bagi pasar(43%) dibandingkan
dengan teks(18%) dan gambar(36%). Nah,
setelah mengetahui pentingnya video market-
ing, mari kenali apa saja langkah yang harus
Anda lakukan untuk membuatnya. Namun
sebelumnya mari ketahui definisi yang tepat
dari video marketing.(*)

Apa itu Video Marketing?



BBBBBUUUUUDAYDAYDAYDAYDAYAAAAA EDISI 233 - JANUARI 2021 19

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

JAKARTA, BI — Menteri Agama
Yaqut Kholil menyampaikan tema
besar Hari Amal Bakti (HAB) ke-75
adalah Indonesia rukun. Menurut dia,
tema terkait relevan dengan
semangat nasional yang menem-
patkan kerukunan umat beragama
sebagai salah satu modal bangsa ini
untuk maju.

“Tanpa kerukunan, akan sukar
menggapai cita-cita besar bangsa
agar sejajar dengan bangsa lain di
dunia,” ujar pria karib disapa Gus
Yaqut ini dalam peringatan Hari Amal
Bakti (HAB) ke-75 di Kantor Kemen-
terian Agama, Lapangan Banteng Jakarta Pusat,
Selasa (5/1/2021).

Yaqut melanjutkan, pengembangan toleransi
dan kerukunan antarumat beragama merupakan
karya bersama para tokoh agama, para Menteri
Agama dan aparatur Kementerian Agama dari
masa ke masa.

“Tanpa toleransi, tidak ada kerukunan.

Menag Yaqut: Tanpa Kerukunan, Sukar
Menggapai Cita-cita Besar Bangsa

Toleransi dan kerukunan antarumat beragama
dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan
keimanan masing-masing pemeluk agama,” jelas
dia.

Yaqut mengapresiasi seluruh pihak yang telah
turut serta mewujudkan kerukunan umat beragama
di Indonesia, termasuk pemerintah daerah dan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Seperti tahun-tahun sebelum-
nya, apresiasi ini diwujudkan dalam
bentuk pemberian Harmony Award,”
ungkap dia.

Sebagai informasi, Harmony
Award kepada 30 pihak yang
dianggap mendukung terwujudnya
kerukunan umat beragama, terdiri dari
lima Pemerintah Provinsi, lima
Pemerintah Kabupaten, lima Peme-
rintah Kota, lima FKUB Provinsi, lima
FKUB Kabupaten, dan lima FKUB
Kota.

Sebagai informasi, Upacara
Peringatan HAB ke-75 Kemenag di

Kantor Kemenag Pusat digelar secara luring
dengan diikuti para pejabat eselon I dan II
serta sejumlah pegawai. Pada saat yang
sama, upacara ini juga diikuti oleh jajaran
Kemenag di daerah melalui sambungan
video daring. Merujuk sejarahnya, Kemenag
RI resmi berdiri sejak 3 Januari 1946 silam.
(merdeka)

JAKARTA, BI — Menteri BUMN Erick Thohir
meluncurkan buku “Akhlak untuk Negeri” sebagai
bagian upaya mendorong BUMN mendunia.

“Saya meyakini pada akhirnya setiap insan
akan dikenang karena reputasi dan legacy.
Reputasi adalah sebuah akumulasi dari perilaku,
prestasi, hingga membentuk konsistensi,” ujar
Menteri Erick dalam peluncuran dan bedah buku
“Akhlak untuk Negeri” secara daring di Jakarta,
Rabu (6/1).

Buku “Akhlak untuk Negeri” merupakan buah
karya pemikiran Erick dibantu Presiden ESQ
Group Ary Ginanjar Agustian dalam penyusunan

buku itu.
Erick mengatakan

bahwa BUMN tidak hanya
“jago kandang”, tetapi
harus mendunia (go glo-
bal).

“Yang saya ingin
benahi bahwa BUMN
adalah amanah yang tentu
harus dipertanggung-
jawabkan kepada masya-
rakat maupun secara
nasional khususnya hing-
ga internasional,” kata
Erick kepada 1.000 par-

tisipan yang hadir, antara lain direksi dan
komisaris BUMN serta pimpinan senior dan tim
penggerak budaya AKHLAK.

Dalam kesempatan itu, dihadiri juga Menteri
BUMN Pertama Tanri Abeng, Meneg BUMN ke-7
Dahlan Iskan.

“Saya sangat menyambut baik buku AKHLAK
ini karena bersumber dari otak Pak Menteri Erick
Thohir langsung bersama sahabat saya, yaitu Ary
Ginanjar,” kata Tanri.

Dahlan Iskan memuji penyusunan buku ini
karena sangat merepresentasikan diri Erick
Thohir.

“Saya melihat buku ini sebetulnya itulah Erick
Thohir. Kalau membaca buku, kita akan tahu
personifikasi Meneg BUMN Erick Thohir,”
ucapnya.

Dahlan bahkan mengapresiasi Erick Thohir
yang mengonsep sendiri corporate culture
Kementerian BUMN.

Sementara itu, Ary Ginanjar menjelaskan
tentang tujuan menulis buku ini, yaitu sebagai
guidance, inspiration, dan legacy.

Penulisan buku ini, kata dia, juga merupakan
tindak lanjut komitmen ditetapkannya AKHLAK
sebagai core values seluruh BUMN dan menjadi
pedoman budaya kerja seluruh Badan Usaha Milik
Negara ini. (antara)

Erick Luncurkan Buku
“Akhlak untuk Negeri”

Erick Berharap AKHLAK Jadi Fondasi
Optimalkan Bonus Demografi

JAKARTA, BI — Menteri BUMN Erick
Thohir mengharapkan bahwa “core value”
BUMN, yakni Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dapat
menjadi fondasi mengoptimalkan bonus
demografi Indonesia di masa depan.

“AKHLAK menjadi dasar untuk menyambut
masa depan Indonesia 2030-2040. Kita tahu
kita mendapatkan bonus demografi,” ujar
Menteri Erick dalam sambutan peluncuran dan
bedah buku “Akhlak Untuk Negeri” secara dar-
ing di Jakarta, Rabu.

Maka itu, ia mengatakan, BUMN harus
dapat membentuk talenta yang baik sejak
dini, karena generasi muda saat ini akan
menerima tongkat estafet kepemimpinan
selanjut.

“Jangan sampai generasi ini menjadi

beban, harus mempunyai nilai tambah. Saya
berpesan kepada direksi BUMN, jangan
segan-segan menjadi mentor kepada yang lebih

muda,” ucapnya.
Menurut Erick, Indonesia sebenarnya tidak

pernah kekurangan orang pintar atau orang
hebat. Namun, aspek itu saja tidak cukup.

“Kapabilitas harus selaras dengan
kompetensi, yang paling penting adalah
AKHLAK sebagai core value,” ucapnya.

Selain menjalankan AKHLAK sebagai core
value BUMN, Erick mengatakan, akhlak juga
dapat menjadi perilaku sehari-hari.

Erick menjelaskan, kata Akhlak berasal
dari bahasa Arab, yakni Khuluq, yang memiliki
arti tingkah laku atau perangai.

“Yang kita harapkan dengan akhlak bisa
mulai dari level terendah hingga level
pengambil keputusan di BUMN, itu menjadi
faktor pendorong bagi aksi korporasi BUMN
yang baik,” ucapnya. (antara)

Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring
Depari (kiri) bersama Ketua Panitia Hari Pers
Nasional (HPN) 2021 Auri Jaya (kanan) menerima
sumbangan jaket alat pelindung diri (APD) dari
Direktur PT Sinar Harapan Media Daud Sinjal di
Jakarta, Selasa (5/1). Foto: dokumentasi PWI

JAKARTA, BI - Sepuluh Bupati/Wali Kota,
calon penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan
Wartawan Indonesia (AK-PWI) Pusat pada Hari
Pers Nasional 2021, didominasi para muda yang
bergelar doktor dari dalam maupun luar negeri.

Selain akademisi, mereka punya latar
belakang birokrat, pengusaha, hingga politisi dari
berbagai partai.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana AK -
PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono kepada
wartawan, Rabu (6/1/2021).

Yusuf menyebutkan nama-nama calon
Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada
HPN 2021 adalah DR. Bima Arya Sugiarto,
S.Hum, MA (Wali Kota Bogor Provinsi Jawa
Barat), IB Rai Dharma Wijaya Mantra, SE., MSi
(Wali Kota Denpasar, Provinsi Bali),

Hendrar Prihadi, SE, MM (Wali Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah), H. Dedy Yon
Supriyono, SE, MM (Wali Kota Tegal, Pronvinsi
Jawa Tengah), dan Tjhai Chui Mie, SH, MH (Wali
kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat).

Selain itu, DR. H. Dony Ahmad Munir, ST, MM
(Bupati Sumedang, Provinsi Jawa Barat),  DR.
H. Taufan Pawe (Bupati Parepare, Provinsi
Sulawesi Selatan), DR. Karna Sobahi, MM Pd
(Bupati Majalengka, Provinsi Jawa Barat), DR.
Ir. H. Herwin Yatim, MM (Bupati Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah), dan Hj. Ika Puspitasari, SE

Inilah 10 Calon Penerima Anugerah
Kebudayaan PWI Pusat 2021

(Wali Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur).
Tim Juri yang bertanggung jawab memilih

bupati/wali kota ini terdiri dari DR. Nungki
Kusumastuti (Dosen IKJ/pelaku seni), Prof. Ninok
Leksono (Rektor UNM/Wartawan Senior), Agus
Dermawan T (pengamat dan penulis seni-budaya),
Atal S. Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf
Susilo Hartono (Wartawan senior kebudayaan/
Pelaksana AK-PWI), dalam rapat, Selasa, 5
Januari 2021, di Jakarta.

Setelah dua minggu sebelumnya masing-
masing anggota Tim Juri melakukan pembacaan,
pendalaman, penilaian, terhadap berkas proposal
berikut linknya di media sosial dan video.
Sebanyak 16 berkas, dari 30 pendaftar selama
dua gelombang (Oktober-Desember 2020).

Menteri BUMN Erick Thohir

>> BERSAMBUNG KE  HLM 17

Menteri Agama Yaqut Kholil
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menurunnya serapan pasar hasil perikanan,
rendahnya serapan tenaga kerja, lemahnya
kapasitas kelembagaan koperasi perikanan, dan
melemahnya ekspor hasil perikanan,” kata Abdi.

Abdi menyampaikan bahwa pemerintah melalui
KKP mempunyai peluang menciptakan lapangan
kerja melalui kegiatan budidaya perikanan yang
dilakukan oleh masyarakat, seperti terdapat potensi
areal tambak masyarakat dan perhutanan sosial
seluas 16.000 ha yang bisa dioptimalkan melalui
program padat karya berkelanjutan karena
menghasilkan produksi.

Ia juga mengingatkan KKP agar memberikan
pendampingan dan pemberian akses permodalan
kepada sekitar 3.000 koperasi perikanan, yang 97
persen di antaranya adalah koperasi skala mikro

yang perlu fasilitas agar bisa naik kelas.
“Pengembangan usaha koperasi perikanan mesti
dilakukan secara terpadu dari aspek manajemen,
permodalan dan SDM,” kata Abdi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan
Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan kepada
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
agar suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat
diturunkan dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun.

“Usulan kami penurunan suku bunga kredit,
kemudian sinergi program akselerasi KUR bagi
pelaku sektor kelautan dan perikanan, khususnya
penerima Bantuan Pemerintah dari KKP,” kata
Trenggono.

Kepada Menko Perekonomian, Menteri
Trenggono juga menyampaikan capaian KUR
sektor kelautan dan perikanan sampai 27
Desember 2020 sebesar Rp5,19 triliun dengan
171.662 debitur.

LPEI Surakarta, sebagai cikal bakal
pembentukan Rumah Solusi bagi UMKM,
yang diharapkan dapat memberikan one stop
service dalam hal pelayanan ekspor.

Rumah Solusi ini nantinya dapat
dijadikan sebagai satellite office dan co-work-
ing space bagi agen fasilitas dan client coor-
dinator  Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta
account representative Direktorat Jenderal
Pajak.

“Saya sangat senang tadi dilaporkan
bahwa Special Mission Vehicle Kemenkeu
telah digunakan,” kata Sri Mulyani
mengapresiasi insisatif kolaborasi yang telah
dilakukan dalam rangka mendorong ekspor
UMKM di Jawa Tengah.

Menurut Sri, ini adalah usaha yang bagus
dan diharapkan dapat dilakukan juga oleh
daerah-daerah lain.

“Untuk meningkatkan kolaborasi dengan
menggunakan semua instrumen yang dimiliki
oleh Kemenkeu,” ungkap Sri.  (jpnn)

>> SRI MULYANI APRESIASI...DARI HLM 25

>> PEMERINTAH PERLU RANCANG...DARI HLM 25
Hasil tersebut, lanjutnya, meningkat signifikan

jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019
sebesar Rp3,37 triliun dengan 122.349 debitur.

Realisasi kredit ini meliputi usaha budi daya
perikanan sebesar Rp1,92 triliun dengan 53.600
debitur, perdagangan hasil kelautan dan perikanan
sebesar Rp1,46 triliun dengan 53.400 debitur,
penangkapan ikan sebesar Rp1,23 triliun dengan
44,400 debitur, Jasa perikanan sebesar Rp359,4
miliar dengan 13,700 debitur, pengolahan hasil
perikanan sebesar Rp205 miliar degan 6,3 ribu
debitur, dan pergaraman sebesar Rp12,1 miliar
dengan 212 debitur.

Selain capaian kredit, Menteri Trenggono
juga menyampaikan target pembiayaan usaha
Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
sebesar Rp5,5 triliun pada 2021 dan meningkat
secara bertahap menjadi Rp6,5 triliun pada 2024.
(Antara)

membenarkan hal itu. Yahdi merupakan
anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil)
8 yang meliputi Aceh Tenggara dan Gayo
Lues.

“Saat ini ada ratusan orang berbondong-
bondong mendulang emas di Sungai Alas Desa
Lawe Penanggalan,” ujarnya.

Menurut Yahdi, di daerah aliran Sungai Alas
terutama kawasan Desa Lawe Penanggalan
memang menyimpan potensi kandungan emas.
Namun untuk memastikannya lagi, perlu dilakukan
kajian atau penelitian. Pihaknya mengaku akan
berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Aceh.

Keberadaan butiran-butiran emas itu
diakuinya sangat membantu masyarakat yang
kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19.

>> HEBOH! MUNCUL BANYAK..DARI HLM 22
Karena itu, sejauh masyarakat melakukan
pencarian secara tradisional, hal itu bukanlah
sebuah masalah.

Meskipun begitu, Pemkab Agara harus
membuat aturan pembatasan sehingga aktivitas
pencarian emas itu jangan sampai merusak
lingkungan.

“Lahan-lahan pertanian warga juga bakal
banyak yang terlantar karena warga sibuk mencari
emas,” tambahnya. (serambinews)

lembaga. Bahwa iya ini boleh digunakan karena
keadaannya darurat, itu harus ada ketetapan
yang dikeluarkan oleh MUI,” kata Ma’ruf yang
pernah menjadi ketua Komisi Fatwa MUI dan
Ketua Umum MUI. Kini Wapres Ma’ruf sendiri
aktif menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Ma’ruf mencontohkan vaksin meningitis
pada 2010 dinyatakan belum halal tetapi dapat
digunakan. “Seperti meningitis itu ternyata belum
ada yang halal, tetapi kalau itu tidak ada atau
kalau tidak digunakan vaksin akan timbul

>> MENGHITUNG HARI HADIR..DARI HLM 24

JAKARTA, BI — Tanda-
tanda gejala COVID-19 terbaru kini
semakin banyak yang diketahui.
Umumnya, gejala COVID-19 yang
banyak dialami di antaranya demam,
batuk, hingga sesak napas.

Salah satu tanda-tanda gejala
COVID-19 terbaru yang belum lama
diketahui adalah parosmia atau
gangguan pada indra penciuman pasien
Corona. Gejala satu ini termasuk aneh
dan unik yang dialami oleh pasien
COVID-19.

Untuk lebih mengetahuinya, tanda-
tanda gejala COVID-19 terbaru yang
perlu diketahui dan diwaspadai.

1. Parosmia
Dikutip dari Healthline, parosmia atau distorsi

penciuman ini menyebabkan penderitanya
mengalami ‘halusinasi penciuman’. Misalnya bau
harum mungkin akan tercium busuk di indra
penciumannya.

Seorang ahli bedah telinga, hidung, tenggo-
rokan (THT), Profesor Nirmal Kumar menjelaskan
gejala satu ini cukup unik dan aneh. Hal ini pun
pernah dialami oleh dua pasiennya.

“Yang satu mengatakan saat mencium aroma,
bau yang mereka rasakan adalah seperti bau ikan.
Dan yang lainnya mencium bau terbakar, meski di
sekitarnya tidak ada asap,” kata Profesor Kumar
yang dikutip dari Daily Star.

“Kami menyebutnya virus neurotropik. Artinya,
virus ini mempengaruhi saraf di atap hidung, seperti
gangguan pada sistem saraf Anda, dan saraf tidak
berfungsi,” lanjutnya.

2. Delirium
Tanda-tanda gejala COVID-19 terbaru lainnya

adalah delirium. Ini merupakan gejala mental yang
membuat pengidapnya mengalami kebingungan
berat dan kesadaran yang berkurang akibat
terganggunya sistem saraf pusat. Umumnya, gejala
COVID-19 terbaru ini muncul pada kelompok lanjut
usia atau lansia.

“Delirium adalah keadaan kebingungan di
mana seseorang merasa tidak terhubung dengan
kenyataan, seolah sedang bermimpi,” kata peneliti
dari University of Catalonia, Javier Correa.

3. Kelelahan

Kelelahan juga termasuk ke dalam tanda-tanda
gejala COVID-19 terbaru yang banyak dialami
pasien Corona. Berdasarkan studi yang di publikasi
di Journal of the American Medical Association
(JAMA), ini jadi salah satu gejala yang bisa
bertahan lama setelah seseorang terinfeksi
COVID-19.

Dari studi ini ditemukan sebanyak 53 persen
pasien Corona mengalami gejala kelelahan selama
sekitar 60 hari, setelah gejala COVID-19 pertama
kali muncul.

4. Sakit mata
Berdasarkan studi di Anglia Ruskin University

(ARU), Inggris, sebanyak 18 persen pasien Co-
rona mengalami salah satu gejala baru yaitu

fotofobia atau sensitivitas cahaya.
Dari 83 responden, 81 persennya

melaporkan adanya masalah mata
dalam dua minggu pasca gejala
COVID-19 lainnya muncul. Dari
jumlah tersebut, 80 persen melaporkan
masalah mata yang mereka alami
berlangsung selama kurang dari dua
minggu.

“Ini adalah studi pertama yang
menyelidiki berbagai gejala mata yang
mengindikasikan konjungtivitis dalam
kaitannya dengan COVID-19,
kerangka waktunya dalam kaitannya
dengan gejala COVID-19 yang

diketahui dan durasinya,” jelas penulis utama
Profesor Shahina Pardhan, Direktur Vision and
Eye Research Institute di ARU.

5. Masalah pencernaan
Sebuah studi mengungkapkan infeksi virus

Corona bisa mengakibatkan masalah pencernaan,
seperti diare dan muntah-muntah. Umumnya, tanda-
tanda gejala COVID-19 terbaru ini terjadi disertai
dengan gejala Corona lainnya.

Meski begitu, hanya empat persen orang yang
didiagnosis positif COVID-19 dengan diare dan
muntah sebagai gejala tunggal tanpa adanya gejala
penyerta.

6. Nyeri otot

Penelitian yang dipublikasi di The Journal An-
nals of Clinical and Translational Neurology
menemukan sebanyak 44,8 persen relawan yang
berpartisipasi dalam studi ini mengalami nyeri otot
akibat COVID-19.

Rasa nyeri yang muncul ini mungkin
disebabkan akibat peradangan yang terjadi di dalam
tubuh akibat infeksi virus Corona. Tak hanya pasien
Corona saja, orang yang sudah sembuh dari infeksi
Corona juga bisa mengalami nyeri otot ini.

7. Ruam kulit
Tanda-tanda gejala COVID-19 terbaru yang

juga sudah dialami pasien COVID-19 adalah ruam
di kulit. Menurut dokter kulit dari DNI Skin Centre,
Dr dr I Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK(K),
FINSDV, FAADV, infeksi virus Corona bisa
menyebabkan ruam kulit. Namun, cenderung
bersifat ringan dan tidak berisiko fatal.

“Kemungkinan muncul ruam pada pasien
COVID itu bervariasi risikonya sekitar 0,2-20
persen,” jelas dr Darma.

8. Hilang kemampuan indra penciuman dan
perasa

Kehilangan kemampuan indra penciuman dan
perasa atau anosmia juga termasuk sebagai tanda-
tanda gejala COVID-19 terbaru yang banyak
dialami. Bahkan butuh waktu berminggu-minggu
hingga berbulan-bulan sampai fungsi indra tersebut
kembali normal.

Beberapa pasien yang mengalami gejala
COVID-19 ini seringkali membutuhkan perawatan
hingga terapi. Hal ini dilakukan untuk ‘memperbaiki’
otak agar bisa mengenali rasa, baru, dan aroma
yang akurat seperti sebelumnya. (detik)

8 Tanda Gejala COVID-19 Terbaru

kebahayaan akan timbulkan penyakit
berkepanjangan, maka bisa digunakan secara
darurat,” kata dia.

Sebagai penutup, Badan Pengawas Obat dan
Makanan dan Majelis Ulama Indonesia memiliki
benang merah kata kunci yang sama yaitu soal
kedaruratan. Saat-saat darurat adalah waktu
diperlukannya terobosan-terobosan supaya dapat
keluar dari masa emergensi secepat mungkin dan
tidak perlu berlama-lama tetapi tetap dengan
langkah seksama.

BPOM dituntut cepat dalam memberi izin

penggunaan darurat/EUA CoronaVac, sementara
MUI bisa membolehkan penggunaan antivirus itu
untuk umat Islam di Indonesia saat emergensi
meski materi vaksin tidak halal. Dengan begitu,
pandemi COVID-19 segera dapat diakhiri dengan
vaksin aman dan halal tanpa banyak memberi
mudarat di masa kini dan yang akan datang.

Tentu saja, berakhirnya wabah COVID-19
tersebut akan membuat tatanan dunia kembali
normal dan berbagai aktivitas manusia dapat
menjadi seperti sedia kala. (Anom Prihantoro/
antara)
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KEDIRI, BI — Pecel sayur
merupakan salah satu makanan yang
digemari oleh banyak orang.
Banyaknya penggemar pecel
membuat warung pecel kerap ramai
pembeli. Salah satunya warung pecel
viral di Kediri.

Dilansir dari channel Youtube CNN
Indonesia, terdapat sebuah warung
pecel viral yang berlokasi di Ketami,
Pesantren, Kediri, Jawa Timur. Warung
tersebut tampak selalu ramai
dikunjungi oleh pembeli. Selain pecel,
warung tersebut juga menjual aneka
lauk, seperti lele goreng, ayam goreng
hingga ikan laut kuah pedas.

Para pembeli pun harus terbiasa dengan
suara berisik di sana. Hal ini lantaran para

Lihat Motor Itu, Biaya
Parkirnya Sampai Rp 1,7 Juta

ia berjanji mengambil pada Januari 2021.
Wiwit mengatakan, pihaknya tetap menarik

biaya sesuai dengan ketentuan yang ada,
yakni dalam satu hari parkir, setiap motor
dikenai biaya sebesar Rp 5.000.

“Tinggal dikalkulasikan nantinya,” lanjut
dia.

Motor itu ditutupi dengan spanduk,
berlilitkan rantai kuning, dan tali karet.

Motor berwarna biru itu terlihat lusuh sebab
kelamaan terkena hujan dan sinar matahari.
Ban depan motor itu juga dipenuhi rerumputan
kering dan roda belakangnya kempes.

“Tetap kami amankan, dan ditutupi pakai
spanduk. Karena tidak di bawah atap,” kata
Ahmad, juru parkir Stasiun Jember.
(radarjember)

Kondisi motor yang menginap hampir setahun
di area parkir Stasiun Jember. Foto: diambil dari
radarjember

JEMBER, BI - Sebuah motor di area parkir
Stasiun Jember Jawa Timur tampak lusuh
seperti tak bertuan.

Motor bebek yang diketahui keluaran tahun
2006 itu sudah menginap di stasiun selama
hampir setahun.

Saking lamanya kendaraan itu tak diambil,
si pemilik nantinya harus membayar biaya parkir
motor tersebut hingga mencapai Rp 1,7 juta.

Koordinator Parkir Stasiun Jember Wiwit

Fitra Samanta mengatakan, motor tersebut
menginap sejak awal Februari 2020 lalu.

“Masuk sebelum pandemi corona, ini sudah
kami pindah-pindah beberapa kali,” tuturnya,
seperti dilansir Radar Jember, Selasa (5/1).

Motor bernomor P 6591 NV diduga milik
salah seorang pendatang asal Papua.

Pada November lalu, sang pemilik sempat
datang untuk menjemput motornya. Namun
karena uang yang dimilikinya tak cukup, maka

Menengok Warung Pecel Viral di Kediri, Satu
Porsi Harganya Rp6 Juta

Satu Porsi Pecel Harganya Rp6
Juta

Makanan-makanan di warung
tersebut dibanderol dengan harga
jutaan rupiah. Seperti pecel punten
misalnya. Pecel punten dibanderol
dengan harga Rp6 juta. Itu pun belum
termasuk minum dan lauknya. 

Meski demikian, Anda tak perlu
khawatir. Harga itu bukanlah harga
yang sebenarnya. Sejak warung
tersebut dibuka, kasir di sana memang
selalu menggunakan kata ‘juta’ untuk
mengganti ‘ribu’ pada harga makanan.
Sehingga harga pecel Rp6 juta yang
dimaksud adalah Rp6 ribu.

Penyebutan kata ‘juta’ juga merupakan sebuah
doa agar para pembeli di warung tersebut banyak

SURABAYA, BI — Pimpinan
DPRD Kota Surabaya meminta
pemerintah kota setempat segera
melakukan sosialisasi dan edukasi
tentang pentingnya vaksinasi
COVID-19 kepada masyarakat di Ibu
Kota Provinsi Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Surabaya
Reni Astuti di Surabaya, Rabu (6/1),
mengatakan sosialisasi dan edukasi
perlu dilakukan karena fakta di
lapangan masih ada warga baik yang
siap maupun yang masih ragu
tentang pentingnya vaksinasi
tersebut.

“Pemkot Surabaya harus hadir
untuk melakukan edukasi dan
sosialisasi terkait pentingnya
pemberian vaksinasi kepada warga
Surabaya,” ujarnya.

Soal skema pelaksanaan
vaksinasi, lanjut dia, Pemkot sudah
merencanakan dan menyiapkan penunjang
pelaksanaan vaksinasi.

“Jadi pendampingan sudah disiapkan Pemkot

Pemkot Surabaya Diminta Sosialisasi
dan Edukasi Vaksinasi COVID-19

Ilustrasi - Botol botol dosis vaksin virus corona baru atau COVID-
19 di laboratorium ANTARA)

Surabaya. Yang jelas tenaga kesehatan yang di
dahulukan vaksinasi sesuai arahan pemerintah,”
katanya.

Reni berharap ketika tahapan vaksinasi

dilakukan meminta harus sesuai
prosedur secara syarat-syarat
keamanan dan lain sebagainya harus
jelas.

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu
Sakti Buana sebelumnya mengatakan
menyatakan vaksinasi COVID-19 di
Surabaya dijadwalkan pada 14-15
Januari 2021.

“Intinya untuk kesiapan vaksin ini
akan dimulai serentak secara Nasional
pada pekan depan. Untuk di Jakarta
pada 13 Januari 2021 dan di daerah-
daerah diperkirakan pada 14-15
Januari,” kata Whisnu.

Meski demikian, lanjut dia, Kota
Surabaya hingga saat ini belum dapat
vaksin meski bantuan dari pemerintah
pusat sudah dikirim ke Pemprop Jatim.

Terkait hal itu, ia mengaku sudah
menginstruksikan Kepala Dinkes

Surabaya dan Sekda Kota Surabaya agar
menanyakan kepada Pemprov Jawa Timur.
(Antara)

pelayan selalu berteriak saat melayani para
pembeli.

NGAWI, BI — Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mulai melakukan penataan Benteng Van
Den Bosch atau lebih dikenal dengan
Benteng Pendem yang merupakan kawasan
cagar budaya di Kabupaten Ngawi, Jawa
Timur, guna meningkatkan pariwisata.

“Konsep revitalisasi Benteng Pendem
disesuaikan dengan fungsi kota sebagai
kota tujuan wisata dengan keselarasan
lingkungan dan mempertahankan kearifan
lokal mulai dari tahap perencanaan hingga
pembangunan dengan melibatkan
pemerintah daerah,” ujar Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Rabu (6/1).

Menurut Menteri Basuki, revitalisasi
Benteng Pendem tetap mengedepankan
prinsip-prinsip pelestarian bangunan
gedung cagar budaya.

Destinasi wisata heritage yang berada
di Kelurahan Pelem, Ngawi ini dikenal
memiliki bangunan bersejarah dengan
arsitektur bergaya Eropa yang merupakan
benteng Belanda.

Dahulunya bangunan itu berfungsi
sebagai pusat pertahanan, gudang peluru,
dan barak pasukan. Saat ini kondisinya
terlihat memprihatinkan dan minim
perawatan. Dinding bangunan utama rusak
dan kusam, serta beberapa bagian hilang.

Sejak 10 Desember 2020 Kementerian
PUPR melalui Ditjen Cipta Karya
merestorasi Benteng Pendem dengan tetap
melindungi elemen-elemen bangunan utama
sesuai dengan tahapan pelestarian
bangunan gedung cagar budaya.

Terdapat 13 bangunan yang akan
dilakukan restorasi di antaranya bangunan
barak tentara, mess perwira, dapur umum,
kediaman dan kantor jenderal, baston, dan
gerbang.(antara)

Benteng Pendem
Direstorasi


