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19 Ditemukan di Dunia

Imigrasi HK Umumkan Cara
Baru Ajukan Visa PRTA

JAMBI, BI - Sesosok tengkorak manu-
sia ditemukan dalam mobil yang tertimbun
lumpur di wilayah PT Wira Karya Sakti
(WKS) kawasan Mendahara Ulu, Kabu-
paten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Rabu
(3/3).

Penemuan tengkorak manusia tersebut
diketahui saat tim PT WKS yang terletak
di Dusun Karya Maju, Desa Pematang
Rahim Jambi itu, tengah membersihkan
kanal dengan alat berat untuk mengangkat
lumpur. Ketika sedang melakukan penge-
rukan, alat berat menghantam benda keras
di dalam lumpur lalu mengangkatnya.

Setelah diangkat, para pekerja dike-
jutkan penampakan satu unit mobil Kijang
Kapsul dengan nomor polisi BG 9032 MK.
Saat diperiksa ternyata di dalam mobil
ditemukan tengkorak manusia. Humas PT
WKS, Taufik melalui pesan singkat ke
awak media membenarkan ada penemuan
itu di kanal distrik VII WKS. “Kami temukan

28 HALAMAN

Hong Kong, BI -  Departemen Imigrasi
memperkenalkan layanan Pembaruan Cerdas
mengajukan visa kerja Pembantu Rumah
Tangga Asing [PRTA] pada jumat [5/3].

Jika selama ini mereka/PRTA yang
mengajukan aplikasi visa diharuskan membayar
biaya visa dan mengambil visa pembantu secara
langsung di kantor departemen setelah aplikasi
mereka disetujui.

Departemen immigrasi mengatakan jika
layanan baru ini akan membuat pengaju visa
kerja bisa  mengajukan secara online melalui
aplikasi resmi milik pemerintah, selain itu
mereka para pangaju visa juga bisa membayar
dengan berbagai cara yang mereka sukai dan
akan mendapatkan visanya melalui pos.

Pembayaran visa saat ini bisa dilakukan
dengan sistem lebih cepat, internet banking,
layanan pembayaran melalui telepon, ATM atau
secara langsung di kantor pos dan toko
swalayan.

Setelah departemen mendapatkan bukti
penerimaan biaya visa maka label visa atau
perpanjangan izin tinggal akan dikirimkan ke

alamat korespondensi atau majikan, label visa
selanjutnya harus ditempelkan dengan benar
ke paspor pembantu seperti yang
diinstruksikan.

Prosedur aplikasi serta pengaturan
pembayaran biaya dan pengumpulan label visa
untuk aplikasi lain, seperti visa masuk,
pergantian majikan atau visa untuk
mempekerjakan pembantu
lebih lanjut yang diajukan
dengan cara lain, tidak akan
berubah.

Seorang juru bicara
Imigrasi mengimbau kepada
anggota masyarakat Hong Kong
untuk mengajukan permohonan
visa pembantunya melalui layanan
online cerdas pemerinah yang
ramah pengguna tanpa perlu
mendatangi kantor dan berdesakan
bersama pengaju visa lainnya.

Untuk lebih jelasnya silahkan
silakan kunjungi halaman web khusus
“Layanan Online untuk Pembantu

Rumah Tangga Asing” di www.immd.gov.hk/
fdh.

Untuk pertanyaan, silakan hubungi hotline
pertanyaan di 2824 6111, atau faks ke 2877
7711 atau email enquiry@immd.gov.hk. [bi/
cornhkgov]

Presiden RI
Joko Widodo
(Jokowi) sempat
menyampaikan
ajakan untuk men-
cintai produk Indo-
nesia dan mem-
benci produk asing
dalam pembukaan
rapat kerja nasional
Kementerian Perda-
gangan pagi tadi.
Omongan ini lang-
sung menuai kontro-
versi dan ramai
dibahas khalayak
luas.

Menanggapi statemen Jokowi, Menteri
Perdagangan M Lutfi pasang badan. Ia menga-
takan bahwa apa yang diucapkan Jokowi tidak
lepas dari kesalahannya.

Pasalnya, sebelum Jokowi memulai pidato,
Lutfi memberikan laporan terkait adanya e-com-
merce yang menjual produk barang lintas
negara. Selain itu, ada juga praktik predatory
pricing yang membunuh kompetisi dan
mengganggu UKM dan UMKM di Indonesia.

Kesal karena membaca laporan tersebut,
Jokowi akhirnya menumpahkan kemarahannya
dalam pidato dan seolah-olah memukul rata
semua produk asing harus dibenci. Padahal,

menurut klaim
Luthfi, maksudnya
hanya dalam kon-
teks laporan yang ia
berikan saja.

“Yang salah ini
adalah Menteri Per-
dagangan. Saya
sendiri. Karena,
saya memberikan
laporan kepada
beliau sesaat sebe-
lum acara dimulai.
Ini (ajakan mem-
benci produk asing,
Red) merupakan

bentuk kekecewaan beliau dan kita semua
karena praktik yang tidak adil ini menyebabkan
kerusakan yang masif pada UMKM kita,” ujarnya
dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/3).

Lutfi menuturkan bahwa laporan tersebut
perlu ia beritahu ke Jokowi karena pihak e-com-
merce yang menjual produk asing lintas negara
jelas mengancam eksistensi pelaku usaha di
dalam negeri. “Ini laporan saya untuk meminta
beliau buka raker perdagangan dua hari lalu,
karena kita kehilangan UMKM karena masalah
tersebut,” ucapnya.

Sayang, timing pemberitahuan yang dilaku-
kan tidak tepat, sehingga Jokowi terbawa sua-
sana dan tidak berbicara sesuai konteks. Alih-

alih memecut rasa nasionalisme, ucapannya justru
jadi bahan pergunjingan.[JP] >> BERSAMBUNG KE HLM  19

Gali Kanal, Petugas
Temukan Mobil Berisi
Tengkorak Manusia

Presiden RI Joko Widodo

Heboh Jokowi Ajak Benci Produk Asing
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Dan yang membuat BMI semakin tidak bisa
berkutik adalah peraturan imigrasi Hong Kong.
Imigrasi Hong Kong tidak memberikan izin tinggal/
visa kepada BMI yang memutus kontrak dengan
majikan terdahulu dan belum mendapat majikan
baru. BMI tidak bisa lagi tinggal di Hong Kong

Tahun 2021 bisa dikatakan
menjadi tahun kedua dunia diterpa
pandemi COVID-19, tak terkecuali
Indonesia. Semua sektor masih
terpukul meski ada juga sebagian
yang bangkit perlahan.

Roda perekonomian menjadi
salah satu yang terdampak.
Banyak usaha merugi, bahkan
gulung tikar. Namun tak sedikit
pula justru mengeruk untung dari
situasi sekarang.

Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (Hipmi) terus berupaya
mendorong pelaku usaha tetap
bisa bertahan. Ketua Umum Badan
Pengurus Pusat (BPP) Hipmi
Mardani H Maming mengatakan
anak muda yang menjadi
pengusaha harus menjadi motor
penggerak yang tak mudah
menyerah dalam situasi sesulit
apapun.

“Kita harus bisa bertahan di
tengah pandemi. Buktikan semangat bertarung anak
muda dan yakinkan kita pasti bisa melalui masa-
masa berat ini,” kata dia.

Mardani dilantik pada 15 Januari 2020 sebagai
Ketum Hipmi masa bakti 2019-2022. Ia dihadapkan
pada tantangan mewabahnya COVID-19 di tahun
pertama kepemimpinannya, mengomando para
pengusaha muda di tanah air.

Sejumlah program menggelorakan semangat
berwirausaha sejak dini yang sempat berjalan
terpaksa dihentikan sementara seperti HIPMI To
School, HIPMI Go To Pesantren dan HIPMI Go To
Kampus.

Padahal, Hipmi mengedukasi secara sistematis
para pemuda yang ingin membangun usaha. Mereka
dibimbing menerapkan strategi bisnis menghadapi
persaingan di era perkembangan industri 4.0 melalui
workshop, pelatihan softskill hingga pengawalan
cara mendirikan perusahaan dan mendapatkan in-

vestor.
Hipmi bahkan memberikan modal usaha masing-

masing Rp10 juta untuk 10 mahasiswa terpilih pro-
posal usahanya di setiap kegiatan HIPMI Go To
Kampus yang disambanginya.

Menyikapi pandemi COVID-19, Hipmi
membangun optimisme agar bisnis bertahan. Anak
muda harus jadi pemenang sebagai pengusaha
tangguh menghadapi setiap tantangan. Untuk itu,
harus melakukan transformasi menggunakan
teknologi digital dalam usaha.

Sejumlah kebijakan pemerintah pun dinilai Hipmi
telah berpihak kepada pengusaha. Di antaranya
anggaran Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimu-
lus KUR.

Kemudian restrukturisasi kredit serta penjaminan
dan pembiayaan dunia usaha terutama UMKM turut
mendukung kebijakan yang berpihak pada dunia
usaha. Termasuk UU Cipta Kerja diyakini dapat

mendorong pembukaan
lapangan kerja dan menum-
buhkan UMKM, selain juga
memperbaiki iklim investasi di
Indonesia.

“Sinergi positif antara
pemerintah dan pengusaha ini
harus dijaga untuk membangun
perekonomian bangkit dari
keterpurukan akibat pandemi,”
cetus pendiri PT Batulicin Enam
Sembilan Group dan PT
Maming Enam Sembilan itu.

Upaya Kementerian BUMN
menghapus praktik monopoli
proyek pemerintah menjadi
angin segar bagi pengusaha
muda agar lebih berkembang.
Sebagaimana pernyataan
Menteri BUMN Erick Thohir
yang meminta perusahaan
negara untuk memprioritaskan
proyek bernilai kecil dialihkan
ke pelaku industri UMKM.

Beragam kerja sama pun dijalin Hipmi sebagai
wujud eksistensi memperjuangkan pengusaha
muda dapat melebarkan sayapnya di dunia usaha.

Mardani mengawali langkah melalui
penandatanganan nota kesepahaman dengan Dirut
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim
dalam rangka kolaborasi membangun kemandirian
industri baja nasional, khususnya untuk
memajukan UMKM di sektor ini.

Lalu bersinergi dengan Kemenpora melahirkan
5.000 wirausaha muda di tengah pandemi COVID-
19.

Hipmi juga mengharapkan Mendikbud Nadiem
Makarim dapat memberikan ruang seluas-luasnya
bagi mahasiswa menjalankan bisnis di kampus
tanpa ada kendala terkait perizinan dari pimpinan
perguruan tinggi.

Kemudian di awal tahun 2021, kerja sama BPP
Hipmi dan PT Garuda Indonesia mewujudkan

Dampak Pandemi Covid-19 pada BMI

Kiprah Hipmi sebagai Motor Kebangkitan Ekonomi

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming (ANTARA)

kolaborasi swasta dan BUMN untuk memajukan
perekonomian bangsa.

Dalam salah satu poin kerja sama bisnis antara
UMKM Hipmi dan Garuda dengan platform e-com-
merce Garuda Indonesia dan juga perdagangan
secara offline.

Pada Februari 2021, BKPM menggandeng Hipmi
untuk memfasilitasi kemitraan antara investor besar
dengan UMKM.

Menyemai Kesejahteraan
Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat

(ULM) Prof Dr H Budi Suryadi melihat Hipmi menjadi
salah satu wadah harapan tumbuhnya semangat
pengusaha muda yang mampu ambil bagian
menyemai kesejahteraan masyarakat dengan
membangun usaha kerakyatan yang mampu
menyerap tenaga kerja.

Aksi nyata memajukan sektor ekonomi di bawah
Hipmi dalam setahun terakhir sama persis ketika
putra “Bumi Bersujud” Kabupaten Tanah Bumbu itu
memimpin tanah kelahirannya sebagai Bupati Tanah
Bumbu di Kalimantan Selatan.

Budi juga mengapresiasi pembangunan SDM
melalui pemberian beasiswa pendidikan yang gencar
dilakukan Mardani dari sejak dulu menjabat bupati
hingga sekarang.

Untuk itulah, Hipmi yang kini dikomando sosok
kelahiran Batulicin, 17 September 1981 itu diyakini
Budi dapat terus menunjukkan geliatnya
membangkitkan ekonomi di tengah terjangan dahsyat
pandemi. (Antara/kus)

“Harapannya Mardani bersama
Hipmi tetap mendorong kemajuan
kelompok anak muda untuk bisa

mandiri dan bahkan menjadi
lokomotif tumbuhnya

perekonomian,” kata Budi.

maupun Makau untuk menuggu visa, tapi harus
segera pulang ke Indonesia.

Diskriminasi itu selalu ada meski tidak
begitu tampak dan terang-terangan. Ini banyak
dialami oleh BMI selama ada pandemi ini.

Banyak sekali orang Hong Kong yang
menganggap bahwa BMI itu kotor dan

pembawa virus. Padahal, bukankah
zero case itu bukan ditemukan pada
BMI? Bukankah kasusnya lebih
banyak menimpa orang Hong Kong
daripada BMI sendiri? Tapi ketika
ada BMI yang terpapar, banyak
sekali orang Hong Kong yang
langsung marah dan menganggap
BMI pembawa virus.

Sebagai BMI, saya hanya bisa
berharap dan berdoa semoga

pandemi ini segera berakhir
sehingga kita bisa bekerja dengan

normal kembali. (*)

Pandemi covid-19 yang terjadi dan bahkan
berkepanjangan selain telah mengakibatkan
hilangnya begitu banyak nyawa, juga telah
banyak berpengaruh pada hampir segala segi
kehidupan manusia di seluruh dunia.

Pandemi covid-19 Pandemi juga berdampak
pada buruh migran Indonesia (BMI) di luar negeri,
termasuk BMI di Hong Kong. Dampak Pandemi
covid-19 pada BMI di Hong Kong di antaranya
pada waktu libur,cuti, dan diskriminasi.

Setiap minggu dan hari libur nasional, setiap
BMI berhak mendapat libur, tapi karena adanya
pandemi, mereka jadi tidak bisa leluasa
menikmati waktu libur. Banyak majikan yang
tidak membolehkan pembantunya libur dengan
alasan bahwa majikan tidak mau mengambil
risiko BMI terpapar covid 19.

Itu sebenarnya sangat merugikan BMI.
Sebab, ketika majikan tidak membolehkan BMI
libur, tidak semua majikan memberi ganti uang,
padahal BMI tetap dipaksa untuk bekerja oleh

majikan. Banyak sekali BMI yang tidak punya
keberanian untuk melawan kebijakan majikan
tersebut.

Selain itu, setiap pekerja migran ber-
hak mendapatkan cuti setiap finish
masa kontrak kerjanya. Namun,
karena ada pandemi, banyak
sekali majikan yang tidak mem-
berikan izin cuti kepada pekerja
migran dengan alasan takut
pekerjanya terpapar covid 19 dan
biaya karantina yang mahal. Tentu
saja itu sangat berat bagi BMI
karena mereka harus menahan
kerinduanya pada keluarga di rumah,
entah sampai kapan.

Oleh: Sri Wahyuni
BMI Hong Kong asal Malang
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CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut hingga
merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi kami untuk

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

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Fenomena Gagal Fikir
Ada fenomena ‘gagal fikir’ diantara para

mantan Pekerja MIgran Indonesia yang saat ini
berada di beberapa tempat berbeda, seperti di
dalam  Correction Institution (Penjara) di Hong
Kong, di Rumah Tahanan Detensi Imigrasi, di
Shelter yang di Kelola LSM seperti Pathfinder
ataupun yang saat ini melapor ke KJRI Hong
Kong untuk minta bantuan pemulangan.

Salah satu yang menjadi catatan saya pada
kegiatan kunjungan rutin KJRI HK terhadap WNI
di Penjara, diantaranya adalah keinginan untuk
tidak mau segera kembali ke Indonesia namun
ingin tetap tinggal di Hong Kong dan menerima
tawaran atau mengajukan status ‘paper recogni-
zance’ atau biasa dipanggil ‘paperan’ oleh para
PMI Hong Kong. Ini adalah salah satu cara
berfikir yang salah atau ‘gagal pikir’, menurut
saya. Mereka tidak begitu paham apa sebenarnya
‘paper recognizance atau paperan’ ini? Meraka
hanya berfikir singkat bahwa cara mudah untuk
bisa tinggal lebih lama lagi di Hong Kong setelah
keluar penjara adalah dengan mengambil status
paperan ini. Blas, mereka tidak paham resiko
dan bagaimana akhir daripada pemegang
paperan ini.

Alasan lari dari masalah
Di bagian lain, ada Pekerja Migran Indone-

sia (PMI) yang tidak mau kembali ke Indonesia
meskipun kontrak kerja sebagai domestic worker
sudah selesai. Mereka sudah mengajukan
permhonan visa kerja yang baru, namun pihak
Imigrasi Hong Kong tidak mengeluarkan visanya.
Mereka ini ngotot tinggal di Hong Kong karena
alasan persoalan keluarga, ribut dengan suami
atau pacarnya, atau alasan utang piutang
misalnya. Sehingga akhirnya mereka nekat
memilih overstay dan tertangkap serta ujungnya
mengajukan status ‘paperan’. Ini juga ‘gagal pikir’
yang masih ada pada sebagian teman-teman PMI
di Hong Kong.

Pergaulan yang salah
Kasus yang lain, ada diantara sobat PMI yang

mengambil status ‘paperan’ karena godaan dan
percaya omongan teman PMI lain yang sudah
memegang status ‘paperan’. Banyak hal-hal
menggiurkan yang disampaikan oleh PMI
pemegang ‘paperan’ ini yang membuat PMI
tergoda dan akhirnya mengikuti jejaknya.
Penampilan para ‘paperan’ ini biasanya nampak
terlihat ‘wah’ dan penampilan ‘fashion’ yang
milenials yang membuat iri PMI lainnya. Diantara
mereka berfikir, alangkah enaknya status
mereka, pasti fasilitas yang diberikan luar biasa?

Apa paper recognizance atau paperan itu
sebenarnya?

Paper recognizance ini pada dasarnya
adalah penerbitan sebuah ‘kertas’ atau surat
sementara bagi pemohon asylum seeker. Apa itu
asylum seeker? Asylum seeker atau pencari
suaka adalah orang yang dikarenakan oleh
ketakutan yang beralasan akan penganiayaan,
yang disebabkan oleh alasan ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok
sosial dan partai politik tertentu, berada diluar
Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan

Koordinasi dengan Polisi Lokal
HK dalam rangka penyelesaian
kasus narkoba dgn korban salah
seorang pemegang paperan

perlindungan dari Negara tersebut serta ingin tinggal
di negara lain. (Konvensi 1951). Pemerintah Hong
Kong memberikan ‘paper recognizance’ sebagai
sebuah ‘kertas’ sementara sebelum proses peng-
ajuan asylum seeker mereka disetujui oleh UNHCR.
Paper recognizance bukan merupakan visa semen-
tara dan juga bukan merupakan dokumen identitas
yang legal permanen untuk tinggal di Hong Kong.

Hukum Imigrasi Hong Kong
 “A recognizance form (commonly known as

“Form No. 8”) issued under section 36(1) of the Or-
dinance is a proof that the holder is a person, being
a person who is liable to be detained under the Ordi-
nance, has been released on recognizance in lieu of
detention, in such amount with such number of sure-
ties and subject to such conditions as Immigration
Hz may reasonably require or impose. The recogni-
zance form is not an identity document.”

Nah, sudah jelas tentunya penjelasan daripada

ordinansi keimigrasian Hong Kong
tersebut, bahwa pada dasarnya bahwa
pemegang paper sejatinya adalah
‘tahanan’ pemerintah Hong Kong sebagai
tindakan alternatif lain yang diakui karena
yang bersangkutan telah melanggar
keimigrasian HK. Kondisi tersebut
diberikan karena yang bersangkutan
mempunyai hak untuk mengajukan sta-
tus asylum seeker kepada UNHCR dan
kepada mereka diberikan sebuah ‘kertas’
sebagai tanda bagi mereka. Jadi ‘kertas’
tersebut bukan pengganti visa dan juga
bukan ijin dokumen resmi yg bisa
digunakan untuk bekerja atau beraktifitas
bebas lainnya. Pemegang kertas tersebut
dibatasi kegiatannya, tidak boleh bekerja
full atau part time, tidak boleh menjadi vol-
unteer dan hilang sebagian hak sipilnya.

Apa akibatnya?
Pemegang ‘paper’ tidak banyak

mempunyai hak atau keistimewaan apa
apa. Hak tinggal di Hong Kong adalah hak

tinggal sementara dan tinggal ‘semu’. Hak untuk
penerimaan allowance tempat tinggal sangat kecil
dan biasanya sudah diberikan kepada landlord atau
pemilik sewa. Uang transportasi yang diterimapun
hanya sebesar kurang lebih
HKD 200 – HKD 300. Allow-
ance untuk makan dan minum
juga hanya diberikan dalam
bentuk voucher, bukan uang
tunai. Pemegang paper tidak
mempunyai hak bekerja,
pemegang paper juga tidak
bisa merubah statusnya
menjadi resident meskipun
dinikahi orang setempat
misalnya. Pemegang paper
juga tidak bisa menikmati
fasilitas gratis bagi warga
Hong Kong pada umumnya,
berobat misalnya.

Pemegang paper harus mengajukan kepada
pemerintah untuk mendapatkan ijin berobat dulu
apabila sakit dan ingin berobat di fasilitas
Pemerintah, dan waktunya tentu saja tidak singkat.
Bagaimana jika anda sakit mendadak? Apakah
harus menunggu ijin untuk berobat? Lalu dimana
rasa nyamannya?

Tidak lebih dari 1 persen
Dari catatan Pathfinder Hong Kong yang

disampaikan pada program Facebook Live
Streaming Ngopi Instan KJRI beberapa waktu
lalu, hanya 1 persen pemohon asylum seeker di
Hong Kong yang permohonanya disetujui oleh
UNHCR. Biasanya mereka berasal dari negara
konflik seperti Syiria, Venezuela, Afghanistan,
Myanmar dan Sudan Selatan. Itupun dengan
proses penilaian yang sangat ketat dan mereka
yang berhasil bukan diberikan status resident
Hong Kong tapi disalurkan ke negara ketiga yang
mau menerimanya. Tidak ada WNI dengan sta-
tus PMI yang diterima pengajuannya oleh
UNHCR sampai saat ini, kenapa?

Tidak ada PMI yang berhasil
Sampai saat ini, WNI dengan status PMI tidak

ada yang berhasil mendapatkan asylum seeker.
Karena untuk mendapatkan status tersebut ada
beberapa kreteria yang dipersyaratkan, dan
syarat ini sangat tidak mungkin PMI bisa
memenuhi. Pemohon harus orang atau pihak
yang terancam keselamatannya karena konflik
yang disebabkan oleh kondisi politik, ras, agama,
kebangsaan, maupun keanggotaan dalam
kelompok tertentu. Lalu pertanyaanya, apakah
Indonesia adalah negara yang sedang
berkonflik? Apakah PMI terancam kesela-
matannya karena perbedaan ras, agama,
kebangsaan atau masuk dalam kelompok tertentu.
Tentunya tidak! UNHCR akan menolak apabila
pemohon adalah hanya mempunyai alasan migran
ekonomi, karena masalah keluarga, masalah
keuangan, tuntutan criminal di negara asal,
pemutuan kontrak kerja dan hanya ingin
kehidupan yang lebih baik.

PMI dengan status paperan sejatinya seperti berada dalam status
‘abu-abu atau dua area’, yang satu bukan berstatus WNI lagi karena
sudah menyerahkan paspornya kepada pihak lain, dan yang satu lagi
masih bisa berstatus PMI karena permohonan asylum seekernya belum
di setujui. Sobat PMI tentunya tidak lupa bahwa menyerahkan paspor
kepada pihak lain adalah pelanggaran pidana dan bisa dicabut status
kwarganegaraannya.

Dengan kondisi  yang seperti ini, tentunya sangat tidak nyaman bagi
PMI dengan status paperan. Tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar Hong
Kong dan tentunya tidak mempunyai kejelasan masa depan. Apakah
anda mau menggadaikan masa depan anda untuk ketidakpastian? Tentu
saja tidak khan, mari  atur kembali cara pikir dan rencana masa depan
anda. Semoga Tuhan YME selalu memberikan jalan terbaik dan
bimbingan bagi kita. Aamiin.[*]

Bagaimana statusnya?

Tidak Ada Masa Depan,
Bagi Pemegang ‘Paperan’
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CHP Meninjau Situasi HIV Yang Kebanyakan Homo

Hong Kong, BI – Departemen Kesehatan
Hong Kong berbagi tips melawan virus pembawa
covid-19 di era new normal, simak 7 langkah
sehat melawan penularan virus dari orang lain
atau tempat-tempat yang terinfeksi.

1.Memakai Masker
Disiplin mengenakan masker ditempat umum

dan di dalam ruangan sangat disarankan oleh
Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan.

Perhatikan juga cara memakai masker
dengan benar, termasuk melakukan kebersihan
tangan sebelum memakai dan setelah melepas
masker.

2.Praktikkan kebersihan tangan
Bersihkan tangan sesering mungkin,

terutama sebelum menyentuh mulut, hidung atau
mata, setelah menyentuh instalasi umum seperti
pegangan tangan atau gagang pintu, atau bila
tangan terkontaminasi oleh sekret pernapasan

setelah batuk atau bersin.
Cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan

gosok setidaknya selama 20 detik. Kemudian
bilas dengan air dan keringkan dengan handuk
kertas sekali pakai atau handuk bersih. Jika
fasilitas cuci tangan tidak tersedia, atau saat
tangan tidak terlihat kotor, melakukan kebersihan
tangan dengan pembersih tangan berbasis
alkohol 70 hingga 80 persen adalah alternatif
yang efektif.

3. Pertahankan jarak sosial
Lindungi diri dengan menjaga jarak sosial,

menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.
Minimalkan pertemuan dan perjalanan ke luar
rumah. Minimalkan pertemuan makan. Gunakan
peralatan saji. Hindari tempat keramaian.

4. Konsultasi medis lebih awal
Anggota masyarakat disarankan untuk

segera mencari nasihat medis ketika merasa
tidak enak badan (meskipun hanya memiliki

7 Cara Lawan Sebaran Virus Korona

Hong Kong, BI - Sebanyak 505 kasus infeksi
Human Immunodeficiency Virus (HIV) dila-
porkan ke Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan (DH) pada 2020,
menurun 1 orang jika dibandingkan dengan jum-
lah kasus  pada 2019 yang 565.

Meninjau situasi HIV / Acquired Immune De-
ficiency Syndrome (AIDS) terbaru di Hong Kong
pada konferensi pers hari ini (2/3), Penjabat

Konsultan (Program Pencegahan Khusus)
dari CHP, Dr Ho Chi-hin berkata,
“Penularan seksual tetap
menjadi Cara utama penularan
HIV Anggota masyarakat harus
menggunakan kondom secara
konsisten dan benar untuk
mengurangi risiko tertular HIV.

“Meskipun terjadi penurunan

dalam jumlah laporan infeksi HIV dalam
beberapa tahun terakhir jika dibandingkan

dengan puncaknya pada
tahun 2015, epidemi
terkonsentrasi di antara
kelompok rentan,
seperti pria muda yang

berhubungan seks
dengan pria, memerlukan perhatian

berkelanjutan kami.”
Dari 505 kasus HIV yang dilaporkan pada

tahun 2020 yang melibatkan 418 laki-laki dan
87 perempuan, 272 (54 persen) tertular melalui
kontak homoseksual atau biseksual, 137 (27
persen) melalui kontak heteroseksual dan dua

>> BERSAMBUNG KE HLM 16

gejala yang sangat ringan). Departemen
Kesehatan menyediakan pengujian COVID-19
gratis untuk dokter swasta. Klinik rawat jalan
umum juga melanjutkan pendistribusian paket
spesimen tanpa perlu ke dokter.

5. Lindungi orang tua
Pemerintah sangat mengimbau para lansia

untuk sedapat mungkin tinggal di rumah dan
menghindari keluar. Mereka harus
mempertimbangkan untuk meminta keluarga dan
teman-teman mereka membantu tugas sehari-
hari seperti berbelanja kebutuhan pokok.

6.Membuat catatan
Buat catatan harian jadwal Anda, misalnya,

tuliskan nomor plat taksi yang Anda pakai. Anda
juga dapat menggunakan aplikasi seluler
“LeaveHomeSafe” untuk menyimpan catatan
kunjungan Anda. Hal itu untuk mempermudah
pelacakan.

7.Bergabunglah dengan pengujian COVID-
19

Bergabunglah dengan layanan pengujian
COVID-19 untuk publik dan kelompok sasaran.
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Masyarakat Diimbau Waspadai
Formulir Elektronik Program PTSL
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situs web dengan domain selain
domain.go.id.

Ia menegaskan bahwa layanan
elektronik, termasuk pendaftaran sertifikat
tanah hanya diakses melalui domain
atrbpn.go.id.

PTSL merupakan proses pendaf-
taran tanah untuk pertama kali, yang
dilakukan secara serentak dan
meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftarkan di dalam
suatu wilayah desa atau kelurahan atau
nama lainnya yang setingkat dengan
itu.

Melalui program ini, pemerintah
memberikan jaminan kepastian hukum
atau hak atas tanah yang dimiliki masya-
rakat.

Untuk mengurus sertifikat tanah,
masyarakat harus melalui beberapa
proses. Langkah awal yang dapat
dilakukan adalah mengumpulkan

JAKARTA, BI - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
mengimbau masyarakat untuk me-
waspadai pengumpulan data pribadi
(pishing) melalui formulir elektronik
yang mencatut program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya
Nirmawati meminta masyarakat tidak
mengisi formulir elektronik tersebut
jika bukan berasal dari laman atau si-
tus resmi pemerintah.

Sebelumnya, formulir Pendaftaran
Pertanahan dalam rangka PTSL
beredar luas di media sosial, salah

satunya Twitter. Netizen pun dibi-
ngungkan karena dalam format
tersebut masyarakat diharuskan
mengisi identitas diri, seperti nama
lengkap, NIK dan nomor telepon.

“Pastikan layanan elektronik
pertanahan atau tata ruang diakses
melalui domain atrbpn.go.id.,” kata
Yulia saat dihubungi Antara di Jakarta,
Sabtu (27/2).

Yulia menjelaskan bahwa modus
“pishing” yang digunakan pelaku
adalah menyediakan formulir untuk
suatu layanan atau pelaksanaan pro-
gram pemerintah dengan mengum-
pulkan data yang bersifat pribadi
menggunakan formulir online atau

Rencana Pemerintah
Membuat Rupiah Digital

Dinilai Positif

semua dokumen yang diperlukan dalam
mengurus sertifikat tersebut, di
antaranya Kartu Keluarga (KK), KTP,
surat tanah, batas tanah yang telah
disepakati, BPHTB, PPh, dan surat
permohonan.

Sebelumnya, masyarakat harus
memastikan diri masuk ke dalam
kategori peserta yang berhak mengikuti
program sertifikasi tanah gratis.

Penerbitan sertifikat akan dilakukan
apabila telah melalui proses
penyuluhan, pendataan, pengukuran,
sidang panitia, dan pengumuman serta
pengesahan persetujuan sertifikat tanah.
(Antara)

JAKARTA, BI - Langkah
pemerintah melalui Bank In-
donesia (BI) yang berencana
membuat rupiah digital atau
central bank digital currency
sebagai upaya membesarkan
ekosistem digitalisasi di In-
donesia dinilai sebagai hal
positif.

CEO Indodax, platform
trading Bitcoin pertama di In-
donesia, Oscar Darmawan
mengatakan bahwa langkah
tersebut sangat baik, karena bisa
menjadi langkah untuk meningkatkan
dan membesarkan sistem keuangan
digital.

“Jika nanti BI membuat mata uang
digital justru malah baik, karena bisa
ikut membesarkan ekosistem digital.
Prinsipnya, digitalisasi hadir sebagai
solusi atas permasalahan yang
selama ini terjadi. Dalam hal ini,
digitalisasi akan dapat menyem-

purnakan ekosistem finansial,”
ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/2).

Menurut dia, pemerintah mengem-
bangkan sistem keuangan digital
yang dapat dijangkau dengan mudah
dan oleh siapa saja adalah langkah
yang sangat baik. Implementasi ini
akan mengedepankan prinsip
efisiensi, transparan dan keamanan

Petugas melayani warga yang ingin mengurus sertifikat tanah secara
analog di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dumai, di Dumai, Riau,
Kamis (11/2/2021). (ANTARA)

>> BERSAMBUNG KE HLM 09
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Bupati Wonosobo Minta Dikritik
Wartawan agar Tidak Terjerumus Korupsi
WONOSOBO, BI - Bupati Wonoso-

bo Afif Nurhidayat yang baru dilantik
Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Ganjar Pranowo, Jumat (2/26), minta
dikritik wartawan kalau memang me-
nyalahi aturan agar tidak terjerumus
ke lubang korupsi.

Afif Nurhidayat, di Wonosobo,
Sabtu, menyampaikan agar dalam
mengemban amanah sebagai Bupati
diberikan kelancaran, keselamatan
serta dijauhkan dari hal-hal yang
membahayakan.

Bupati Afif mengawali agenda kerja
pada hari kedua masa kerjanya de-
ngan sarapan pagi dan berdiskusi
bersama puluhan jurnalis di Pendapa

Rumah Dinas Bupati
Wonosobo.

Setelah itu, Afif meng-
ajak sejumlah pimpinan
organisasi perangkat
daerah (OPD) untuk
bersama-sama berkun-
jung ke kediaman Ketua
RT 06 dan Ketua RW 15
Kampung Handayani
Lorang, lokasi rumah
dinas bupati masuk ling-

kungan tersebut.
Afif menegaskan dirinya tidak ingin terjerat

kasus korupsi selama memangku jabatan
Bupati.

“Baru saja saya baca berita ada kepala
daerah terkena OTT KPK, langsung mak
tratab,” katanya lagi.

Politisi senior yang lama berkarir sebagai
legislator itu mengaku takut kalau sampai harus
berurusan dengan hal-hal seperti itu, sehingga
ke depan wartawan dimintanya menjalankan
peran secara lugas, termasuk ketika mesti
menyampaikan kritik maupun saran terhadap
pemerintahannya bersama Wakil Bupati
Muhamad Albar.

“Saling menasihati dalam kebaikan dan
kebenaran, saya harapkan bisa terus dijaga,
sehingga pertemuan dengan rekan-rekan
wartawan bisa diagendakan secara lebih rutin,
bisa sebulan sekali, tiga bulan sekali atau
berapa waktu yang lebih tepat, agar slogan
sesarengan mbangun Wonosobo benar-benar
bisa melibatkan seluruh komponen
masyarakat,” katanya pula.

Ia mengaku sangat terbuka terhadap segala
bentuk masukan maupun krit ik yang
disampaikan secara proporsional. (antara)

Bupati Wonosobo Afif
Nurhidayat. (ANTARA)

melaksanakan arahan Menteri Trenggono.
Sejalan dengan itu, Pung Nugroho juga

menyatakan bahwa aktivitas pengawasan oleh
tim patroli PSDKP juga akan semakin
digencarkan. “Kami telah teruskan arahan
pimpinan kepada seluruh armada Kapal
Pengawas Perikanan. Bersama TNI AL dan
aparat terkait lainnya kami akan melaksanakan
tindakan tegas dan terukur termasuk salah
satunya melumpuhkan di tempat bagi
penyelundup melalui jalur laut,” tegasnya.

Selain TNI AL, sinergi juga sudah terjalin
bersama kepolisian. Terbaru, operasi
gabungan PSDKP dan Polri di Pandeglang,
Banten berhasil menangkap pengepul yang
ditengarai sebagai salah satu jaringan

penyelundupan benur.
Dalam operasi gabungan

tersebut, sebanyak
4.153 ekor benur

yang akan
diselun-
d u p k a n
berhasil

diamankan
aparat gabungan.

(Antara)

>> KKP NYATAKAN...DARI HLM 25
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yang potensial untuk dapat dibiayai.
Persyaratan kredit UMKM juga dinilai

ketat, karena adanya ketentuan terkait “risk
management bank” yang berhubungan
dengan permodalan bank.

Oleh karena itu, UMKM perlu mendapat
dukungan peningkatan pembiayaan seperti
alternatif sumber dana selain perbankan.

UMKM juga mendapat pembiayaan oleh
LKBB, khususnya kepada calon debitur
yang masih non “bankable”, serta
peningkatan peran LPDB dalam pembiayaan
melalui koperasi.

“Perlu juga mendorong pemanfaatan
infrastruktur keuangan pendukung untuk
mitigasi risiko pembiayaan UMKM, seperti
skema penjaminan kredit dan ‘credit scor-
ing’,” kata Agus. (Antara)

yang menyebabkan bisnis rumahan
banyak dipilih ibu rumah tangga.

3. Bebas mengatur waktu
Memulai bisnis rumahan, tidak

mengharuskan rutin tiap hari bekerja di
luar rumah layaknya pekerja kantoran. Jadi
bisa menyesuaikan waktu dengan
kepentingan pribadi. Terpenting adalah
usahakan untuk selalu disiplin dalam
membuka dan menutup kegiatan usaha
setiap harinya.

4. Memudahkan pengontrolan usaha
Pemilik usaha bisa secara langsung

memantau jalannya usaha. Mulai dari
proses pra produksi, produksi, hingga
penjualan produk. Kendati demikian, hasil
produksi juga akan lebih maksimal.
[okzone]

1. Menutrisi Kulit
Dr. Deepali Bhardwaj, seorang Dokter Kulit

dari Delhi menjelaskan, “Vitamin E membuat
saraf lebih kuat dan membantu menutrisi kulit
dari dalam. Kapsul Vitamin E capsules yang
ditempelkan ke wajah akan membuat kulit
lembut dan bercahaya.”

2. Mengobati stretch marks
Oleskan minyak vitamin E ke kulit untuk

meningkatkan kadar nutrisi di jaringan kulit.
Untuk mengurangi munculnya tanda-tanda ini,
aplikasikan secara teratur pada area tersebut
dan gosok secara lembut.

3. Mengurangi bekas luka
Minyak vitamin E membantu merege-

nerasi sel kulit baru dan meringankan bintik-
bintik cokelat atau bekas luka yang ditemukan

di wajah.
4. Anti penuaan
Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda

penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata,
oleskan minyak Vitamin E dua hingga tiga kali
seminggu bersama dengan krim harian Anda
untuk hasil terbaik.

“Itu meningkatkan kesehatan kulit, dan
mengurangi tanda-tanda penuaan, “ kata Dr.
Deepali.

5. Sebagai Pelembap
Vitamin E adalah nutrisi yang larut dalam

minyak sehingga lebih berat daripada produk
yang larut dalam air. Ini untuk mengembalikan
kelembapan yang hilang, bekerja paling baik
untuk kulit kering dan rusak,.

Campurkan beberapa tetes minyak vitamin
E dengan losion pelembap malam hari dan
oleskan pada tubuh sebelum tidur.(okzone/DRM)

>> MINYAK VITAMIN...DARI HLM 12

SUKABUMI, BI - 32 orang warga di
Kampung Ciheulang Tonggoh, Desa
Ciheulang, Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi mengalamikeracunan makanan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi
mendirikan Posko Kesehatan di sekitar
lokasi kejadian.

Informasinya, keracunan sendiri ber-
asal dari kegiatan 40 harian meninggalnya
salah seorang warga yang digelar pada
Sabtu (27/2). Pada Minggu (28/2) satu per-
satu warga mulai merasakan efek kera-
cunan.

“Jumlah total 32 orang, sebagian
sudah berangsur sembuh. Dari jumlah
tersebut 3 orang diantaranya sudah berobat
dengan inisiatif sendiri kemudian ada yang
dirujuk ke RSUD R Syamsudin SH Kota
Sukabumi dan ke RSUD Sekarwangi,
Cibadak,” kata Harun Alrasyid, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada
detikcom, Senin (1/3/2021).

Hingga saat ini selain mendapat penanga-
nan medis rumah sakit, korban keracunan juga
mendapat penanganan di Posko Kesehatan

32 Warga Cibadak Sukabumi Keracunan
Makanan, Dinkes Dirikan Posko

Puluhan warga Cibadak Sukabumi keracunan makanan (Foto: Dok warga)

yang didirikan di sekitar
lokasi.

Total hingga hari ini
masih ada 7 orang yang
masih menjalani perawa-
tan di sejumlah rumah
sakit, 6 lainnya di posko.

“Ada 6 orang yang
masih mendapat perawatan
di posko, mereka kita beri-
kan cairan. Kebanyakan
keluhannya mual dan
pusing,” imbuh Harun.

“Kalau dugaan semen-
tara dari makanan 40 harian
dalah seorang warga,
apakah bersumber dari
(bakteri) e-coli atau bakteri
lainnya nanti kita pe-

riksakan. Sampel makanan akan kita kirimkan
ke Labkesda di Provinsi Jawa Barat,” sambung
Harun. (detik)

>> 7 CARA MEMBA...DARI HLM 13 >> KEMENKOP UKM...DARI HLM 25
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Secara silsilah, Nabi Luth merupakan anak
keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama
Haran bin Thareh dalah saudara kandung dari
Ibrahim. Ayah nabi Luth kembar, yang satu
bernama Nahor. Maka secara garis keturunan,
adalah Luth bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin
Suruj bin Ra’u bin Falij bin ‘Abir bin Syalih bin
Arfahsad bin Syam bin Nuh.

Dalam kisahnya, Nabi Luth diperintahkan oleh
Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama
Sadum (Sodom) yang mana masih berada di
kawasan Yordania. Nabi Luth menikah dengan
seorang wanita bernama Wali’ah dan memiliki
dua putri yang bernama Raitsa dan Zaghrata.

Perlu diketahui bahwa Kaum Sodom
merupakan masyarakat yang indentik dengan
kerusakan moral parah. Bahkan Akhlaknya pun
sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai
kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan.

Pencurian dan perampasan harta merupakan
kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi
penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban
penindasan dan perlakuan sewenang-wenang.
Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa
melakukan maksiat, yakni berhubungan seks
dengan lawan jenis. laki-laki dengan laki-laki
alias homoseksual, begitu pun juga dengan
perempuan dengan perempuan yang dikenal
dengan lesbian.

Dan di sinilah dimulai dakwah nabi Luth yang
melegenda itu.

Mengenalkan jalan kebenaran pada Kaum
Sodom

Nabi Luth mengajak mereka beriman dan
beribadah kepada Allah meninggalkan
kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari
perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari
bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan
kepada mereka bahwa Allah-lah yang telah
menciptakan mereka dan alam sekitar mereka.

Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka
yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bahwa Al-
lah akan memberi ganjaran setimpal dengan
amal perbuatan mereka.

Yang berbuat baik dan beramal saleh akan
diberi pahala dan surga di akhirat sedang yang
melakukan perbuatan mungkar akan diberi
balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka
Jahanam.

Nabi Luth berseru kepada mereka agar
meninggalkan adat kebiasaan keji mereka yaitu
melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian.
Luth menyatakan perbuatan itu bertentangan
dengan fitrah dan hati nurani manusia serta
menyalahi hikmah yang terkandung di dalam
penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua
jenis yaitu lelaki dan wanita.

Juga kepada mereka di beri nasihat supaya
menghormati hak milik masing-masing dengan
meninggalkan perbuatan perampasan,
perampokan serta pencurian yang selalu mereka
lakukan di antara sesama mereka dan terutama
kepada musafir yang datang ke Sadum.

Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu

Laknat Allah SWT Pada Kaum Sodom

Usman Bin Affan Copot
Gubernur Kuffah Pemabuk
Washington Post dan Kaiser Family Foun-

dation pernah mengadakan survei terkait
pelecehan seksual dan perkosaan di 500
kampus di Amerika Serikat.

Dari jumlah itu, sebanyak 62 persen
mengatakan mereka mengkonsumsi alkohol
sebelum insiden pelecehan seksual maupun
perkosaan terjadi.

Tak hanya satu, riset yang menunjukkan
korelasi antara konsumsi alkohol dengan
bermacam kejahatan dengan mudah ditemukan
di mesin pencari. Seperti penelitian yang
dilakukan Antonia Abbey dari Wayne State
University yang merangkum sejumlah riset dari
berbagai lembaga di Amerika Serikat.

Simpulnya,  50 persen kekerasan seksual
di AS dapat diasosiasikan dengan konsumsi
alkohol. Secara lebih terperinci, 74 persen
pelaku dan 55 persen korban dalam pengaruh
alkohol saat peristiwa terjadi.

Penelitian tentang KDRT yang dikaitkan
dengan konsumsi alkohol tak hanya di
Amerika. Seperti riset PLOS-Medicine yang
menganalisis ratusan ribu catatan medis dan
data polisi dari Swedia selama 16 tahun.

Hasilnya, para pria yang kecanduan
alkohol atau narkoba enam hingga tujuh kali
lebih berisiko untuk melakukan kekerasan
dalam rumah tangga. Korbannya tentu saja
perempuan dan anak-anak.

Profesor Seena Fazel dari Universitas
Oxford yang memimpin penelitian itu menga-
takan, “Tingkat kekerasan dalam rumah tangga
bisa diturunkan dengan meningkatkan peng-
awasan terhadap orang-orang yang kecanduan
alkohol.”

Maka tepatlah kalau disebutkan khamr
adalah biang kerok dari segala kejahatan.

Islam pun sangat keras
menerapkan hukuman bagi para
peminum khamr. Dari hukuman
cambuk, pengasingan, hingga
dibunuh.

Begitu pun dengan pejabat
yang kedapatan meminum
khamr, seperti yang terjadi pada
masa Khalifah Utsman ibn Affan.

Tersebutlah  sahabat Al
Walid bin Uqbah yang ditu-
gaskan sebagai Gubernur Kuf-
fah. Suatu kali saat mengimami
shalat Subuh, ia melakukan

kesalahan fatal.
Shalat Subuh dilakukannya sebanyak 4

rekaat. Dua rekaat salam, setelah itu ia berdiri
dan shalat 2 rekaat lagi. Ributlah jama’ah.
Mereka bingung, mengapa shalat Subuhnya
jadi 4 rekaat?

Kabar itu dilaporkan pada Khalifah
Utsman. Al Walid bin Uqbah lalu dipanggil ke
Madinah.  Ada yang memberikan kesaksian
kalau melihat Sang Gubernur minum khamr di
malam harinya. Ada juga yang menyebutkan
kalau setelah mengimami shalat, ia muntah
seperti orang mabuk khamr.

Al Walid bin Uqbah lalu dihukum cambuk
yang dilakukan oleh Sa’id ibn al-’As al-Umawi
dan Ali bin Abi Thalib sebagai pengawas pelak-
sanaan hukuman itu.

Tak hanya dihukum cambuk, ia juga
langsung dicopot dari jabatannya. Dalam kitab
“Al-Bidayah wan Nihayah”,  Ibnu Katsir tak
lagi menuliskan kisah sahabat ini. Besar
kemungkinan ia menghabiskan sisa hidupnya
dengan melakukan pertaubatan pada Allah.

Terbayang ya, kalau “sekadar” minum
khamr seorang harus menjalani hukuman
cambuk, dicopot dari jabatannya, namanya
hilang dari sejarah, apatah lagi kalau sampai
membuat kebijakan yang menyebabkan
beredar luasnya khamr? Entah seperti apa
hukuman yang harus diterimanya.

Berjuta-juta data tentang bahaya alkohol
harusnya bisa membuka mata. Tak perlu coba-
coba, apalagi sekadar untuk investasi yang
nilainya tak seberapa dibanding potensial
kerusakan anak bangsa.

Sudah terlalu banyak masalah yang
menimpa negeri ini, janganlah mengundang
datangnya bala dari langit lagi. [republika]

KKKKKISAHISAHISAHISAHISAHINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASIIIII EDISI 235 - MARET 2021 09

akan merugikan mereka sendiri, kerana perbuatan
itu akan menimbulkan kekacauan dan
ketidakamanan di dalam negeri sehingga
masing-masing dari mereka tidak merasa aman
dan tenteram dalam hidupnya.

Namun Kaum Sodom tidak semudah itu
dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan
semaun kegiatan maksiat dan kejahatan.

Kemudian Nabi Luth memohon kepada Al-
lah agar semua kaum Sodom diberi azab
seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti
jalan yang benar dengan menyembah Allah
SWT dan terus melakukan perbuatan keji.[ega/
merdeka]

>> RENCANA PEMERIN...DARI HLM 07

keamanan transaksi.
Oscar Darmawan juga meyakini bahwa

central bank digital currency hadir untuk
meningkatkan literasi keuangan digital,
sehingga Indonesia tidak ketinggalan dengan
negara lain di bidang mata uang digital.

Dalam penerapannya nanti, lanjutnya,
pemerintah Indonesia juga bisa memper-
timbangkan mengadopsi sistem blockchain,
apalagi sistem ini diyakini dapat menjadi solusi
yang lebih efisien, lebih transparan dan lebih
aman, sebagaimana keunggulan yang
dihadirkan sistem itu.

Sebelumnya BI menyatakan bahwa cen-
tral bank digital currency diciptakan juga dan
menyatakan Bitcoin dan kripto bukan sebagai
alat pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu
BI hanya menggunakan Rupiah sebagai alat
pembayaran.

Menanggapi hal ini, Oscar sepakat dan
menjelaskan bahwa Indodax menghadirkan
Bitcoin dan kripto lain sebagai komoditas untuk
masyarakat Indonesia, artinya, Bitcoin dan aset
kripto bisa dimiliki, disimpan kemudian dijual
saat harga sudah tinggi, atau layaknya sebuah
aset investasi.

“Bitcoin bukan alat pembayaran di Indo-
nesia. Kami setuju dengan hal itu. Tetapi,
Bitcoin dan kripto kami hadirkan sebagai aset
atau komoditas untuk investasi atau trading,

dan adanya rupiah digital ini justru akan
mempermudah para trader kripto untuk
bertransaksi karena sama-sama digital,”
katanya melalui keterangan tertulis.

Bitcoin dan aset kripto serta pengem-
bangnya sudah mendapatkan legalitas dari
pemerintah Indonesia, lanjutnya, semua itu
diatur oleh Kementerian Perdagangan
beserta BAPPEBTI sehingga, memiliki
Bitcoin dan kripto bukanlah hal yang melang-
gar hukum.

Dia mengatakan, Bitcoin dan aset kripto
tentu berbeda dengan fungsi mata uang digi-
tal yang akan dikeluarkan BI. Secara funda-
mental dan utilitas atau kegunaan, digital cur-
rency yang akan dikeluarkan nanti juga
berbeda dengan kripto.

Dia menambahkan, kebijakan pembuatan
mata uang digital tersebut tidak akan
mengganggu lini bisnis dari pengembang atau
developer Bitcoin, seperti Indodax.[*]
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Jakarta, BI – Hasil penelitian
terbaru penggunaan masker dobel
bisa mencegah penularan COVID-19
lebih efektif daripada penggunaan
satu masker saja, meskipun masker
yang digunakan sudah masker
bedah.

Dalam penelitian ini disebutkan
bahwa masker bedah dapat
menghalangi partikel udara yang
berpotensi menularkan virus Corona
sebanyak 84,3%. Namun, ketika
didobel dengan masker kain,
perlindungannya bisa meningkat
hingga 96,4%.

Hal ini karena masker bedah
biasanya terpasang longgar dan
masih menyisakan celah di atas
hidung dan di pipi. Akibatnya, masih
ada partikel udara maupun droplet
yang bisa masuk dari celah ini. Selain itu, masker
bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah
hidung.

Berbeda dengan masker bedah, masker kain
umumnya dapat diatur kekencangannya dan pas
dipakai di wajah. Oleh karena itu, kombinasi antara
masker bedah dan masker kain bisa memberikan
perlindungan yang lebih baik.

Cara Menggunakan Masker Dobel yang
Benar

Penggunaan masker dobel juga harus
dilakukan dengan cara yang benar agar bisa
bekerja secara efektif. Berikut adalah cara pakai
masker dobel yang benar:

Gunakan masker bedah sebagai lapisan
pertama.

Pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian
atas masker bedah ditekan ke arah wajah,
sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung
Anda.

Lapisi masker bedah dengan masker kain
yang terdiri dari 3 lapis kain. Pakailah masker
kain yang ukurannya pas.

Pastikan tali atau karet masker kain dikaitkan
dengan baik pada telinga atau diikat di bagian
belakang kepala.

Coba hembuskan napas dan rasakan apakah
masih ada udara yang mengalir dari sisi atas dan

sisi samping masker. Bila masih ada,
atur kembali posisi dan kekencangan
masker.

Pastikan Anda tetap bisa
bernapas dengan nyaman dan tidak
merasa pusing atau berkunang-
kunang karena pemakaian masker
dobel ini.

Layaknya penggunaan masker
dengan cara biasa, masker bedah
tetap harus dibuang setelah sekali
pakai, meski ditutupi oleh masker
kain. Sementara itu, masker kain
masih bisa digunakan kembali, tapi
harus dicuci terlebih dahulu sampai
bersih.

Penting untuk diingat, masker
dobel yang disarankan di sini
hanyalah kombinasi dari masker
bedah dan masker kain. Jangan

melapisi masker bedah dengan masker bedah
lainnya, karena ini tidak akan memberikan
perlindungan yang lebih baik.

Selain itu, tidak semua jenis masker dapat
dirangkap, contohnya masker KN95. Masker jenis
ini sudah memiliki kemampuan menyaring udara
yang tinggi sehingga tidak perlu dilapisi dengan
masker jenis lain.

Sementara untuk anak-anak, pemakaian
masker dobel tidak direkomendasikan karena
dapat membuat anak sulit bernapas.

Cara Lain untuk Membuat Masker Lebih Efektif
Jika merasa tidak nyaman memakai masker

Psikologi: Dampak Anak Kurang Perhatian Orang Tua
Jakarta, BI - Seiring bertambahnya usia, anak

akan semakin pintar dan mandiri. Sebagian or-
ang tua menganggap bahwa anak mereka sudah
bisa dilepas sendiri melakukan hal yang
disukainya atau bermain seorang diri, sehingga
rasanya tidak masalah bila mereka
menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja
atau me time.

Sebenarnya, anggapan tersebut keliru.
Berapa pun usia anak, perhatian dan kasih
sayang dari orang tua sangat ia butuhkan dan
berperan penting untuk menunjang proses
tumbuh kembangnya.

Dampak yang Timbul Bila Anak Kurang
Perhatian Orang Tua antara lain:

1. Krisis percaya diri
Salah satu dampak kurangnya perhatian

orang tua kepada anak adalah anak jadi
mengalami krisis kepercayaan diri dan
menganggap dirinya kurang berharga
dibandingkan teman-temannya yang lain.

Kondisi ini bisa dialami anak bila Bunda
dan Ayah kurang meluangkan waktu
bersamanya, tidak memberikan apresiasi
terhadap hal positif yang telah diraihnya, dan
kurang mengetahui kemampuan atau
pencapaiannya.

Akibatnya, anak akan merasa tidak diakui,
tidak dicintai, dan tidak diperhatikan. Hal ini
dapat membuatnya rendah diri atau minder saat
ingin melakukan sesuatu, khususnya di depan
orang banyak.

2. Gangguan mental
Anak yang kurang perhatian dari or-
ang tua biasanya memiliki kadar sero-

tonin yang lebih rendah. Padahal, serotonin
adalah hormon yang dibutuhkan untuk
memperbaiki suasana hati.

Selain itu, anak juga jadi lebih mudah marah
dan tertekan karena kadar hormon kortisolnya
cenderung meningkat. Pada akhirnya, kedua
kondisi ini membuat anak lebih berisiko
mengalami gangguan mental, seperti stres,
gangguan kecemasan, hingga depresi.

3. Tidak terjalin emotional bonding antara
anak dengan orang tua

Meluangkan waktu untuk anak atau
melakukan family time tidak cukup hanya
dengan menemaninya bermain dan belajar.
Diperlukan juga adanya perhatian, komunikasi,
atau sikap yang bisa mempererat emotional
bonding antara anak dan orang tua. Ini sangat
penting untuk perkembangan emosional, sosial,
dan kognitif anak.

Jika orang tua kurang memperhatikan anak,
bukannya tidak mungkin hubungan anak dengan
orang tua menjadi renggang. Anak bisa
mengalami kesulitan untuk dekat dengan orang
tuanya, mencurahkan isi hatinya, atau
menceritakan kejadian yang ia alami sehari-hari.

Menggunakan Masker Dobel
Cegah COVID-19
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dobel, Anda bisa mengakali masker bedah supaya
terpasang lebih pas ke wajah. Caranya adalah
sebagai berikut:

-Lipat masker bedah menjadi dua bagian,
sehingga bagian atas dan bawah bertemu.

- Ikat tali pengait masker di sisi kiri dan kanan
hingga membentuk simpul di dekat masker.

- Lipat sudut-sudut masker ke bagian dalam.
- Kenakan masker, lalu tekan kawat agar

mengikuti bentuk hidung sehingga tidak ada celah
antara masker dengan wajah.

-Cara lainnya adalah menggunakan mask fit-
ter atau mask braces pada bagian luar masker
bedah untuk menyangga dan menekan masker
sehingga tidak ada celah antara wajah dan masker.

Penggunaan masker dobel bisa lebih
melindungi Anda dari paparan virus Corona.
Namun, jangan lupa bahwa ini hanyalah salah
satu dari cara-cara yang perlu dilakukan untuk
mencegah COVID-19.

Sebab menerapkan physical distancing juga
sangat penting, yaitu menghindari kerumunan,
rajin mencuci tangan, dan mendapatkan vaksin
COVID-19 untuk melindungi diri dari paparan
virus.[bi/allodokter]

>> BERSAMBUNG KE HLM  20

Jakarta, BI - Ahli nutrisi asal India Pooja
Makhija menjelaskan bahwa mengonsumsi
jenis makanan tertentu dapat meningkatkan
kewaspadaan, meningkatkan retensi memori,
dan dapat tingkatkan tingkat energi. Sehingga
akhirnya, Anda bisa menjalani ujian dengan
lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Mengutip dari Times of India, Jumat (25/2),
jenis makanan yang harus dikonsumsi adalah
sayur-sayuran berdaun hijau yang memiliki
manfaat untuk kesehatan mata dan otak. Sayur-
sayuran hijau diketahui mengandung zat besi
dalam jumlah tinggi yang dapat membantu
tingkatkan kadar hemoglobin yang bisa bantu
tingkatkan kewaspadaan. Berikutnya lebih
banyak mengonsumsi protein. Protein adalah
satu dari tiga makronutrien terpenting yang
dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk
dibawa ke beberapa fungsi internal.

Protein juga bekerja sebagai blok
pembangun sel yang bahkan dapat membantu
meningkatkan memori otak, sehingga lebih bisa
meningkatkan kemampuan untuk memer-
hatikan dan meningkatkan level energi.
Hitungannya, per orang harus mengonsumsi
0,8 gram protein per kilogram berat badannya.

Terakhir, Pooja Makhija menyarankan
untuk sangat menghindari makanan manis yang
mengandung banyak gula.

Makanan dengan kandungan gula tinggi,
seperti kue-kue dan cokelat memang bisa
memberikan energi pada tubuh dalam waktu
singkat. Tapi tidak lama kemudian, setelah itu
langsung menyebabkan penurunan energi yang
akhirnya membuat tubuh mudah capek dan otak
menjadi mudah lupa. [bi]

Makanan Untuk
Tingkatkan

Kemampuan Otak



Pada tahun 2020 kemarin motif tie-dye
menjamur di mana-mana, kini yang diramalkan

siap untuk menggantikannya adalah motif catur
yang tak kalah seru.

Berbeda dengan tie-dye yang
cenderung penuh warna, motif catur

bisa dibilang masih aman dise-
suaikan dengan berbagai

macam karakter si pemakai.
Misal kamu orang yang
nggak peduli banget sama

“fashion” dan selalu tampak
serius, moti f  catur bisa

memberikan poin menarik yang
anti-boring.

Untuk menguatkan alasan kenapa
pakaian-pakaian motif catur bisa jadi inves-
tasi berikutnya, yuk simak di bawah ini

1. Nggak Umum
Motif catur memang masuk ke dalam

golongan motif kotak-kotak. Tapi
berbeda dengan para sepupunya, sebut
saja gingham dan plaid yang lebih
preppy, motif catur punya karakter
yang santai. Motifnya yang nggak
umum siap membuatmu jadi

sorotan.

2. Vacation Nostalgia
Motif catur punya daya tarik vintage yang

bisa kamu twist jadi sangat kekinian. Coba deh
kalau kamu memang belum berani menjadi or-
ang pertama yang memakai motif catur di
tengah grup, tengok para selebgram yang sudah
mulai memakainya, dan tiru OOTD mereka.

Pakaian dengan motif catur juga
menjadi pakaian esensi liburan yang
cute untuk diabadikan.

3. Glamor Klasik
Kesan vintage dari motif catur

memang beken di era 90-an, tapi
motif ini tampil sebagai sesuatu yang
glamor di era 50-an dan 60-an

Motif Catur Akan Gantikan Tie-Dye di 2021
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(berdasarkan pengamatan pada sampul
majalah Vogue). Nah kenapa nggak baju pesta
kamu kini berubah jadi penuh motif catur? Ini
momen untuk kamu tampil beda.

4. Lebih Versatile
Sama dengan karakter motif garis, motif

catur sangat versatile alias bisa kamu
kombinasikan dengan warna, motif hingga
tekstur pakaian lainnya.

Mau tampil aman namun tetap statement,
kenakan satu item motif catur pada total look.
Atau mau lebih fun, coba pilih motif catur

berwarna dan
lakukan tabrak
warna.

Mau lebih
unik? atas-bawah
motif catur juga
oke.

5. Avant-basic
Sebagai solusi

buat pemula yang
ingin mencoba
membeli pakaian
dengan motif catur,
coba pilih jaket deh
dan lihat efeknya.
Keren dikenakan
saat online meet-
ing atau mau
sekedar membe-
rikan kesan fresh
pada feed IG
kamu.[*]
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Jakarta, BI - Dilansir dari beberapa sumber,
ada sejumlah bahan alami yang kamu gunakan
untuk mengatasi daki yang menghitam. Apa saja?

1. Kulit jeruk
Tekstur kulit jeruk yang kasar akan membantu

daki mengelupas dari permukaan kulit. Selain itu,
vitamin C yang terkandung di dalamnya juga
membantu mencerahkan kulit. Gosokkan kulit
jeruk ke kulit tubuh, lalu bilas dengan air hangat.

2. Air beras
Jangan buang air cucian berasmu. Bisa kamu

gunakan untuk mengeksfoliasi kulit yang penuh

5 Cara Menghilangkan Daki di Leher
dengan daki. Pijat area kulit tempat daki
menempel dengan air beras selama 10 menit
sebelum mandi. Setelah itu bilas hingga bersih.

3. Scrub kopi
Kopi menjadi bahan alami yang bisa

dimanfaatkan untuk mengelupas daki. Ambil
beberapa sendok kopi dan seduh dengan air
hangat. Campur ampasnya dengan minyak kelapa
dan gosok dengan gerakan melingkar. Diamkan
selama 10 menit dan bersihkan tubuh dengan
sabun.

4. Susu dan garam

Perpaduan susu dan garam ternyata cukup
efektif untuk melunturkan daki yang menempel.
Caranya, campurkan susu denagn garam hingga
menjadi pasta kental. Rendam bola kapas pada
pasta susu dan oleskan ke area yang memiliki
daki. Diamkan selama 10 menit lalu bilas dengan
air hangat.

5. Minyak esensial
Jika kamu memiliki hobi mengoleksi minyak

esensial, jangan hanya digunakan untuk
campuran diffuser saja. Bisa kamu gunakan untuk
melunturkan daki yang menghitam. Kombinaikan
beberapa jenis minyak esensial untuk pemijatan.

Seperti lavender, cinnamon, dan lemon oil.
Gunakan campuran minyak ini untuk memijat area
yang memiliki daki. Minyak ini akan melunakkan
dakit sehingga lebih mudah terkelupas.[*]

Jakarta, BI - Gurah vagina adalah metode
perawatan untuk membersihkan organ intim pe-
rempuan, jenis perawatan ini termasuk perawatan
tradisional yang turun temurun karena dipercaya
mampu mengatasi masalah organ intim, termasuk
bau tidak sedap, infeksi, hingga keputihan.

Lantas, apakah metode ini benar-benar aman
untuk dilakukan, mari kita mengenal manfaat dan
efek samping ?

Praktik gurah vagina juga sering disebut
dengan ratus vagina atau v-steaming dan sudah
mulai banyak diaplikasikan di beberapa negara.

Pada 2021, World Health Organization
(WHO) mencatat bahwa praktik gurah vagina ini
banyak dilakukan oleh perempuan di negara Asia
Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand. Bia-
sanya, para perempuan melakukan gurah vagina
setelah mereka melahirkan guna mengembalikan
kondisi organ intim.

Walaupun belum ada studi terkait medis

Mengenal Gurah Vagina
mengenai metode ini, gurah vagina
dipercaya mampu memberikan
kenyamanan pada organ intim.
Bukan hanya itu, gurah vagina di-
klaim bisa meningkatkan kesubu-
ran perempuan.

Praktik ini pun semakin ber-
kembang di negara barat semenjak
banyak selebriti yang ikut men-
cobanya.

Praktik gurah vagina biasanya
dilakukan di ruangan uap tertutup.
Dalam prosesnya, perempuan
akan duduk di atas tempat duduk
berlubang. Di bagian bawah tempat
duduk tersebut terdapat panci
berisikan air panas yang mengan-

dung berbagai macam ramuan herbal.
Tumbuhan herbal yang biasa digunakan

dalam gurah vagina antara lain: Daun baru cina
(mugwort), artemisia,kamomil,calendula,selasih
(basil), oregano, kunyit, temulawak, pala, kayu
secang dan akar wangi.

Proses gurah biasanya dilakukan antara 20–
60 menit dan akan dihentikan saat air tempat ramu-
an herbal tersebut tidak lagi mengeluarkan uap.

Manfaat gurah vagina
Banyak orang percaya, gurah vagina ini

menyimpan banyak manfaat untuk mereka yang
melakukannya. Hal ini lantaran ramuan herbal yang
digunakan selama proses berlangsung juga
berguna untuk tubuh, bukan hanya miss-V saja.

Manfaat yang ditawarkan dari gurah vagina
antra lain: meringankan sakit menstruasi, infeksi,
keputihan, meredakan stres hingga tingkatkan
kesuburan wanita.

Dalam beberapa kasus, praktik pengobatan
tradisional ini memberikan efek yang baik untuk
kesehatan karena mampu melancarkan aliran
darah ke vagina.

Apakah gurah vagina aman untuk dilakukan?
Hal terpenting yang perlu diperhatikan sebe-

lum melakukannya adalah memastikan seberapa
panas uap yang akan dipakai. Pasalnya, vagina
merupakan organ tubuh perempuan yang sangat
sensitif.

Membiarkan bagian tersebut terkena panas
berlebihan dapat berisiko membuat jaringan di

vagina terbakar dan rusak.
Bukan hanya itu, cara tradisional ini juga akan

membuat vagina lebih lembap. Tentunya gurah
vagina akan meningkatkan risiko terkena infeksi
jamur dan bakteri yang mengganggu kesehatan
area intim perempuan.

Faktor kebersihan dari seluruh alat yang
digunakan juga perlu diperhatikan. Pilih tempat
melakukan gurah vagina yang sudah terpercaya
dalam aspek kebersihan.

Tidak ada salahnya juga menanyakan tentang
alat-alat yang akan digunakan, mulai dari
seberapa sering digunakan, kapan terakhir kali
mengganti alat, hingga cara membersihkan alat-
alat yang digunakan.

Untuk Anda yang sedang hamil, sebaiknya
tunda dulu melakukan praktik gurah vagina. Uap
panas diyakini bisa mengganggu kesehatan dan
perkembangan janin.[*]

Jakarta, BI - Minyak vitamin E terkenal sangat
bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan.
Sebab minyak ini memiliki nutrisi dan antioksidan
yang meremajakan kulit serta memberikan
keajaiban lainnya pada kulit.

Menurut National Institutes of Health Office of
Dietary Supplements, vitamin E membantu
menetralkan radikal bebas yang merusak sel dan
berkontribusi pada penyakit kardiovaskular,
seperti kanker dan penyakit lainnya. >> BERSAMBUNG KE HLM 08

Minyak Vitamin E Untuk
Obati Stretch Marks

Dr. Manoj K. Ahuja mengatakan, “Minyak vi-
tamin E adalah antioksidan kuat yang larut dalam
lemak yang dapat meremajakan kulit dan kese-
hatan secara keseluruhan. Anda bisa mengoles-
kannya di kulit atau menelannya dalam kapsul.”

Beberapa manfaat mengoleskan vitamin E
pada kulit, antara lain:

Atasi Iritasi Karena
Pembalut Wanita

Jakarta, BI - Berikut ini beberapa cara mengatasi sekali-
gus mencegah terjadinya iritasi pada vagina akibat
penggunaan pembalut.

1. Gunakan salep antiseptik
Untuk mengatasi iritasi pembalut, Anda bisa meng-

oleskan salep antispetik di area sekitar vagina. Ulangi peng-
gunaan setiap Anda mengganti pembalut.

Pastikan Anda benar-benar mengikuti instruksi yang
tertera di kemasan dengan baik dan jangan berlebihan saat
menggunakannya. Jika setelah dioles muncul reaksi yang
tidak diinginkan seperti rasa gatal, segera hentikan
pemakaian.

2. Kompres hangat
Kompres hangat akan membantu meredakan rasa gatal

dan perih akibat iritasi pembalut. Selain itu, cara ini juga
akan membantu menghilangkan ruam kemerahan akibat kon-
disi ini.

Gunakan handuk atau kain berbahan lembut untuk
membuat kompres dan jangan gunakan air yang terlalu panas.

3. Kompres dingin
Kompres es atau air dingin juga bisa membantu

meredakan gatal dan nyeri. Ini
adalah cara yang lebih aman
dibanding menggaruknya karena
bisa membuat iritasi menjadi lebih
parah.

4. Rutin mengganti pembalut
Jarang mengganti pembalut

akan membuatnya menjadi sarang
bakteri, membuat area vagina
lembap, dan meningkatkan risiko
iritasi. Sehingga, Anda perlu
menggantinya secara rutin,
setidaknya setiap 4 jam sekali.

5. Gunakan pakaian yang
longgar

Memakai pakaian atau lebih
tepatnya celana yang ketat saat
sedang menstruasi akan membuat
gesekan antara kulit dan pembalut
semakin keras. Area vagina juga
akan jadi lebih mudah berkeringat,
sehingga lembap dan panas.

Semua hal itu adalah
penyebab iritasi pembalut yang
perlu dihindari. Kebiasaan terse-
but juga bisa menghambat pe-
nyembuhan iritasi yang sedang
berlangsung.

6. Jaga area vagina tetap
kering

Menjaga area vagina tetap
kering saat sedang mengalami
iritasi pembalut adalah hal yang
perlu dilakukan. Anda bisa mela-
kukannya dengan menggunakan
bedak bayi di area yang sering
bergesekan dengan vagina.
Taburkan bedak setiap mengganti
pembalut.[sehatQ]
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7 Cara Membaca Pasar saat Rencanakan Bisnis
JAKARTA, BI - Bagian analisis

pasar dari rencana bisnis akan
muncul setelah produk atau layanan
telah ditentukan dan harus mem-
berikan gambaran rinci tentang
industri yang dituju.

Analisi pasar perlu dibuat jika
ingin menjual produk atau layanan
yang akan ditawarkan, termasuk
statistik untuk mendukung klaim
usaha tersebut.

Dilansir dari The Balance Small
Busines, Jakarta (28/2) secara
umum, bagian analisis pasar harus
mencakup informasi tentang
industri, target pasar, pesaing, dan
bagaimana cara untuk membuat
tempat untuk produk dan layanan
sendiri. Data ekstensif untuk bagian
ini harus ditambahkan di akhir rencana bisnis
sebagai lampiran, dengan hanya statistik paling
penting yang disertakan di bagian analisis pasar
itu sendiri. Oleh sebab itu membuat analisis perlu
dilakukan agar keberlangsungan bisnis di pasaran
bisa berjalan lancar. Berikut ini telah Okezone
rangkum 7 cara membuat analisis pasar yang bisa
membantu menargetkan bisnis yang akan
dijalankan.

1. Gunakan Internet
Karena sebagian besar bagian analisis pasar

bergantung pada data mentah, Internet adalah
tempat yang tepat untuk memulai. Data demografis
dapat dikumpulkan dari serangkaian pencarian
untuk mengungkap informasi tentang pesaing
bisnis, dan dapat melakukan sebagian dari riset
pasar secara online.

2. Jadilah Pelanggan
Salah satu cara paling efektif untuk

mengukur peluang di antara target pasar adalah
dengan melihat produk dan layanan melalui
mata pembeli.

Data yang dilihat, misalnya apa
masalah yang perlu diselesaikan?
Bagaimana kompetisi memecahkan
masalah itu? Bagaimana Anda akan
menyelesaikan masalah dengan lebih
baik atau berbeda?

3. Langsung ke Pengejaran
Akan bermanfaat bagi audiens ren-

cana bisnis jika memasukkan ringkasan
bagian analisis pasar sebelum menye-
lami detailnya. Ini memberi pembaca
gambaran tentang apa yang akan datang
dan membantu mereka memahami de-
tail terpenting dengan cepat.

4. Lakukan Riset Pasar Secara
Menyeluruh

Luangkan waktu yang selama fase
eksplorasi awal untuk meneliti pasar dan
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.
Kirim survei, lakukan grup fokus, dan mintalah
umpan balik saat memiliki kesempatan.
Kemudian gunakan data yang dikumpulkan
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sebagai bahan pendukung untuk analisis pasar.

5. Gunakan Alat Bantu Visual
Informasi yang disertai oleh angka, seperti

statistik dan metrik yang disertakan dalam analisis
pasar, biasanya lebih mudah dipahami saat
disajikan secara visual. Gunakan bagan dan grafik
untuk mengilustrasikan angka paling penting.

6. Ringkas dan Sertakan Data
Dalam banyak kasus, mereka yang membaca

rencana bisnis sudah memiliki pemahaman
tentang pasar. Sertakan data dan hasil terpenting
di bagian analisis pasar dan pindahkan
dokumentasi dan statistik pendukung ke lampiran.

7. Kaitannya Kembali dengan Bisnis Anda
Semua statistik dan data yang dimasukkan ke

analisis pasar harus dikaitkan kembali dengan
perusahaan dan produk serta layanan yang
ditawarkan. Saat uraikan kebutuhan pasar sasaran,

fokus dan posisikan diri sendiri
secara unik bagaimana cara untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.[*]

4 Keuntungan Bisnis Rumahan
1. Tidak memerlukan modal besar
Menjalankan bisnis dari rumah menjadi

salah satu cara untuk menekan modal usaha
dan biaya produksi. Dapat memanfaatkan rumah
sebagai sarana dan prasarana usaha.

Misalnya menjadikan teras rumah sebagai

lokasi usaha, dan memakai perabot rumah tangga
sebagai peralatan usaha. Serta bisa
memanfaatkan anggota keluarga sebagai tenaga
kerja.

2. Memudahkan pelaku usaha membagi
waktu

Hal ini menjadikan
pelaku usaha bisa tetap
mengawasi keluarga di
sela-sela waktu menja-
lankan bisnis. Bisnis
rumahan lancar, keluarga
juga tidak terabaikan. Inilah

>> BERSAMBUNG KE HLM 08
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DH Terima Laporan Buruk Terkait Vaksinasi COVID-19
Hong Kong, BI - Departemen Kesehatan (DH)

pada tanggal 2 Maret 2021 menerima laporan
dari Otoritas Rumah Sakit (HA) terkait dugaan
kejadian buruk dan serius setelah vaksinasi
COVID-19.

Kasus tersebut melibatkan seorang pria
berusia 63 tahun yang menerima vaksinasi
COVID-19 di Pusat Vaksinasi Kwun Chung
Sports Centre Community yang beralamat di
Jordan pada 26 Februari.

Laporan tersebut menyampaikan kondisi
pria tersebut diatas setelah divaksin, Ia
mengalami sesak napas pada 28 Februari dan
mendatangi Rumah Sakit Queen Elizabeth untuk
perawatan namun kejadiannya malah meninggal
dunia di hari yang sama.

DH segera menghubungi HA setelah
pemberitahuan untuk mendapatkan informasi
lebih lanjut tentang insiden tersebut untuk
melakukan investigasi dan evaluasi.

(0,4 persen) melalui suntikan narkoba.
Rute penularan dari 94 kasus yang tersisa

belum ditentukan karena informasi yang tidak
lengkap pada saat pemberitahuan.

Dr Ho berkata, “HIV adalah
penyebab AIDS dan, tanpa
pengobatan, sekitar setengah
dari orang yang terinfeksi HIV
akan berkembang menjadi AIDS
dalam 10 tahun.

Sebaliknya, pengobatan HIV dini
dengan obat antiretroviral membantu

mencegah AIDS dan komplikasinya. mening-
katkan kualitas hidup dan memperpanjang
kelangsungan hidup mereka yang terinfeksi.

“Anggota masyarakat dengan riwayat
seks tidak aman harus melakukan tes

antibodi HIV lebih awal. Mereka dapat
menghubungi Hotline
AIDS DH (2780 2211)
untuk tes HIV gratis,
tanpa nama dan
rahasia. Orang HIV-

positif harus segera
mencari perawatan spesialis. mungkin.”[i/
hcp]
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Hingga berita ini diturunkan apakah
penyebab kematian tersebut ada hubungannya
dengan vaksin atau tidaknya belum dapat
dipastikan.

Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,
DH akan menyerahkan kasus tersebut kepada
Komite Ahli Penilaian Kejadian Klinis Pasca
Imunisasi COVID-19 untuk melakukan
penilaian dan akan segera dirilis ke publik.
[bi/chp]

Departemen Kesehatan HK Selidiki Kasus Keracunan

>> CHP MENINJAU SITUASI...DARI HLM 05

Polisi Hong Kong Kembali
Tangkap Penghisap Kokain

Hong Kong, BI –  Polisi Hong Kong kembali
menyita kokain crack, jenis narkoba terlezat
yang bisa membunuh orang yang mengkon-
sumsinya dalam waktu sekejab senilai HK $
300.000 (US $ 38.600).  .

Penangkapan pria pemilik kokain crack
tersebut dilakukan karena ia mengemudi di
bawah pengaruh obat-obatan setelah adegan
pengejaran sejauh 6 kilometer di kawasan New

Ter r i t o r i es
rabu pada dini
hari [3/3].

Pengejaran dimulai kisaran pukul 12.30,
ketika petugas lalu lintas melihat kendaraan
Honda berjalan di sepanjang Jalan Raya Yuen
Long dekat To Yuen Wai di Tuen Mun tanpa
lampu plat nomor dibelakangnya yang aktif
menyala.

Ketika petugas mendekat dan mencegat
mobil, pengemudi mengabaikan perintah petu-
gas untuk menepi, melainkan malah melaju
pergi dengan kecepatan yang tinggi, demikian
kata salah satu pasukan polisi lalu lintas yang
terlibat penangkapan pemilik kokain tersebut
diatas.

Saat ini pria diatas sedang ditahan untuk
kelanjutan kasus hukumnya. [bi/scmp]

Hong Kong, BI -  Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
sejak tanggal 2 maret 2021 menyelidiki adanya dua kelompok
kasus yang diduga keracunan makanan.

 Kelompok pertama melibatkan dua wanita berusia 31
dan 35 tahun, yang mengalami sakit perut, diare dan muntah
sekitar 17 hingga 35 jam setelah makan malam di sebuah
restoran di Distrik Yau Tsim Mong pada 26 Februari.

Kelompok lainnya melibatkan dua pria dan seorang
wanita berusia 44 hingga 47 tahun, yang mengalami gejala
serupa sekitar 26 hingga 38 jam setelah makan malam di
restoran yang sama pada 27 Februari.

Empat dari orang yang sakit hanya memerlukan obat
jalan dan nasihat medis,tidak perlu  rawat inap sebab dalam
kondisi stabil.

Untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui
makanan, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga
kebersihan pribadi, makanan dan lingkungan.

Saat makan di luar hendaknya memperhatikan saran-

saran berikut:
 • Hanya makan di restoran yang terpercaya. dan berijin.
• Hindari makan makanan laut mentah.
• Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih hidangan

dingin, termasuk sashimi, sushi, dan tiram mentah di
prasmanan.

• Pastikan makanan benar-benar matang sebelum makan
selama hot pot atau hidangan barbekyu.

• Pisahkan antara makanan mentah, perhatikan dengan
hati - hati  selama proses memasak.

• Gunakan dua set sumpit dan peralatan untuk
memisahkan antara makanan mentah dan matang.

• Jangan percayam pedagang makanan ilegal.
• Minumlah air matang
• Jangan mencoba menggunakan garam, cuka,

anggur dan wasabi untuk membunuh bakteri karena tidak
efektif.

• Selalu cuci tangan sebelum makan dan setelah ke
toilet.[*]
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Hong Kong Miliki Waktu Karantina Terlama Di Dunia

Pria Lansia
Ditangkap

Karena Cabuti
Bulu Merpati

Hong Kong, BI – Polisi keamanan nasional
Hong Kong telah menangkap Stephen Ting Ka-yu
, mantan Eksekutif Next Digi-
tal, penerbit surat kabar pro-
demokrasi Apple Daily, atas
dugaan penipuan.

Surat kabar tersebut didi-
rikan oleh Jimmy Lai, yang
saat ini sedang menghadapi
dakwaan hukum keamanan.

Stephen Ting Ka-yu, 61,
ditangkap pada Selasa [2/3]
di Central, setelah diselidiki
oleh departemen keamanan
nasional kepolisian. Menurut
keterangan Polisi saat ini Ting sedangsedang
ditahan.

Sebelum mengundurkn diri Ting adalah
seorang eksekutif puncak di perusahaan terkait
selama 18 tahun hingga akhir 2015. Ting menjabat
sebagai kepala operasional dan keuangan Next
Digital.

Sebelumnya, pada agustus 2020 Polisi
keamanan nasional juga pernah menggerebek
markas Apple Daily. Dalam penggerebekan
terseut setidaknya ada sepuluh orang ditangkap,
pendiri perusahaan Lai, dua putranya, dan
beberapa eksekutif senior atas dugaan
persekongkolan untuk melakukan penipuan dan
kolusi dengan pasukan asing - pelanggaran baru
di bawah undang-undang keamanan yang
diberlakukan oleh Beijing sebulan sebelumnya,
yakni bulan juli 2021.[bi].
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Hong Kong, BI - Karantina hotel selama 21 hari di
Hong Kong merupakan waktu karantina paling lama
di dunia, dan memaksa penduduk setempat dan
pengunjung untuk mengisi aktivitas selama tiga
minggu berdesakan dalam ruang kecil tanpa kontak
fisik.

Hotel-hotel di kota menanggapi kondisi diatas dengan
menawarkan aktivitas dan tindakan proaktif sebanyak
mungkin tanpa melupakan kebugaran bagi mereka yang
sedang mejalani karantina.

Sonesh Mool, manajer umum Ovolo Central & Group
Director of Brand Experience untuk Ovolo Hotels,

mengatakan tentang banyaknya perbedaan layanan antara
tamu karantina dengan tamu biasa, yang dapat datang dan
pergi sesuka mereka.

Mojo Nomad Aberdeen Harbour adalah hotel Ovolo
pertama yang masuk dalam daftar karantina, kata Mool,
sebelum dinaikkan dari 14 menjadi 21 hari pada 25
Desember 2020.

Sekarang mereka memiliki Ovolo Southside, yang
memiliki 161 kamar, pada perjalanannya Mool juga
mengaku telah belajar banyak tentang kebutuhan karantina,
jadi sudah hafal dan paham dengan tamu karantina yang
tentu saja beda dengan tamu biasa.[bi]

Hong Kong, BI – Polisi menangkap
seorang pria berusia 94 tahun karena
dicurigai melakukan kekejaman
terhadap hewan [3/3], ia tertangkap video
yang sekarang viral sedang mencabuti
bulu seekor merpati  di  sebuah
perumahan umum di Hong Kong.

Pada video yang sedang viral tersebut
menunjukkan seorang pria yang
memakai topi dan duduk di samping
hamparan bunga, memegang merpati di
tangan kirinya dan mencabut bulunya
dengan tangan kanan di kawasan Sau
Yuen House di Chuk Yuen South Estate
di Wong Tai Sin pada Selasa malam [2/
2].

Tidak jelas juga apakah merpati
tersebut sudah mati atau belum.

Polisi ditelpun penjaga keamanan
sekitar pukul 18:15 pada hari Selasa [2/
2] setelah menerima laporan dari  warga
yang lewat.

Menurut kepolisian, pria tua itu telah
memasukkan merpati ke dalam kantong
plastik dan meninggalkan tempat
kejadian sebelum petugas tiba.

Setelah memeriksa rekaman kamera
keamanan untuk mengumpulkan bukti,
polisi mengidentifikasi tersangka
sebagai salah satu penghuni di
perkebunan tersebut, dan tak
lama setelah pukul 2 siang
pada hari Rabu, pria tersebut
ditngkp dan dibawa ke tahanan
polisi.

Pelanggaran kejahatan
pada hewan bisa dijatuhi
hukuman maksimal tiga tahun
penjara dan denda hingga HK
$ 200.000 (US $ 26.000).

“Tersangka mengklaim
merpati itu mati ketika dia
menemukannya di hamparan
bunga,” kata sumber polisi

Dalam insiden terpisah,
polisi menangkap seorang pria berusia
70 tahun untuk pelanggaran yang sama
setelah dia diduga melempar batu ke
seekor merpati di luar Rumah Ban Fung
di Perkebunan Fung Tak, juga di Wong
Tai Sin, sekitar pukul 2 siang pada hari
Rabu.

Polisi Tangkap
Mantan Penerbit
Koran Apple Daily

Stephen
Ting Ka-yu

“Menjajaki peluang mendapat pendapatan
dari pengguna (lewat fitur) Super Follows
memungkinkan pembuat konten dan penerbit
memperoleh pemasukan langsung dari fans
mereka. Hal ini juga akan mendorong mereka
untuk terus membuat konten yang disukai
audiens,” jelas Twitter dalam sebuah
pernyataan, seperti dikutip AP.

Saat ini, fitur Super Follow belum
tersedia. Tapi, Twitter mengatakan akan
mengumumkan soal fitur baru ini dalam
beberapa bulan mendatang.

Produk baru lain Twitter adalah “Revue”.
Fitur ini memperbolehkan pengguna untuk
menerbitkan buletin berbayar atau gratis
kepada audiens mereka.

Ada juga “Twitter Spaces”, pesaing
Clubhouse yang memungkinkan pengguna
berpartisipasi dalam obrolan audio. Saat ini,

fitur itu masih dalam pengujian beta privat yang
belum bisa diakses pengguna Twitter secara
umum.

Perusahaan yang berbasis di San Fran-
cisco itu menargetkan pendapatan pada 2023
lebih dari US$ 7,5 miliar (sekitar Rp106,5 triliun;
kurs Rp14.209,80), naik dua kali lipat dari
pendapatan 2020 US$ 3,7 miliar (sekitar Rp52,5
triliun).(eks)
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Sumber itu mengatakan pria itu juga dicari
oleh polisi sehubungan dengan kasus lain di
mana dia dituduh melemparkan batu ke seekor
merpati di Mong Kok tahun lalu.

Hingga Rabu malam, kedua tersangka
masih ditahan untuk diinterogasi oleh detektif
dari unit investigasi kriminal Wong Tai Sin. [bi]
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LUMAJANG, BI - Farida Nurhan merupakan
food blogger dan food vlogger yang mempunyai chan-
nel youtube pribadi untuk membagikan review
makanan.

Ia mulai dikenal masyarakat lewat videonya
yang viral di youtube. Kini ia sukses menjadi youtuber
dibidang kuliner ditandai dengan jumlah subsciber
yang mancapai 3.313M subcriber lebih.

Namun siapa sangka wanita cantik tersebut
sebelum menjadi youtuber terkenal seperti sekarang
harus mengalami perjuangan yang keras untuk
mempertahankan hidupnya. Wanita yang sering
disapa Rida tersebut adalah ibu dari satu anak.

Wanita asal Lumajang tersebut harus bekerja
menjadi TKI di usianya yang masih sangat muda
dan terpaksa meninggalkan anaknya yang kala itu
berumur 11 bulan. Ia harus merantau keluar negeri
untuk menyambung hidupnya.

Selama di luar negeri hampir 7 tahun lamanya,
ia benar-benar bekerja keras dan menabung untuk
keperluan anak sematawayangnya. Setelah masa
kerjanya habis, ibu satu anak tersebut kembali ke

Farida Nurhan, Mantan TKI Bersubcriber 3.313M
negara asalnya dan mulai merantau ke
Jakarta tepatnya tahun 2007 ia bekerja
dibidang properti.

                                        Biodata & Profil 
* Nama Lengkap: Farida Nurhan
* Nama Panggilan: Rida
Tempat Lahir: Lumajang
* Kewarganegaraan: Indonesia
* Agama: Islam
* Hobi: kuliner
* Akun Instagram: @farida.nurhan

* Akun Facebook: –
* Akun Twitter: @faridanurhan

Fakta – Fakta  
* Farida adalah Single Parents yang mempunyai

seorang putri cantik bernaha Dhyaz dan tinggal di
daerah Jakarta.

* Mulai terkenal dan viral berkat konten
youtubenya yang meriview snak artis hingga
menjacapi 980 ribu viewers.

* Sebelum menjadi youtuber, Farida adalah
seorang TKI yang mengadu nasib di negeri orang
yakni Singapura dan Hongkong.

* Farida bekerja sebagai TKI selama 7 tahun.
* Di umur yang ke 15 tahun, Farida merantau ke

luar negeri yaitu Singapura selama 11 Bulan.
Setelah 2 tahun bekerja di bidang property, Rida

masih belum puas dengan karir yang ia punya saat
itu sehingga terbesit di pikirannya untuk berpikir
bagaimana sumber uangnya mengalir. Ia terpikir
untuk memanfaatkan teknologi digital yang kian maju
seiring berkembangnya jaman.

Akhirnya ia menjadi influencer, conten creator
dan membuka akun youtube  dengan konten review
makanan. Pembawaannya yang unik dan penilaian
yang jujur membuat video yang dibuat olehnya
menjadi menarik banyak perhatian para viewers.
Kini ia juga bekerja sama dengan beberapa artis
yang kebetulan berbisnis di dunia kuliner.

- Sempat jadi office girl di luar negeri sebelum
jadi youtuber

- Ia sangat menyayangi putri sematawayangnya
yang bernama Dhyaz

Ia bergabung di youtube di tahun 2016
- Review makanan adalah konten andalan Farida
Kesuksesan seseorang memang mempunyai

jalan cerita tersendiri. Begitulah yang dialami oleh
Farida. Ia memilih merantau ke negeri orang saat
usianya masih remaja, bekerja keras demi kehiduan
yang layak bagi putrinya.

Hingga saat ini perjuangannya membuahkan
hasil. Ia sukses dengan konten youtubenya dan
berhasil di kenal oleh masyarakat. [**]JAKARTA, BI - Nomor satu pastikan dulu

jika kalian menggunakan aplikasi WhatsApp
versi terbaru. Untuk mengupdate aplikasi, buka
Google Play Store, cari WhatsApp dan pilih
update.

Setelah menggunakan WhatsApp versi
terbaru, buka aplikasi di perangkat Android
kalian. Buka kontak yang ingin kalian kirimi
video, lalu pilih ikon kamera yang ada di kolom
percakapan. Untuk membagikan video di Sta-
tus WhatsApp, klik ikon kamera yang ada di
sudut kanan bawah.

Kalian bisa merekam video baru atau
memilih video yang sudah ada di galeri ponsel.

Setelah selesai merekam atau memilih
video yang akan dikirim, klik ikon speaker
yang ada di sudut kiri atas di bawah slider
video. Klik sekali untuk menghilangkan suara
di video. Setelah itu klik tombol kirim untuk
mengirim video seperti biasa.

Jika kalian sudah meng-update WhatsApp
ke versi terbaru tapi belum menemukan fitur
mute video, jangan khawatir karena fitur ini
mungkin digulirkan secara bertahap kepada
semua pengguna.

Selama ini pengguna WhatsApp tidak bisa
menghilangkan suara di video yang hendak
dikirimkan lewat chat atau dibagikan ke Sta-
tus. Jika ingin membungkam suara di video,
pengguna harus mengandalkan aplikasi pihak
ketiga. WhatsApp cukup terlambat mengenal-
kan fitur ini jika dibandingkan dengan saudara-
nya Instagram. Layanan berbagi foto ini bisa
menghilangkan suara di video, baik yang akan
diunggah lewat Stories maupun dikirim lewat
Direct Message.[*]

Jakarta, BI - Twitter bakal bikin fitur “Super
Follows” berupa konten berbayar bagi pengguna
agar bisa mengakses konten eksklusif yang jadi
sumber duit para pembuat konten di platform
media sosial itu.

Konten eksklusif ini bisa berupa buletin
berlangganan, video, penawaran khusus, dan
diskon kepada pelanggan yang membayar biaya
langganan bulanan ke Twitter untuk menjadi
“Super Follows”. Konten-konten itu tidak bisa
diakses bagi pengguna biasa.

Konten eksklusif ini bakal disediakan oleh
akun-akun yang produktif di Twitter, baik akun
bisnis, selebriti, ataupun akun pengguna biasa.

Fitur ini dikenalkan Twitter saat melakukan
pemaparan kepada para investor(25/2).

Sebelumnya, pengguna Twitter dan inves-
tor telah lama meminta perusahaan media
sosial itu untuk meluncurkan model bisnis
berbasis langganan.

Sebab, saat ini makin banyak pembuat
konten dan influencer internet menggunakan
layanan seperti Patreon, Substack, dan
OnlyFans untuk menghasilkan uang dari
popularitas online mereka. Patreon adalah

Twitter Bakal Bikin Sumber
Duit Pembuat Konten

layanan untuk memberikan sejumlah uang
kepada pembuat konten dari para pengikut
mereka.

Layanan konten eksklusif berbayar ini juga
memungkinkan Twitter untuk menambah
saluran pendapatan baru ketika dunia
didominasi oleh iklan Google dan Facebook.

Namun, Twitter belum mengungkap berapa
besar uang berlangganan yang akan dibagi
kepada pembuat konten yang bersedia
menyediakan konten eksklusif itu.
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follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK
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Cara menghilangkan
suara video di WA
sebelum dikirim

JAKARTA, BI - YouTube akhirnya
meluncurkan fitur barunya, Shorts, yakni platform
untuk video pendek. Platform ini diambil dalam
orientasi potret dan digunakan untuk menghadang
TikTok serta pengaruhnya yang berkembang
secara online. Para pengguna yang berada di
Amerika Serikat (AS) sudah mulai menerima fitur
tersebut. Sedangkan untuk peluncuran global
diharapkan segera dihadirkan ke pengguna.

Saat ini Shorts masih dalam versi Beta. Jadi
tidak semua pengguna Amerika Serikat akan
mendapatkannya setelah aplikasi mereka di-up-
date. Perusahaan kemungkinan melakukan

beberapa pengujian A/B, tapi mengingat fakta
bahwa YouTube telah mengerjakan Shorts selama
12 bulan terakhir, maka versi stabil dari fitur
tersebut seharusnya sudah tersedia.

Video Pendek (Shorts) YouTube menda-
patkan lebih dari 3,5 miliar penayangan saat masih
dalam versi beta awal. Karena itu, tidak heran
video pendek tersebut sekarang mendapatkan
lebih banyak pengguna.

Sekadar perbandingan, TikTok menjangkau
1 miliar pengguna aktif bulanan dan kemungkinan
akan menjadi platform pertama yang mencapai
tonggak sejarah dalam waktu sesingkat itu. (sst)

YouTube Luncurkan Shorts Mirip Tik Tok

>> BERSAMBUNG KE HLM 17
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Bangladesh Buka Kembali Sekolah Mulai 30 Maret
DHAKA, BI - Pemerintah Bangladesh

mengumumkan pembukaan kembali seluruh
sekolah dan perguruan tinggi di negara tersebut
mulai 30 Maret 2021.

Menteri Pendidikan Dipu Moni menyam-
paikan pengumuman tersebut usai rapat Sabtu
(27/2) malam.

Ia mengatakan pada tahap awal hanya murid
sekolah menengah atas serta murid sekolah dan
mahasiswa yang akan mengikuti pelajaran
secara tatap muka.

Murid SMP baru akan mulai belajar secara

tatap muka pada tahap berikutnya, katanya. Pekan
lalu,Moni mengumumkan bahwa perguruan tinggi
akan kembali dibuka mulai 24 Mei.

Pemerintah menginstruksikan penutupan
lembaga pendidikan nasional sejak 17 Maret
tahun lalu sebagai bagian dari upaya
menghentikan penyebaran epidemi COVID-19.

Penutupan lembaga pendidikan terus
diperpanjang dan perpanjangan terbaru
diberlakukan selama 14-28 Februari guna
mencegah penyebaran virus pada musim dingin
saat ini. (Xinhua/ant)

Seorang anak masuk
melewati terowongan disin-
feksi yang dipasang oleh
Artoonad, sebuah organisasi
sukarelawan, sebagai tinda-
kan pencegahan di tengah
penyebaran penyakit virus
corona (COVID-19) di Dhaka,
Bangladesh, Kamis (16/4/
2020). (ANTARA/REUTERS)

Pelajar, Dokter Myanmar Rencanakan
Lebih Banyak Protes terhadap Kudeta

pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer kemudian
menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan
partai.

Di sisi lain, sekitar 1.000 pendukung militer
juga berkumpul untuk melakukan protes balasan
di Yangon tengah. Warga memukuli panci dan
wajan untuk menunjukkan ketidaksetujuan
mereka dan beberapa bentrokan terjadi di antara
kedua belah pihak, kata saksi mata.

Juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak
menanggapi panggilan telepon Reuters yang
meminta komentar.

Kelompok HAM Asosiasi Bantuan Tahanan
Politik (AAPP) mengatakan hingga Rabu (24/2),
sebanyak 728 orang telah ditangkap, didakwa,
atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes
pro demokrasi.

Pasukan keamanan telah menunjukkan lebih
banyak upaya menahan diri dibandingkan dengan
tindakan keras sebelumnya terhadap orang-or-
ang yang memajukan demokrasi selama hampir
setengah abad pemerintahan militer.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing
mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur
demokrasi dalam menangani protes, dan polisi
menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru
karet, berdasarkan laporan media pemerintah.

Meskipun demikian, tiga pengunjuk rasa dan
satu polisi tewas dalam kekerasan selama
demonstrasi. (Reuters/Ant)

sehingga mereka dapat menghancurkannya saat
aksi protes.

“Sejak kudeta, hidup kami menjadi tidak ada
harapan, mimpi kami telah mati,” kata Kaung Sat
Wai (25), seorang pengunjuk rasa di luar kampus
universitas di Kota Yangon.

“Kami tidak menerima sistem pendidikan
yang mendukung kediktatoran.”

Banyak profesional dan pekerja pemerintah
juga telah bergabung dalam kampanye
pembangkangan sipil untuk melawan kudeta,
termasuk dokter-dokter yang akan mengadakan
protes pada Kamis sebagai bagian dari apa yang
disebut revolusi jas putih.

Unjuk rasa telah berlangsung setiap hari
selama sekitar tiga minggu, sejak kudeta militer
pada 1 Februari lalu.

Tentara merebut kekuasaan dari pemerintah
sipil Myanmar setelah menuduh kecurangan
dalam pemilu November 2020, yang dimenangi
oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)

Demonstran memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021). (REUTERS/
STRINGER)

BEIJING, BI - Kantor Informasi Dewan
Pemerintahan China dalam waktu dekat akan
menerbitkan laporan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang terjadi di Amerika Serikat
sepanjang tahun 2020.

Dalam pernyataan resmi di Beijing, Senin (1/
3), dewan kabinet China itu menjelaskan dokumen
berjudul “Laporan Pelanggaran HAM di Amerika
Serikat pada tahun 2020” yang terdiri dari 15.000
karakter Mandarin tersebut berisi fakta-fakta
penanganan pandemi oleh pihak tidak
berkompeten di Washington hingga menimbulkan
peristiwa yang tragis, kekacauan demokrasi  di
AS.

Hal itu menyebabkan tidak menentunya
situasi politik, penderitaan etnis minoritas akibat

China Terbitkan Laporan
Pelanggaran HAM AS

>> BERSAMBUNG KE HLM  26

Pendukung (kiri) kandidat calon presiden Partai
Republik Donald Trump menunjuk dan berteriak
ke arah demonstran anti-Trump (kanan) yang
membawa spanduk dengan tulisan “Lebih membuat
Amerika kembali Rasis” saat kampanye Trump di
Fountain Hills, Arizona, Sabtu (19/3/16). (REUTERS)

sekitar pukul 13.30 siang, (3/3) dan
langsung lapor polisi setempat,” kata
Taufik.

Ia mengungkapkan pembersihan kanal
memang kerap dilakukan pihaknya setiap
menjelang musim kemarau. “Jadi pem-
bersihan kanal rutin kami lakukan sebagai
pencegahan Karhutla,” ungkapTaufik.

Terpisah, pihak Polres Tanjab Timur
membenarkan adanya penemuan
tengkorak manusia dalam kanal area PT
tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi pihak
kepolisian di tempat penemuan
mendapatkan identitas berupa STNK
mobil, serta nomor pelat kendaraan. Dan
tulang belulang itu diduga merupakan sisa
jasad pekerja subkon perusahaan anak
Sinar Mas Grup.

“Kami temukan tengkorak manusia.
Namun, penyebab kematian belum bisa
dipastikan,” kata Kapolres Tanjab Timur,
AKBP Deden Nurhidayatullah saat dihu-
bungi(4/3).

Dia juga menjelaskan untuk meng-
identifikasi penyebab kematian atas
penemuan tengkorak itu, masih harus
dilakukan uji forensik oleh pihak RS

>> GALI KANAL, PETUGAS...DARI HLM  01

Bayangkara Jambi. Selain, surat menyurat
dan nopol kendaraan nopol kendaraan,
kondisi mobil juga ditemukan dalam
keadaan penyok pada bagian kirinya.

Sementara, dugaan masih kecelakaan
tunggal dan lokasi penemuan itu berada
dekat ujung tikungan Jalan.

Untuk identitas korban belum dapat
dipastikan, namun ada pihak keluarga yang
merasa kehilangan.

Informasi yang didapatkan sumeks.co
dari keluarga korban yang menjadi
tengkorak itu berasal dari kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
”Para saksi akan dimintai keterangan dan
pihak kepolisian akan terus melakukan
penyelidikan,” pungkasnya.[jpnn]

NAYPYDAW, BI - Para pelajar Myanmar
berjanji untuk melakukan unjuk rasa di pusat

komersial Kota Yangon, dengan membawa buku
teks yang mempromosikan pendidikan militer
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JAWA TENGAH, BI - Kusmiyati
(47) saat ini harus mengangsur
utang di bank sebesar Rp 200 juta
dengan cicilan sebesar Rp 5,3 juta
per bulan.

Pada 2015 lalu, warga Desa
Panunggalan, Kecamatan Pulo-
kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa
Tengah, ini diiming-imingi tetang-
ganya yang berjanji mempeker-
jakan putrinya menjadi bidan
berstatus Pegawai Negeri Sipil
(PNS).

“Saya awalnya diiming-imingi
oleh Abdul Muiz, salah satu pe-
rangkat desa di kampung supaya
menitipkan anak saya ke Pak
Mustamir seorang kontraktor yang
juga tetangga saya. Katanya bisa
menjadikan anak saya bidan PNS
di Solo. Namun ternyata semua itu
bohong, uang malah dibawa kabur
Pak Mustamir,” ungkap Kusmiyati.

Alih-alih mendapatkan pekerjaan, uang Rp
200 juta yang diminta sebagai mahar untuk
menjadi abdi negara justru raib. Kesepakatan
sejak 2015 tersebut tak kunjung terealisasi

Demi Anak Jadi PNS, Kusmiyati Ketipu Rp 200 Juta

dengan berbagai alasan yang tak jelas. Padahal,
uang Rp 200 juta telah diserahkan dengan bukti
kuitansi di atas materai.

“Sebenarnya banyak korbannya, namun
mereka malu dan tidak mau masalah ini dibesar-

besarkan. Bagaimana saya tahan, or-
ang kecil seperti saya punya
tanggungan utang sebanyak itu sejak
2015 tanpa hasil sepadan.

Siapa sih yang tak ingin anaknya
bekerja selulus kuliah,” tangis
Kusmiyati.

Merasa ditipu, ibu dua anak terse-
but lantas melapor ke Polsek Panung-
galan pada 2017.

Namun, beberapa kali melapor
belum juga ada kepastian dari pihak
polisi. Curahan hati Kusmiyati melalui
rekaman video bahkan diunggahnya ke
beberapa media sosial, dengan
harapan kasusnya segera mendapat
perhatian.

“Karena tak juga ada hasil, saya
lantas melapor lagi ke Polsek Panung-
galan pada 2019, namun hingga saat
ini saya juga belum mendapat keje-
lasan. Akhirnya saya minta bantuan

pengacara untuk mendampingi. Dan saking
jengkelnya saya sebar video curahan hati saya
yang tertipu ini ke Instagram, YouTube dan lain-
lain,” kata Kusmiyati.

Dijelaskan Kusmiyati, setelah upayanya

Kusmiyati, seorang ibu di Grobogan Jawa Tengah memegang kwitansi
pembayaran 'uang pelicin' agar anakya masuk jadi PNS. Foto: kumparan

memberanikan diri melapor ke polisi, ternyata
menginspirasi seorang warga Kecamatan
Pulokulon yang mengalami nasib serupa juga
berencana menempuh jalur hukum seperti dirinya.

“Namanya Sutikno, dia sudah menyerahkan
Rp 85 juta dengan bukti kuitansi dan Rp 17 juta
tanpa kuitansi. Uang itu diserahkan ke Pak
Mustamir dan dijanjikan dijadikan guru PNS di
Kabupaten Grobogan. Semoga lainnya yang
tertipu segera nyusul dan tak malu untuk melapor.
Saya berharap pelaku ditangkap dan diadili,”
pungkas Kusmiyati.

Sementara itu, Kapolsek Panunggalan Iptu
Ketut Sudiartha membenarkan perihal pelaporan
kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan
modus iming-iming dijadikan PNS yang menimpa
Kusmiyati. Menurut Ketut, kasus tersebut hingga
saat ini masih dalam proses pendalaman penyidik
Unit Reskrim Polsek Panunggalan.

“Kasus yang diadukan Ibu Kusmiyati saat ini
masih ditindaklanjuti dalam rangka penyelidikan.
Kami sudah berkali-kali mengundang terlapor
untuk diklarifikasi tak ada respons dan ternyata
informasinya berada di luar kota. Kasus ini
pastinya akan kami tuntaskan jika terbukti benar,”
terang Ketut yang baru beberapa bulan menjabat
sebagai Kapolsek Panunggalan ini. (*/bi)

Biodiversitas Indonesia Rilis Buku Ragam
Jamur Makroskopis di Batola

BANJARMASIN, BI - Pusat Studi dan
Konservasi Keanekaragaman Hayati Indone-
sia (Biodiversitas Indonesia) merilis buku
berjudul “Ragam Jamur Makroskopis” di Taman
Buah Lokal Mekar Lestari di Anjir Muara, Kabu-
paten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Sabtu
(27/2).

“Jadi buku ini isinya tentang panduan identi-
fikasi jamur makroskopis di Taman Buah Lokal
Mekar Lestari yang merupakan taman biodi-
versitas lahan basah milik Biodiversitas Indo-
nesia,” kata Chandra Pratama, Ketua Tim Penu-
lis Buku.

Chandra menjelaskan buku itu ditulis berda-
sarkan hasil penelitiannya bersama tim dari
Biodiversitas Indonesia. Tujuannya sebagai
media informasi langsung mengenal jamur
makroskopis yang sering ditemukan di lingku-
ngan sekitar.

Dia menambahkan buku itu juga mendes-
kripsikan temuan spesies jamur makroskopis

dan dilengkapi panduan sederhana untuk
memudahkan proses identifikasi jamur.

Menurutnya, di taman buah lokal tersebut
ditemukan 15 spesies jamur berukuran makros-

kopis alias jamur yang dapat dilihat secara
kasat mata yang digolongkan menjadi 12 famili
dan 13 genus.

“Jenis-jenis tertentu yang umum dijumpai
menunjukan adanya kecenderungan terhadap
kondisi habitatnya,” jelas anggota Forum Saintis
Muda Biologi Universitas Lambung Mangkurat
(ULM) itu.

Keberadaan jamur sendiri diketahui sangat
penting berperan dalam menguraikan material-
material organik dan mendaur ulang nutrient
pada tanah.

Sementara Ferry F. Hoesain selaku founder
Biodiversitas Indonesia berharap buku edisi
ketiga yang diterbitkan oleh Biodiversitas In-
donesia sepanjang tahun 2020-2021 itu dapat
memberikan sumbangsih informasi dan ilmu
pengetahuan di negeri ini.

“Setidaknya tentang jamur makroskopis di
Taman Buah Lokal Mekar Lestari,” timpalnya.
(Antara)

PURWOKERTO, BI - Pakar Hidrologi dan
Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman
(Unsoed) Yanto, Ph.D mengatakan tingginya
curah hujan dan penurunan tanah (land subsid-
ence) menjadi dua faktor penyebab tingginya
genangan air hingga menggenangi rumah.

“Tingginya genangan hingga masuk ke dalam
rumah dapat disebabkan oleh dua faktor,” katanya
di Purwokerto, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah,
Minggu (28/2).

Pertama, kata dia, karena
tingginya curah hujan akibat
cuaca ekstrem yang disebabkan
oleh perubahan iklim yang turun
pada daerah yang semakin kecil
tutupan vegetasinya.

Kedua, penurunan tanah atau
“land subsidence” yang diakibatkan oleh
pembangunan yang masif dan eksploitasi air
tanah dangkal secara terus-menerus.

“Hal itu dapat menyebabkan pori-pori tanah
yang sebelumnya terisi oleh air menjadi terbuka.
Akibatnya tanah memadat dan turun,” katanya.

Dengan kedua faktor tersebut, kata dia, rumah
yang sebelumnya tidak kebanjiran pada saat
dibangun dapat memiliki kemungkinan kebanjiran
pada masa yang akan datang.

Guna menyikapi hal itu, kata dia, salah satu
solusi yang dapat dilakukan adalah meninggikan
elevasi lantai dasar bangunan.

“Untuk rumah yang sudah terbangun, alternatif
solusi yang paling mungkin adalah peninggian
lantai bangunan,” katanya.

Sementara itu, dia juga kembali mengingatkan
pentingnya membuat protokol banjir sebagai
acuan yang dapat diterapkan oleh masyarakat
saat terjadinya bencana tersebut.

“Menurut saya pemerintah perlu membuat
protokol banjir, yaitu langkah-langkah yang perlu
dilakukan oleh penduduk jika terjadi banjir,”
katanya.(antara)

Pakar: Curah Hujan
Tinggi dan Penurunan
Tanah Akibatkan Banjir

4. Gangguan perilaku
Kurang perhatian dari orang tua bisa meningkatkan

risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak, seperti
suka mencuri, membuat onar, dan melakukan tindakan
bullying. Semua hal negatif tersebut dilakukan anak
semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari orang
tua atau orang di sekitarnya.

5. Sulit untuk menjalin hubungan
Karena tidak memiliki hubungan yang dekat dengan

orang tua, anak yang kurang perhatian dari kedua
orang tuanya pun bisa mengalami kesulitan untuk

menjalin hubungan yang sehat dengan or-
ang lain.

Hal tersebut bisa menyebabkan

anak tidak memiliki teman. Saat dewasa, bukannya tidak
mungkin anak pun jadi sulit untuk menjalin hubungan
dengan pasangan atau rekan kerjanya nanti. Ini tentu
bisa memengaruhi kehidupan dan masa depan anak.

6. Perkembangan kognitif tidak optimal
Perhatian orang tua dalam bentuk sentuhan penuh

kasih sayang, seperti pelukan, kecupan, dan belaian,
turut membantu perkembangan kognitif anak, lho. Oleh
karena itu, kurangnya stimulasi tersebut dapat
menyebabkan anak mengalami masalah intelektual,
seperti masalah akademis atau keterlambatan dalam
berbicara.

Dampak kurang perhatian orang tua kepada anak
bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Jika tidak segera
diatasi, kondisi ini bisa berlanjut memengaruhi
kehidupan anak hingga dewasa, bahkan setelah ia
berkeluarga.[allodokter]

>> PSIKOLOGI: DAMPAK ANAK...DARI HLM 10

Biodiversitas Indonesia merilis buku
panduan berjudul “Ragam Jamur Makroskopis”
di Taman Buah Lokal Mekar Lestari. (ANTARA)

Yanto, Ph.D
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khawatir akan muncul kejadian serupa di
masa-masa yang akan datang.

Kondisi curah hujan yang tidak bisa
diterka, apalagi dari tahun ke tahun cenderung
semakin tinggi, maka sebagai upaya antisipasi
dini semua masyarakat yang tinggal di lereng

Wali Kota Kediri Kampanye Donor Plasma Konvalesen lewat Lagu
KEDIRI, BI - Wali Kota Kediri Abdullah Abu

Bakar mengampanyekan gerakan donor plasma
konvalesen melalui lagu hip-hop untuk mengajak
warga ikut menangani pandemi COVID-19.

“Lagu Satu Saudara ini adalah bentuk
kegelisahan saya, mendorong masyarakat yang
pernah positif COVID-19 dan sudah sembuh
untuk menjadi pendonor plasma konvalesen,”
kata Abdullah Abu Bakar di Kediri, Jawa Timur,
Sabtu (27/2). Ia menegaskan donor plasma
konvalesen ini salah satu upaya menolong pasien
yang terpapar COVID-19 dengan gejala berat.

“Plasma konvalesen ini menjadi solusi untuk
kesembuhan pasien COVID-19 yang kritis, namun
karena stigma negatif masyarakat pada mereka
yang pernah positif COVID-19, ini membuat para
penyintas enggan untuk mendonorkan plasma
darahnya,” kata Mas Abu, sapaan akrabnya. Ia

Mensos Risma Kunjungi
Lokasi Longsor di Pamekasan

PAMEKASAN, BI - Menteri Sosial Tri
Rismaharini mengunjungi lokasi tebing longsor
di Pondok Pesantren An-Nidhomiyah, Pame-
kasan, Jawa Timur, Sabtu (27/2), sekaligus
menyerahkan bantuan kepada para korban dan
lembaga pendidikan Islam itu.

Risma menyerahkan bantuan uang tunai
senilai Rp15 juta kepada masing-masing
keluarga korban meninggal dunia akibat
bencana itu, juga senioai Rp5 juta untuk dua
orang santri yang terluka dan sebesar Rp50 juta
untuk Pondok Pesantren An-Nidhomiyah.

Mensos berharap bantuan pemerintah itu
bisa meringankan beban keluarga para korban

dan pengasuh pondok pesantren.
“Saya menyampaikan titipan Bapak

Presiden, beliau ikut berbela sungkawa dan
saya juga menyampaikan santunan kepada
keluarga korban dan lembaga ini,” kata Mensos
Risma di lokasi bencana.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga
meninjau titik lokasi longsor di sekitar pondok
pesantren, ruang asrama santri dan tempat
belajar santri.

Mensos juga berpesan agar asrama pesan-
tren putri Pondok Pesantren An-Nidhomiyah
yang lokasinya sangat dekat dengan tebing itu
dikosongkan dan tidak dibangun lagi, karena
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bukit agar diingatkan lebih
waspada.

“Khusus di pesantren ini seba-
iknya tidak dibangun lagi, karena
lokasinya sangat dekat bukit.
Saya titip kepada pemkab agar
warga yang tinggal di lereng bukit
diingatkan agar lebih waspada
lagi,” katanya.

Musibah tebing longsor di
Pondok Pesantren An-Nidhomiyah
itu terjadi pada Rabu (24/2/2021)
sekitar pukul 02.00 WIB. Lima or-
ang santri putri meninggal dunia
pada kejadian itu, dan dua santri

lainnya luka-luka.
Di antara kelima santri yang meninggal dunia

tersebut, tiga orang berasal dari Jember, Jawa
Timur, satu orang dari Kabupaten Sampang, dan
seorang lagi berasal dari Kabupaten Sumenep.
(antara)

MALANG, BI - Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Nadiem Makarim
menyampaikan apresiasinya untuk
Universitas Muhammadiyah Malang
(UMM) yang meraih peringkat
pertama Universitas Islam Terbaik
Dunia 2021 versi UniRank.

“Saya ucapkan selamat kepada
tiga perguruan tinggi
Muhammadiyah yang berhasil
menduduki 10 besar Top Islamic
University versi UniRank, yakni
Universitas Muhammadiyah
Malang, peringkat I, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
peringkat IV serta Universitas
Muhammadiyah Surakarta pada
peringkat VIII,” katanya melalui
video singkat yang disampaikan
dalam rilis UMM yang diterima di
Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/2).

Nadiem berharap prestasi ini dapat menjadi
semangat untuk seluruh universitas Muham-

madiyah agar terus konsisten dalam mening-
katkan kualitas pendidikan bangsa serta
membawa nama baik Indonesia ke tingkat dunia.

Peringkat 1 Universitas Islam Terbaik Dunia,
UMM Diapresiasi Mendikbud

“Selamat dan sukses pada
perguruan tinggi Muhammadiyah.
Semoga tetap konsisten dalam
memajukan pendidikan Indonesia
melalui pendidikan yang berkualitas
secara kompetensi dan pendidikan
karakter. Maju terus pendidikan tinggi
Muhammadiyah,” katanya.

Mendikbud juga meminta
perguruan tinggi Muhammadiyah
untuk melanjutkan perjuangan dalam
menyelenggarakan tri dharma
perguruan tinggi secara profesional,
sesuai perkembangan IPTEK
berdasarkan nilai-nilai Islam untuk
Indonesia maju dan harum di kancah
internasional.

Sementara itu, Wakil Rektor I
UMM Prof Dr Syamsul Arifin
menyampaikan capaian ini menjadi
langkah mantap kampus putih

tersebut untuk meraih rekognisi secara
internasional sebagai upaya mewujudkan Visi
UMM 2030.

Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (ANTARA)

“Tentu ini akan menjadi pemicu, menjadi trig-
ger dan energi positif bagi sivitas akademika UMM
untuk terus meningkatkan capaian-capaian
internasional. Kita memang telah mematok visi
UMM pada 2030, UMM mendapatkan international
recognition, pengakuan internasional dari
berbagai lembaga pemeringkat, baik sertifikasi
maupun akreditasi,” ujarnya.

Syamsul mengungkapkan saat ini beberapa
program studi (prodi) di UMM telah meraih
sertifikasi dan akreditasi internasional, di
antaranya Prodi Manajemen, Peternakan,
Pendidikan Biologi (sertifikasi Asean University
Network Quality Assurance), dan Teknik Industri
(akreditasi Indonesian Accreditation Board for
Engineering Education).

Sementara itu, Prodi lainnya juga sedang
dalam proses internasionalisasi. “Jadi akan
banyak prodi yang terakreditasi secara inter-
nasional. Ini sebagai penanda kalau kita akan ter-
rekognisi, sehingga dosen-dosen dengan mudah
bisa berjejaring dan para alumni bisa diakui di
level ASEAN, maupun internasional dan tentu saja
nasional,” katanya.

Senada dengan Syamsul, Rektor UMM Dr
Fauzan menyampaikan terima kasihnya kepada
sivitas akademika yang semangatnya tidak pernah
redup dalam berkarya dan menjadikan UMM lebih
baik dari hari ke hari.

“Terima kasih kepada semua sivitas akade-
mika yang telah bekerja keras hingga UMM mam-
pu terus berprestasi baik di tingkat nasional
maupun internasional,” ucapnya. (antara)

juga berharap mereka yang merupakan penyintas
COVID-19 bersedia untuk dilakukan tes dan

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.
(ANTARA Jatim).

melakukan donor plasma konvalesen tersebut,
karena bisa membantu warga yang terpapar
terutama dengan gejala berat.

“Meskipun vaksin sudah berjalan, perjalanan-
nya masih lama untuk mencakup semua warga.
Dan vaksin itu sifatnya tidak menyembuhkan bagi
yang sudah telanjur sakit atau dalam kondisi kritis
karena terjangkit COVID-19. Plasma darah jika
tidak terlambat diberikan justru bisa mempercepat
penyembuhan korban-korban yang terjangkit
COVID-19,” tegas dia.

Abdullah Abu Bakar menambahkan dengan
lagu Satu Saudara semoga masyarakat tidak lagi
takut dengan stigma negatif akibat pernah menderita
COVID-19, tapi justru karena sudah sembuh
sebaiknya sukarela mendonorkan plasma darah.

“Mereka yang sudah sembuh dari COVID-19
dan mau mendonorkan plasma darah cukup

berangkat ke kantor PMI Kota Kediri, tidak usah
berpikir nanti lolos atau tidak sebagai pendonor,
akan ada screening. Karena plasma yang terkum-
pul akan diberikan pada yang membutuhkan, tidak
mengenal batas wilayah geografis, tidak hanya
untuk warga Kota Kediri, tapi juga kabupaten atau
kota lain yang membutuhkan,” kata dia.

Sementara itu, BLXCK CANYON salah satu
penyanyi rap dari Kediri Hip-Hop Family mengaku
bangga diajak kolaborasi oleh Wali Kota Kediri.

“Bagaimanapun kami akan mendukung jika itu
menyangkut misi kemanusiaan. Maka penggarapan
lagu ini juga cepat karena teman-teman yang lain
dari Kediri Hip-Hop Family bersemangat sekali,”
kata BLXCK. Ketua Kediri Hip-Hop Family EQ
RAZIN berharap lagu Satu Saudara bisa menye-
mangati penyintas COVID-19 untuk proaktif mendo-
norkan plasma darah ke PMI terdekat.(Antara)
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SIAK, BI - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat
Pengurusan Imigrasi (TPI) Siak melakukan
jemput bola bagi yang mau mengurus paspor
karena menurunnya secara signifikan peng-
urusan surat izin ke luar negeri itu akibat pan-
demi COVID-19.

“Seperti ke tempat atau instansi yang kita
rasa akan membutuhkan paspor, kita hadir atau
ke kecamatan jika ada pemohon. Kepada or-
ang sakit kita juga akan kita lakukan pelaya-
nan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Siak, Yanto, Minggu (28/2).

Biasanya dalam sehari hanya ada tiga
yang mengurus paspor karena karena adanya
pembatasan perjalanan ke luar negeri. Selain
itu masih banyak juga negara masih tertutup

Pengurusan Paspor di Siak Menurun Drastis

bagi Indonesia sepertiyang terdekat Malaysia dan
Singapura masih belum dibuka.

Selain itu, masyarakat yang mengurus
paspor untuk umroh juga masih dibatasi. Hal ini

masyarakat yang mengurus karena masya-
rakatnya sering ke Pekanbaru berakhir pekan.

“Apalagi ada juga pelayanannya di salah
satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Jadi
sekalian main bisa buat paspor,” ungkapnya.

Namun demikian untuk layanan di keca-
matan, masih banyak masyarakat yang antu-
sias. Seperti di Kecamatan Kandis ada sekitar
50-70 orang per hari yang kebetulan banyak
yang akan ibadah umroh.

“Jadi kita antisipasi dengan menyampai-
kannya. Silahkan dibuat dulu karena masa
berlakunya lima tahun,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, pengurusan paspor
biayanya masih Rp300 ribu dan selesai dalam
tiga hari setelah sidik jari. Permohonan masih
dilakukan dengan antrean mengisi formulir
mengingat aspek keamanan jika terjadi
penyalahgunaan oleh warga asing, tenaga
kerja, dan terorisme. (Antara)

Pemprov Papua Akan Kaji Penerapan
Perpres Minuman Beralkohol

SUMEDANG, BI - Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sume-
dang mengimbau masyarakat khususnya
wilayah timur agar waspada terhadap kemung-
kinan gempa yang di picu adanya Sesar
Baribis.

Pasalnya, Sumedang memiliki potensi
kegempaan yang cukup tinggi, fenomena
tersebut didasarkan terdapatnya beberapa
lokasi patahan sesar yang dikenal cukup aktif
bergerak seperti Sesar Baribis.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiap-
siagaan BPBD Sumedang, Adang menuturkan
berdasarkan keterangan ahli, tercatat gugusan
sesar baribis atau potongan patahannya
diduga melintas di kawasan timur Kabupaten
Sumedang, yakni Kecamatan Wado, Keca-
matan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, dan
Kecamatan Tomo. “Jadi memang benar
menurut para ahli, bahwa beberapa daerah di
Sumedang rawan terjadi gempa karena masuk
lintasan Sesar Baribis, terutama di wilayah
timur Sumedang,” kata Adang saat ditemui di
kantornya, Senin (1/3/2021).

Namun kata Adang, Sesar Beribis ini akan
mengancam terjadinya gempa bumi, namun
diharapkan tetap waspada dan tidak panik.

Dengan adanya ancaman gempa tersebut,
kata Adang, BPBD Sumedang bakal
melakukan sosialisasi serta memberikan
edukasi kepada masyarakat dalam rangka
mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana gempa bumi tersebut.

“Sumedang memiliki potensi bencananya
tinggi, akan menjadi perhatian kita. Ada
beberapa wilayah yang harus diwaspadai,
terutama wilayah Kabupaten Sumedang
Bagian Timur,” katanya.

Setelah mengetahui prediksi tersebut
pihaknya berharap tidak akan terjadi apapun
namun masyarakat diminta tetap untuk
waspada dan tidak panik. (detik)

Pelayanan pembuatan paspor untuk warga di
Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, Riau, mulai
aktif kembali setelah sempat dihentikan pada
Maret lalu, dengan menerapkan protokol
kesehatan COVID-19 dan kuota pembuatan
paspor per hari dikurangi 50 persen agar tidak
menimbulkan antrean.(ANTARA)

BANDARLAMPUNG, BI - Pelayat
terus berdatangan ke rumah Doran Markus
Manik, satu dari tiga orang yang tewas
akibat tembakan seorang polisi mabuk
Bripka Cornelius Siahaan.

Para pelayat yang merupakan
keluarga maupun kerabat dari Doran
Markus Manik terus berdatangan sejak
Sabtu pagi hingga siang.

Mereka sebagian besar mengenakan
baju hitam dan beberapa diantaranya
mengenakan kain tradisonal Batak,  Ulos.

Pihak keluarga sejak Jumat (26/2)
masih melakukan pemulasaran jenazah
di rumah duka orang tuanya di Bandar-
lampung.

Rumah orang tua korban di Jalan Sul-
tan Haji, Kota Sepang, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung, tampak ramai. Karangan bunga
turut berduka berdatangan dan terpasang di
sekitar rumah orang tua Doran Manik. Korban
bekerja di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat,
mengikuti istrinya bekerja di ibukota.

Pelayat Berdatangan ke Rumah Korban
Penembakan Oknum Polisi

Pelayat berdatangan ke rumah duka (ANTARA)
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membuat animo masyarakat menurun dan
mendorong pihak Imigrasi membuat program isi
paspor atau jemput bola dan maksimalkan pro-
gram paspor simpatik.

Paspor Simpatik ialah pelayanan imigrasi
pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu.Meskibegitu,
dalam laporannya di Siak masih sedikit sekali

JAYAPURA, BI - Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Papua berencana meng-
kaji kembali penerapan peraturan pre-
siden (perpres) terkait investasi minu-
man beralkohol di wilayahnya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Papua Doren Wakerkwa di
Jayapura, Senin (1/3), mengatakan
penerapan perpres ini akan disesuaikan
dengan kondisi wilayahnya.

“Pasalnya, kami juga memiliki
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
Nomor 13 Tahun 2015 sehingga hal ini
akan disesuaikan dengan karakteristik
daerah masing-masing,” katanya.

Menurut Doren, berdasarkan arahan
Gubernur Papua Lukas Enembe agar
kondisi masyarakat di wilayahnya aman
dan nyaman maka sebaiknya tidak ada

minuman beralkohol. “Sehingga dengan
adanya peraturan yang baru ini, akan
kami lihat kembali bagaimana ke
depannya,” ujarnya. Dia menjelaskan
usulan untuk penanaman modal
minuman beralkohol ini disesuaikan
dengan kewenangan daerah kembali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi
meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal, di mana di dalamnya juga diatur
soal penanaman modal untuk minuman
beralkohol. Peraturan presiden
(perpres) yang dikeluarkan Presiden
Jokowi terkait investasi minuman
beralkohol tersebut berlaku juga bagi
empat provinsi yakni Bali, Nusa
Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara
(Sulut) dan Papua. (antara)Penjabat Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa. (ANTARA)

Martin salah seorang pelayat mengatakan
meski tak satu marga dirinya tetap ke rumah duka
untuk berdoa untuk Doran Manik.

“Saya meski tak semarga tapi sesama orang
Batak tetap saling mendoakan,” tambahnya.

Warga Sumedang
Timur Diminta

Waspada Aktivitas
Sesar Baribis

Berdasarkan keterangan kerabat,
lanjutnya, korban orang baik dan bekerja
di Jakarta karena mengikuti istri yang
bekerja di Jakarta.

Tiga korban kebrutalan senjata api milik
Bripka Cornelius Siahaan yakni Doran
Markus Manik (kasir Cafe RM), Martinus
Kardo Rizky (keamanan Cafe RM yang juga
anggota Kostrad TNI AD), dan Fery
SImanjuntak (pelayan cafe).

Rencananya, jenazah korban akan
dimakamkan di TPU Sepang Jaya pada
Sabtu (27/2). Penundaan pemakaman
jenazah karena masih menunggu keluarga
korban dari luar kota untuk menghadiri
pemakaman. Bripka Conelius Siahaan
telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Ia
terancam hukuman pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 338 KUHP.
Pasal tersebut berbunyi  barang siapa dengan

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun. (Antara)
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Manfaatkan “Enquiry” Pengajuan Visa Online
Hong Kong, BI - Terkait aplikasi visa oline

itu apa saja yang bisa ditanyakan dan siapa
saja yang  dapat menggunakan layanan ini
untuk menanyakan tentang status aplikasi
yang berkaitan dengan visa Hong Kong yang
diajukan pada atau setelah 27 Desember
2008.

Berikut hal yang bisa ditanyakan :
- Visa Pembantu Rumah Tangga Asing
- Visa Migran dan Penduduk Daratan

          Berkualitas
- Visa Kerja dan Kunjungan
-  Bagian Ekstensi
-  Bagian Visa dan Izin Lainnya

Layanan ini juga dapat digunakan jika

Anda telah mengajukan aplikasi untuk:
- Verifikasi Kelayakan Kartu Tanda

Penduduk Permanen (Bagian Hak Tinggal).
- Entri di bawah Skema Penerimaan untuk

Generasi Kedua Penduduk Permanen Hong
Kong Tionghoa (Bagian Sertifikat Hak)

Cara Membuat Pertanyaan Secara Online
Anda dapat mengakses layanan melalui

tautan di bawah ini. Setelah Anda
melakukannya, Anda harus memasukkan nomor
referensi aplikasi dan tanggal lahir Anda. Jika
informasinya cocok dengan catatan Departemen
Imigrasi, status aplikasi akan ditampilkan Jika
aplikasi Anda telah ditutup atau diselesaikan
selama 1 bulan, catatan akan dihapus dari

sistem dan Anda tidak akan dapat menanyakan
tentang statusnya. pertanyaan status

Pertanyaan melalui Telepon Selain
menggunakan layanan online, Anda dapat
menanyakan tentang status aplikasi Anda
melalui sistem pertanyaan telepon 24 jam di
(852) 3160 8663.

Bantuan dan Informasi Lebih Lanjut Jika
Anda memerlukan bantuan teknis dalam
menggunakan layanan online, Anda dapat
menghubungi Hotline Layanan Elektronik
Imigrasi di (852) 3128 8668 antara pukul 7
pagi dan 11 malam setiap hari.Untuk
pertanyaan umum, hubungi (852) 2824 6111,
kirim fax ke (852) 2877 7711 atau kirim email
ke enquiry@immd.gov.hk.[*]

Di Hukum Karena Merokok

“Merokok dilarang di semua area dalam ruangan
tempat umum, termasuk bar dan tempat makan. Siapa
pun yang merokok di area bebas rokok menurut

Hong Kong, BI -  Sebuah bar terkena hukuman
dan didenda $ 2.000 di Pengadilan Magistrat Timur
pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, karena telah terbukti
membantu dan bersekongkol dengan dua pelanggan
untuk merokok vape/ pipa air di area dilarang
merokok. Seorang anggota staf berusia 21 tahun
yang terlibat dalam kasus ini didenda $ 1.500 karena
terbukti melakukan pelanggaran yang sama
sebelumnya.

Ini adalah kasus terpidana pertama karena
membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran
merokok. Selama operasi rahasia ini fihak  To-

bacco and Alcohol Control Office (TACO) dari
Departemen Kesehatan (DH) di sebuah bar di Cen-
tral pada tanggal 23 Juni 2020, bar dan staf ditemukan
menyediakan peralatan pipa air dan tembakau
kepada pelanggan untuk dikonsumsi. Sementara
kedua pelanggan yang menjadi pelaku/terdakwa
telah merokok pipa air ditempat yang terlarang
tersebut diatas masing-masing didenda $ 1.500.

Seorang juru bicara dari Otoritas Kesehatan
[DH] mendesak manajer tempat di area bebas rokok
untuk menahan diri dari membantu siapa pun yang
melanggar larangan merokok.

undang-undang dapat dikenakan hukuman tetap
sebesar $ 1.500. Berdasarkan pasal 89 Undang-
undang Prosedur Pidana (Cap. 221), setiap or-
ang yang membantu, mendukung, menasihati atau
mendapatkan komisi oleh orang lain dari setiap
pelanggaran akan dinyatakan bersalah atas
pelanggaran serupa, “kata juru bicara itu.

“Pengelola tempat di area bebas rokok
diberdayakan oleh hukum untuk menghentikan
pelanggaran merokok. Mereka memiliki kewajiban
untuk melindungi staf dan pelanggan mereka dari
bahaya asap tembakau bekas. TACO akan
mengambil tindakan penegakan hukum terhadap
siapa pun yang membantu dan mendukung
perokok pelanggar.”tegas juru bicara Otoritas
Kesehatan.[bi/chp]

Tunjangan Industri Pariwisata Dimulai
Hong Kong, BI - Pemerintah telah memper-

panjang batas waktu pendaftaran Skema Insentif/
tunjangan bagi Agen Perjalanan dan Skema Insentif
Tur Lokal Green Lifestyle/ramah lingkungan hingga
31 Maret 2022, pengumuman tersebut disampaikan
pada hari kamis[4/3] lalu.

Komitmen pendanaan untuk Skema Insentif Agen
Perjalanan akan ditingkatkan sebesar $ 50 juta
menjadi sekitar $ 150 juta, dengan tujuan mening-
katkan dukungan nyata pemerintah terhadap bagi
industri perjalanan yang hancur akibat pandemi.

Pemerintah mengatakan; dampak berkepanja-
ngan dari pandemi COVID-19 yang sudah berjalan
selama lebih dari setahun membuat kegiatan pari-
wisata lintas batas dan lokal hampir terhenti total.

Makan dengan memperpanjang tenggang waktu
pendaftaran dana insentif/dukungan terhadap
industri tur dan travel tersebut pemerintah berharap
kelak bidang perdagangan juga bisa mengambil
peluang yang timbul dari dimulainya kembali
kegiatan pariwisata secara bertahap di masa depan.

Pemerintah akan memberikan insentif tunai
kepada agen perjalanan sebesar $ 100 atau $ 120

untuk setiap wisatawan asing yang mereka layani,
dengan jumlah wisatawan yang dibatasi hingga 1.000
orang.

Sementara untuk Tur Lokal Green Lifestyle/
ramah lingkungan pemerintah akan memberi dana
bantuan tunai berdasarkan jumlah peserta tur yang
mereka layani, dengan $ 200 untuk setiap peserta
dan jumlah peserta yang dapat diklaim oleh setiap
agen perjalanan hingga 1.000 orang. [bi/corngovhk]

Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong
umumkan sudah sebanyak 62.000 orang yang
sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19,
terhitung sejak 22 Februari2021 lalu.

Lebih dari 10.000 orang menerima dosis
pertama vaksin Sinovac di bawah Program
Vaksinasi COVID-19 pada kami [4/3].

Sementara itu, sekitar 6.300 orang melakukan
reservasi online untuk dosis pertama dan kedua
vaksin Sinovac, sehingga jumlah orang yang

62.000 Warga HK Sudah Tervaksin
membuat reservasi untuk suntikan menjadi sekitar
262.700.

Selain itu, sekitar 13.600 orang memesan
dosis pertama dan kedua dari vaksin Comirnaty
secara online hari ini. Sebanyak 104.800 orang
telah melakukan reservasi untuk menerima vaksin
sejak 3 Maret.

Sampai tengah hari jumat [5/3] ada satu or-
ang dikirim ke rumah sakit untuk perawatan
setelah divaksin. [bi/corhkgov]
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KOLKATA, BI - Organisasi pegiat
hak asasi manusia Human Right
Watch dan pengungsi Muslim
Rohingya di India mendesak
pemerintah untuk memberikan
perlindungan kepada 81 warga
Rohingya yang kapalnya telah
terapung-apung di Laut Andaman
selama lebih dari dua minggu.

“Kami memohon otoritas India
untuk membawa orang-orang kami ke
darat, bagaimana bisa semua negara
menolak untuk menerima 81 nyawa
yang terdampar di perairan
internasional?” kata Sabber Kyaw
Min, direktur Inisiatif Hak Asasi
Manusia Rohingya (RHRI) di India,
Senin (1/3).

Sejak bulan lalu, India telah
memberikan makanan, bantuan medis, dan teknis
kepada warga Rohingya yang berdesakan di atas
kapal penangkap ikan yang ditemukan terapung
di perairan internasional setelah meninggalkan
Bangladesh selatan.

Warga Rohingya berharap bisa mencapai

Malaysia tetapi mesin kapal mengalami hambatan
teknis.

Delapan orang di kapal telah meninggal dan
banyak di antara 81 orang yang selamat sakit dan
menderita dehidrasi ekstrim, karena kehabisan
makanan dan air selama empat hari dalam

perjalanan mereka.
Penjaga pantai India telah

memperbaiki kapal tersebut tetapi tidak
mengizinkannya memasuki perairan
India, dan malah menginginkannya
untuk kembali ke Bangladesh.

“Delapan orang sudah meninggal,
kami berhak menerima jenazah
mereka,” kata Min, yang mengatakan

bahwa dia dan sekitar 16.000 pengungsi Rohingya
yang tinggal di India mendesak pemerintah untuk
menerima para pengungsi yang tertekan.

Direktur Human Rights Watch Asia Selatan
Meenakshi Ganguly mengatakan India harus
menjunjung tinggi kewajibannya di bawah hukum

India Didesak India Didesak India Didesak India Didesak India Didesak Lindungi PLindungi PLindungi PLindungi PLindungi Pengungsiengungsiengungsiengungsiengungsi
RohingyRohingyRohingyRohingyRohingya ya ya ya ya yang ang ang ang ang TTTTTerapung di Lauterapung di Lauterapung di Lauterapung di Lauterapung di Laut

JAKARTA, BI - Beberapa kelompok
masyarakat Indonesia di Singapura
memberikan bantuan untuk meringankan
beban Sugiyem, yakni seorang pekerja migran
Indonesia yang dianiaya majikannya sehingga
mengalami kebutaan.

Ada beberapa kelompok masyarakat In-
donesia menggalang dana untuk membantu
Sugiyem, salah satunya adalah Klub Sepeda
Singapura yang pada Senin (1/3) menye-
rahkan bantuan di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Singapura.

“Kami turut prihatin ketika mendengar
nasib buruk yang dialami Ibu Sugiyem. Semua
tergerak untuk memberikan sumbangan dan
hari ini saya serahkan bantuan yang terkum-
pul,” ujar Kent Zhu dari Klub Sepeda Singa-
pura, seperti disampaikan dalam keterangan
tertulis KBRI Singapura yang diterima di
Jakarta, Senin (1/3).

Menurut Kent, sebagai sesama warga In-
donesia, ia dan semua temannya di klub
tersebut terpanggil untuk membantu saudara
yang mengalami nasib buruk. Apalagi
perlakuan yang dialami Sugiyem begitu buruk
sampai pekerja migran itu mengalami
kebutaan.

Sugiyem pun menyampaikan terima kasih
atas perhatian dan bantuan yang diberikan
kepadanya. “Saya hanya bisa berdoa agar
Tuhan membalas semua kebaikan bapak-
bapak semua,” kata pekerja migran asal Pati
itu.

Dubes Indonesia untuk Singapura
Suryopratomo menjelaskan bahwa Sugiyem
merupakan sosok pekerja migran yang sudah
lama bekerja di luar negeri, yaitu selama 13

Masyarakat Indonesia Bantu Pekerja Migran
Korban Aniaya di Singapura
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Makanan dibagikan kepada
pengungsi Rohingya di kapal angkatan
laut saat mereka menuju pulau Bhasan
Char di distrik Noakhali, Bangladesh,
Selasa (29/12/2020). REUTERS/
Mohammad Ponir Hossain/aww/cfo
(REUTERS)

internasional dan melindungi para pengungsi.
“Rohingya telah begitu dianiaya, dan begitu

lama, mereka sangat ingin menemukan tempat di
mana mereka bisa aman dan merasa diterima.
Namun, tidak ada negara di dunia ini, bahkan
mereka yang bersimpati dengan mereka, mau
melakukannya,” kata Ganguly.

Kementerian Luar Negeri India tidak
menanggapi pertanyaan tentang apakah 81 warga
Rohingya akan diizinkan memasuki India, dan
juga tidak memberikan informasi terbaru tentang
pembicaraan dengan Bangladesh tentang
masalah ini.

New Delhi belum menandatangani Konvensi
Pengungsi 1951, yang menjelaskan hak-hak
pengungsi dan tanggung jawab negara untuk
melindungi mereka, dan juga tidak memiliki
undang-undang yang melindungi pengungsi.

Namun, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK
Abdul Momen pekan lalu mengatakan kepada
Reuters bahwa pemerintahnya mengharapkan
India, negara terdekat, atau Myanmar, negara asal
Rohingya, untuk menerima 81 orang yang selamat.

Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya dari
Myanmar yang mayoritas beragama Buddha
tinggal di kamp-kamp yang padat di Bangladesh
yang mayoritas penduduknya Muslim. Banyak dari
mereka melarikan diri dari negara asal mereka
setelah militer Myanmar melakukan tindakan
keras mematikan pada 2017.

Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai
kelompok etnis dan bersikeras bahwa mereka
adalah migran Bangladesh yang tinggal secara
ilegal di negara itu. (Reuters/ant)

Ahli epidemiologi lapangan dari Univer-
sitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
Purwokerto dr. Yudhi Wibowo. (ANTARA)

PURWOKERTO, BI - Ahli epidemiologi
lapangan dari Universitas Jenderal
Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi
Wibowo mengatakan masyarakat harus ikut
berperan aktif menyukseskan program
vaksinasi guna mempercepat penanganan
pandemi COVID-19.

“Kepada semua masyarakat terutama
mereka yang masuk kelompok risiko tinggi
yaitu lansia, mereka yang punya komorbid,
mereka yang usia di atas 45 tahun atau yang
banyak berinteraksi dengan orang lain maka
diharapkan dapat menyiapkan diri ikut
vaksinasi,” katanya di Purwokerto
Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa
Tengah, Sabtu (27/2).

Kendati demikian, kata dia, jika nantinya
telah mendapatkan vaksinasi, masyarakat

Ahli: Masyarakat
Harus Sukseskan

Program Vaksinasi
COVID-19

Kemensos: Semua Pihak Harus Kompak
Lindungi Disabilitas saat Bencana

JAKARTA, BI - Direktur Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Eva Rahmi
Kasim mengatakan pemerintah dan para pemangku
kepentingan harus kompak dalam memberikan
perlindungan dan akses informasi kepada penyandang
disabilitas dalam penanganan bencana.

“Upaya penyediaan akses informasi, perlindungan
dan pelibatan mereka (penyandang disabilitas) dalam
menciptakan kembali lingkungan yang aksesibel untuk
penyandang disabilitas, perlu dilaksanakan,
diperhatikan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga para

stakeholders terkait,” kata Eva dalam diskusi secara
virtual bertema Pekan Klaster Nasional Pengungsian
dan Perlindungan di Jakarta, Senin (1/3).

Dia menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah
mengenai upaya perlindungan penyandang disabilitas
dalam penanganan kebencanaan yang harus dipenuhi,
diantaranya edukasi kepada para penyandang disabilitas
mengenai arti bencana, informasi akibat dari bencana
dan hal-hal yang harus dihindari dari dampak bencana.

Hal itu penting karena penyandang disabilitas dalam
situasi bencana tidak mungkin mampu bertindak sama

Sekelompok masyarakat Indonesia di
Singapura memberikan bantuan untuk
meringankan beban Sugiyem, yakni seorang
pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus
penganiayaan di Singapura. Beberapa kelompok
masyarakat Indonesia menggalang dana untuk
membantu Sugiyem, salah satunya Klub Sepeda
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Jokowi Berharap Vaksinasi Segera
Selesai, Ekonomi Bangkit Kembali

“Totalnya 19.900 (orang peserta)
dan kita harapkan ini segera dise-
lesaikan sehingga kita berharap
ekonomi bisa pulih kembali,” ia menam-
bahkan.

Selain di Museum Benteng Vrede-
burg, vaksinasi massal juga dilakukan
di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

Pemerintah berencana mem-
vaksinasi 182 juta penduduk Indone-
sia guna mewujudkan kekebalan
komunal terhadap COVID-19.

Vaksinasi dilaksanakan dalam
empat tahap. Vaksinasi tahap pertama
dilaksanakan Januari sampai April
2021 dengan sasaran utama tenaga
kesehatan, asisten tenaga kesehatan,
tenaga penunjang, serta mahasiswa
pendidikan profesi kedokteran yang
bekerja di fasilitas pelayanan
kesehatan.

Vaksinasi tahap kedua dilaksa-
nakan Januari sampai April 2021
dengan sasaran petugas dan pekerja
di sektor pelayanan publik serta warga
lanjut usia, warga yang berusia di atas
60 tahun.

Selanjutnya, vaksinasi tahap
ketiga rencananya dilaksanakan April
2021 sampai Maret 2022 dengan
sasarannya kelompok masyarakat
rentan dari aspek geospasial, sosial,
dan ekonomi.

Vaksinasi setelah itu akan
dilakukan pada kelompok masyarakat
dan pelaku perekonomian yang lain
sesuai dengan ketersediaan vaksin.
(Antara)

KKP Nyatakan
Perang dengan
Penyelundup
Benih Lobster

Kemenkop UKM Ingin Peningkatan
Pembiayaan UMKM hingga 30%
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JAKARTA, BI - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah mendorong agar realisasi pemberian kredit kepada
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh perbankan
dapat meningkat hingga 30 persen.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso
menjelaskan bahwa 90 persen UMKM membutuhkan pembiayaan
agar dapat memulai usahanya, terutama mayoritas bisnis UMKM
melambat akibat dampak pandemi COVID-19.

Namun demikian, kewajiban pemberian kredit kepada UMKM
saat ini hanya sebesar 20 persen, sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit
atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam

Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Tantangan dan kendala pembiayaan UMKM, khususnya

perkreditan untuk usaha kecil sesuai aturan sebesar 20 persen.
Ini mentoknya di angka itu saja, kita ingin dorong perbankan
memberikan kredit usaha kecil lebih besar, kalau bisa 22 sampai
30 persen,” kata Agus dalam webinar yang diselenggarakan
InfobankTalkNews secara virtual, Jumat (26/2).

Agus menjelaskan bahwa selain pembiayaan, 91,8 persen
UMKM membutuhkan pinjaman tanpa bunga atau tanpa agunan.

Ada pun kendala pembiayaan UMKM lainnya, yakni skema
produk kredit atau pembiayaan bank tidak sesuai dengan “nature”
usaha UMKM, serta bank tidak memiliki informasi mengenai UMKM

JAKARTA, BI - Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) menyatakan perang
terhadap praktik penyelundupan benih lob-
ster dalam rangka menjaga aspek
keberlanjutan sumber daya kelautan dan
perikanan nasional.

“Kami telah menerima arahan. Intinya
kami akan tindak tegas penyelundup benih
bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata
Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP
Antam Novambar dalam siaran pers di
Jakarta, Sabtu (27/2).

Antam menyatakan pernyataan perang
terhadap penyelundupan benih lobster juga
dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti
Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI
Angkatan Laut terkait keprihatinan atas
masih ditemukannya penyelundupan benih
bening lobster.

Antam menerangkan antara Menteri
Trenggono dan Kasal Laksamana TNI Yudo
Margono telah sepakat untuk bersinergi
memberantas aktivitas penyelundupan
benih bening lobster yang berlangsung
melalui jalur laut.

Selain itu, ujar dia, Menteri Kelautan
dan Perikanan saat itu mengaku geram
lantaran penyelundupan benur merugikan
negara dan mengganggu kegiatan budidaya
lobster di dalam negeri.

Diakuinya, penyelundupan melalui jalur
laut termasuk yang sulit diungkap sehingga
sinergi bersama TNI AL diyakini membuat
pengawasan semakin kuat. Antam
memastikan, tim patroli siap menindak
tegas penyelundup benur.

“Jadi yang paling licin ini
penyelundupan melalui laut, untuk
mengangkut benih bening lobsternya
diselundupkan melalui Singapura. Kami
akan kejar dan tangkap. Kalau melawan
akan kami laksanakan tindakan tegas
terukur. Bila terpaksa akan kami
lumpuhkan,” tegas Antam.

Secara terpisah, Direktur Pemantauan
dan Operasi Armada Ditjen PSDKP-KKP,
Pung Nugroho Saksono menyatakan siap

Petugas merapikan susunan produk UMKM yang ditawarkan
di Paviliun Sumatera Utara Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat
(26/2/2021). (ANTARA)

JAKARTA, BI - Presiden Joko
Widodo saat meninjau pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 massal di kom-
pleks Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta pada Senin menyampaikan
harapannya agar vaksinasi cepat
selesai dan ekonomi bisa bangkit
kembali.

“Kita harapkan (vaksinasi) ini segera
diselesaikan sehingga kita berharap
ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit
kembali kemudian pariwisata di
Yogyakarta bisa bergiat kembali dan
menumbuhkan ekonomi yang ada di
provinsi Yogyakarta khususnya kota
Yogya,” kata Presiden di Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Presiden meninjau pelaksanaan
vaksinasi massal di kompleks Museum
Benteng Vredeburg didampingi oleh
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, Wali Kota
Yogyakarta Haryadi Suyuti, Juru Bicara Program
Vaksinasi COVID-19 Reisa Broto Asmoro, dan pejabat
terkait lainnya.

“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan

untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan
lancar dan juga untuk para pedagang kaki lima, para
pelaku usaha, kemudian penjaga toko, karyawan di
usaha-usaha yang ada di jalan Malioboro sampai ke
alun-alun,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Gubernur D.I
Yogyakarta Sri Sultan HB X (kanan) berdialog dengan peserta
vaksinasi saat meninjau vaksinasi COVID-19 massal di Pasar
Beringharjo, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). (ANTARA).

BRUSSELS, BI - Para pemimpin keuangan
dunia pada Jumat (26/2/2021) sepakat
mempertahankan kebijakan ekspansif guna
membantu ekonomi bertahan dari dampak COVID-
19, dan berkomitmen melakukan pendekatan yang
lebih multilateral terhadap krisis ganda virus co-
rona dan ekonomi.

Kepresidenan Italia atas kelompok G20 dari
ekonomi teratas dunia mengatakan pertemuan
para kepala keuangan telah berjanji untuk bekerja
lebih erat buat mempercepat pemulihan yang
masih rapuh dan tidak merata.

“Kami sepakat bahwa penarikan dukungan
fiskal dan moneter yang terlalu dini harus
dihindari,” kata Daniele Franco, menteri keuangan
Italia, pada konferensi pers setelah pertemuan
videolink yang diadakan oleh para menteri

keuangan dan gubernur bank sentral G20.
Amerika Serikat menyiapkan 1,9 triliun dolar

AS dalam stimulus fiskal dan Uni Eropa telah
mengumpulkan lebih dari 3,0 triliun euro (3,63
triliun dolar AS) untuk menjaga ekonominya
melewati sejumlah penguncian.

Namun terlepas dari jumlahnya yang besar,
masalah dengan peluncuran vaksin secara glo-
bal dan munculnya varian virus corona baru
membuat jalur pemulihan di masa depan tetap
tidak pasti.

G20 “berkomitmen untuk meningkatkan
koordinasi internasional guna mengatasi
tantangan global saat ini dengan mengadopsi

G20 Janji Pertahankan Stimulus untuk
Percepat Pulihkan Ekonomi

Dokumentasi - Seorang pekerja berjalan di
atas tumpukan kontainer di pelabuhan Tanjung
Priok di Jakarta, Indonesia (22/1/2021).
(ANTARA) >> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  26
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tetap harus menaati protokol kesehatan
pencegahan COVID-19.

“Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga
jarak, menghindari kerumunan dan membatasi
mobilitas,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa vaksinasi
merupakan salah satu cara untuk pencegahan
dari risiko penularan COVID-19.

“Kendati demikian walau sudah vaksinasi
masih harus tetap menerapkan protokol
kesehatan guna memproteksi diri,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sosialisasi
mengenai program vaksinasi harus bersifat
menyeluruh dan sampai ke seluruh lapisan
masyarakat.

“Tujuannya untuk mendukung proses
vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia,”
katanya.

Dja juga menambahkan bahwa akselerasi
vaksinasi di Tanah Air sangat penting untuk

segera dilakukan guna mencapai kekebalan
komunitas atau “herd immunity”.

Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed
tersebut juga mengatakan masyarakat
merupakan salah satu garda terdepan dalam
upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

“Salah satu caranya adalah dengan
menggunakan masker, mencuci tangan dan
menjaga jarak, serta berbagai protokol
kesehatan lainnya,” katanya.

Menurut dia, penggunaan masker yang
standar dan tepat cara pakainya sangat efektif
untuk mencegah penularan COVID-19.

“Oleh karena itu kampanye dan edukasi
secara terus menerus kepada seluruh
masyarakat sangat dibutuhkan, perlu dilakukan
secara berulang-ulang, tanpa mengenal
menyerah,” katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga
berperan strategis dalam mewujudkan
suksesnya program vaksinasi. (Antara)
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diskriminasi rasial dan sosial yang berkelanjutan
hingga menyebabkan kerusuhan yang meng-
ancam keamanan publik, meningkatnya pola-
risasi antara si kaya dan si miskin yang mem
perburuk ketimpangan sosial, dan sikap AS yang
melanggar aturan internasional hingga meng-
akibatkan bencana kemanusiaan.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah
mengacaukan dunia dan menjadi ancaman
utama kehidupan umat manusia. Di AS, pandemi
tersebut tidak terkontrol akibat tindakan yang
gegabah, demikian laporan tersebut.

Dewan Pemerintahan China dalam laporan
itu juga menyinggung bahwa AS menjadi rumah

bagi 5 persen penduduk dunia dan AS me-
nyumbang lebih dari seperempat kasus positif
COVID-19 di dunia serta memberikan kontribusi
hampir seperlima kasus kematian global akibat
pandemi itu. Lebih dari 500.000 jiwa warga AS
kehilangan nyawa akibat COVID-19, demikian
laporan tersebut.

Laporan itu juga menyoroti kelompok etnis
minoritas di AS yang mengalami diskriminasi
rasial secara sistematis sehingga membawa
mereka dalam situasi sulit.

Dalam laporan itu, China menuding AS
sebagai pihak yang merusak keamanan dan
stabilitas global sebagaimana dikutip Xinhua.
(antara)
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tahun di Arab Saudi serta 3 tahun di Singapura
dan sebelumnya tidak pernah mengalami
persoalan berat.

“Bu Sugiyem mengalami nasib buruk ketika
pindah majikan pada 2019. Ia mengalami
kekerasan fisik sampai kemudian mengalami
kebutaan,” kata Suryapratomo yang akrab
dipanggil Tommy.

Menurut Tommy, kasus Sugiyem baru
terungkap setelah ia kembali ke kampung
halamannya. Begitu kasusnya muncul, KBRI
Singapura bekerja sama dengan Polres Pati dan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
melakukan visum dan berita acara pemeriksaan.

Dengan dua laporan itu, KBRI Singapura
melaporkan kasus kekerasan terhadap Sugiyem
kepada Kepolisian Singapura dan Kementerian
Tenaga Kerja Singapura.

Pihak Kepolisian Singapura menindaklanjuti
dengan meminta keterangan Sugiyem di Pati dan
pada Januari lalu mengundang pekerja migran itu
untuk dimintai keterangan di Singapura.

Di samping dimintai keterangan, Sugiyem

menjalani pemeriksaan dan pengobatan terhadap
semua bagian tubuh yang mengalami kekerasan.
Menurut pihak dokter di Singapura, kerusakan di
bagian mata dan daun telinga Sugiyem tidak bisa
lagi diperbaiki.

Pihak polisi Singapura pun telah memproses
hukum si pelaku dan sudah menahan majikan
Sugiyem yang dituduh melakukan penganiayaan.

Majikan Sugiyem telah ditetapkan sebagai
tersangka dan sudah ditahan oleh Kepolisian
Singapura. Ia menjalani tahanan luar setelah
membayarkan uang jaminan. Proses pengadilan
baru akan dijalankan setelah semua berkas
dianggap mencukupi. (antara)
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seperti orang-orang non-disabilitas.
Kemudian pemberian informasi serta

pemenuhan kebutuhan bagi penyandang
disabilitas selama masa bencana, baik dalam
masa pra-bencana, saat tanggap darurat dan
pasca bencana.

Pihaknya pun menyambut baik upaya yang
dilakukan Koalisi Nasional Disabilitas dan
Lansia Dalam Penanganan Bencana.

“Supaya kebutuhan-kebutuhan para
penyandang disabilitas mendapat perhatian
dalam bentuk penyediaan akomodasi yang

layak, aksesibiltas dalam siklus bencana mulai
dari informasi prabencana dengan berbagai
ragam penyandang disabilitas dan informasi
yang bisa diakses dan dipahami oleh
penyandang disabilitas, bisa dengan bahasa
isyarat, suara digital,” kata Eva.

Eva menambahkan perlindungan terhadap
para penyandang disabilitas sebagai bagian
dari masyarakat rentan dalam penanganan
bencana ini sebagaimana tertuang dalam
Undang-undang Penanganan Bencana serta
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Disabilitas. (ant)
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pendekatan multilateral yang lebih kuat dan
berfokus pada serangkaian prioritas inti,” kata
kepresidenan Italia dalam sebuah pernyataan.

Pertemuan tersebut yang pertama sejak
Presiden AS Joe Biden - yang berjanji untuk
membangun kembali kerja sama AS dalam badan-
badan internasional -, dan kemajuan signifikan
tampaknya telah dibuat dalam masalah pelik
perpajakan perusahaan multinasional, terutama

raksasa web seperti Google, Amazon dan
Facebook.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen
mengatakan kepada G20 bahwa Washington
telah membatalkan proposal pemerintah Trump
untuk membiarkan beberapa perusahaan
memilih keluar dari aturan pajak digital global
baru, meningkatkan harapan untuk kesepakatan
pada musim panas.

Langkah tersebut dipuji sebagai terobosan
besar oleh Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz
dan mitranya dari Prancis, Bruno Le Maire.

Scholz mengatakan Yellen mengatakan
kepada para pejabat G20 bahwa Washington juga
berencana untuk mereformasi peraturan pajak
minimum AS sejalan dengan proposal OECD
untuk pajak minimum global yang efektif.

“Ini adalah langkah maju yang besar,” kata
Scholz.

Franco dari Italia mengatakan sikap baru AS
harus membuka jalan bagi kesepakatan
menyeluruh tentang perpajakan perusahaan
multinasional pada pertemuan kepala keuangan
G20 di Venesia pada Juli.

G20 juga membahas cara membantu negara-
negara termiskin di dunia, yang ekonominya
dilanda krisis secara tidak proporsional.

Dalam hal tersebut ada dukungan luas untuk
meningkatkan modal Dana Moneter Internasional
(IMF) guna membantunya memberikan lebih
banyak pinjaman, tetapi tidak ada jumlah konkret
yang diusulkan.

Untuk memberikan lebih banyak kekuatan,
IMF mengusulkan tahun lalu untuk meningkatkan
dana cadangannya sebesar 500 miliar dalam mata
uang IMF sendiri yang disebut Hak Penarikan

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>>  G20 JANJI PERTAHANKAN STIMU...DARI HLM  25

Puluhan Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan di Tol
ACEH, BI - PULUHAN batu nisan

yang diduga situs makam peninggalan
Kesultanan Aceh Darussalam dite-
mukan di lokasi proyek pembangunan
jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh)
di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

Ketua Komunitas Peubeudoh Seja-
rah, Adat dan Budaya (Peusaba) Aceh,
Mawardi Usman mengungkapkan, pene-
muan itu berawal saat anggotanya ber-
keliling melihat situs cagar budaya di
Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kemudian, mendapat laporan ma-
syarakat bahwa di pinggir jalan Kajhu-
Banda Aceh, tepatnya di kawasan
pembangunan gerbang Tol Sibanceh
seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam ditemu-
kan batu nisan peninggalan era Kesultanan Aceh.

“Kapolsek juga turun ke lapangan dan
melihat ada beberapa makam situs cagar
budaya yang mengenai tol. Setelah kami lihat

memang benar ada beberapa makam orang
penting era Kesultanan Aceh Darussalam yang
mau digeser untuk perluasan gerbang tol,” ujar
Mawardi [10/2].

Kondisi makam di kawasan itu di-
akuinya tidak lagi utuh. Nisan dengan
ukiran khas era Kesultanan Aceh itu ada
yang berukuran besar dan kecil. Keba-
nyakan batu nisan sudah tertimbun tanah,
namun ada juga yang masih tegak berdiri
terlihat dengan jelas.

Berdasarkan pemantauan Peusaba,
lanjut Mawardi, batu nisan yang dite-
mukan di lokasi itu berjumlah sekitar 20-
an. Menurut dia, batu nisan tersebut
diproduksi pada era ulama Aceh, Syekh
Abdur Rauf As-Singkili.

“Dari bentuk batu nisan itu menun-
jukkan bahwa banyak di sini ulama sufi,
yang sudah terdeteksi di sepanjang
(lokasi proyek tol) yang sudah dikeruk,”

katanya.
Ia menambahkan, sejak dulu kawasan

Kajhu memang terkenal sebagai tempat kedia-
man para keluarga raja, meliputi Tuanku

Hasyim Banta Muda (1848-1897), Wali Sul-
tan Muhammad Dawod Syah dan Panglima
Perang Aceh yang melawan Van Swieten,
juga dilahirkan di sana.

“Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat
berdiam Wazir Sultan Panglima Paduka
Sinara yang juga Ulebalang Pulau Weh,” tutur
Mawardi.

Selanjutnya, terdapat juga beberapa
Ulebalang lain yang terkenal seperti Teuku
Paya Ulebalang Mukim Paya dan Lambada,
yang merupakan anggota dewan delapan yaitu
delapan pembesar Aceh yang melakukan lobi
melawan Belanda di Penang.

“Kami tidak menolak pembangunan jalan
tol di Aceh, tapi bagaimana menyiasatinya.
Contohnya mungkin digeser pintu tol sehingga
tidak mengenai makam itu sendiri. Harapan
kami batu nisan itu harus di posisi semula.
Dan yang digeser itu pembangunannya bukan
makamnya,” kata dia.[lip.6]
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Jakarta,BI - Ada sejumlah selebriti tanah air
yang memilih untuk menjadi PNS dan rela melepas
melepas popularitasnya didunia intertaimen, salah
satunya adalah Edwin Manangsang, personel Trio
Libels ini memulai karir PNS nya di Kementerian
Keuangan sejak 1987.

Tapi sekarang Edwin menjadi PNS di Kemen-
terian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kemudian ada penulis novel bergenre horor, Risa
Saraswati. Jika pernah menonton Danur 1 - 3, ya
Risa lah penulis novelnya. Saat ini Risa menjadi
PNS di Departemen Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Karawang.

Selanjutnya jebolan Akademi Fantasi Indosiar

7 Artis Yang Rela Lepas
Popularitas Demi PNS
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(AFI) Luh Paramita Ardianti atau
Dian AFI kini menjadi PNS di
bagian Humas dan protokol
pemerintah Kota Denpasar.

Salah satu eks ‘Cherybelle’
Ellen Nita Vindriana saat ini
menjadi PNS dengan mengajar
sebagai dosen mata kuliah
aplikasi komputer bisnis sejak Sep-
tember 2016 di kampus alma-
maternya.

Vokalis band metal Phopi Ratna
Agustin atau yang akrab disapa Phopi
RA ini bekerja sebagai PNS di Dinas

Perindustrian Perdagangan Kope-
rasi dan UMKM Kabupaten

Bandung Barat.

Selain
itu ada Shirley Malinton.

Shirley Malinton kerap
menemani trio Warkop
DKI di film-filmnya. Ia
lalu mengundurkan diri

dari dunia hiburan setelah

membintangi belasan film. Dia pilih mengejar cita-
cita sejak kecil sebagai diplomat.

Dia bergabung dengan Departemen Luar
Negeri dan pernah menjabat Kepala Bidang
Amerika di Bagian Pengembangan dan Pengkajian
Kebijakan (BPPK).

Kemudian salah satu personel band Shaden,
Abrar sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas
Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi Jakarta.
Sebelumnya Abrar menempuh pendidikan di
Monash University di Melbourne, Australia.[*]

Pesinetron Chacha Resmi Jadi Istri Bupati
@ganjar_pranowo masa jabatan, kehidupan ini semua
ada waktu dan batasnyaa ...,” imbuh Chacha.

Sederet artis menuliskan ucapan selamat atas
dilantiknya suami Chacha Frederica sebagai Bupati
Kendal. “Bismillah selamat bertugas buat Dicoooo
@chafrederica @dicoganinduto,” tulis Zivana Letisha.

“Selamaat Chachaaa dan Dicoo semoga senantiasa
amanah membawa perubahan baik untuk sesama.
Aamiin,” tulis Fitri Tropica. “Selamat dan Amanah yaa
Dico dan Caca,” tulis Dimas Beck. [*]

Jakarta, BI – Pesinetron Chacha Frederica terlihat
mendampingi sang suami pada acara pelantikan
pengangkatan Dico Ganinduto sebagai Bupati Kendal
awal bulan akhir bulan lalu.

Ibu satu anak itu tak lupa menuliskan pesan untuk
sang suami yang kini mengemban amanah besar dari
rakyat.

“Selamat bertugas suamiku sayang... sumpah
jabatan yang kamu ucapkan hari ini di saksikan Allah
SWT, disaksikan para malaikatNya dan seluruh

mahluk ciptaanNya, AlQuran pun turun menjadi saksi
...,” tulis Chacha.

“InsyaAllah Allah mudahkan kamu dalam
mengemban tugas dan amanah, aku tau kmu punya
niat yang tulus, aku inget kmu pernah bilang, “aku mau
fokus ngurusin kendal aja.” InsyaAllah Allah mudahkan
... Aaamiin ya Rabb,” lanjutnya.

Chacha juga mengingatkan Dico untuk selalu
mengingat tugasnya sebagai pemimpin.

“Dan selalu ingat seperti yg jg di ingatkan oleh pak

eks ‘Cherybelle’ Ellen Nita VindrianaPhopi Ratna Agustin
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