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JAKARTA, BI - Pemerintah melalui
Kementerian Perhubungan melarang seluruh
moda transportasi beroperasi pada 6 hingga
17 Mei 2021.

Pelarangan tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pengendalian Trans-
portasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun
2021 Dalam Rangka Pencegahan Penye-
baran Covid-19.

“Pengendalian transportasi tersebut
dilakukan melalui larangan penggunaan atau
pengoperasian sarana transportasi penum-
pang untuk semua moda transportasi, yaitu
moda darat, laut, udara dan perkeretapian,
dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021,”
kata Adita Irawati, juru Bicara Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) dalam keterangan
tertulis.

Adita menjelaskan bahwa larangan
tersebut tidak berlaku untuk transportasi
logistik dan barang.

“Untuk transportasi barang dan logistik
tetap berjalan seperti biasa,” ujar Adita.
Adapun kebijakan tersebut sebagai upaya
agar masyarakat tidak mudik lebaran
sekaligus mencegah kenaikan kasus positif
Covid-19.

“Mobilitas secara masif seperti yang
terjadi beberapa kali pada saat libur panjang

Seluruh Moda Transportasi Dilarang
Beroperasi Pada 6-17 Mei 2021

Irlandia, BI - Kawasan Irlandia Utara sudah
beberapa hari dilanda kerusuhan akibat polemik
penerapan aturan imigrasi dan perdagangan
yang diperketat sebagai dampak Inggris keluar
dari Uni Eropa (Brexit).

Pemerintah setempat mendesak supaya
kerusuhan itu berakhir supaya tidak
menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini akibat
kerusuhan menyebabkan sejumlah kendaraan
dirusak dan dibakar, dan kantor serta aparat
kepolisian diserang.

Para penduduk Katolik dan Protestan yang
terpisah ‘Tembok Perdamaian’ saling lempar

batu, petasan hingga bom molotov.
Padahal tembok itu dibuat untuk
meredam pertikaian di antara
penduduk akibat konflik sektarian.

“Hal ini harus segera berhenti
sebelum ada korban luka atau
meninggal,” kata Menteri Urusan
Luar Negeri Irlandia Utara, Simon
Coveney, dalam jumpa pers di
Belfast, seperti dilansir Reuters,
Kamis (8/4).

Kerusuhan itu terjadi karena
kelompok penduduk pro-Inggris di
Irlandia Utara merasa frustrasi

akibat kebijakan baru dalam hal perdagangan
selepas Brexit yang dinilai menyulitkan.

Sejumlah kalangan jauh-jauh hari sudah
memperingatkan pemerintah Inggris hal itu bisa
terjadi dan kembali memantik pertikaian di
wilayah yang diliputi konflik lima dasawarsa
lalu, atau dikenal dengan julukan masa ‘The
Troubles’.

Irlandia Utara masih diliputi konflik
sektarian meski pemerintah Inggris dan
pemberontak IRA meneken perjanjian damai
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Irlandia Utara Rusuh, Katolik dan Protestan Lempar Batu

Hong Kong, BI – Pemerintah sudah
mengizinkan adanya sekolah tatap muka lebih
banyak dari sebelumnya hingga dua pertiga
siswa bisa bergabung dalam satu kelas, dan
hal itu disambut gembira oleh guru dan murid,
bahkan ada beberapa sekolah yag mengatakan
mereka siap untuk lebih.

Hampir satu dari lima sekolah dasar dan
menengah di kota memiliki atau berharap untuk
segera memiliki semua siswanya kembali ke
kelas, karena mereka telah menyetujui
persyaratan pemerintah bahwa guru harus
menjalani tes Covid-19 secara teratur, demi-
kian menurut Biro Pendidikan.

Aturan kembali ke sekolah yang dilong-
garkan untuk 900.000 siswa taman kanak-
kanak, sekolah dasar, dan menengah Hong
Kong diumumkan bulan lalu, kini naik dari
sepertiga pembatasan sebelumnya.

Ini kabar baik di tengah situasi pandemi
yang membaik dan peluncuran program
vaksinasi massal kota.

Kembalinya semua siswa ke pembelajaran
di kelas bergantung pada pengujian virus
korona reguler untuk guru, sesuatu yang
disetujui oleh sekitar 20 persen sekolah kota,
masih menurut Biro Pendidikan. Namun,
beberapa sekolah merasa sulit untuk membuat
skrining wajib bagi guru karena adanya
kesibukan dan beban kerja mereka. [scmp/bi]

di akhir minggu dan juga pada masa mudik
2020 berdampak pada lonjakan kasus Covid-
19 di Indonesia,” ujar Adita.

Diketahui, pemerintah melalui Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) pada 26 Maret 2021 lalu
resmi melarang mudik lebaran terhitung dari
6 hingga 17 Mei 2021.

Kebijakan larangan mudik itu sebagai
upaya mencegah kenaikan kasus positif
Covid-19.

Pertimbangannya dari pengalaman
berbagai libur panjang selama 2020 hingga
2021, tingginya mobilitas warga antardaerah
berdampak terhadap lonjakan kasus positif
Covid-19. (cr1/jpnn)

Sekolah HK Akan
Kembali Ramai

Anak Murid
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Program vaksinasi COVID-19 mulai
dijalankan beberapa negara  dan wilayah di
dunia, termasuk di Hong Kong. Pemerintah
Hong Kong dengan slogannya “Protect your-
self and others, Get Vaccinated” atau lindungi
di r i  sendir i  dan orang la in dengan
mendapatkan vaksinasi, terus melakukan
diseminasi informasi mengenai program
vaksinasi ini. Program vaksinasi Covid-19
dilaksanakan sebagai upaya memutus rantai
penyebaran virus Covid-19 dengan cara
membangun imunitas tubuh dan kekebalan
kelompok.

Vaksin yang te lah tersedia untuk
masyarakat Hong Kong saat ini adalah vaksin
CoronaVac oleh Sinovac Biotech (Hong Kong)
Limited dan vaksin Comirnaty oleh Fosun
Pharma yang berkolaborasi dengan BioNTech,
serta menyusul tersedia vaksin oleh
AstraZeneca yang berkolaborasi dengan Uni-
versitas Oxford. Vaksin tersebut diberikan
dalam 2 dosis dalam jangka waktu tertentu.

Penerima Vaksin
Hingga berita ini dibuat pada 8 April 2021,

Pemerintah Hong Kong menetapkan kriteria
individu yang dapat menerima vaksin yakni
kelompok prioritas yang terdiri dari seluruh
pekerja migran, tenaga kesehatan, pelayan
publik, pekerja konstruksi, staf pelayanan
transportasi umum, staf restoran dan tempat
umum lainnya, guru dan staf sekolah, pelajar
yang belajar di luar Hong Kong serta pekerja
sektor pariwisata. Selain itu, semua orang
berusia 30 tahun ke atas yang bukan dalam

kelompok prioritas
serta pekerja yang
menjaga orang tua
berusia 70 tahun ke
atas juga dapat mene-
rima vaksin.

Sementara i tu,
bagi  yang sedang
mengalami demam,
dalam kondisi hamil
dan menyusui, mem
punyai kon disi auto-
imun, t ingkat gula
darah tinggi, memiliki
keluhan khusus, alergi
kronis atau riwayat
kesehatan tertentu
dapat menunda vak-
sinasi dan sebaiknya
melakukan konsultasi
dengan dokter terlebih
dahulu sebelum men-
daftarkan dirinya pada
program vaksinasi

Prosedur
pendaftaran
program
vaksinasi di
Hong Kong

Bagi yang akan
melakukan vaksinasi
dapat mendaftar
secara online terlebih
dahulu pada laman
www.covidvaccine.gov.hk
, pil ih jenis vaksin

yang diinginkan, isi data
diri, nomor identitas diri
(HKID / paspor) dan
nomor te lpon lokal
kemudian pilih waktu
dan lokasi yang tersedia.
Vaksinasi dapat dila-
kukan di Pusat Vak-
sinasi Komunitas atau
pun di beberapa klinik
rawat jalan yang ditunjuk
dalam laman tersebut.
Bawa bukti konfirmasi
janji temu dan identitas
diri ketika tiba di tempat
yang dituju untuk vak-
sinasi.

Dokter dan para ahli
mengemukakan bahwa
vaksinasi COVID-19
merupakan upaya ber-
sama untuk memutus
rantai penularan dan
menghindarkan sese-
orang dari penyakit ter-
sebut.  Setelah vak-
sinasi, seseorang harus
tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan yang
selama ini berlaku antara
lain memakai masker,
mencuci tangan, men-
jaga jarak dan meng-
hindari kerumunan.

KJRI Hong Kong
menghimbau kepada
WNI di Hong Kong untuk
tidak mudah memper-
cayai kabar atau pembe-
ritaan dari sumber yang tidak terpercaya serta
merujuk pada informasi resmi baik dari
Pemerintah Indonesia serta pemerintah
setempat.

Pemerintah Hong Kong telah menyediakan
situs rujukan yang dapat diakses dalam
berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia
yang menjelaskan informasi lengkap perihal
vaksin dan program vaksinasi di berbagai
wi layah di  Hong Kong pada
www.covidvaccine.gov.hk.

Efek Samping
Perlu diketahui, sebagaimana lazimnya

terjadi pada pemberian vaksin lain, bahwa
terdapat efek samping yang mungkin timbul
setelah menerima vaksinasi Covid-19. Cen-
ter of Health Protection (CHP) Hong Kong
menerangkan beberapa efek samping yang
umumnya timbul biasanya ringan dan bersifat
sementara seperti demam ringan, nyeri,
kemerahan, atau bengkak di tempat suntikan.

Beberapa orang mungkin mengalami efek
samping yang lebih parah, namun secara
umum jarang terjadi.

Memandang beredarnya kabar vaksin
Covid-19 menyebabkan kematian, hingga saat
ini, tidak dilaporkan adanya kaitan langsung
antara vaksinasi Covid-19 dengan kematian.
Berdasarkan informasi dan rekomendasi yang
tersedia dari otoritas kesehatan luar negeri
dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per
Januari 2021, tidak terdapat data yang
menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 menjadi
penyebab kematian. Tidak ada bukti jelas yang
menunjukkan bahwa kematian yang dilaporkan
juga disebabkan oleh penggunaan vaksin
Covid-19.

Amankah Vaksin COVID-19?
Berdasarkan regulasi Prevention and Con-

trol of Disease (Use of Vaccines) Regulation

Vaksinasi Covid-19:

Perlindungan Diri dan Pemutus
Rantai Penularan Covid-19
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Ditulis oleh:
Ricky Suhendar

Konsul Jenderal RI
di Hong Kong
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Hong Kong Waspadai Penyakit Pernapasan Legiuner
Hong Kong, BI - Pusat

Perlindungan Kesehatan (CHP) dari
Departemen Kesehatan melaporkan
jumlah kasus terbaru dari penyakit
Legionnaires (LD), dan menekankan
pentingnya menggunakan dan
memelihara sistem air dengan baik
dan harus melakukan pencegahan.

Tercatat sejak 28 Maret hingga
3 April, satu kasus LD yang didapat,
ia merupakan seorang pasien pria
berusia 72 tahun dengan riwayat
kesehatan yang baik, ia juga tinggal
di Capitol Mansion, Shau Kei Wan.

“Epidemiologi sedang melaku-
kan penyelidikan terhadap sumber
infeksi, paparan risiko tinggi dan kelompok, jika
ada,” kata juru bicara CHP.

Pada 3 April, delapan kasus LD telah
dilaporkan tahun ini. Pada tahun 2020 dan 2019
masing-masing terdapat 104 dan 105 kasus.

“Pria, orang berusia di atas 50 tahun, perokok,
pecandu alkohol, dan orang dengan kekebalan
yang lemah lebih rentan terhadap LD.

Beberapa situasi juga dapat meningkatkan
risiko infeksi termasuk pemeliharaan sistem air
yang buruk hingga menyebabkan adanya air
tergenang.

Legionellae ditemukan diberbagai situasi
lingkungan dan tumbuh dengan baik di air hangat
(20 hingga 45 derajat Celcius).

Mereka dapat ditemukan di lingkungan berair
seperti tangki air, sistem air panas dan dingin,
menara pendingin, pusaran air dan spa, air
mancur dan peralatan rumah yang mendukung

Agar Terhindar Dari Penyakit Pernapasan Legiuner

• Amati kebersihan pribadi.
• Jangan merokok dan hindari konsumsi

alkohol.
• Saringan di keran air dan kepala pancuran

harus diperiksa, dibersihkan, dibersihkan
keraknya dan didesinfeksi secara teratur atau pada
frekuensi yang direkomendasikan oleh pabrik.

• Jika sistem perpipaan air tawar dirawat
dengan baik, tidak perlu memasang filter air rumah
tangga. Penggunaan filter air tidak dianjurkan
karena bisa menyebabkan penyumbatan yang
dapat mendorong pertumbuhan mikro-organisme.

Jika menggunakan filter air perhtikan ukuran
pori harus 0,2 mikrometer (μm) dan filter perlu
diganti secara berkala sesuai dengan
rekomendasi pabrik.

• Tiriskan dan bersihkan tangki air bangunan
setidaknya setiap tiga bulan;

• Kuras atau bersihkan selama setidaknya
satu menit saluran keluar air yang jarang
digunakan (mis. Keran air, kepala pancuran
dan saluran keluar air panas) dan titik-titik pipa
yang stagnan setiap minggu atau sebelum
digunakan.

• Cari dan ikuti nasihat profesional dokter
mengenai penggunaan dan pemeliharaan
perangkat pernapasan di rumah dan gunakan
hanya air steril (bukan air suling atau air ledeng)
untuk membersihkan dan mengisi tandon.

Setelah pembersihan / desinfeksi, bilas
perangkat dengan air steril, air mendidih yang
baru didinginkan atau air yang disaring dengan

filter 0,2 μm. Jangan pernah meninggalkan
genangan air di dalam perangkat. Kosongkan
tangki air, jaga agar semua permukaan tetap
kering, dan ganti air setiap hari.

• Saat menangani tanah kebun, kompos dan
campuran pot

Kenakan sarung tangan dan masker wajah
Aduk kompos dengan menggunakan tekanan

rendah
Buka campuran pot yang dikomposkan

secara perlahan dan pastikan bukaannya tidak
mengarah ke wajah

Basahi tanah untuk mengurangi debu saat
menanam tanaman

Hindari bekerja di tempat yang berventilasi
buruk seperti rumah kaca tertutup.[*]

Dengarkan Saran Ahli Kesehatan Berikut:

pernapasan.
Orang dapat terinfeksi ketika mereka

menghirup tetesan yang terkontaminasi (aerosol)

dan asap yang dihasilkan oleh sistem air buatan,
atau saat menangani tanah kebun, kompos dan
campuran pot.

• Gunakan air steril atau air matang untuk
minum, menyikat gigi dan berkumur

• Hindari menggunakan humidifier, atau
perangkat penghasil asap/kabut/aerosol lainnya.
Mandi juga bisa menghasilkan aerosol kecil.

• Jika menggunakan humidifier, atau alat
penghasil asap atau aerosol lainnya, isi tangki
air hanya dengan air matang baru yang steril atau

sudah didinginkan, dan bukan air langsung dari
keran. Selain itu, bersihkan dan rawat pelembab
/ perangkat secara teratur sesuai dengan petunjuk
pabrik.

Jangan pernah meninggalkan air yang
tergenang di pelembab / perangkat. Kosongkan
tangki air, seka semua permukaan hingga kering,
dan ganti air setiap hari.





B E R I TB E R I TB E R I TB E R I TB E R I TA  I N D O N E S I AA  I N D O N E S I AA  I N D O N E S I AA  I N D O N E S I AA  I N D O N E S I A - AAAAA d vd vd vd vd ve r t i s i n g  H o t l i n e :e r t i s i n g  H o t l i n e :e r t i s i n g  H o t l i n e :e r t i s i n g  H o t l i n e :e r t i s i n g  H o t l i n e :   (852) 2180-9888 - WWWWWe b s i te b s i te b s i te b s i te b s i te :e :e :e :e :
www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

NNNNNASIASIASIASIASIONAONAONAONAONALLLLL EDISI 236 - APRIL 2021 07

Jakarta, BI - Menjelang bulan puasa, banyak
masyarakat mempertanyakan soal paket umrah
Ramadan. Termasuk yang dialami sendiri oleh
Sekjen Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indo-
nesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman. Dia
menegaskan sampai saat ini Indonesia masih
masuk dalam 20 negara yang dilarang terbang ke
Saudi.

“Akhir-akhir ini ramai pemberitaan umrah dibu-
ka di bulan Ramadan,” katanya Rabu (7/4). Berita
tersebut lantas dipersepsikan bahwa umrah Rama-
dan juga dibuka untuk masyarakat Indonesia.

Travel Pastikan Belum Bisa Kirim Jamaah Umrah Ramadan
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44 Tahun Dikelola Yayasan, Kini
TMII Dikuasai Pemerintah

Ihsan lantas menegaskan bahwa Indonesia
sampai saat ini masih masuk dalam suspend tem-
porary. Total ada 20 negara yang masuk dalam
daftar suspend temporary itu. Kebijakan ini diambil
Arab Saudi untuk mencegah kasus Covid-19 di
negara mereka kembali tinggi. Seperti diketahui
kasus Covid-19 di Arab Saudi beberapa waktu
terakhir telah melandai.

“Sehingga warna negara Indonesia yang
berangkat ke Saudi menggunakan visa umrah
masih belum bisa,” jelasnya. Kondisi juga sudah
dijelaskan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Endang

Jumali. Dalam penjelasannya Endang mengatakan
surat edaran umrah Ramadan bukan untuk visa
umrah warga Indonesia di tanah air. Melainkan untuk
warga Saudi maupun para ekspatriat yang ada di
sana.

Ihsan lantas mengajak umat Islam di Indone-
sia untuk berdoa supaya pandemi Covid-19 segera
diangkat. Sebab masyarakat Indonesia sudah rindu
Baitullah. Baik itu untuk umrah maupun haji. Dia
berharap nantinya umrah maupun haji kembali
dibuka dengan persyaratan yang mudah dan
mampu dipenuhi jamaah dari Indonesia.[jawapos]

JAKARTA, BI - Pemerintah
mengumumkan telah resmi meng-
ambil alih pengelolaan Taman Mini
Indonesia Indah (TMII) yang selama
44 tahun dikelola Yayasan Harapan
Kita yang dibentuk oleh Ibu Tien
Soeharto. Pengambilalihan didasar-
kan oleh Perpres Nomor 19 Tahun
2021 Tentang TMII yang sudah diteken
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mensesneg Pratikno menjabar-
kan, Kemensetneg akan membentuk
tim transisi untuk menangani proses
transisi pengelolaan dari Yayasan
Harapan Kita kepada pemerintah.

“Intinya penguasaan dan penge-
lolaan TMII dilakukan oleh Kemen-

setneg dan ini berarti berhenti pula
pengelolaan yang selama ini dila-
kukan oleh Yayasan Harapan Kita,”
ujarnya secara virtual, Rabu (7/4).

Pratikno mengungkapkan, ber
dasarkan valuasi Kemensetneg dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
pada tahun 2018, TMII yang memiliki
luas 146,7 hektare bernilai lebih
sekitar Rp 20 triliun.

“Jadi mungkin harga pasar bisa
jauh lebih dari itu untuk saat ini apalagi
nanti pascapandemi,” ungkapnya.

Pratikno melanjutkan lebih jauh,

Cuaca Buruk Perlambat
Pendistribusian Bantuan ke NTT

Jakarta, BI - Menteri Sosial Tri
Rismaharini menyatakan, cuaca
buruk yang masih berlangsung
pascabencana banjir bandang dan
tanah longsor yang melanda
sejumlah wilayah di Nusa Tenggara
Timur (NTT) memperlambat pendis-
tribusian bantuan untuk para
pengungsi.

“Bantuan terlambat karena cua-
ca. Jadi kemarin kami bawa barang
turun di Maumere dan melalui jalur
darat ke Larantuka lalu menyeberang
ke Adonara. Memang cuaca tidak
bagus,” kata Mensos Risma saat
konferensi pers daring di Jakarta,
Rabu (7/4), seperti dikutip dari Antara.

Karena cuaca buruk, kapal tidak
diizinkan menyeberang ke pulau-
pulau yang terdampak bencana
tersebut sehingga menjadi kendala
dalam pendistribusian bantuan.
“ M a s a l a h n y a
transportasi sulit
sehingga kita juga
kesulitan membawa
barang kesana,”
jelas Risma.

Berdasarkan
peninjauan Risma
ke lokasi bencana
sebelumnya, serta
laporan dari pemda
setempat, wilayah
yang terdampak

parah bencana akibat siklon tropis
Seroja itu adalah Kabupaten
Larantuka, Adonara, Sumba Timur,
Alor, Ende dan Malaka.

Sebelumnya, Kementerian
Sosial telah mengirimkan bantuan
logistik senilai Rp2,6 miliar untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
penyintas dan santunan bagi ahli
waris korban yang meninggal dunia.

Namun menurut Risma, masih
banyak daerah terdampak yang
belum terdistribusi bantuan dan
bantuan mendesak saat ini adalah
bahan makanan, obat-obatan serta
alat berat untuk evakuasi korban.

Siklon Seroja hingga saat ini te-
rus bergerak menjauhi wilayah In-
donesia, namun masih memberikan
dampak berupa angin kencang dan
gelombang tinggi di sejumlah
perairan yang dilalui.(jawapos*)
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Hong Kong Akan Wajibkan
Pembantu Suntik Vaksin
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Hong Kong, BI – Pemerintah Hong Kong
sedang mempertimbangkan adanya peraturan
baru yang ditujukan pada pekerja migran asal
Filipina supaya melakukan vaksinasi penuh
sebelum datang ke Hong Kong.

Saat ini pemerintah masih melarang
kedatangan warga Filipina ke Hong Kong,
akiban kekhawatiran pemeritah atas kasus
impor dari Filipina, yang membuat lonjakan
infeksi Covid-19 juga penemuan varian mutan
baru dari negara tersebut.

Hal itu mendorong ahli mikrobiologi Uni-
versitas Hong Kong Ho Pak-leung
menyerukan larangan semua penerbangan
dari Filipina dan India untuk pencegahan
adanya varian Covid-19.

kemudian ditambahkan media pertumbuhan
baru untuk dikembangkan pada tempat yang
tak lagi menggunakan tripsin babi.

“Dengan penjelasan itu, maka dapat
dikatakan bahwa pemanfaatan tripsin dari
unsur babi yang dilakukan Thermo Fisher
diperbolehkan karena di-ilhaq-kan pada
rennet yang najis yang digunakan dalam
proses pembuatan keju (al-infahah al-
mushlihah lil jubn),” demikian salah satu
kutipan hasil Bathsul Masail

Sementara pada tahap selanjutnya,
pembuatan bahan aktif vaksin skala besar
dilakukan dengan cara menginfeksikan sel
inang dengan bibit adenovirus dalam media
berbasis air.

>> KEPUTUSAN...DARI HLM 20
Tahapan ini berguna untuk memastikan

bahwa telah terjadi penyucian secara
sempurna jika dalam proses sebelumnya
dianggap ada unsur yang bersentuhan
dengan tripsin babi.

Tentang najis babi, forum Baht-
sul Masail mengikuti pendapat rajih me-
nurut Al-Imam Al-Nawawi yang menyatakan
bahwa penyucian barang yang terkena
najis babi cukup dibasuh dengan satu kali
basuhan tanpa menggunakan campuran
debu atau tanah.

“Atas dasar keputusan Lembaga Bath-
sul Masail NU tersebut, dengan demikian
vaksin AstraZeneca boleh disuntikkan ke
dalam tubuh manusia meskipun dalam
kondisi normal, apalagi dalam kondisi
darurat seperti saat ini,” kata Helmy.

Berdasarkan penjelasan dan
pertimbangan, Helmy mengimbau
dan mengajak seluruh masyarakat
untuk secara sukarela ikut ambil
bagian dalam rangka menyukseskan
program vaksinasi sebagai bentuk
jihad melawan pandemi COVID-19.

“Meminta kepada segenap
pemuka agama, terutama dari
kalangan Islam untuk proaktif
mengampanyekan pentingnya
vaksinasi sebagai bagian dari
solidaritas kemanusiaan dalam
melawan pandemi,” katanya. (antara)

Profesor David Hui dari Universitas China,
yang menasihati pemerintah tentang pandemi,
mengatakan pemerintah perlu keseimbangan antara
pengendalian infeksi dan kebutuhan keluarga
setempat.

“Jika Anda menghentikan mereka datang,
Anda meminimalkan risiko bagi masyarakat.
Namun, banyak keluarga Hong Kong yang benar-
benar bergantung pada pembantu rumah tangga
asing.

Jadi, jika kita menghentikan kedatangan mereka
dari Filipina itu berarti akan banyak keluarga Hong
Kong yang  terpengaruh, “katanya kepada Frances
Sit dari RTHK.

Hui mengatakan pihak berwenang dapat
mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi
bagi para pembantu sebelum mereka tiba di sini.

Namun Ho menyuarakan keprihatinan tentang
terbatasnya pasokan vaksin di Filipina.

Teresa Liu, dari Asosiasi Agen Tenaga Kerja
Hong Kong, mengatakan kelompoknya akan
berdiskusi dengan pihak berwenang Filipina apakah
“pembantu” bisa mendapatkan prioritas untuk
inokulasi.

Dia yakin majikan Hong Kong akan bersedia
membayar jab jika karantina hotel selama 21 hari
untuk pekerja dipersingkat. [rthk/bi]

dengan pengelolaan digenggaman pemerintah,
diharapkan TMII dapat memberi manfaat optimal
kepada masyarakat.
Selain itu, dengan pengambil alihan ini diharapkan
dapat berkontribusi pada pendapatan negara.

Pihaknya akan tetap berkomitmen bahwa
kawasan ini menjadi pelestarian dan pengembangan
budaya bangsa, sarana edukasi, yang bermatra
budaya nusantara sebagaimana yang selama ini
sudah dijalankan tetapi perlu dioptimalkan.

“Bisa menjadi cultural theme park berstandar
internasional yang diharapkan bisa menjadi jendela
Indonesia di mata internasional,” ucapnya. Praktikno
menambahkan, pemerintah kemungkinan juga akan

(Cap. 599K) yang berlaku,
vaksin Covid-19 yang tersedia
telah memenuhi kriteria untuk
keperluan darurat yang sesuai
dari segi keamanan, keman-
juran, dan kualitas. Regulasi
tersebut juga didasarkan pada
data klinis obyektif serta
mengacu pada saran ahli yang
menilai vaksin Covid-19 aman
dan efektif serta didukung bukti
sains yang memastikan kua-
litasnya.

Covid-19 merupakan
penyakit baru yang masih
terus dipelajari dan diteliti,
sehingga seiring dengan
berjalannya waktu dan
pengetahuan yang didapat,
vaksinasi juga akan meng-
alami perkembangan sig-
nifikan. Namun saat ini, de-
ngan vaksin yang tersedia,
para ahli medis mengatakan
bahwa vaksin tersebut di-
anggap mampu melawan
Covid-19 ataupun memini-
malisir gejala akibat Covid-
19.

Arti Vaksinasi
Kemkes RI mendefinisikan vaksinasi

sebagai proses di dalam tubuh, dimana
seseorang menjadi terlindungi dari suatu
penyakit sehingga apabila suatu saat
terpapar penyakit tersebut maka tidak akan
sakit atau mengalami sakit ringan, dengan
pemberian vaksin. Vaksin bisa bekerja
dalam tubuh untuk perlindungan karena
vaksin akan merangsang pembentukan
kekebalan terhadap penyakit tertentu
dalam tubuh seseorang. Tubuh akan
mengingat virus atau bakteri pembawa
penyakit, mengenali dan mengerti cara
untuk melawannya.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk
memperkuat imunitas tubuh seseorang
dalam suatu penyakit, namun juga untuk
memutus rantai penularan penyakit,
menghentikan wabah dan dalam jangka
panjang diharapkan dapat memusnahkan
penyakit itu sendiri.

Semoga semua upaya kita dapat
membantu memutus rantai penularan
Covid-19 serta melindungi diri sendiri dan
lingkungan sekitar sehingga pandemi dapat
segera berlalu.

Salam sehat!
—
8 April 2021

>> 44 TAHUN DIKELO...DARI HLM 07

menggunakan sejumlah fasilitas di TMII sebagai
pusat inovasi generasi muda yang akan bekerjasama
dengan para kreator. [jawapos]

>> PERLINDUNGAN
DIRI...DARI HLM 02
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Suatu hari, Junaid pulang dari
sekolah. Ia menemukan ayahnya
tengah menangis tersedu di atas
sajadahnya.

“Ayah, apa yang terjadi?”
tanya Junaid khawatir.

“Ayah ingin memberikan
sedekah kepada pamanmu,
Sarri,” tutur sang ayah. “Namun
ia tidak mau menerimanya. Ayah
menangis karena ayah telah
mencurahkan seluruh hidup ayah
untuk dapat menyisihkan uang
lima dirham ini, tapi ternyata uang
ini tidak memenuhi syarat untuk
dapat diterima oleh seorang
Sahabat Allah.”

Junaid yang masih berusia
sepuluh tahun itu diam sejenak
untuk berpikir, mencari solusi bagi
ayahnya yang sedang sedih.

“Ayah…,” tak lama kemudian ia angkat bicara.
“Bagaimana kalau uang itu aku yang
memberikan? Siapa tau Paman Sarri akan luluh
dan mau menerimanya,” rayu Junaid.

Sang ayah yang melihat umur Junaid belum
cukup dewasa pun hanya menatap wajahnya
sebentar, lalu berkata, “Anakku, kau masih kecil.
Ayah saja ditolak, bagaimana denganmu yang

Kisah Bijak Para Sufi: Pengemis yang Menolak Sedekah

Kisah Sufi Perempuan yang
Ingin Membakar Surga
Nama Rabiah al-Adawiyah dalam jagad

tasawuf cukup melegenda. Dia digelari
syahidat al-isyq al-ilahi, Sang Saksi
Kerinduan Ilahi.

Keikhlasannya beribadah banyak
dinukilkan di berbagai kitab tasawuf. Rabiah
dikenal dengan keikhlasannya dalam
beribadah hingga tak ada lagi di relung
hatinya untuk takut terhadap neraka ataupun
mengharap surga.

Kecintaan Rabiatul Adawiyah kepada Al-
lah SWT membuatnya kian dekat dari waktu
ke waktu. Dikisahkan bahwa suatu siang
Rabiah al-Adawiyah tengah berjalan di Kota
Baghdad sambil menenteng air dan
memegangi obor di tangan kirinya. Seseorang
pun bertanya kepada beliau hendak
dikemanakan air dan obor tersebut?

Rabiah al-Adawiyah pun menjawab: “Aku
hendak membakar surga dengan obor dan
memadamkan neraka dengan air ini. Agar or-

KKKKKISAHISAHISAHISAHISAHINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASIIIII EDISI 236 - APRIL 2021 09

belum mengerti asam garam
kehidupan.” Jawabnya.

“Ayah, izinkanlah saya menco-
banya.” Ucap Junaid tak kehilangan
akal.

Akhirnya, sang ayah pun luluh
dan memberikan uang itu
kepadanya. Junaid pun pergi. Dan,
sesampainya di rumah sang paman,
Junaid segera mengetuk pintu.

“Siapa itu?” Terdengar suaru dari
dalam rumah.

“Junaid, Paman.” Jawabnya.
“Mohon buka pintu sebentar, dan
terimalah tawaran sedekah ini.”

“Aku tidak akan menerimanya,”
pekik Sarri.

“Aku mohon terimalah ini, Demi
Tuhan yang telah begitu dermawan
padamu dan telah begitu adil pada
ayahku,” jawab Junaid.

“Junaid, apa maksudmu Allah begitu
dermawan padaku dan begitu adil pada ayahmu?”
tanya Sarri.

Junaid menjawab, “Allah begitu dermawan

padamu karena Dia telah menganugerahimu
kemiskinan. Sedangkan pada ayahku, Allah telah
begitu adil dengan menyibukkannya dengan
urusan-urusan dunia. Engkau memiliki
kebebasan untuk menerima atau menolak
sedekah. Sedangkan ayahku, suka atau tidak,
harus menyampaikan sedekah—yang dititipkan
Allah padanya—kepada orang-orang yang berhak
seperti paman.”

Jawaban Junaid ini membuat hati Sarri
terenyuh. “Anakku, sebelum aku menerima
sedekah ini, aku telah lebih dulu menerimamu,”
ujar Sarri.

Sarri pun kemudian membuka pintu dan
menerima sedekah itu. Ia menempatkan Junaid
di tempat yang istimewa di dalam hatinya.

Begitulah saat Allah menitipkan nasihat-Nya
melalui siapa dan apa pun yang ia kehendaki,
termasuk pada mulut seorang anak kecil–yang
kerap dinilai orang-orang dewasa tidak memiliki
makna.

Begitu pun dengan kemiskinan dan kekayaan.
Kadang, miskin dan kaya kerap dinilai sebagai
ukuran kemuliaan seseorang. Namun di sisi or-
ang-orang bertakwa, kemiskinan dan kekayaan
hanya lah titipan. Keduanya merupakan bentuk
kasih sayang Tuhan—yang masing-masingnya
memiliki hak sekaligus kewajiban.

Si miskin memiliki hak untuk menolak
sedekah, sedangkan si kaya punya kewajiban
untuk menyampaikan sebagian hartanya untuk
orang-orang yang membutuhkan.

Namun, bagaimana jadinya, bila orang-orang
yang disebutkan Alquran sebagai syarat
penerima sedekah (fakir, miskin, dsb) memilih
untuk menolak pemberian sedekah? Bukankah
si kaya akan kehilangan kesempatan untuk
membantu? Pun sebaliknya.

—–
Ini merupakan kisah masa kecil Abul Qasim

al Junaid ibnu Muhammad al Khazzazal
Nihawandi yang berhasil dibukukan oleh
Fariduddin Aththar. Konon, sejak kecil ia sudah
menunjukkan tanda-tanda kealimannya.

Junaid yang lahir dari saudagar kaya justru
terkenal karena persahabatannya dengan para
kalangan bawah. Hingga akhirnya ia
membenamkan dirinya dalam pengajaran-
pengajaran tasawwuf yang kemudian
membuatnya menjadi semakin terkenal sebagai
seorang pemimpin madzhab yang besar dan
berpengaruh di zamannya.

Ia banyak menulis tentang doktrin teosofikal.
Dari karyanya itu, ia dianggap sebagai penentu
dari seluruh rangkaian latihan mistisisme
ortodoks dalam Islam.

Abul Qasim al Junaid wafat pada 298 H/910
M di Baghdad.[*]

ang tidak lagi mengha-
rapkan surga dan mena-
kutkan neraka dalam
ibadahnya.”

Keikhlasan ibadah
Rabiah al-Adawiyah me-
rupakan bukti bahwa
jiwanya tenang dan
nyaman. Tak ada yang perlu
ditakutkan dan tak ada yang
perlu dirisaukan atas imbalan-
imbalan ibadah yang dilakukan.
Mencintai Allah baginya adalah
dengan mencintai Sang Maha
segalanya. Menjalankan perintah-
Nya dan terus mendekat kepa-
daNya.

Allah berfirman dalam Alquran
surah ar-Ra’d ayat 28-29 berbunyi:
“Aladzina amanu wa tathma’innu qulubuhum
ala bidzikrillahi tathmainnul-qulub. Aladzina

amanu wa amilus-shalihati thuba lahum wa
husnu ma’ab,”.

Yang artinya: “(Yaitu) orang-orang
yang beriman dan hati mereka

menjadi tentram dengan
mengingat Allah. Ingatlah,

hanya mengingat Allah
hati menjadi tentram. Or-

ang-orang yang ber-
iman dan mengerjakan
kebaikan, mereka
mendapatkan keba-
hagiaan dan tempat
kembali yang baik.”

Mereguk hikmah
keikhlasan ibadah

Rabiah al-Adawiyah
memang terlihat berat bagi

hamba seperti kita.
Meski masih takut akan

neraka dan mengharap surga,
keikhlasan ibadah yang
dilakukan Sang Sufi tersebut
layak menjadi teladan
seluruh umat Muslim di
dunia atas ibadah-ibadah
yang di lakukan.
[republika]
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Berilah penjelasan singkat kepada para
pelanggan mengapa produk yang dipromosikan
lebih layak dibeli dan mampu memenuhi
kebutuhan atau menjadi solusi bagi
permasalahan mereka.

Pelanggan yang tadinya hanya ingin
sekadar melihat-lihat bisa berubah menjadi
pelanggan setia. Karena merasa
menggelontorkan sejumlah uang untuk membeli
produk tersebut tidaklah sia-sia, mereka akan
kembali lagi dan membelinya atau mengecek
produk yang lain.

JARINGAN AFILIASI TERBAIK

1. Amazon Associates
Untuk bergabung dalam program

afiliasi Amazon Associates, caranya
sangat mudah. Daftarkan diri Anda
dengan buat akun di website Amazon,
lalu tunggu sampai pendaftaran
disetujui, kemudian jika berhasil, Anda bisa
langsung menempatkan link di situs untuk
mendapatkan uang.

2. Afiliasi Hostinger
Program afiliasi Hostinger memiliki banyak

sekali penawaran menarik bagi anggotanya yang
mampu mempromosikan layanan hostingnya ke
pengguna baru.

Hostinger menjanjikan komisi sebesar 60%
tanpa batas. Terlebih lagi, mudah bagi Anda untuk

mempromosikan produk Hostinger
karena kredibilitasnya sebagai provider
hosting murah dan cepat. Salah satu
keuntungan afiliasi Hostinger adalah
Anda bisa melakukan upselling untuk
memperbanyak profit. Hal ini dikare-

nakan Hostinger menyediakan berbagai paket host-
ing dengan harga yang berbeda-beda.

3. Commission Junction
CJ adalah perusahaan periklanan yang

berfokus pada affiliate marketing. Perusahaan ini
menghubungkan para affiliate dan merchant agar
dapat bekerja sama.

Tak hanya itu, Commission Junction juga
menyediakan panduan profesional agar affiliate
bisa menjangkau lebih banyak audiens. Untuk

mengikuti program ini, Anda tidak perlu
mengeluarkan biaya sepeser pun.

Karena gratis pulalah, Anda bisa meman-
faatkan kesempatan ini untuk melebarkan sayap,
yaitu bekerja sama dengan lebih dari satu brand
melalui program pemasaran afiliasi. Berikut tiga
cara untuk terjun ke dalam dunia afiliasi:

1. Cari perusahaan atau layanan yang
menawarkan program afiliasi sesuai keinginan
Anda atau bergabung di jaringan afiliasi.

2. Tunggu sampai pendaftaran afiliasi
disetujui dan diskusikanlah kerja sama tersebut
jika memungkinkan.

3. Tampilkan iklan dan promosikan brand di
website Anda. Gunakan strategi affiliate market-
ing yang sudah kami jelaskan sebelumnya agar
pundi-pundi Anda kian tebal.[*]
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Jakarta, BI – Selalu mengguna-
kan masker dengan benar dan tidak
asal-asalan merupakan salah satu
tindakan untuk memastikan tidak
adanya partikel virus corona terhirup,
dan manfaat ektranya adalah
memastikan leher tetap sehat.

Sebab, belum lama ini peneliti
menemukan fakta bahwa peng-
gunaan masker yang asal-asalan
berisiko tinggi sakit menyebabkan
nyeri leher. Gejala yang biasa terjadi
adalah leher kaku dan nyeri berlebih
di bagian leher.

Laporan penelitian yang diter-
bitkan American Chiropractic Asso-
ciation (ACA) ini menerangkan bah-
wa ada hubungan antara orang yang
menggunakan masker tidak benar
dengan peningkatan nyeri rahang, kekakuan leher,
ketegangan mata, nyeri punggung atas, dan sakit
kepala.

“Masker dapat membatasi bidang pandang
yang lebih rendah, terutama jika tidak dikenakan
dengan benar. Hal ini menyebabkan mereka
mengalami kaku dagu, kesulitan dalam
menggerakan tubuh, dan menahan leher serta
postur tubuh menjadi tidak dinamis untuk
mempertahankan garis pandangnya,” isi laporan
ACA, seperti dikutip dari laman Nypost minggu
lalu (23/3).

Ninia Agustin, direktur klinis di Spear Physi-
cal Theraphy di Times Square, Amerika Serikat,
mengatakan bahwa penggunaan masker yang

tidak benar bukan satu-satunya penyebab nyeri
leher, tapi kebiasaan itu juga dapat memperburuk
keadaan.

“Penghalang penglihatan tepi saat
menggunakan masker adalah hal yang nyata.
Kenapa? Saya susah melihat ke arah bawah
dengan mata saya langsung, akhirnya melibatkan
leher dan kepala. Ini yang menyebabkan
masalah,” terang Agustin.

Menjadi makin serius ketika Anda terbiasa
dengan ponsel dan mesti melihat setidaknya 30
menit. Ini membutuhkan usaha lebih supaya bisa
maksimal melihat ke arah bawah. Jika terus-
menerus dilakukan, leher Anda akan sakit.

Adanya risiko ini membuat Agustin

Asal-asalan Pakai Masker
Bisa Sebabkan Nyeri Leher

menyarankan agar masyarakat
memilih masker yang sesuai dengan
wajah. Jangan sampai masker itu
terlalu besar atau tidak pas dengan
wajah karena memberi dampak
kepada kesehatan leher dan kepala
secara tidak langsung

Jika mengacu pada rekomendasi
Pusat Pengendalian dan Pence-
gahan Penyakit (CDC) Amerika
Serikat, masker yang pas di wajah
dapat dikenali dengan tidak adanya
ruang terbuka di area hidung. Selain
itu, karet maskernya pun tidak terlalu
kecil atau terlalu longgar di telinga
Anda.

ACA sendiri meminta agar orang-
orang saat ingin membeli masker
untuk memastikan bahwa alat

pelindung diri itu tidak membatasi ruang mata
untuk melihat dengan jelas tanpa ada gangguan.

“Kalau Anda sampai harus mengubah posisi
kepala atau leher, itu berarti masker tidak pas
dengan wajah Anda,” jelasnya.

Di sisi lain, berikut ini saran yang bisa
dilakukan ketika Anda mengalami kram leher.
“Letakkan satu tangan di belakang leher, lalu
tangan lain di bagian kepala. Tarik secara
perlahan ke satu sisi. Ulangi ke sisi lainnya,”
saran Agustin.

“Tapi kalau nyerinya sampai
mengganggu aktivitas dan tidur, maka Anda
harus mendatangi dokter untuk mendapat
penanganan lebih serius,” pungkasnya. (han)

Jakarta, BI - Pada dasarnya, air nabeez
adalah sejenis infused water karena
menggunakan buah-buahan yang direndam air
untuk memberikan rasa dan aroma pada air
putih.

Manfaat air nabeez berasal dari nutrisi
yang terkandung di dalam kurma. Buah ini
dikenal kaya akan beragam nutrisi, seperti
serat, protein, karbohidrat, gula, kalium,
kalsium, fosfor, magnesium, tembaga, zat
besi, dan antioksidan.

Beragam Manfaat Air Nabeez
1. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh
Selain air putih, air nabeez dapat

digunakan sebagai alternatif untuk mencukupi
kebutuhan cairan tubuh dan mencegah
dehidrasi. Tak hanya itu, air nabeez juga lebih
menyehatkan daripada jenis minuman manis
lainnya, seperti teh manis, soda, atau jus
kemasan.

2. Meningkatkan energi
Kurma mengandung karbohidrat dan gula

yang merupakan sumber energi utama bagi
tubuh. Hal ini menjadikan air nabeez baik
dikonsumsi untuk mengatasi rasa lelah, baik
setelah berolahraga atau menderita kondisi
tertentu yang membuat Anda membutuhkan
asupan energi lebih banyak.

3. Melancarkan pencernaan

Saat tubuh kekurangan cairan, kotoran akan
menjadi lebih keras dan lebih sulit dikeluarkan.
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dehidrasi
bisa menyebabkan sembelit.

Air nabeez bisa menjadi pilihan untuk
mengatasi keluhan sembelit yang Anda alami.
Minuman ini bekerja dengan dua cara, yaitu
memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan
memberikan asupan serat yang dapat
melancarkan pencernaan.

4. Mengontrol gula darah
Meski memiliki rasa yang manis, tetapi kurma

tidak menyebabkan peningkatan gula darah. Buah
ini justru dapat menjaga gula darah tetap stabil
karena memiliki indeks glikemik yang rendah.

Hal tersebut menjadikan air nabeez baik
dikonsumsi sebagai altenatif bagi Anda yang ingin
membatasi asupan gula. Namun, agar tetap sehat,

air nabeez yang dikonsumsi sebaiknya tidak
ditambahkan gula atau pemanis tambahan.

5. Mencegah penyakit
Selain menjaga kadar gula darah tetap nor-

mal, kurma diketahui dapat menurunkan
kolesterol jahat (LDL) sehingga baik untuk
kesehatan jantung.

Tak hanya itu, kurma juga mengandung
banyak antioksidan, seperti flavonoid,
karotenoid, dan asam fenolik. Kandungan
tersebut juga bisa mengurangi peradangan dan
menurunkan risiko terjadinya berbagai
penyakit, mulai dari diabetes, degenerasi
makula, hingga kanker.

Meski demikian, ada beberapa hal yang
perlu Anda perhatikan saat membuat air
nabeez. Hindari merendam kurma di suhu
ruangan, karena bisa membuat air hasil
rendaman kurma sebagai media pertumbuhan
kuman.

Di samping itu, Anda juga disarankan untuk
tidak merendamnya lebih dari 1 hari, karena
kurma yang direndam terlalu lama dapat
mengalami pembusukan.

Air nabeez merupakan minuman yang
menyehatkan, asalkan dibuat dengan cara
yang benar dan higienis. Jika Anda mengalami
keluhan tertentu setelah mengonsumsi air
nabeez, seperti diare, mulas, atau sakit perut,
sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk
mendapatkan penanganan.[*]

Mengenali Air Nabeez Yang Kaya Manfaat

Jakarta, BI - Daun beluntas paling sering
dikonsumsi dengan cara direbus atau dibuat
sebagai teh. Teh herbal atau jamu dari daun
beluntas juga sudah banyak dijual dan cukup
populer dikonsumsi sebagai minuman
kesehatan.

Berbagai Manfaat Daun Beluntas
Manfaat daun beluntas tak terlepas dari

kandungan nutrisi di dalamnya yang
melimpah. Ekstrak daun ini diketahui
mengandung serat, kalsium, beta karoten, dan
beragam jenis antioksidan, seperti asam
klorogenat, asam kafeat, quercetin, dan fla-
vonoid, yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tak hanya itu, daun beluntas juga dinilai
memiliki khasiat sebagai antiradang,
antibakteri, antikanker, dan pereda nyeri alami.
Khasiat-khasiat ini didukung oleh berbagai
kandungan senyawa bioaktif di dalamnya.

Berikut adalah beberapa manfaat daun
beluntas untuk kesehatan:

1. Mengontrol kadar gula darah
Salah satu manfaat daun

beluntas yang cukup popular
adalah untuk menurunkan

kadar gula darah dan menjaganya
tetap stabil. Daun herba ini diketahui
dapat menghambat pemecahan dan

penyerapan gula di usus, serta
meningkatkan produksi dan fungsi

hormon insulin. Berkat manfaat ter-
sebut, daun beluntas dianggap memiliki

potensi untuk mencegah terjadinya
resistensi insulin dan membantu

mengobati penyakit diabetes.
Meski demikian, hingga saat ini
efektivitas daun beluntas untuk
pengobatan diabetes masih

belum diketahui dengan jelas dan
perlu dikaji lebih lanjut.
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5 Manfaat Daun
Beluntas untuk

Kesehatan

Jakarta, BI - Buah pir mengandung banyak nutrisi
yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Buah yang
berbentuk lonceng ini kaya akan serat, air, dan
antioksidan, namun rendah kalori.

Buah pir juga mengandung beragam vitamin dan
mineral, antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin C,
vitamin K, folat, magnesium, kalium, tembaga, dan
kalsium.

Karena kandungan nutrisinya cukup lengkap,
wajar saja bila buah ini dapat memberikan manfaat
luar biasa untuk anak, di antaranya adalah:

1. Memperkuat daya tahan tubuh
Kandungan antioksidan, vitamin A, vitamin C,

serta beragam mineral pada buah pir memiliki
manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak.
Manfaat ini sangat penting bagi Si Kecil, khususnya
di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, Bun.

Selain itu, kandungan antioksidan pada buah
pir juga memiliki khasiat untuk mampu mencegah
dan meringankan peradangan. Dengan manfaat

5 Manfaat Buah Pir
untuk Kesehatan Anak
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Jakarta, BI - Banyak orang menjadi korban
ghosting, artinya banyak anak muda sekarang yang
berperilaku saat sudah bosan menjalin hubungan
cinta, hilang tanpa kabar.

Bahkan selebgram cantik Anya Geraldine pun
pernah di-ghosting. Ternyata hal ini bisa menimpa
siapa saja. “Bagi mereka yang tidak berani
menghadapi situasi ini, ghosting merupakan cara
yang mudah untuk dilakukan walaupun terkesan
pengecut,” kata Psikologi Mei kepada MNC Portal
Indonesia.

Mereka menganggap ghosting dilakukan untuk
menghindari drama yg menya-
kitkan atau menghindari
melukai pasangan. Pada-
hal, faktanya justru
ghosting lebih me-
nyakitkan dan
menimbulkan

Atasi Kesedihan
Jadi Korban Ghosting

luka yang amat dalam.
Tak jarang korban ghosting menjadi stres dan

bahkan depresi, bahkan hilangnya rasa percaya
diri maupun rasa peercaya kepada orang lain.
Akibatnya, mereka pun akan kesulitan untuk men-
jalin hubungan baru karena dipenuhi rasa trauma.
Supaya hal tersebut tidak terjadi, Mei pun membe-
rikan beberapa cara mengenai apa yang harus
dilakukan jika Anda merupakan korban ghosting.

1. Beri waktu
Beri waktu diri anda untuk tetap berpikir positif.

Karena bisa jadi hal ini terjadi karena ada sesuatu
dengan orang tersebut. Tidak berpikir negatif dapat
membuat Anda menjadi lebih tenang sehingga tidak
mudah stres.

2. Berusaha menghubungi
Jika ia menghilang dalam beberapa waktu,

cobalah hubungi dengan berbagai cara. Minimal
Anda sudah berusaha untuk mencari tahu apa
yang sebenarnya terjadi.

3. Ambil keputusan untuk move on
Jika sampai batas waktu Anda tidak kunjung

mendapat jawaban, maka Anda bisa memutuskan
harus bagaimana. Apakah Anda akan

menunggu dalam ketidakpastian, atau move
on. Namun move on adalah pilihan yang lebih
baik daripada hidup dalam ketidakpastian.

4. Belajar menerima
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Jakarta, BI - Butterfly hug adalah metode yang
digunakan untuk membantu seseorang yang tengah
dalam keadaan stres atau cemas agar lebih rileks
dan tenang. Metode ini dikembangkan oleh Lucina
Artegas dan Ignacio Jarero.

Awalnya, metode pelukan kupu-kupu diajarkan
kepada korban badai Pauline di Meksiko pada
tahun 1998 lalu.

Metode ini diklaim efektif untuk membantu para
korban pulih dari trauma yang mereka alami. Dari
situlah, butterfly hug kemudian dipakai sebagai
salah satu perawatan untuk mengobati kecemasan,
terutama bagi penderita trauma.

Cara melakukan butterfly hug dengan benar
Cara menerapkan butterfly hug sangatlah

mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang.
Anda tinggal melakukan gerakan memeluk diri
sendiri, yang disertai dengan teknik per-
napasan untuk mendapatkan ketenangan.

Berikut ini langkah-langkah mela-
kukan butterfly hug dengan benar:
Duduk dengan tenang, lalu berna-
paslah menggunakan teknik per-
napasan diafragma.

Fokuskan pikiran pada diri
Anda sendiri, perhatikan
emosi yang muncul sambil
terus bernapas.

Silangkan kedua
tangan Anda di atas
dada, tepat di bawah
tulang selangka atau
bahu.

Mulailah menepuk
diri Anda sendiri secara

Mengenal Butterfly Hug
perlahan dan bergantian dari kanan ke kiri atau kiri
ke kanan. Ketika menepuk diri sendiri, tarik napas
dalam lalu keluarkan secara perlahan untuk
membantu membuat perasaan menjadi lebih lega.

Lakukan tepukan itu selama 30 detik atau
beberapa menit, hingga Anda mulai merasa tenang.

Manfaat memeluk diri sendiri untuk kesehatan
Seperti halnya pelukan pada umumnya, but-

terfly hug mempunyai berbagai macam manfaat
untuk kesehatan, baik secara fisik maupun psiko-
logis. Berikut sejumlah manfaat yang dapat
diperoleh dari memeluk diri sendiri:

1. Mengurangi rasa sakit
Menurut sebuah penelitian di tahun 2011, me-

meluk diri sendiri dapat membantu
mengurangi rasa sakit. Dalam pene-

litian tersebut, peneliti meng-
gunakan laser untuk mengha-

silkan nyeri layaknya tusukan
jarum pada 20 peserta. Ketika
para peserta menyilangSkan
tangan seperti sedang
memeluk diri sendiri, rasa
sakit yang mereka alami

berkurang.
Sementara itu, penelitian

lain pada tahun 2015 me-
nyebut bahwa sentuhan
yang menenangkan,
seperti halnya pelukan,
melepaskan hormon oksi-
tosin. Hormon ini mem-
bantu untuk meredakan
rasa sakit karena berperan
sebagai pereda nyeri.

2. Memperbaiki suasana hati
Saat menjalani hari yang penuh masalah

dan melelahkan, suasana hati tentunya akan
menjadi kacau. Memeluk diri sendiri dapat
membantu memperbaiki mood saat Anda tidak
bisa bertemu dengan orang tersayang untuk
melepaskan ketegangan yang mengganggu di
pikiran.

Metode memeluk diri sendiri seperti butter-
fly hug membantu menurunkan kadar hormon
kortisol pemicu stres dalam tubuh. Meski tidak
dapat membantu menyelesaikan masalah atau
memberi kenyamanan saat mendapat pelukan
dari orang tersayang, cara ini bisa mengurangi

stres.
3. Membuat diri merasa aman dan nyaman
Seperti kita tahu, pelukan dari orang lain dapat

membuat diri menjadi lebih nyaman serta tidak
merasa sendirian. Perasaan serupa juga bisa Anda
peroleh dengan memeluk diri sendiri. Cara ini dapat
membantu memberi rasa aman dan nyaman hingga
Anda memperoleh pelukan yang sesungguhnya
dari orang lain.

4. Meningkatkan perasaan lebih mencintai diri
sendiri

Butterfly hug membantu meningkatkan pera-
saan sayang terhadap diri Anda sendiri. Metode ini
dapat membantu Anda untuk menerima diri apa
adanya setelah mengalami kesulitan maupun
melakukan kesalahan. Manfaat yang dirasakan
masing-masing orang mungkin akan berbeda satu
sama lain. Jika masalah yang Anda hadapi memi-
cu kecemasan berlebih dan sampai mengganggu
aktivitas, segeralah berkonsultasi dengan dokter
atau psikiater.[sehatq/bi]

Jakarta, BI - Alasan utama kenapa leher bisa
gelap itu karena tingkat kebersihan yang buruk.
Beberapa alasan lain yang menyebabkannya
adalah bahan kimia dalam kosmetik, polutan,
bahkan sakit diabetes.

Tapi, jangan khawatir. Langkah yang perlu Anda
lakukan hanyalah pergi ke dapur dan menyiapkan
beberapa pengobatan rumahan seperti berikut:

1. Gel lidah buaya
Lidah buaya dapat membantu membersihkan

leher. Mineral dan vitamin yang ada di tanaman ini

bisa mengurangi pigmentasi dengan membatasi
produksi melanin di kulit.

Hal yang perlu Anda lakukan hanyalah
memotong daun lidah buaya dan mengekstrak
gelnya. Lalu oleskan gel di leher dan gosok selama
beberapa menit. Biarkan gel selama setengah jam
dan bilas dengan air.

2. Kentang
Kentang memiliki khasiat pemutih yang

mencerahkan kulit. Parut saja satu kentang dan
peras sarinya. Kemudian oleskan jus di leher dan

biarkan selama lima belas menit. Bilas dengan air
hingga bersih.

3. Cuka apel
Ini adalah fakta yang diketahui bahwa cuka

apel dapat menyeimbangkan pH. Nah, itu juga meng
hilangkan sel kulit mati yang menumpuk di kulit.
Ambil 2 sendok makan cuka sari apel dalam air.

Caranya, celupkan bola kapas ke dalam larutan
dan aplikasikan di area leher yang gelap. Biarkan
larutan selama beberapa menit dan kemudian bilas
dengan air mengalir.

4. Yogurt
Yogurt mengandung enzim alami yang mem-

bantu mencerahkan kulit. Ambil saja dua sendok
makan yogurt segar dan oleskan di leher. Diamkan
yogurt selama 15 menit dan bilas dengan air.

5. Minyak almond
Minyak almond memiliki vitamin E dan zat

pemutih. Kandungan ini bersama-sama membantu
memperbaiki warna kulit. Ambil beberapa tetes
minyak almond dan pijat leher Anda dengan yang
sama selama beberapa menit. Biarkan tubuh
menyerap minyak. (han)

Penyebab Leher Gelap dan
Cara Mencerahkannya

Mengenal 6 Perbedaan Flek Hamil dan Haid
Jakarta, BI - Ketika mengeluarkan flek darah,

sebagian wanita mungkin merasa bingung apakah
itu tanda menstruasi atau hamil. Sebab flek darah
juga normal terjadi di awal kehamilan atau disebut
pendarahan implantasi.

Hal ini tentu saja bisa membuat kaum hawa
keliru. Memang bukan perkara yang mudah untuk
mengetahui perbedaan darah haid dan darah
hamil. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan
keduanya yang bisa Anda perhatikan.

Perbedaan flek hamil dan haid
Pendarahan implantasi terjadi ketika telur

yang dibuahi menempel pada lapisan rahim,
sedangkan pendarahan menstruasi terjadi ketika

lapisan rahim meluruh karena tidak adanya
pembuahan. Adapun perbedaan darah haid dan
darah hamil yang dapat Anda perhatikan, antara
lain:

1. Warna darah
Menurut ahli, warna darah yang keluar saat

pendarahan implantasi terlihat lebih cerah
dibandingkan dengan darah menstruasi. Darah
menstruasi umumnya berwarna merah terang atau
merah gelap, sedangkan pendarahan implantasi
awalnya akan berwarna merah muda, lalu akan
berubah menjadi sedikit kecokelatan pada saat
pendarahan mulai hilang.
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Cek Tanda Pria Pengin
Nikahi Kamu

Jakarta, BI – Bagi wanita yang hendak
cek tingkat keseriusan pacar boleh cek
dengan 7 hal tersebut dibawah ini:

1. Tanyakan soal pernikahan
Dia akan banyak bertanya, harapan kamu

akan suatu pernikahan kelak.
Selain itu juga membicarkan hal yang lebih

mendetail lagi, misal bentuk cincin kawin
idaman yang nantinya akan dipilih.

2. Susun rencana
Supaya menjadi lebih matang, terutama

soal kecukupan anggaran, maka dia akan
membeberkan ke kamu rencana yang
dipersiapkan untuk
menikah kelak. He-
batnya lagi, renca-
na tersebut dia
lakukan secara
rinci.

3. Korek info
S u p a y a

kelak menjai
lebih nyaman, si
dia akan banyak
meminta info
tentang kamu

dan keluarga.
Pasangan juga selalu ingin tahu tentang

karier, pekerjaan, dan soal hobi.

4. Percaya
Si dia akan begitu mempercayai kamu.

Dia akan banyak meminta pendapat, untuk
setiap keputusan yang diambilnya.

5. Bahas nama anak
Jangan kaget, jika si dia sering mengajak

kamu mencari nama yang bagus
untuk anak-anak kamu kelak.

Hal ini sekaligus, jika si dia
sedang mempertimbangkan sisi
keibuan kamu. Bahwa kamu
tidak mengejar karier semata,
tapi juga membesarkan anak.

6. Dekati keluarga
Tak hanya kamu yang ia

dekati, pasangan yang serius
akan berusaha mendekat pada
keluarga kamu.

7. Butuhkan kamu
Tidak mau menutupi, dia

akan mengatakan jika sepanjang
hidupnya akan membutuhkan
kamu untuk selalu ada di
sampingnya. (*)
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Apa Itu Affiliate Marketing

Sederhananya, Affiliate Marketing adalah suatu
metode pemasaran/bisnis di mana seseorang akan
mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil
mempromosikan produk si pedagang (merchant).

Tak selamanya yang bergabung ke dalam
program afiliasi adalah individu. Sekelompok orang
atau bahkan perusahaan dipersilakan untuk
mengikuti program afiliasi yang tersedia.

Bagaimana Cara Menjadi Affiliate Marketer?
Affiliate

marketer,
atau yang
juga dikenal
dengan
sebutan

affiliate,
mendapatkan
uang dengan
menjadi salerperson untuk
suatu perusahaan. Nantinya
affiliate ini memperoleh keuntungan dalam bentuk
komisi atau biaya referral setiap kali ada orang yang
melakukan pembelian melalui promosi yang
ditawarkan.

Umumnya, seorang affiliate akan mendapatkan

link atau banner khusus untuk ditem-
patkan di websitenya.

Nah, untuk ikut serta dalam
program ini, hal paling pertama yang
harus Anda lakukan adalah mencari
individu, kelompok, atau perusahaan
yang menawarkan affiliate marketing
dan mengajukan kerja sama agar
bisa menjual produk atau layanan
mereka.

Sebelum berakhir dengan kata
setuju, setidaknya Anda
sudah melakukan riset
terlebih dulu dan menge-
tahui lebih dalam apakah bentuk kerja
sama yang dijalani nantinya memberikan

hasil yang adil.

Bagaimana Memperoleh
Keuntungan Sebagai Affiliate
Merchant?

Berbeda halnya dengan
marketer, merchant adalah
orang atau perusahaan yang
membuat dan memiliki produk
atau layanan yang akan
dipromosikan. Mereka harus
menyisihkan sejumlah dana

untuk membayar komisi
anggota program
afiliasi.

Merchant perlu
menga l ku las i komisi pembayaran.
Semakin tinggi komisi yang diberikan, maka semakin
banyak pula orang yang tertarik untuk menjadi affiliate
dan mempromosikan produknya.

Untungnya, ada banyak opsi yang bisa

ditawarkan oleh merchant kepada affiliate. Misalnya,
komisi dapat diberikan dalam bentuk bonus, kupon
untuk pelanggan, atau produk gratis.

Strategi yang Diperlukan Oleh Affiliate
Anggap saja Anda adalah seorang blogger. Anda

berencana menjalin kerja sama afiliasi dengan suatu
brand untuk mempromosikan produk mereka di situs
Anda. Berikut tips-tips manjur untuk Anda agar lebih
mudah dalam mendatangkan klien/pelanggan.

1. Menulis Konten Berkualitas
Ada banyak alasan mengapa konten yang bagus

adalah kunci keberhasilan Anda dalam menjalankan
kerja sama afiliasi.

Pertama, konten yang berkualitas akan lebih
mudah dalam menarik perhatian para pembaca dan
menaikkan trafik website. Kedua aspek ini nantinya
menentukan seberapa banyak komisi yang Anda
dapatkan dari program pemasaran afiliasi.

Kedua, merchant lebih suka bekerja sama
dengan pembuat konten (content creator) yang benar-
benar memahami apa yang dilakukan. Tidak ada
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merchant yang ingin berkolaborasi dengan blogger
yang menghasilkan konten berkualitas rendah. Oleh
karena itu, Anda harus memberi jaminan bahwa
konten dan postingan promosi yang dibuat memiliki
kualitas unggulan.

2. Menerapkan SEO
Sebagai seorang affiliate marketer, Anda ingin

agar produk yang dipromosikan bisa menjangkau
berbagai kalangan dan audience. Salah satu caranya
adalah dengan mengoptimasi SEO.

Dengan kualitas SEO yang baik, peringkat blog
dan postingan yang dibuat akan menuai hasil yang
bagus di mesin pencari. Terlebih lagi, postingan akan
muncul di pencarian yang terkait dengan target pasar
Anda.

Gunakanlah keyword atau kata kunci yang
punya relasi dengan produk yang akan dipro-
mosikan. Setelah itu, terapkan prinsip SEO, opti-
masi konten, dan lacak kenaikan trafik.

3. Menggunakan Media Sosial
Membuat konten berkualitas di website tidaklah

cukup. Media sosial merupakan salah satu tool
pemasaran lainnya yang sangat efektif untuk
meningkatkan brand awareness. 

Untuk mendatangkan lebih banyak trafik dan
memperluas cakupan audiens, bagikanlah postingan
blog Anda di media sosial. Susunlah sebuah strategi
dan pastikan postingan Anda bisa menjangkau
sebanyak mungkin orang dan mendapatkan
engagement yang memuaskan.

4. Upselling
Dengan metode upselling, Anda bisa

mendapatkan keuntungan lebih banyak karena
menjual suatu produk dengan harga yang lebih mahal.
Namun, menerapkan metode ini bukan berarti Anda
bebas ‘menjelek-jelekkan’ kualitas produk yang lain.
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Mengenal Usaha Affiliate Marketing
Apa Itu Affiliate Marketing

Sederhananya, Affiliate Marketing adalah suatu
metode pemasaran/bisnis di mana seseorang akan
mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil
mempromosikan produk si pedagang (merchant).

Tak selamanya yang bergabung ke dalam
program afiliasi adalah individu. Sekelompok orang
atau bahkan perusahaan dipersilakan untuk
mengikuti program afiliasi yang tersedia.

Bagaimana Cara Menjadi Affiliate Marketer?

A f f i l i a t e
marketer, atau
yang juga dikenal
dengan sebutan affiliate, men-
dapatkan uang dengan menja-
di salerperson untuk suatu per-
usahaan. Nantinya affiliate ini memperoleh keun-
tungan dalam bentuk komisi atau biaya referral setiap
kali ada orang yang melakukan pembelian melalui
promosi yang ditawarkan.

Umumnya, seorang affiliate akan
mendapatkan link atau banner
khusus untuk ditempatkan di web-
sitenya.

Nah, untuk ikut serta dalam
program ini, hal paling pertama yang
harus Anda lakukan adalah mencari
individu, kelompok, atau perusahaan
yang menawarkan affiliate marketing
dan mengajukan kerja sama agar
bisa menjual produk atau layanan

mereka.
Sebelum

b e r a k h i r
dengan kata
setuju, setidaknya Anda
sudah melakukan riset
terlebih dulu dan mengetahui

lebih dalam apa-
kah bentuk kerja
sama yang dija-
lani nantinya
member ikan
hasil yang adil.

Baga imana
Memperoleh
Keuntungan
Sebagai Affiliate
Merchant?

B e r b e d a
halnya dengan

marketer,
merchant
adalah
o r a n g

a t a u
perusahaan yang membuat dan memiliki produk atau
layanan yang akan dipromosikan. Mereka harus
menyisihkan sejumlah dana untuk membayar komisi
anggota program afiliasi.

Merchant perlu mengalkulasi komisi
pembayaran. Semakin tinggi komisi yang diberikan,
maka semakin banyak pula orang yang tertarik untuk
menjadi affiliate dan mempromosikan produknya.

Untungnya, ada banyak opsi yang bisa
ditawarkan oleh merchant kepada affiliate. Misalnya,
komisi dapat diberikan dalam bentuk bonus, kupon
untuk pelanggan, atau produk gratis.

Strategi yang Diperlukan Oleh Affiliate
Anggap saja Anda adalah seorang blogger. Anda

berencana menjalin kerja sama afiliasi dengan suatu
brand untuk mempromosikan produk mereka di situs
Anda. Berikut tips-tips manjur untuk Anda agar lebih
mudah dalam mendatangkan klien/pelanggan.

1. Menulis Konten Berkualitas
Ada banyak alasan mengapa konten yang bagus

adalah kunci keberhasilan Anda dalam menjalankan
kerja sama afiliasi.

Pertama, konten yang berkualitas akan lebih
mudah dalam menarik perhatian para pembaca dan
menaikkan trafik website. Kedua aspek ini nantinya
menentukan seberapa banyak komisi yang Anda
dapatkan dari program pemasaran afiliasi.

Kedua, merchant lebih suka bekerja sama
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dengan pembuat konten (content creator) yang benar-
benar memahami apa yang dilakukan. Tidak ada
merchant yang ingin berkolaborasi dengan blogger
yang menghasilkan konten berkualitas rendah. Oleh
karena itu, Anda harus memberi jaminan bahwa
konten dan postingan promosi yang dibuat memiliki
kualitas unggulan.

2. Menerapkan SEO
Sebagai seorang affiliate marketer, Anda ingin

agar produk yang dipromosikan bisa menjangkau
berbagai kalangan dan audience. Salah satu caranya
adalah dengan mengoptimasi SEO.

Dengan kualitas SEO yang baik, peringkat blog
dan postingan yang dibuat akan menuai hasil yang
bagus di mesin pencari. Terlebih lagi, postingan akan
muncul di pencarian yang terkait dengan target pasar
Anda.

Gunakanlah keyword atau kata kunci yang
punya relasi dengan produk yang akan dipro-
mosikan. Setelah itu, terapkan prinsip SEO, opti-
masi konten, dan lacak kenaikan trafik.

3. Menggunakan Media Sosial
Membuat konten berkualitas di website tidaklah

cukup. Media sosial merupakan salah satu tool
pemasaran lainnya yang sangat efektif untuk
meningkatkan brand awareness. 

Untuk mendatangkan lebih banyak trafik dan
memperluas cakupan audiens, bagikanlah postingan
blog Anda di media sosial. Susunlah sebuah strategi
dan pastikan postingan Anda bisa menjangkau
sebanyak mungkin orang dan mendapatkan
engagement yang memuaskan.

4. Upselling
Dengan metode upselling, Anda bisa

mendapatkan keuntungan lebih banyak karena
menjual suatu produk dengan harga yang lebih mahal.
Namun, menerapkan metode ini bukan berarti Anda
bebas ‘menjelek-jelekkan’ kualitas produk yang lain.

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

Usaha Parcel,  Raup Peluang Bisnis Ramadan
Jakarta, BI - Parcel telah menjadi bagian

dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hampir
di setiap selebrasi hari raya keagamaan
maupun hari besar nasional seperti tahun baru,
parcel hadir sebagai medium pengganti ucapan
terimakasih dan apresiasi kepada orang-orang
yang menerima dari pengirim. Begitu pula di
hari raya Idul Fitri.

Lebaran rasanya belum paripurna tanpa
acara bertukar parcel Lebaran dengan
sanak saudara, rekan
kerja, pegawai, bah-
kan kompetitor bisnis.

Melihat iklim
positif permin-
taan parcel di
bulan Ramadan,
parcel bisa men-
jadi peluang bis-
nis Ramadan
yang sangat men-
janjikan dari
segi keun-
tungan dan
tidak mem-
butuhkan mo-
dal besar de-
ngan resiko

kerugian yang kecil.
Namun, perlu diingat bahwa akan ada

banyak pesaing yang menjajakan
komoditas serupa. Guna memenangkan
kompetisi bisnis, Anda harus berinovasi
pada produk parcel yang akan dijual.
Sebagai pemicu kreativitas, berikut ada

2 ide usaha parcel menarik
yang bisa Anda coba jalankan
di bulan Ramadan ini.

1. Parcel Camilan Impor
Saat ini, jasa titip dari

luar negeri yang biasa
disingkat jastip tengah
menjadi fenomena di
kalangan online shop-
per. Ada bermacam
produk impor yang
memiliki value lebih
dibanding produk
sejenis yang dibuat
oleh produsen
dalam negeri.

Salah satunya adalah
camilan. Camilan impor

sangat dicari oleh masyarakat
Indonesia, wajar saja apabila

harganya melambung tinggi dibanding harga
pasaran.

Parcel yang biasanya berisi camilan biasa,
bisa divariasikan dengan camilan impor dari luar

negeri. Parcel
camilan impor yang
Anda jual memiliki
value yang lebih
tinggi sehingga
harga jualnya pun
bisa dinaikan. Dapat
diprediksi, usaha
parcel Ramadan
Anda akan laku pada
segmentasi pasar B
ke A.

2. Parcel Alat
Salat

Parcel tidak
hanya tentang cami-
lan atau makanan.
Parcel unik berisi
alat Salat untuk
diberikan di bulan
suci Ramadan bisa
menjadi ide usaha
parcel yang menarik

dan menjanjikan. Parcel alat Salat tidak
sekadar unik, namun memiliki nilai relijiusitas
dan sangat fungsional, pas dengan momen
ramadhan yang suci. [bi}
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PRT Dipecat Setelah Diagnosis Kanker

Penjelasan Ahli Kesehatan
Terkait Kematian Imunisasi
Hong Kong, BI - Komite Ahli Penilaian

Kejadian Klinis Pasca Imunisasi COVID-
19 telah mengadakan pertemuan pada hari
rabu lalu (7/3) untuk membahas sekaligus
menilai efek samping serius yang ada
setelah melakukan vaksinasi.

Departemen Kesehatan (DH) telah
memantau dengan cermat
kemungkinan adanya
efek samping setelah
melakukan imunisasi
COVID-19. Berdasarkan
pedoman Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO),
DH meningkatkan sistem
surveilans yang ada dan
melakukan surveilans
aktif.

Di bawah sistem
pengawasan DH meman-
tau Adverse Events After
Immunization (KIPI) dan
mendorong dan mene-
rima dari penyedia layanan kesehatan dan
laporan KIPI industri farmasi tentang
imunisasi COVID-19.

DH juga bekerjasama  dengan Univer-
sity of Hong Kong (HKU) dalam melakukan
program pengawasan aktif untuk Adverse
Events of Special Interest di bawah COVID-
19 Vaccines Adverse Events Response and
Evaluation Program (Program CARE).

Penjelasan Ahli Kesehatab Terkait Kema-
tian ImunisasiBerdasarkan kriteria pela po-
ran KIPI yang disahkan oleh Komite Ahli,
jika terdapat penyebab medis yang jelas
(termasuk diagnosis klinis dan bukti
patologis) untuk kejadian klinis tertentu
termasuk kasus kematian, tenaga kesehatan

dapat menganggap
kejadian tersebut tidak
memenuhi kriteria pela-
poran KIPI.

Di sisi lain, di bawah
Program CARE, DH dan
Otoritas Rumah Sakit
(HA) telah menyiapkan
mekanisme guna merujuk
kasus kematian yang tidak
memenuhi kr i ter ia
pelaporan KIPI ke HKU
untuk pengawasan dan
analisis.

HKU akan memberi-
kan laporan rutin kepada

Komite Ahli; jika ada kejadian yang tidak
biasa terdeteksi, DH akan diberitahu dan
informasi temuannya akan dirujuk ke Komite
Ahli sebagai bahan penilaian.

Selain itu, sesuai dengan rencana komu-
nikasi risiko yang disahkan oleh Komite Ahli,
angka dan ringkasan kejadian klinis yang

Hong Kong, BI – Beberapa waktu lalu diberi-
takan seorang Pekerja Rumah Tangga [PRT]
dipecat setelah didiagnosis menderita sakit kanker.
PRT tersebut merupakan seorang warga Filipina.
Kasus pemecatan saat sakit tersebut mengungkap
kerentanan pekerja asing bergaji rendah di Hong
Kong. Baby Jane Allas, 40, diberi tahu bahwa dia
menderita kanker serviks stadium tiga dua tahun
lalu dan segera dipecat oleh majikannya, yang
menyebut penyakit itu sebagai alasan pemutusan
hubungan kerja.

Ibu tunggal dari lima anak ini langsung kehi-
langan hak atas perawatan kesehatan dan harus
secara teratur mengajukan permohonan perpan-
jangan visa saat dia menavigasi sistem hukum
dan imigrasi Hong Kong sambil berjuang melawan
kanker.

Para pendukung mendanai perawatannya dan
Allas berhasil mengatasi kankernya, tetapi dia
meninggal pada hari Sabtu [27/3] karena komplikasi
yang berkaitan dengan infeksi ginjal. “Baby Jane

meninggal tiba-tiba akhir pekan lalu
di rumahnya di Filipina,” kata Jes-
sica Cutrera, warga negara Amerika
di Hong Kong yang memimpin
kampanye crowdfunding dan meng-
ajak Allas masuk.

“Kami semua sangat terpukul
oleh ini, terutama karena dia berhasil
berjuang melawan kanker. Dia tinggal
bersama kami selama hampir setahun
selama perjuangan dan pengoba-
tannya dan kami patah hati oleh berita
itu,” tambahnya.

Allas mendapat ganti rugi
sebesar HK $ 30.000 (US $ 3.860)
dari mantan majikannya - yang
berasal dari keluarga kaya Hong Kong asal Paki-
stan - untuk tunjangan sakit, biaya pengobatan,
dan gaji sebagai pengganti pemberitahuan.

Dia kembali ke Filipina tahun lalu tetapi
berharap kembali ke Hong Kong untuk bekerja.

Komisi Kesetaraan Peluang Hong Kong juga
mengangkat penderitaannya awal tahun ini,
meluncurkan kasus diskriminasi terpisah terhadap
mantan majikannya.

Cutrera, yang juga mempekerjakan saudara

perempuan Allas, mengatakan keluarga berharap
untuk melanjutkan kasus diskriminasi “atas nama
tanah miliknya”.

Hampir 370.000 pembantu rumah tangga
bekerja di Hong Kong

Sebagian besar adalah perempuan miskin dari
Filipina dan Indonesia yang bekerja dengan upah
rendah, seringkali hidup dalam kondisi yang suram
dan mengirimkan sebagian besar gaji mereka ke
rumah untuk menghidupi keluarga mereka.

Otoritas kota mengatakan sistem itu adil dan
pelanggaran jarang terjadi. Tapi aktivis hak asasi
mengatakan pembantu rumah tangga secara rutin
dieksploitasi, dengan undang-undang yang
memberi mereka sedikit perlindungan.

Para ahli mengatakan biaya agen yang mahal,
persyaratan bagi pembantu rumah tangga untuk
tinggal bersama majikan mereka, upah bulanan
minimum hanya HK $ 4,630 dan peraturan yang
mengharuskan pekerja rumah tangga yang dipecat
untuk segera meninggalkan kota meninggalkan
pembantu rumah tangga yang sangat rentan
terhadap majikan yang kejam atau tidak bermoral.
(AFP)

Baby Jane Allas

tahun yang menderita hipertensi, hipotiroidisme,
dan gangguan lipid.

Dia meninggal pada 29 Maret dan dia
menerima dosis CoronaVac 26 hari sebelum
kematiannya (yaitu 3 Maret). Berdasarkan temuan
otopsi awal infark miokard akut, Komite Ahli
menilai bahwa luaran almarhum tidak terkait
langsung dengan vaksinasi COVID-19.

Kasus terakhir melibatkan seorang pria
berusia 62 tahun dengan riwayat hipertensi yang
baru didiagnosis. Dia meninggal pada tanggal 2
April dan dia menerima dosis CoronaVac 25 hari
sebelum kematiannya (yaitu 8 Maret). [chp/bi]

3 Kasus Pasca Vaksin Bulan Maret – April
Hong Kong, BI – Setidak ada 3 kasus kematian yang

dicatat oleh Departemen Kesehatan Hong Kong pasca
imunisasi Covid-19 melalaui situs resminya, meski
demikian fihak ahli kesehatan Hong Kong juga
menjelasan apa penyebab kematian pasien tersebut.

Di Hong Kong kematian pasca vaksin banyak terjadi
pada orang lanjut usia dengan riwayat penyakit bawaan,
seperti jantung dan diabetes. Berikut 3 kasus kematian
tersebut:

Kasus pertama, diumumkan pada 11 Maret,

melibatkan seorang pria berusia 67 tahun yang meninggal
pada 13 Maret. Laporan otopsi lengkap menunjukkan
bahwa pasien meninggal karena infark miokard akut akibat
aterosklerosis koroner, hasil investigasi lain tidak
mengungkapkan adanya kemungkinan reaksi imunologi
akibat vaksin.

Berdasarkan algoritme WHO, Komite Ahli menilai
bahwa penyebab kematian akibat vaksinasi COVID-19
tidak konsisten (yaitu tidak ada hubungan sebab akibat).

Kasus kedua melibatkan seorang wanita berusia 68

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  25



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

HK Ragu Dengan
Vaksin AstraZeneca
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Hong Kong, BI - Pakar medis di Hong
Kong sedang bimbang tentang apakah
pemerintah harus melanjutkan pesanannya
dosis vaksin AstraZeneca atau tidak akibat
adanya temuan terbaru tentang efek
sampingnya yang bisa sebab darah
menggumpal.

European Medicines Agency meng-
umumkan bahwa “darah membeku’ yang
tidak biasa harus terdaftar sebagai efek
samping yang sangat langka, kemungkinan
efek samping dari suntikan AstraZeneca,
menambahkan bahwa manfaatnya masih
lebih besar daripada risikonya.

Regulator belum dapat mengidentifikasi
faktor risiko yang sudah ada sebelumnya
dalam kasus pembekuan, meskipun
sebagian besar korban adalah perempuan di
bawah usia 60 tahun.

William Chui dari Society of Hospital
Pharmacists menjelaskan bahwa ini
mungkin terkait dengan meluasnya peng-
gunaan kontrasepsi oral di kalangan wanita
muda di Eropa, karena pil KB juga dapat
menyebabkan pembekuan darah.

Meskipun AstraZeneca belum meng-
ajukan permohonan untuk penggunaan
daruratnya di Hong Kong, Chui mengatakan
pemerintah hanya boleh membeli paling
banyak setengah dari pesanan aslinya untuk
7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca.

Sementara para pejabat mungkin secara
kontrak diwajibkan untuk membeli sejumlah
tertentu, dia mengatakan akan sia-sia untuk
melanjutkan pesanan asli karena orang Hong
Kong mungkin juga sudah enggan untuk
suntikan vaksin jenis ini.

Pakar tersebut mendesak pemerintah
untuk mempertimbangkan alternatif pemilihan
vaksin lain seperti  Johnson & Johnson. David
Hui dari Chinese University juga mengatakan
bahwa vaksin Johnson & Johnson adalah
pilihan yang baik dan bisa dipertimbangkan
untuk suntikan generasi kedua. Menurut
pemahamannya, pemerintah SAR baru mela-
kukan perjanjian awal dengan AstraZeneca,
yang artinya Hong Kong masih bisa memba-
talkan orderan vaksin tersebut. [rthk/bi]

Gelar Pesta Dansa, Warga HK
Di Penjara 2 Bulan

Seorang juru bicara HAD mengatakan,
akan terus secara proaktif mengambil

tindakan penegakan
yang ketat dan mening-
katkan inspeksi di club
house di berbagai distrik
di seluruh wilayah untuk

memastikan bahwa or-
ang-orang yang ada
tempat tersebut
mematuhi aturan
protokol kesehatan.

Ia juga meng-
imbau masyarakat

untuk mematuhi regu-
lasi anti epidemi guna

m e m i n i m a l i s i r
risiko penularan
Covid di masya-
rakat. [rthk/bi]

>> IRLANDIA UTARA RUSU...DARI HLM 01

23 tahun lalu. “Pemandangan seperti ini sudah
lama tidak kita saksikan di Irlandia Utara, yaitu
pemandangan yang bisa menyeret kami kembali
ke masa lalu dan saya pikir kita harus bersama-
sama bertindak untuk meredam ketegangan,” ujar
Coveney.

Akan tetapi, para politikus di Irlandia Utara
dari kelompok yang berseberangan menuduh satu
sama lain sebagai pemicu kerusuhan.

Partai Sinn Fein menuduh Partai Uni
Demokratik (DUP) yang mendukung Menteri
Besar Arlene Foster memicu ketegangan karena
menentang aturan baru perdagangan selepas
Brexit dengan alasan menghilangkan jati diri
mereka sebagai penduduk Inggris.

Sedangkan DUP mengungkit mereka tidak
mempermasalahkan para pendukung Sinn Fein
yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan
menggelar upacara pemakaman besar-besaran
tahun lalu. Mereka juga menuntut kepala
Kepolisian Irlandia Utara segera meletakkan
jabatannya.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson,
menyatakan dia sangat prihatin atas kerusuhan
di Irlandia Utara yang melukai sejumlah polisi.
Menurut Kepala Kepolisian Federasi Irlandia
Utara, Mark Lindsay, tujuh anak buahnya terluka
dalam kejadian itu. (ayp)

sat Perlindungan Kesehatan me-
ngatakan para pejabat tidak dapat
melacak sumber dari ketiga infeksi
ini.

“Kami belum bisa menemukan
kaitan pasti antara ketiga kasus ini.
Untuk dua kasus yang tinggal di
gedung yang sama, salah satunya
tidak keluar. Jadi tidak menutup
kemungkinan ada anggota keluarga
atau teman yang mengunjunginya
saat masa inkubasi bisa jadi kasus,
“ujarnya.

Kasus Covid di Tuen Mun Yang Menggelisahkan “Kami sedang melacak apakah mereka
sudah dikonfirmasi, apakah ada keterpaparan
umum antara, misalnya, kasus dan kasus lain.
Area yang memungkinkan mungkin mal atau
pasar terdekat dan sebagainya. “

Pihak berwenang kemudian memerintah-
kan siapa pun yang pernah ke salah satu dari
dua gedung untuk diuji Covid-19 jika mereka
berada di sana lebih dari dua jam sejak 25
Maret.

Ada enam kasus impor yang melibatkan
orang-orang yang terbang dari Filipina, Mesir,
India, dan Pakistan.

Sekitar 10 orang lainnya telah dinyatakan
positif awal untuk virus tersebut, yang sebagian
besar adalah kasus impor.[rthk/bi]

Hong Kong, BI - Pejabat kesehatan me-
ngatakan mungkin ada penularan diam-diam vi-
rus corona di Tuen Mun setelah dua warga di
distrik itu dikonfirmasi positif Covid-19 yang
ketiga dengan dua pasien yang tinggal di gedung
yang sama.

Salah satu kasus yang dikonfirmasi adalah
seorang pria, 41, yang tinggal di King Fu House
di Shan King Estate dan bekerja di Central.

Kasus lain yang dikonfirmasi, seorang wani-
ta berusia 71 tahun, tinggal di Rumah Oi Fai di
Perkebunan Yau Oi. Dia rutin berolahraga de-
ngan beberapa teman di distrik dan sarapan di

restoran Cina di sana.
Wanita lain, 70, yang juga ting-

gal di Rumah Oi Fai, dinyatakan
positif awal terkena virus.

Dia tinggal di rumah hampir
sepanjang waktu, dan dikirim ke
rumah sakit setelah jatuh pada hari
Selasa [6/4].

Dia tidak memiliki gejala apa
pun untuk Covid-19 tetapi diiden-
tifikasi sebagai pembawa virus
selama pemeriksaan di rumah sakit.

Dr Chuang Shuk-kwan dari Pu-
Dr Chuang
Shuk-kwan

Hong Kong, BI – Warga Hong Kong yang
pada bulan 16 november 2020 lalu tertangkap
telah menggelar pesta dansa hingga
menyebabkan klaster penularan covid-19
terbesar hingga memicu epidemi gelombang ke
empat lalu telah dijatuhi hukuman 2 bulan
penjara pada Rabu [7/4] akibat melanggar aturan
epidemi.

Sementara bagi pemilik tempat dan usaha
dikenai denda sebesar HK $ 48.000.

Departemen Dalam Negeri (HAD)
mengatakan jika pada acara dansa yang
bertempat Klub Dansa Internasional Palladium
Tsim Sha Tsui itu telah dihadiri oleh sekitar 100

orang.
Pengadilan Magistrat Kota Kowloon

mendengar kesaksian bahwa pemilik usaha
atau pemegang lisensi tempat tersebut telah
melanggar peraturan dengan mengatur even
langsung di Klub Dansa miliknya.

Bahkan pemilik tempat juga gagal
memastikan apakah semua orang yang
bergabung dalam acara tersebut
masker atau tidak.

Sesuai dengan peraturan anti-
epidemi, pelanggaran tersebut diatas
bisa dijerat dengan enam bulan pen-
jara, ditambah denda HK $ 50.000.
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Jakarta, BI - Bagi selegram berlomba-lomba
dan rela melakukan apapun demi konten di media
sosialnya itu sah.

Tak jarang orang-orang yang popular justru
karena sensasi yang dibuatnya. Semakin banyak
mendapatkan hujatan netizen, semakin terkenal
dan kaya pula orang tersebut.  Berikut ini beberapa
selebgram Indonesia yang mendapatkan banyak
hujatan namun itu membuatnya semakin terkenal
dan kaya. Berikut 5 selebgram Indonesia yang
terkenal karena hujatan.

1. Denise Chariesta
Nama Denise Chariesta sempat menjadi vi-

ral beberapa waktu lalu karena unggahannya yang
berhasil memancing perdebatan. Tak sedikit
netizen yang dibuat emosi dengan unggahan video
TikTok Denise yang dianggap menghina orang
yang kurang mampu. Hal itu yang kemudian
membuatnya banyak mendapat hujatan dari
warganet. Namun karena hujatan tersebut dirinya
justru jadi mendapatkan banyak tawaran untuk
menghadiri acara-acara televisi. Tak hanya itu
saja, karena hujatan itu dirinya juga jadi bisa
memperoleh banyak followers yang membuatnya
kini banyak mendapat tawaran endorsement.

2. Rahmawati Kekeyi
Pemilik nama lengkap Rahmawati Kekeyi

Selebgram Indonesia Kontroversi

Makin Dihujat Makin Kaya
Putri Cantikka awalnya terkenal karena video tu-
torial makeupnya yang dinilai lucu dan unik di
Youtube. Pada waktu itu Kekeyi berhasil mencuri
perhatian dengan videonya bermakeup
menggunakan balon yang diisi air. Namun seiring
berjalannya waktu, unggahan-unggahan Kekeyi
justru banyak menuai perdebatan. Hal itu yang
kemudian membuatnya banyak mendapatkan hat-
ers. Namun walaupun banyak dihujat, pada
kenyataannya hal itu justru yang semakin
mempopulerkan namanya. Kini Kekeyi telah

diundang ke acara-acara televisi. Melalui acara
YouTube milik Nikita Mirzani, Cimoy bahkan
mengaku bahwa dia bisa membeli motor dalam
waktu dua minggu melalui penghasilannya saat
pertama kali terkenal.

4. Nurrani ‘Istri Sah’ Iqbaal
Nama Nurrani juga sempat menjadi viral setelah

dirinya mengaku-ngaku sebagai istri sah Iqbaal
Ramadhan. Video unggahannya itu yang kemudian
memancing kontroversi. Tak sedikit penggemar
Iqbaal yang merasa kesal dan tidak terima dengan
pernyataan gadis asal Palu itu. Tapi nyatanya
hujatan-hujatan yang diterima oleh Nurrani justru
semakin melambungkan namanya. Dia pun kerap
kali diundang oleh berbagai acara TV.

5. Dinda Shafay
Selebgram Dinda Shafay juga sering kali

mendapatkan hujatan netizen karena hal-hal
konyol yang dilakukannya. Dinda sempat dihujat
netizen karena menggunakan sarung tangan
lateks saat berbelanja. Padahal sarung tangan
tersebut seharusnya lebih ditujukan bagi tim
medis. Selain itu dirinya juga pernah membuat
tutorial hand sanitizer sendiri di rumah yang
ternyata salah dan tidak sesuai anjuran WHO.
Namun hujatan-hujatan itu nyatanya semakin
melambungkan namanya. (vio/vio)

JAKARTA, BI - WhatsApp merupakan aplikasi
pesan yang lumrah digunakan banyak orang
karena berbagai manfaatnya. Namun, WhatsApp
juga menyimpan bahaya yang bisa mengintai para
penggunanya.

Profil akun seseorang di WhatsApp bisa
dimanfaatkan sebagai celah bagi stalker atau
penguntit untuk memata-matai aktivitas targetnya.

Itu karena WhatsApp menyediakan status
online setiap kali pengguna membuka aplikasi.
Ada juga fitur Last Seen yang memungkinkan or-
ang lain untuk melihat kapan terakhir kali
seseorang membuka WhatsApp walau fitur ini bisa
dinonaktifkan.

Seorang software engineer bernama Robert
Heaton berpendapat, WhatsApp mungkin bisa

menjadi alat canggih untuk
m e n g u n t i t

seseorang.
Semua

b i s a
disadap

d e n g a n
mudah. Dari
mulai pola

komunikasi,
pola tidur,

Waspadai Penguntit Menyadap
Akun WhatsAppmu

hingga siapa orang yang paling dekat dengan
mereka, semua bisa diketahui. Untuk
meningkatkan kewaspadaan, berikut lima tanda-
tanda jika WhatsApp kamu sedang dimata-matai,
seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Ketika membuka WhatsApp, kamu akan
langsung menerima pesan dari penguntit.
2. Akun WhatsApp penguntit tersangka selalu
online.
3. Kalau kamu mengganti foto profil, penguntit
selalu mengomentari.
4. Penguntit secara konsisten memerhatikan
profil dan selalu berkomentar saat kamu
mengunggah status.
5. Tanda centang segera berubah menjadi biru
kapan pun kamu mengirim pesan pada orang itu.

Jika khawatir akunmu menjadi target
penguntit, kamu bisa menghapus kontak yang
diduga sebagai penguntit dari daftar kontak di
smartphone.

Kemudian ubah pengaturan Privacy pada
semua fitur menjadi My Contacts. Cara ini
diharapkan penguntit tak bisa lagi melihat seluruh
aktivitasmu di aplikasi WhatsApp tanpa harus
mengorbankan kenyamanan pengguna. Kamu
juga bisa menonaktifkan fitur Last Seen dan Read
Receipts pada pengaturan Privacy.(genpi/jpnn)
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memiliki banyak sumber penghasilan.

3. Cimoy Montok
Selain dua selebgram di atas, ada juga

selebgram kontroversi lain yang cukup terkenal,
yaitu Cimoy Montok. Pemilik nama asli Nur Aini
itu terkenal karena unggahan-unggahannya di
TikTok. Unggahan-unggahannya itu yang banyak
menimbulkan sensasi dan hujatan-hujatan
netizen. Tapi walaupun banyak memiliki haters,
nama Cimoy justru semakin meroket dan sering

 Mengapa Facebook Didominasi Warna Biru?
Jakarta, BI - Terkuak alasan besar di

balik warna biru yang mendominasi situs
web dan aplikasi mobile Facebook.
Menurut The New Yorker yang dikutip
Techwelkin, warna biru di Facebook sangat
berkaitan dengan sosok Mark Zuckerberg.

Sosok pendiri media sosial dengan
jumlah pengguna mencapai 2,7 miliar itu
ternyata buta warna merah-hijau.

Artinya, penglihatan miliarder asal
Amerika Serikat tersebut paling baik
menangkap warna biru saja.  Kondisi

medis itu dikenal dengan nama
Deuteranomalia, yang sebagian besar
bersifat genetik dan kebanyakan
diwariskan dari ibu.

“Biru merupakan warna terkaya
bagiku. Aku bisa melihat semua warna
biru,” kata Zuckerberg.

Dalam sebuah penelitian, kondisi
deuteranomalia diwariskan ke sekitar 6-8
persen pria di bumi. Buta warna merah-
hijau disebabkan tidak ada sel-sel kerucut

hijau yang berkerja, sehingga penderita
cenderung melihat hijau sebagai krem dan
merah sebagai kuning kecoklatan.

Tidak hanya Zuckerberg, tokoh dunia
lainnya yang mengalami kondisi buta warna
merah-hijau ialah mantan Presiden
Amerika Serikat Bill Clinton, dan sutrada
film langganan box office Christopher
Nolan.

Kemudian juga John Dalton yang
menggambatkan kebutaan warnanya
sendiri pada 1794. (rdo/jpnn)
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Brasil, BI - Para pekerja seks komersial
(PSK) di kota Belo Horizonte, Brasil, berdemo
selama sepekan menuntut supaya segera
mendapat vaksinasi virus corona.

“Kami juga berada di garis depan, menjadi
motor penggerak perekonomian dan juga
masuk kelompok rentan. Kami juga ingin
divaksinasi,” kata Presiden Perhimpunan PSK
Negara Bagian Minas Gerais, Cida Vieira.

Ribuan PSK di negara bagian itu terpaksa
kembali menjajakan diri di jalanan selama
pandemi corona, karena seluruh hotel ataupun
tempat penginapan ditutup.

Vieira dan sejumlah rekan PSK
menggelar demo di sepanjang jalanan

kawasan penginapan di kota itu dengan
membentangkan poster berisi tuntutan dan
aspirasi mereka.

“Kami juga bagian dari kelompok yang harus
diutamakan karena kami harus berurusan dengan
berbagai macam jenis orang dan karena hal itu
kami juga rentan,” ujar seorang PSK yang
berdemo, Lucimara Costa.

Sampai saat ini pemerintah Brasil baru
mengutamakan vaksinasi kepada tenaga medis,
guru, lansia, suku asli dan penduduk dengan
penyakit bawaan. Jumlahnya mencapai 77 juta
orang.

“Kami adalah kelompok utama yang harus
divaksin, kami adalah penyuluh kesehatan dan

berbagi pengetahuan dengan sesama. Kami
bagian dari kelompok itu karena kami
memberikan penyuluhan seks bagi lelaki dan
ikut membagikan kondom,” ujar Vieira.

Mereka berharap proses vaksinasi
kelompok itu selesai pada paruh pertama tahun
ini. Akan tetapi, sejumlah ahli memperkirakan
jadwal itu kemungkinan meleset dan baru bisa
selesai pada September mendatang karena
ketersediaan vaksin yang terbatas.

Negara Bagian Minas Gerais adalah salah
satu wilayah di Brasil yang mengalami
gelombang kedua virus corona. Namun, jumlah
kematian di negara bagian itu termasuk yang
paling rendah, yakni 121 orang. [ayp/ayp/cnn]

menjelaskan, mayoritas keluhan ISPA
diderita oleh usia manula.

“Rata-rata para ibu yang usianya 50 tahun
keatas, itu kemungkinan karena tensi darahnya
tinggi,” ujar Didi

Didi mengungkapkan, selain keluhan ISPA,
para pengungsi juga masih banyak yang
mengeluh karena ritasi mata ringan dan gatal-
gatal.

“Mungkin dampak dari kepulan asap
kemarin masih ada beberapa warga yang
mengeluh pedih mata, kalau yang ISPA itu
mungkin orang tua tidak biasa kecapean,”
imhuhnya.

Dikatakan Didi, kondisi kepanikan warga
di posko pengungsian juga menjadi penyebab
tensi darah warga yang mengungsi tinggi.

“Apa lagi orang tua, mereka jika dalam
keadaan tidak tenang kadang riuh seperti di
pengungsian ini tensi darah juga naek, dan
efeknya bisa pusing atau sesak.” pungkasnya.
(tribun)

>> PENGUNGSI LEDAKAN...DARI  HLM 24

Malaysia, BI - Malaysia memu-
tuskn akan tetap menggunakan
vaksin Covid-19 AstraZeneca
dalam program vaksinasi negara
tersebut. Demikian disampaikan
Menteri Kesehatan Malaysia,
Adham Baba.

Adham menyampaikan kepu-
tusan itu dibuat dalam rapat Komite
Khusus Garansi Akses Persediaan
Vaksin Covid-19 pada Selasa (6/4)
lalu.

“Penggunaan vaksin Astra
Zeneca terus berlanjut karena data
klinis yang tersedia masih menunjukkan

Malaysia Tetap Gunakan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

manfaat daripada kerugiannya,” jelasnya kepada

WHO: Manfaat Vaksin AstraZeneca Lebih Besar dari Risikonya

wartawan, dilansir Channel News Asia,
Rabu (7/4).

Dia mengatakan kementerian
kesehatan memperhatikan laporan
adanya efek samping vaksin tersebut
dan kasus trombositopenia atau jumlah
trombosit darah rendah.

Menurut laporan media, tujuh orang
dari 30 penerima vaksin AstraZeneca
meninggal dunia di Inggris dan
mengalami masalah penggumpalan
darah.

Regulator kesehatan Inggris
dilaporkan sedang mempertimbangkan

rekomendasi untuk melarang penggunaan

vaksin ini untuk orang berusia lebih muda
karena adanya kekhawatiran penggumpalan
darah.

Jumat lalu, Kementerian Kesehatan Malay-
sia memberikan persetujuan bersyarat untuk
vaksin AstraZeneca yang akan dipasok melalui
fasilitas COVAX oleh produsen Korea Selatan
SK Bioscience.

Adham menyampaikan, Malaysia juga akan
membeli 10 persen vaksin AstraZeneca dari
Thailand melalui pembelian langsung.

Pada Selasa, Malaysia melaporkan 1.300
kasus Covid-19 baru dan lima kematian baru,
sehingga jumlah total kasus di negara itu menjadi
353.329. [pan/merdeka]

JENEWA, BI - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
berharap tidak akan ada alasan untuk mengubah
penilaiannya bahwa manfaat vaksin Covid-19
AstraZeneca lebih besar ketimbang risikonya. Hal ini
dikatakan direktur urusan peraturan WHO, Rogerio
Gaspar.

WHO sedang mempelajari secara cermat data
terkini mengenai vaksin AstraZeneca. Hal tersebut
sehubungan dengan laporan kasus pembekuan darah
di sejumlah negara setelah mendapat suntikan vaksin
AstraZeneca.

Pejabat senior Badan Pengawas Obat Eropa
(EMA) menyebutkan terdapat kaitan yang jelas antara
vaksin AstraZeneca dan kasus pembekuan darah di
otak yang sangat langka, meski penyebab langsung

pembekuan itu masih belum diketahui.
EMA melalui pernyataan, usai kepala tim evaluasi

vaksin Marco Cavaleri berkomentar, mengatakan
bahwa pihaknya masih melakukan tinjauan vaksin
dan berharap dapat segera mengumumkan temuan
mereka.

Gaspar menuturkan WHO berharap segera dapat
memperoleh penilaian baru setelah pertemuan
kelompok penasihat keamanan vaksin mereka. Namun,
tidak yakin akan ada alasan untuk mengubah
rekomendasinya bahwa manfaat vaksin AstraZeneca
lebih besar ketimbang risikonya.

“Apa yang dapat kami katakan adalah penilaian
yang kami dapat saat ini dan yang sedang
dipertimbangkan oleh para ahli, bahwa penilaian antara

manfaat dan risiko vaksin itu sebagian besar masih
positif,” katanya saat konferensi pers di Jenewa.

“Kami terus melihat sejumlah insiden, yang menjadi
peristiwa langka yang menghubungkan trombo-
sitopenia dengan kasus tromboemboli dan peristiwa-
peristiwa itu kini masuk ke dalam kategori perihal
diagnostik, perihal populasi, perihal distribusi dalam
populasi,” katanya.

Menurut Gaspar, WHO kini sedang berkomunikasi
dengan berbagai komite pakar kawasan dan nasional
yang akan memutuskan status regulasi vaksin
tersebut.

“Untuk saat ini belum ada bukti bahwa penilaian
manfaat dan risiko untuk vaksin (AstraZeneca) perlu
diubah,” katanya.[*]Rogerio Gaspar

 WNI Diminta Tolak Tawaran
Kerja Jadi ART di Turki

TURKI, BI- Duta Besar RI untuk
Turki menyerukan agar warga Indone-
sia tidak menerima tawaran bekerja
sebagai asisten rumah tangga (ART) di
sana. Imbauan itu diserukan menyusul
banyaknya kasus perdagangan orang
yang melibatkan WNI.

Menurut Iqbal, terjadi lonjakan kasus
perdagangan manusia yang melibatkan
WNI, sebagian besar dipekerjakan
sebagai ART di Turki.

Sepanjang 2020, kasus yang melibatkan WNI
dan masuk dalam kategori tindak pidana

perdagangan orang mencapai 20 kasus.
Sedangkan sejak Januari 2021

hingga hari ini, sudah tercatat 19 kasus.
“Hampir sama dengan jumlah kasus
setahun pada tahun lalu,” ujar Iqbal,
Senin (5/4). Dia mengatakan semua
kasus yang terdata tidak melibatkan
warga Turki, melainkan majikan dari
negara-negara konflik yang berada di
sekitar Turki dan menetap di negara itu.

“Kenapa tidak ada orang Turki
terlibat di situ? Karena memang di Turki, sektor
ART itu tidak termasuk sektor yang boleh untuk

orang asing, dan karena orang Turki memang pada
umumnya tidak menggunakan ART,” kata dia
seperti dikutip dari Antara.

Kasus perdagangan orang yang melibatkan
WNI cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu,
KBRI menyerukan kepada para WNI agar tidak
menerima tawaran menjadi ART di Turki, mengingat
sektor tersebut tidak terbuka bagi warga negara
asing. “Tawaran untuk bekerja sebagai ART di Turki
itu sudah dipastikan adalah ilegal dan itu sangat
rentan menjadi korban perdagangan manusia,”
ucapnya.

Turki sendiri memang tak pernah terdaftar
menjadi negara tujuan untuk para pekerja sektor
ART secara resmi. Koordinator bidang Protokol,
Konsuler, dan Perlindungan WNI KBRI Ankara,
Harlianto, menjelaskan pihak yang membawa
masuk tenaga ART ke Turki kerap memanfaatkan
visa elektronik turis yang sangat mudah didapatkan.

“Itu yang dimanfaatkan oleh agen-agen yang

ada di Indonesia maupun di Turki,” ujarnya. Tak
hanya ke Turki, sejumlah korban kasus tersebut
juga hendak dikirim ke Erbil Irak.(dea/cnn)

L. M. Iqbal

PSK Brasil Demo Minta Segera Divaksin Corona
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JAKARTA, BI - Belum lama Pre-
siden RI, Joko Widodo telah menan-
datangani Inpres Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan (Jamsostek). Adanya Inpres
tersebut seluruh kepala daerah diminta
untuk memastikan perlindungan
jaminan sosial kepada pekerja di
wilayahnya tanpa terkecuali pekerja
rentan dan pegawai pemerintahan Non-
ASN.

Menanggapi hal tersebut, Ketua
Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima
Arya Sugiarto menyebut Inpres ini
berkomitmen untuk melindungi tenaga
kerja, baik formal, nonformal, rentan
hingga pegawai pemerintah non ASN.
Untuk itu, pihaknya menyambut baik
Inpres tersebut.

“Kami akan mensosialisasikan substansi
Inpres ini ke seluruh anggota, karena ini meru-
pakan landasan bagi kita,” kata pria yang juga
menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Kamis (8/4).

Bima mengaku pihaknya akan melakukan
perencanaan penganggaran, komunikasi dengan
para stakeholder agar pola jaminan ini bisa dite-
rapkan tidak hanya mengandalkan APBD, ter-
masuk mensosialisasikan ke masyarakat luas

Bima Arya Dukung Inpres
Entaskan Kemiskinan

terutama segmen pekerja. Disinggung mengenai
upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja
rentan, Bima sudah berkomunikasi dengan ang-
gota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Per-
aturan Daerah.

“Saya sudah meminta untuk disusun regu-
lasinya, dan sudah dikomunikasikan dengan de-
wan agar segera disusun Perda, karena sudah
ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan, karena

ini juga dalam rangka mengentaskan
kemiskinan,” terangnya.

Diketahui, dalam Inpres Nomor 2
Tahun 2021 tersebut memang ditujukan
kepada seluruh elemen pemerintahan,
yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala
Badan termasuk Ketua DJSN tingkat
pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98
Walikota yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.

Sementara, Direktur Kepesertaan
BPJAMSOSTEK, Zainudin menjelas-
kan, pihaknya tengah gencar melakukan
sosialisasi, promosi dan edukasi kepada
masyarakat luas terkait program ini
serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami juga akan berkolaborasi dan
menjaring partnership. Kita tidak bisa
sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita
gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha
dan teman-teman serikat pekerja,”

terangnya.
Ke depan, lanjut Zainudin, pihaknya akan

Keputusan Bathsul Masail NU soal AstraZeneca:

Suci dan Boleh Digunakan
JAKARTA, BI -     Lembaga Bathsul

Masail Nahdlatul Ulama memutuskan
bahwa vaksin AstraZeneca yang digu-
nakan di Indonesia suci dan mubah
(boleh) digunakan.

“Hasil kajian dari para ulama NU le-
wat Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul
Ulama, dinyatakan bahwa hukum peng-
gunaan vaksin AstraZeneca adalah mubah
(boleh) digunakan bukan hanya karena
tidak membahayakan melainkan juga
karena suci,” ujar Sekretaris Jenderal PB-
NU A Helmy Faishal Zaini dalam pernya-
taan tertulisnya di Jakarta Selasa (30/3).

Keputusan itu tertuang dalam hasil
Bathsul Masail NU Nomor 1 Tahun 2021
tentang pandangan fikih mengenai
penggunaan vaksin AstraZeneca. Bathsul Masail
sendiri telah dilaksanakan pada Kamis (25/3).

Dalam forum Bahtsul Masail LBM PBNU,
pihak AstraZeneca memberikan penjelasan
bahwa seluruh proses pembuatan vaksin tidak
memanfaatkan bahan yang berasal dari unsur
babi. Adapun pemanfaatan tipsin babi dalam
proses pengembangan awalnya hanya digu-
nakan untuk melepas sel inang dari wadah yang
dilakukan pihak Thermo Fisher sebagai sup-
plier sebelum dibeli oleh Oxford-AstraZeneca.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan
proses produksi vaksin AstraZeneca. Proses
pengembangan Sel Hex 293 oleh Thermo Fisher
memanfaatkan tripsin dari unsur babi yang

berfungsi memisahkan sel inang dari pelat atau
media pembiakan sel, bukan sebagai campuran
bahan atau bibit sel.

Pelepasan sel inang dari pelat atau media
pembiakan sel yang dilakukan dalam proses
produksi AstraZeneca tidak lagi menggunakan
tripsin babi melainkan lewat enzyme TrypLE TM
Select yang dibuat dari bahan berupa jamur.

Kemudian dilakukan proses sentrifugasi
untuk mengendapkan sel dan memisahkan dari
medianya. Media yang sudah terpisah itu
dibuang dan sel yang sudah diendapkan tadi
kemudian ditambahkan media pertumbuhan

Warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin
COVID-19 di halaman Masjid Raya Baiturrahman,
Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/3/2021) (ANTARA)

>> BERSAMBUNG KE  HLM 08

Kemenag Bakal Ratifikasi
Sistem Jaminan Produk Halal

Mastuki 
Kepala Biro Humas
Data dan Informasi

Kemenag RI,
(Kemenag.go.id)

melakukan komunikasi serta menggerakan tim
dari pusat dan daerah agar segera melakukan
koordinasi dengan pemerintah di masing-masing
daerah. “Karena pimpinan daerah merupakan
sosok pengambil kebijakan dan bertanggung
jawab terhadap masyarakat, salah satunya
jaminan sosial,” jelasnya.

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep
Rahmat Suwandha berharap, apa yang akan
dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi
ini mampu menjadikan Kota Bogor sebagai ba-
rometer pelaksanaan jaminan sosial ketena-
gakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah
kota lainnya di Indonesia.

“Sebagai badan penyelenggara tentunya kami
akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan
kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk
kesejahteraan seluruh pekerja,” kata Asep.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BP
JAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy
Patitty menambahkan pihaknya menyambut baik
Inpres Nomor 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenaga-
kerjaan (Jamsostek) dan akan mengawal intruksi
Presiden tersebut.

Dikatakan Lucy, sosialisasi akan terus digen-
carkan ke seluruh Kepala Daerah dan Jajaran
Dinas di Kota Jakarta khususnya wilayah Rawa-
mangun. Tujuannya untuk mewujudkan kesejah-
teraan para pekerja. “Kami akan mendukung
penuh Inpres ini dan seluruh jajaran. Kami juga
siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam
menjalankan amanah jaminan sosial ketenaga-
kerjaan,” tutupnya.[jawapos]

JAKARTA, BI - Badan
Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) Kementerian
Agama beren cana meratifikasi
Sistem Jaminan Produk Halal
(SJPH).

Plt Kepala BPJPH Mastuki
mengatakan selama ini Indone-
sia telah memiliki Sistem
Jaminan Halal (SJH) atau Halal
Assurance System (HAS).

Sistem ini yang selama ini
berlaku dan dijalankan Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan, dan Kosmetika
(LPPOM-MUI).

“Berdasarkan rapat
koordinasi yang dilakukan,
Pimpinan DHN MUI berniat memberikan
dokumen sistem jaminan halal (SJH) atau
HAS kepada BPJPH. Ini kan gayung
bersambut,” ungkap Mastuki melalui
keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).

SJH atau HAS ini yang rencananya akan
diratifikasi. Mastuki menjelaskan, ratifikasi
yang dimaksud adalah adopsi dan adaptasi
dokumen yang sudah ada menjadi dokumen
baru yang akan diberlakukan secara nasional.

Dalam hal ini, meratifikasi SJH menjadi
produk hukum baru Sistem Jaminan Produk
Halal (SJPH). Ke depan, peraturan  ini akan
dijadikan pedoman semua pemangku
kepentingan halal.

Pilihan meratifikasi SJH menjadi SJPH,
menurut, Mastuki menjadi pilihan rasional
untuk mempercepat pelayanan jaminan

produk halal di Indonesia.
“Daripada BPJPH

menyusun lagi SJH yang butuh
waktu lama dan diskusi panjang
dengan berbagai lembaga/
instansi, kenapa tidak
mengadopsi saja SJH yang
sudah ada. Itu alasannya,” jelas
Mastuki.

“Dalam regulasi kita
mengenal istilah sistem jaminan
produk halal atau SJPH.
Sementara dokumen LPPOM
MUI bernama sistem jaminan
halal atau HAS-23000,” tambah
Mastuki.

Selain itu, di PP 39 tahun
2021 ada banyak pengaturan

baru terkait standar halal. Misalnya standar
halal pernyataan pelaku UMK, yang biasa
disebut halal self declare.

“Belum lagi standar kompetensi
pendampingan halal, kerjasama lembaga
halal luar negeri, dan sebagainya. Jadi
dokumen itu perlu penyesuaian, atau dikaji
ulang,” ucap Mastuki.

Mastuki menekankan dalam proses adopsi
dan adaptasi dokumen SJH itu pihaknya akan
mengkaji kembali bersama pihak-pihak yang
kompeten.

Hal itu dilakukan agar proses ratifikasi
sesuai dengan regulasi halal terbaru. Di
samping menyesuaikan dengan
perkembangan zaman, standar halal, dan isu
halal yang terjadi di level nasional maupun
global. (tribun)

 Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugiarto
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YOGYAKARTA, BI - Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) berencana
memanjangkan operasional Kereta Rel Listrik
(KRL) Yogjakarta-Solo.

Mulanya, operasional KRL tersebut hanya
berhenti di Solo, tetapi akan dipanjangkan sampai
Madiun, Jawa Timur.

Direktur Prasarana Kereta Api Kemenhub
Heru Wisnu Prabowo mengatakan, saat ini
rencana perpanjangan operasional tersebut masih
dalam tahap kajian.

Rute KRL Yogyakarta-Solo Akan
Diperpanjang Sampai Madiun

“Jadi kalau yang KRL yang ke arah Madiun
bakal disiapkan kajiannya, karena kemarin
setelah peresmian Pak Menteri (Menhub)
mengarahkan ke situ,” ujar Heru kepada
wartawan, Selasa (6/4).

Adapun untuk anggaran baru akan
dimasukkan untuk rencana perpanjangan
operasional pada tahun depan.  “Tahun ini kami
engga bisa anggarannya, sehingga kami siapkan
kajian tahun depan,” jelas Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo

meresmikan pengoperasian
kereta rel listrik/KRL lintas
Jogjakarta-Solo, Senin (1/
3). Jokowi mengatakan KRL
Jogja-Solo tersebut lebih
cepat dibandingkan KA
Prambanan Ekspres atau
Prameks. Bahkan biaya
operasinya lebih murah dari
KA Prambanan Ekspres.

“Terpaut kira-kira 10 menit lebih cepat. Ini

Hilang Semalaman saat Melaut,
Nelayan Ditemukan Selamat

LOVINA – Putu Tirtayasa alias Leong, 44,
seorang nelayan di Desa Kalibukbuk, sempat
dilaporkan hilang pada Selasa (6/4) sore lalu.

Nelayan tersebut akhirnya berhasil
ditemukan dalam keadaan selamat, Rabu
kemarin (7/4). Leong sebenarnya merupakan
nelayan wisata yang biasa mengantar wisatawan
melihat lumba-lumba di habitatnya.

Namun sejak pandemi, ia harus alih haluan
menjadi nelayan. Pada Selasa (6/4) pagi, Leong
pamit pergi melaut sekitar pukul 04.00 pagi.

Ketika itu korban diketahui melaut
menggunakan perahu berwarna putih dan hijau,
dengan nomor lambung 34.

Biasanya ia sudah sampai di pantai paling
lambat pukul 17.00 sore. Namun hingga pukul
18.00 sore, Leong belum juga pulang.

Saat dihubungi, ponselnya dalam kondisi
tidak aktif. Sehingga keluarga berinisiatif
melapor pada pihak kepolisian dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Buleleng.

Kelian Banjar Dinas
Kalibukbuk Gede Suarjana
mengungkapkan, setelah
menerima informasi bahwa
korban belum kembali, para
nelayan sempat berinisiatif
melakukan pencarian.

“Karena kami lihat
cuacanya tidak mendukung,
kondisi tidak memungkinkan,
tidak kami lakukan pencarian
malam itu. Tapi, sudah siap-
siap,” kata Suarjana.

Setelah semalaman
menunggu, sekitar pukul 05.00
kemarin, nelayan bersama tim
gabungan dari Pos SAR

Mojokerto, BI - Petrokimia Gresik
menggelar sosialisasi dan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) program
Agro Solution bersama Pabrik Gula (PG)
Gempolkrep di Desa Gunungsari, Kecamatan
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu
(7/4). Tujuannya, untuk menjaga produktivitas
tebu di Jawa Timur yang menjadi tertinggi di
Indonesia.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi
Satriyo Annurogo menjelaskan, pihaknya
memberikan porsi besar untuk petani tebu di
Jatim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), total produksi tebu nasional pada 2020
mencapai, 2.130.700 ton. Produksi dari Jatim,
mencapai 979.000 ton. Produktivitas tersebut
dihasilkan dari perkebunan tebu seluas
420.700 ha.

Sedangkan,di Jatim sendiri luas
pertanaman tebu mencapai 182.400 ha. “Tapi,
selama ini masih terdapat banyak kendala
yang dialami petani tebu sehingga
produktivitasnya cenderung menurun,” ujar
Dwi Satriyo dalam siaran persnya.

Padahal tanaman tebu merupakan salah
satu kebutuhan pokok yang mempunyai
peranan penting dan strategis. Di masa
pandemi Covid-19 ini, kegiatan produksi
komoditi perkebunan harus tetap berjalan agar
dapat menyediakan kebutuhan pokok sebagai
kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun kendala yang dialami petani tebu,
tambah Dwi Satriyo, diantaranya produktivitas
rendah. Terbatasnya pendampingan kepada
petani, ketersediaan pupuk subsidi yang
terbatas, harga pupuk nonsubsidi yang mahal,
sulitnya akses ke lembaga keuangan, dan
harga jual hasil panen yang cenderung turun
saat panen, serta belum terlindunginya petani
dari risiko gagal panen.

“Agro Solution dapat menjadi jawaban
untuk meningkatkan produktivitas perkebunan
tebu guna menjaga kedaulatan pangan ”
tandasnya. [jawapos]

Jaga Produktivitas
Tebu di Jawa Timur

SINGARAJA, BI  –
Sebuah rumah semi
permanen di Banjar Dinas
Umesendi, Desa Tigawa-
sa, Kecamatan Banjar,
ludes dilahap api.

Api membakar rumah
tersebut, gara-gara
pemilik rumah mening-
galkan kompor dalam
kondisi menyala di dapur.

Peristiwa kebakaran
itu terjadi siang kemarin
(7/4). Saat itu pemilik
rumah Ni Ketut Mengen,

60, tengah menanak nasi.
Ia kemudian meninggalkan dapur dan pergi

ke kebun belakang rumah untuk memetik sayur
mayor. Sekembalinya dari kebun, Mengen
mendapati api sudah membesar di bagian
dapur.

Dalam kondisi panik ia meminta bantuan pada
tetangga, termasuk menghubungi suaminya, Putu
Kawi, 50 yang tengah bekerja.

Dalam waktu singkat, api melahap habis
rumah tersebut.

Mengingat rumah korban hanya terbuat dari
bahan-bahan semi permanen.

Bahkan rumah korban ludes beserta isinya
hingga rata dengan tanah. Kaposek Banjar
Kompol Made Agus Dwi Wirawan yang
dikonfirmasi kemarin mengatakan, kebakaran
diduga berasal dari bagian dapur.

“Memang dari keterangan saksi, dia
meninggalkan kompor tetap menyala. Diduga itu
yang memicu kebakaran ini,” kata Agus Dwi. (rb/
eps/mus/JPR)

NGENES! Ditinggal Petik
Sayur, Rumah Terbakar

sebuah efisiensi yang sangat bagus sekali,” kata
Jokowi.(chi/jpnn)

Buleleng, TNI AL, serta kepolisian, langsung
melakukan pencarian.

Proses pencarian langsung diarahkan ke
wilayah timur. Sebab korban diketahui biasa
melaut di sekitar Sangsit hingga
Kubutambahan.

Saat melakukan penyisiran, sekitar pukul
08.00 pagi korban Leong menghubungi rekan-
rekannya bahwa ia dalam kondisi selamat.

Ia meminta agar dijemput di wilayah
perairan Desa Bukti, karena perahunya
terbalik. “Kami bersyukur warga kami ini
berhasil ditemukan selamat.

Sejak 2018 sudah ada dua warga kami yang
mengalami kecelakaan di laut. Syukurnya
kedua-duanya berhasil ditemukan selamat,”
kata Tirtayasa.

Begitu kembali dari laut, Leong langsung
disambut oleh warga dan keluarganya. Ia
kemudian diajak ke Balai Kelompok Usaha
Bersama (KUB) Cipta Karya Bhakti Samudra.

Disaksikan oleh pihak desa, tim SAR, TNI
AL, kepolisian, dan kelompok nelayan,
tirtayasa menjalani proses persembahyangan
di sana.

Sementara itu, Kepala Pos SAR Buleleng
Dudi Librana mengatakan, pihaknya sempat
mengirimkan dua tim untuk melakukan
penyisiran.

Saat penyisiran tengah berlangsung, tim
SAR menerima kabar bahwa korban telah
ditemukan oleh nelayan. Korban dinyatakan
berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat
sekitar pukul 09.41 pagi.(rb/eps/mus/JPR)



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

DDDDDAEAEAEAEAERARARARARAHHHHH EDISI 236 - APRIL 2021 22

LANDAK, BI - Kabupaten
Landak memiliki terobosan
baru di bidang pertanian dengan
menghasilkan benih padi
sendiri yakni benih padi unggul
bersertifikat ‘Landak Hebat’
dengan jenis varietas padi
Inpari Mekongga.

Mekongga adalah varietas
unggul nasional yang cukup
baik tumbuh di Kabupaten
Landak serta sudah beradaptasi
dengan karateristik tanah dan
suhu di Kabupaten Landak.

Bupati Landak Karolin
Margret Natasa mengatakan
Pemerintah Kabupaten Landak
sangat serius dalam mengolah
potensi pertanian di Kabupaten
Landak. Salah satunya pada
sektor padi, karena hal ini
sejalan dengan perintah Presiden Jokowi untuk
mengalakkan ketahanan pangan nasional.

“Benih padi Landak Hebat ini merupakan benih
padi yang memang besar berasal dari kelompok-
kelompok penangkar benih di Kabupaten Landak
dan dari mereka Kita beli benih tersebut dengan
melalui APBD Kabupaten Landak serta benih ini
Kita bagikan kembali ke para petani.

Seperti kemarin di Kecamatan Sompak Kita

Bupati Karolin: Kabupaten Landak
Produksi  Benih Padi

sudah membagikan benih padi Landak Hebat ini,”
ucap Karolin di Ngabang, Kamis (8/4/21). Bupati
Karolin mengajak para kelompok tani untuk dapat
membuat penangkaran benih selain memproduksi
beras.

Hal ini mengingat potensi besar dibidang
pertanian yang bisa dikembangkan di Kabupaten
Landak. Untuk menjaga dan mendukung
ketahanan pangan nasional, Karolin meminta

BENGKAYANG, BI -  Menjelang bulan
suci Ramadan, Satgas Pamtas RI-Malay-
sia Yonif 642/Kapuas, Pos Sentabeng
mengadakan doa bersama warga di Dusun
Sentabeng, Kecamatan Jagoi Babang,
Kabupaten Bengkayang, Kalbar.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas
Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas,
Letkol Inf Alim Mustofa dalam rilisnya di
Mako Satgas Entikong, Kabupaten
Sanggau, Kalbar, Kamis (08/04/2021).

Dansatgas mengungkapkan dalam
menyambut bulan suci Ramadan ini sudah
menjadi tradisi bagi umat muslim
khususnya di Dusun Sentabeng ketika
sudah dekat waktunya, dengan
melaksanakan doa bersama.

“Momen bulan suci Ramadan nanti kita
manfaatkan untuk meningkatkan Iman dan
Taqwa kepada Allah SWT, selain itu kita
berharap semoga pandemi Covid-19 ini
cepat berakhir,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Danpos Sentabeng,
Sertu Zanuar mengatakan doa bersama ini
dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih
meningkatkan ajang tali silaturahmi dengan
warga binaan Pos dan juga sebagai bentuk
syukur dalam menyambut datangnya bulan
suci Ramadan.

“Bulan Puasa merupakan momen yang
sangat bermakna bagi setiap umat Muslim,
selain itu kegiatan ini untuk lebih
mempererat silaturahmi dengan warga
disini,” ucapnya.

Mulyono (43 tahun) salah seorang
warga Dusun Sentabeng mengungkapkan
bahwa kebersamaan antara warga dengan
personel Satgas disini sangat baik. (fri/jpnn)

Anda harus percaya bahwa terkadang ada
hal di dunia ini yang tidak punya jawaban dan
tak dapat dijelaskan. Sehingga menerima
adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan
ketimbang menyalahkan dia, menyalahkan
keadaan, atau menyalahkan diri sendiri. Anggap
saja dia memang tidak pantas untuk Anda dan
Anda tetaplah berlian yang berharga.

5. Ikhlas
Jika ternyata Tuhan memperlihatkan ke

Anda bahwa orang tersebut bersama orang lain,
tentu itu sangat menyakitkan. Maka yang bisa
Anda lakukan adalah tetap berusaha menghubungi
untuk menyelesaikan hubungan Anda dengan baik.

Namun, jika pasangan Anda tidak mau dan
tetap menghindar, maka yang harus Anda lakukan

adalah melanjutkan hidup Anda dan berusaha
ikhlas.

6. Terima dengan lapang dada
Terima dengan lapang dada, hadapi

kenyataan dan bersyukur
karena orang yang pernah
bersama Anda tidak cukup baik
buat Anda.

Mungkin ini cara Tuhan men
jauhkan Anda dengannya karena
suatu hari Anda akan bersama
orang yang jauh lebih baik dan
menghargai Anda.

7. Berpikir positif
Dengan terus berpikir positif,

maka depresi bisa dihalau.
Yakinkan diri Anda bahwa Anda

tetap cukup, pantas dicintai dan berharga.
Jadikan saat ini sebagai cara untuk mencintai
diri sendiri lebih banyak lagi.

Dan yakinlah jodoh yang tepat akan hadir di
masa yang tepat. (DRM)

Bupati dan Ahmad Zayadi selaku Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Ansor Launching Lembaga Pemeriksa Halal di Jatim
H. Subandi, dalam sambutannya mengatakan

keberadaan organisasi pemuda terutama Ansor
saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk
saling bekerja sama dan mendukung program-
program pembangunan  daerah.

“Hal ini merupakan peluang bagi Ansor Jawa
Timur untuk berkontribusi dalam mewujudkan
Jatim sebagai Pusat industri dan wisata halal di
Indonesia,” tutur Subandi. Sementara itu, dalam
paparannya, Kiai Ahmad Zayadi mengungkapkan
industri halal ini cukup besar peluangnya.

Menurutnya, produk dan jasa halal diminati
bahkan oleh kaum nonmuslim. Kementerian
Agama ini melalui BPJPH diberi mandat untuk
menerbitkan sertifikat halal.
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SIDOARJO, BI - Kementerian Perindustrian
telah menetapkan dua kawasan industri halal pada
Oktober 2020. Salah satunya berada di Jawa Timur,
tepatnya di kawasan Safe n Lock Kabupaten
Sidoarjo.

Penetapan itu setelah melewati berbagai
persyaratan dan regulasi yang ketat. Pimpinan
Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa
Timur antusias menyambut berkembangnya
industri halal tersebut.

PW GP Ansor Jawa Timur  kemudian
menggelar Seminar Pembangunan Industri dengan
narasumber Dr. Ahmad Zayadi, Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Wiwin
selaku pejabat fungsional.

“Kami mencanangkan reskilling dan upskilling
kader-kader Ansor agar bisa berpartisipasi aktif
dalam industri halal. Menjadi pelaku, penggerak,
bukan hanya konsumen atau penonton “ ujar Gus
Syafiq Syauqi, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur
dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Gus Syafiq
menunjukkan tekadnya dengan meluncurkan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH).

Peluncuran itu ditandai dengan
penandatanganan piagam peresmian bersama
Bupati Sidoarjo yang diwakili H. Subandi, Wakil

kelompok tani juga berinovasi
dalam membentuk penang-
karan benih padi.

“Ini bertujuan agar Kita di
Kabupaten Landak tidak
kekurangan benih padi dan
bisa kita jual juga ke luar
Kabupaten Landak,” ungkap
Karolin.

Kepala Dinas Pertanian,
Perikanan dan Ketahanan
Pangan (DPPKP) Kabupaten
Landak Sahbirin menjelaskan
saat ini varietas mekongga
sudah tersebar di beberapa
wilayah di Kabupaten Landak
dengan jenis padi sawah
untuk lahan irigasi dan tadah
hujan.

Varietas Mekongga ini
banyak dikembangkan di

Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor,
Kecamatan Menjalin dan Kecamatan Mempawah
Hulu.

“Varietas mekongga ini, sementara tersedia
di UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Dinas
Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Landak dengan perbanyakannya
melalui penangkar di Takiung, Desa Sidas dan
Andeng,” terang Sahbirin.(fri/jpnn)

Bupati Landak Karolin Margret Natasa meninjau gudang penyimpanan benih padi

Jelang Ramadhan,
Satgas Pamtas RI-
Malaysia Gelar Doa

Bersama
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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

Awas! Paperan Menjadi Target
Bandar Narkoba untuk Dijadikan Kurir

menjelaskan kepada petugas bahwa barang
tersebut bukan miliknya, dia hanya mengambil
barang titipan temannya yang bernama Lily.
Petugas mencoba meminta HKID Bunga, namun
Bunga tidak berhasilkan menunjukannya.
Selanjutnya Bunga memberikan nomor telepon
Lily kepada Petugas, namun nomor tersebut mati
dan tidak bisa dihubungi. Lalu Bunga mem-
berikan alamat dimana dia tinggal bersama Lily,
Petugas lain segera melakukan pengecekan ke
alamat tersebut dan ternyata sudah tidak ada
penghuninya. Pasrah dan tanpa bisa melakukan
usaha lain, Bunga ikut dibawa ke kantor Bea
Cukai untuk pemeriksaan lanjutan oleh Petugas
Bea Cukai. Saat ini Bunga berada di Lo Wu
Correction Center untuk menunggu persida-
ngannya. Ancaman 18 sampai 20 tahun penjara
yang dingin dan sunyi sudah menantinya.

Modus lama dan berulang
Cerita semodel yang

dialami oleh Bunga ini bukan
merupakan cerita pertama
yang di bisa kita dengar di
Penjara. Banyak Bunga
Bunga lain yang mengalami
nasib seperti dia, masih
banyak korban korban lain
yang masuk penjara karena
menjadi kurir para Bandar
narkoba. Orang-orang
seperti Lily diatas adalah
kaki tangan para bandar.
Sebagian besar mereka
adalah para mantan Pekerja
Migran yang rata rata sudah

berstatus paperan atau overstayer. Mereka
terlatih dan menjadikan para paperan baru
sebagai sasarannya untuk dijadikan kurir baru
bandar narkoba yang memperkerjakannya.
Mereka tahu bagaimana mendekati dan
membuat para paperan takluk dan mau menuruti
permintaannya. Mereka memanfaatkan kondisi
para paperan tersebut yang rata-rata bermasalah
secara ekonomi dan menawarkan gaya hidup
yang sangat bebas yang berbeda ketika masih
menjadi pekerja rumahan dulunya.

Sobat Migran, apakah anda mau menjadi
Bunga Bunga lainnya? Apakah anda mau hidup
anda berakhir di penjara? Apakah anda mau
menggadaikan hidup anda untuk para Bandar
narkoba? Apakah anda mau merusak masa
depan anda dan orang orang tercinta di rumah
yang sedang menunggu anda? Tidak! Saya yakin
anda semua tidak mau menjadi korban
berikutnya! [*]

Sebut saja namanya Bunga, seorang
pemegang paper recognizance atau biasa
disebut paperan diminta seorang temannya yang
juga seorang paperan, sebut saja namanya Lily
untuk mengambilkan barang kiriman dari luar
negeri miliknya. Bunga yang merasa berhutang
budi terhadap Lily, dengan senang hati mau
mengambilkan kiriman paket tersebut di sebuah
jasa pengiriman barang. Bunga sudah tinggal
bersama Lily selama hampir 3 bulan tanpa harus
bayar sewa apartemen dan juga diberikan
makanan.

Lily sangat baik terhadap Bunga, walaupun
mereka baru berkenalan sekitar 3 bulan yang
lalu. Bungapun tidak pernah curiga dengan
kebaikan dan kemurahan hati Lily.

Merasa utang budi
Tanpa berfikir Panjang, Bunga menuju

tempat pengambilan barang. Pengambilan
barang ini sebenarnya adalah pengambilan
barang yang ke-4 yang dilakukan Bunga. Dalam
perjalanan Bunga sebenarnya ada sedikit
curiga, karena Lily memberikan KTP dengan
nama dan foto orang lain, bukan nama Lily.

Karena teringat kebaikan Lily dan juga
pengambilan barang sebelumnya berlangsung
lancar lancar saja, Bunga melupakan
kecurigaanya dan berfikir positif, tidak mungkin
Lily mencelakakannya. Begitu pikirnya.

Setibanya di tempat pengambilan barang,
suasana tenang namun terlihat tidak begitu
banyak pelanggan yang datang. Bunga

langsung menyerahkan resi bukti pengambilan
barang dan tak lupa menyerahkan HKID yang
dibawanya. Sebuah paket berwarna coklat
seberat kurang lebih 1,5 kilo diberikan salah
seorang staf dan meminta Bunga menan-
datangani bukti penyerahan barangnya. Sebuah
paket diterimanya atas nama orang lain
sebagaimana tertera dalam HKID yg Bunga
bawa. Tidak berapa lama, 2 orang pria tegap
berpakaian sipil menangkapnya. Kedua orang
tersebut ternyata adalah petugas dari Hong Kong
Customs and Excise Department atau Bea
Cukai Hong Kong.

Dijebak
Bunga baru sadar bahwa paket barang yang

diambilnya setelah dibuka berisi bubuk putih
seperti tepung atau bedak dan setelah di lakukan
pengecekan dengan strip test tool ternyata
barang tersebut adalah Diacetylmorphine atau
heroin. Heroin adalah narkotika yang sangat
adiktif yang berasal dari morfin yang berasal
dari lateks opium poppy. Heroin dibuat dari bunga
opium yang diproduksi dengan kemurnian tinggi
hingga 90% dan siap konsumsi. Di Hong Kong,
heroin biasanya dikonsumsi dengan suntikan
atau dibakar di kertas timah dan menghirup
asapnya. Heroin bekerja cepat melalui salah
satu metode ini, membutuhkan waktu 7 detik
untuk mencapai otak setelah merokok atau 15-
30 detik jika disuntikkan. Efek narkoba ini, bicara
lambat dan cadel, gerakan lambat, pupil
menyempit, kelopak mata terkulai, gangguan

penglihatan pada malam
hari, sedasi sebelum
keadaan koma dan
muntah. Heroin dengan
cepat menyebabkan
kecanduan, merusak
sistem kekebalan tubuh,
menyebabkan kulit
kering, gatal, sembelit,
nafsu makan berkurang,
detak jantung dan
tekanan darah tidak
teratur, menstruasi tidak
teratur dan gairah seks
menurun.

Bunga mencoba

Bagaimana mengantisipasinya?
Lalu, bagaimana menjauhi orang

orang seperti Lily dan para Bandara
narkoba? Ingat kembali kepada tujuan
semula anda bekerja. Ingat orang or-
ang yang anda cintai di rumah yang
menunggu anda. Mendekatlah kepada
orang orang baik yang selalu mem-
berikan semangat positif kepada anda.
Visa saya habis? Kontrak saya dipu-
tus ? Visa saya tidak dikabulkan Imi-
grasi? Majikan saya kurang ajar dan
saya tidak betah? Dan masih banyak
masalah lain yang mungkin anda
hadapi. Rasanya anda ingin berlari dan
mencari cara termudah untuk bisa
tinggal di Hong Kong lebih lama. Anda
mungkin lupa, bahwa semua masalah
ada jalan keluarnya. Anda lupa bahwa
Tuhan selalu mencoba memberi
tantangan umatnya sebelum menaikan
levelnya.

Ingat sobat, semua masalah ada jalan
keluarnya, semua persoalan ada solusinya.
Jangan mengambil jalan pintas yang membuat
anda masuk dalam perangkap masalah yang
lebih besar lagi. Diskusikan masalah anda
dengan sahabat dan orang-orang terpercaya.
Datangi teman-teman sukarelawan yang

bersedia membantu anda. Jangan ragu
konsultasi atau langsung datang ke Konsulat
apabila anda mempunyai masalah yang anda
tidak bisa sendiri memecahkannya. Tidak ada
masalah yang tidak bisa dipecahkan apabila
kita bersama-sama mencari jalan keluarnya.
Semoga Tuhan selalu bersama kita. Semoga
Tuhan meluruskan jalan kita. Amin.[*]

Kunjungan ke penjara Lo WuHeroin dalam
kemasan

susu bubuk
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BNPB Distribusikan Bantuan Bencana NTT
NTT,BI - Kepala Pusat Data, Informasi dan

Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati
mengungkapkan, BNPB terus mendukung upaya
penanganan bencana banjir bandang, tanah
longsor dan gelombang pasang yang melanda
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga
Kamis (8/4), BNPB telah mendistribusikan
sejumlah bantuan logistik ke wilayah terdampak.

Adapun bantuan tersebut telah sampai di
Bandar Udara (Bandara) El Tari, Kupang, NTT
berupa; 120 buah kasur lipat, 5.000 lembar
selimut, 20.000 alat rapid test antigen, 5.040 pak
pembalut, 260 paket perlengkapan bayi, 16 unit
tenda pengungsi, 642 paket lauk pauk, 408 paket
makanan siap saji, 408 paket makanan tambahan
gizi, 50.000 lembar masker kain, 100.000 lembar
masker medis dan 50.000 lembar masker anak.

“Selanjutnya rencana bantuan logistik pada
hari ini (9/4) akan didatangkan kembali dari Jakarta
untuk dikirimkan ke Bandara El Tari meliputi
50.000 lembar masker kain, 30.000 lembar masker
medis, 10.000 lembar masker medis anak, 8 unit
tenda pengungsi dan 504 buah lampu air garam,”
kata Raditya dalam keterangan resmi, Jumat (9/
4).

Adapun, rencana distribusi bantuan logistik
pada Jumat (9/4) akan disebarkan ke tiga
kabupaten terdampak, antara lain untuk
Kabupaten Flores Timur berupa 6 set tenda
pengungsi, 60 lembar kasur lipat, 1.488 pak
pembalut, 100 paket perlengkapan bayi, 1.000

lembar masker medis.
Sedangkan untuk Kabupaten Lembata berupa

10 set tenda pengungsi, 60 lembar kasur lipat,
1.520 lembar selimut, 1.536 pak pembalut, 100
paket perlengkapan bayi, 10.000 lembar masker
kain.

Untuk Kabupaten Alor berupa 60 set tenda
pengungsi, 2.000 lembar selimut, 10.000 alat rapid
test antigen, 2.016 pak pembalut, 100 paket
perlengkapan bayi, 300 paket lauk pauk, 300 paket
makanan siap saji, 300 paket makanan tambahan
gizi, 50.000 lembar masker kain, 30.000 lembar
masker medis dan 20.000 lembar masker anak .

Selain bantuan logistik,
BNPB bekerja sama dengan
berbagai pihak dalam
memberikan bantuan berupa
kebutuhan medis, obat-
obatan, SAR Dog hingga
pelayanan masyarakat
terdampak melalui dapur
lapangan.

Selanjutnya pendis-
tribusian bantuan logistik
juga dilakukan melalui
perjalanan udara meng-
gunakan helikopter pada
wilayah yang cukup sulit
dijangkau.

Hal ini disampaikan
Kepala BNPB Letnan

Jendral TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo bahwa
BNPB telah mempersiapkan enam unit helikopter
untuk dapat melayani mobilisasi bantuan secara
menyeluruh.

“BNPB telah mempersiapkan enam unit
helikopter, tiga diantaranya sudah berada di
Maumere dan Larantuka untuk membantu
operasional di pulau Adonara, Kabupaten Lembata
dan Kabupaten Alor,” jelas Doni dalam
keterangannya melalui konferensi pers secara
virtual, Kamis (8/4).

Doni juga menyampaikan bahwa pada Sabtu
(10/4) mendatang, giat operasi helikopter akan

Pengungsi Ledakan Kilang Minyak
Balongan Keluhkan Penyakit

digencarkan pada sejumlah wilayah yang
terdampak cukup parah.

“Pada Sabtu mendatang kami akan
mengoperasikan satu unit helikopter khusus di
Kabupaten Alor dan Pulau Pantar. Lalu ada dua
unit lainnya untuk melayani wilayah Rote Ndao,
Malaka dan Sabu Raijua.

Sedangkan satu unit helikopter juga
disediakan untuk melayani kebutuhan di Pulau
Sumba,” jelas Doni. Adapun dua unit pesawat fixed
wing dari Garuda dan pesawat kargo BNPB untuk
melayani seluruh wilayah terdampak yang masih
membutuhkan bantuan. (H-3)

>>BERSAMBUNG KE HLM  19

INDRAMAYU - Kondisi kesehatan
para pengungsi kian menurun, satu hari
petugas medis RS Pertamina Balo-
ngan menerima keluhan dari puluhan
pasien yang merupakan pengungsi
warga terdampak ledakan kilang mi-
nyak PT Pertamina RU VI Balongan.

Kepala medis RS Pertamina
Balongan dr. Hidayati menjelaskan,
keluhan yang dialami para pengungsi
variatif, yang mendominasi adalah
keluhan pernafasan (ISPA).

Hidayati juga mengatakan keluhan
beberapa pasien soal iritasi mata
ringan.

“Kalau hari ini dari semalam yang

kita layani sudah 19 orang, kalau ditotal
dengan posko sebelah bisa lebih dari
50,” kata Hidayati ketika diwawancara
Tribun di posko pengungsian GOR
Komplek Perumahan Bumi Patra
Pertamina, Rabu (31/3/2021).

Hidayati mengatakan dokter jaga
yang disiagakan oleh RS Pertamina
Balongan adalah dokter umum,

“Jika ada keluhan lebih berat kita
siapkan ambulan untuk dirujuk ke IGD
RS Pertamina Balongan,” kata dia.

Masih di tempat yang sama, Kepa-
la Perawat RS Pertamina Didi
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Harapan Pebisnis Kapal Pesiar Di Musim Panas

Hong Kong, BI - Perwakilan sektor perjalanan
menyerukan kepada pemerintah untuk membuka
kembali industri kapal pesiar musim panas ini,
untuk mengizinkan orang pergi “seacations”
setelah dihentikan lebih dari setahun karena
pandemi.

Aliansi Bantuan Agen Perjalanan Hong Kong
mengatakan pada hari Jumat bahwa kotanya  telah
tertinggal dari tetangganya seperti Taiwan dan
Singapura yang telah membuka kembali kapal
pesiar lokal sejak tahun lalu.

Kelompok itu mengatakan banyak orang ingin
bepergian, mengutip hasil jajak pendapat yang
dilakukan menunjukkan hampir 90 persen respon-

angka dan ringkasan kejadian klinis yang
diterima akan dirilis dan diperbarui melalui
situs web yang ditunjuk. Apabila dugaan
kejadian merugikan yang memenuhi kriteria
pelaporan KIPI yang melibatkan kasus
kematian dalam waktu 14 hari setelah
vaksinasi diterima, maka secepatnya akan
diumumkan melalui siaran pers.

Hingga 4 April lalu, DH telah menerima
total 15 laporan kasus kematian dengan
riwayat imunisasi COVID-19 dari HA. Kasus-
kasus ini melibatkan 11 laki-laki dan empat
perempuan berusia antara 55 dan 80 tahun.

Informasi yang ada menunjukkan bahwa
sebagian besar kasus tersebut meninggal
karena penyakit kardiovaskular.

Komite Ahli melakukan penilaian
kausalitas pada kasus individu berdasarkan
algoritma WHO dan semua informasi yang
tersedia, termasuk kondisi medis dan riwayat
pasien dengan data klinis yang sesuai dengan
informasi vaksin dan temuan otopsi awal.

Komite Ahli telah menyimpulkan tiga dari
laporan ini bahwa tidak ada hubungan kausal
antara hasil almarhum dan vaksinasi COVID-
19.

Riwayat kesehatan dan atau temuan
otopsi awal dari 11 kasus menunjukkan
bahwa hasil dari orang yang meninggal tidak
terkait langsung dengan vaksinasi COVID-
19 dan sisanya memiliki riwayat meninggal
setelah 25 hari melakukan vaksinasi.[bi/chp]

>> PENJELASAN AHLI KESEHATAN...DARI HLM

den menunjukkan mereka akan
mempertimbangkan untuk pergi
berlayar dengan aturan langkah-
langkah pengendalian pandemi
atau protokol kesehatan.

Mereka mengusulkan agar
pemerintah mengizinkan kapal
pesiar membawa penumpang ke
perairan internasional untuk liburan
singkat, tanpa berlabuh di luar
negeri.

Kelvin Fung, kepala marketing
Royal Caribbean Cruises, menga-
takan peluncuran kembali kapal
pesiar oleh perusahaannya di
Singapura pada Desember lalu
terbukti berhasil dan aman.

Dia mengatakan perusahaan bersedia untuk
melakukan tindakan pencegahan yang ketat,
termasuk menguji semua awak dan penumpang
sebelum mereka naik.

“Kami sedang melihat tes PCR lengkap untuk
tamu kami. Dalam industri pengujian, itu adalah
standar emas dan itu adalah pilihan pengujian yang
lebih akurat. Tapi saya pikir keputusan akhir sangat
tergantung pada persyaratan yang diajukan oleh
pemerintah Hong Kong. Jika mereka membutuhkan
tes PCR atau tes antigen di tempat atau pilihan
lain, kami pasti akan bekerjasama dengan mereka,
”katanya.

Fung juga mengatakan selain mengadopsi

tindakan jarak sosial, mereka siap untuk men-
dirikan bangsal khusus untuk  mengisolasi pasien/
penumpang yang dicurigai, dan tim dokter dan
perawat medis akan memberikan bantuan medis
jika diperlukan. Christine Li, wakil presiden senior
dari Dream Cruises, mengatakan tidak ada infeksi
yang terkait dengan kapal pesiar perusahaannya
di Taiwan dan Singapura selama sembilan bulan
terakhir, yang menunjukkan efektivitas tindakan
pengendalian infeksi mereka.

Aliansi tersebut juga mendesak pemerintah
untuk mengizinkan tur lokal dibuka kembali, dengan
mengatakan ini dapat memberikan kepercayaan
kepada negara dan wilayah lain untuk mengatur
skema perjalanan dengan Hong Kong. [rthk/HK]

Hong Kong, BI – Sebuah keke-
l iruan bisa terjadi pada hal
apasaja termasuk pada proses
penyuntikan vaksin yang sudah
dipesan namun yang terjadi malah
sebaliknya.

David Allardice [ 55], seorang
pasien kanker darah mengaku
merasa lega karena menda-
patkan dosis pertama vaksin
Covid-19 dua minggu lalu, mem-
buatnya selangkah lebih dekat
menuju perlindungan terhadap
penyakit pernapasan yang me-

matikan itu.
Tetapi kelegaan berubah

menjadi syok ketika diketahui bahwa
penduduk Hong Kong yang berusia
55 tahun itu telah pergi ke pusat
vaksinasi yang salah hingga dia
mendapatkan suntikan Sinovac
buatan China bukan BioNTech
buatan Jerman.

Kekeliruan baru terungkap
setelah pemerintah mengiriminya
pesan teks dan mengatakan bahwa
dia tidak datang ke tempat vaksinasi
yang ditunjuk. [scmp/bi]

Hong Kong, BI – Pejabat Hong Kong
mengatakan ada tiga orang yang
dilaporkan telah mendapatkan jenis
vaksin yang tidak sesuai dengan pesanan
Covid-19 yang salah setelah salah datang
ketempat vaksin yang ditunjuk [8/4].

Jumlah warga yang bercampur dan
banyak disebut – sebut sebagai alasan
jalannya skrining pasien tidak maksimal
dan benar.

Seorang wanita berusia 47 tahun dan
dua anggota keluarga memesan vaksinasi
Sinovac di Tin Fai Road Sports Center di
Tin Shui Wai pada 10 Maret, tetapi secara
tidak sengaja pergi ke Yuen Long Sports
Center - sekitar 7 km jauhnya - dan
disuntik dengan BioNTech.

Biro Layanan Sipil yang bertanggung
jawab atas program vaksinasi kota
mengaku telah memberi tahu staf di pusat
vaksinasi untuk memverifikasi dengan
cermat yang berkaitan dengan informasi
pemesanan penerima jab vaksin covid-
19.

Biro Kepegawaian juga minta maaf
atas kesalahan yang melibatkan wanita
berusia 47 tahun dan dua anggota keluarga
[scmp/bi]

Akibat
Skrining Tak

Cermat Vaksin
Jadi Tertukar
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tersebut, tubuh Si Kecil bisa jadi lebih fit dan
tidak mudah jatuh sakit.

2. Menjaga kesehatan saluran cerna
Buah pir merupakan sumber serat yang

sangat baik untuk pencernaan anak. Buah ini
mengandung serat dan air yang dapat
merangsang gerakan usus dan melunakkan tinja,
sehingga pencernaan anak akan lebih lancar.

Dengan memberikan Si Kecil asupan serat
yang cukup, baik dari buah pir atau sayur dan
buah lainnya, ia bisa terhindar dari sembelit.
Karena kandungan serat lebih tinggi pada bagian
kulit buah pir, sajikanlah buah ini tanpa dikupas.
Dengan begitu, manfaat buah pir untuk kesehatan
anak akan lebih maksimal.

3. Mengontrol kenaikan berat badan
Selain baik untuk pencernaan anak,

kandungan serat dan air dalam buah pir bisa
membuat anak merasa kenyang lebih lama.
Manfaat buah pir ini dapat mengurangi keinginan
Si Kecil untuk makan camilan yang tidak sehat,
seperti kripik, permen, es krim, atau biskuit,
sehingga ia bisa terhindar dari obesitas.

Bukan hanya bisa mencegah kenaikan berat

badan yang berlebihan, konsumsi makanan
berserat, seperti buah dan sayuran, juga dapat
mendukung tumbuh kembang Si Kecil.

4. Menjaga kesehatan saraf dan otot
Dalam 100 gram buah pir, terdapat sekitar

120 mg kalium. Mineral ini dibutuhkan untuk
menjaga kesehatan serta fungsi sistem saraf dan
otot. Selain itu, kalium juga memiliki manfaat
untuk menjaga tekanan darah tetap stabil serta
memperkuat tulang dan gigi.

5. Mencegah dan mengatasi dehidrasi
Buah pir merupakan salah satu jenis buah

dengan kandungan air yang tinggi. Selain itu,
buah ini juga banyak mengandung elektrolit,
seperti kalium, magnesium, dan natrium. Dengan
cukupnya asupan cairan dan elektrolit, Si Kecil
akan terhindar dari dehidrasi.

Selain memberikan Si Kecil buah pir atau
buah lain yang banyak mengandung air, Bunda
juga perlu memberikannya ASI, susu, atau air
putih yang cukup agar kebutuhan cairannya
terpenuhi.

Selain berbagai manfaat di atas, buah pir
juga baik dikonsumsi untuk memelihara
kesehatan kulit anak.[bi]
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2. Menurunkan kadar kolesterol
Selain baik untuk mencegah diabetes dan

mengontrol gula darah, daun beluntas juga
diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol
jahat (LDL) dalam darah. Dengan kadar kolesterol
LDL yang lebih rendah, tubuh Anda akan tercegah
dari penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi,
penyakit jantung, dan stroke.

Meski demikian, untuk menjaga kadar
kolesterol dan mencegah penyakit tersebut, Anda
juga perlu menerapkan gaya hidup sehat, yakni
dengan tidak merokok, berolahraga secara ru-
tin, mengonsumsi makanan sehat, dan
menjaga berat badan tetap ideal.

3. Mencegah kerusakan sel akibat
paparan radikal bebas

Daun beluntas merupakan salah satu
tanaman herba yang memiliki banyak
antioksidan. Berkat adanya zat tersebut,
daun beluntas baik dikonsumsi untuk
melindungi sel tubuh dari kerusakan
akibat radikal bebas atau stres
oksidatif. Dengan mengurangi
kerusakan sel-sel tubuh akibat paparan
radikal bebas, risiko terkena berbagai
penyakit, seperti kanker, diabetes, dan
penyakit jantung, juga bisa berkurang. Untuk
mendapatkan manfaat daun beluntas yang satu
ini, Anda bisa mengonsumsi daun beluntas dalam
bentuk suplemen, jamu, atau teh herbal.

4. Mengurangi risiko terjadinya kanker
Suatu riset di laboratorium menunjukkan

bahwa ekstrak daun beluntas terlihat memiliki
sifat antikanker. Daun ini diketahui dapat
menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, seperti
glioblastoma dan kanker serviks. Meski
demikian, efektivitas herba ini sebagai

pengobatan kanker masih perlu diteliti lebih lanjut.
Hingga saat ini, belum ada studi yang menye-

butkan bahwa daun beluntas memiliki efektivitas
yang sama dengan obat kemoterapi untuk kanker.

5. Mendukung proses pemulihan luka
Daun beluntas juga memiliki sifat antiradang

dan antibakteri. Tak hanya itu, daun ini sudah
digunakan sejak lama sebagai obat tradisional
untuk mengatasi nyeri. Berkat berbagai efek
tersebut, daun beluntas dianggap baik digunakan
sebagai tanaman herbal untuk mempercepat

proses pemulihan luka.
Selain berbagai manfaat di atas,

daun beluntas juga memiliki potensi
manfaat untuk menjaga kesehatan dan

fungsi sistem pencernaan, meredakan nyeri
dan kram otot, dan mengatasi keputihan.

Meski memiliki potensi yang besar,
klaim berbagai manfaat daun beluntas di atas
masih memerlukan lebih banyak penelitian

lebih lanjut. Hingga kini, belum ada riset
yang dapat membuktikan efektivitas dan
keamanan daun beluntas sebagai obat.

Namun, karena mengandung
beragam nutrisi dan antioksidan yang baik

untuk kesehatan, tidak ada salahnya Anda
mengonsumsi herba ini sebagai jamu atau

suplemen herba tambahan.

Cara mengonsumsi Daun Beluntas
Daun beluntas bisa dikonsumsi dalam

berbagai bentuk dan cara, mulai dari suplemen
berbentuk kapsul hingga jamu atau teh herbal.

Jika ingin mengolahnya sebagai teh herbal,
Anda bisa merebus beberapa helai daun beluntas
dalam sekitar 300 ml air, lalu diamkan hingga sejuk.
Setelah itu, air rebusan daun beluntas bisa Anda
konsumsi sebanyak 2–3 kali sehari sebelum atau
setelah makan.[allodokter/bi]
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INDIA, BI - Diguyur hujan setiap hari, warga
Desa Mawsynram sepertinya tidak akan pernah
menjemur cucian mereka di ruang terbuka. Desa
yang terleteak di barat India ini, lokasinya tidak
jauh dari perbatasan India – Bangladesh.

Desa Mawsynram termasuk dalam kawasan
East Khasi Hills, Meghalaya. Lokasi desa ini juga
bisa dibilang terpencil, dan sangat jauh dari kota
besar India seperti Delhi atau Mumbai. Untuk bisa
ke sana, setiap orang harus naik penerbangan
domestik ke Kota Guwahati. Kemudian dari sana
perjalanan dilanjutkan via darat sejauh 197 kilo-

meter. Meski demikian, hujan abadi menjadi daya
tarik turis untuk datang ke desa tersebut.
Mawsynram juga memiliki beberapa tempat
spesial untuk bertualang seperti gua, hutan sampai
Nohkalikai yang merupakan air terjun tertinggi di
India. Selain memegang Guiness World Record,
Mawsynram juga mendapat predikat “Highest
Rainfall Anually“. Julukan lain juga menyebutnya
sebagai “The Wettest Place on Earth“. Desa ini
memiliki curah hujan rata-rata 11.871mm/tahun.
Catatan itu merupakan yang paling tinggi dibanding
seluruh wilayah di dunia.

Sunit Das dari Departemen Meteorologi India
menjelaskan semua terjadi karena air yang
berkumpul di Teluk Benggala lebih tinggi. Itulah
yang mengakibatkan curah hujan di Mawsynram
menjadi sangat tinggi, seolah abadi. Selau hujan
dan jarang reda. Meski diguyur hujan hampir setiap
hari, Mawsynram juga punya musim hujan. Pada
Juni sampai September curahnya meningkat.

Selama musim tersebut, seluruh kota akan menjadi
gelap sepanjang siang karena mendung dan tidak
akan ada matahari. [ussfeed/bi]

Anjing Terlahir dengan Bulu Berwarna Hijau
ITALIA, BI - Penemuan anjing langka

berwarna hijau ini sebut-sebut sebagai hal yang
sangat jarang terjadi

Anjing langka nan unik ditemukan di pulau
Sardinia, Italia. Jika biasanya anjing berwarna
cokelat, hitam atau putih, anak anjing yang satu
ini keluar dari rahim induknya dengan bulu
berwarna hijau.

Peristiwa ini ditemukan oleh seorang petani
setempat bernama Cristian Mallocci. Sebagai
pemilik dari anjing induk, ia sendiri mengaku tak
percaya dengan penemuan ini.

Berkat warnanya yang unik, anjing hijau
tersebut pun dinamai Pistachio, sesuai

dengan nama jenis kacang yang juga
berwarna hijau.

Dilansir dari Dailymail, anjing berbulu hijau
memang sangat jarang ditemukan.

Diduga, warna tersebut hanya muncul pada
anjing berbulu pucat yang terkontak dengan
pigmen hijau bernama biliverdin ketika berada
di rahim induknya.

Pigmen tersebut juga diketahui ada pada
manusia, umumnya dikenal sebagai penyebab
warna memar janin ketika ada di dalam rahim
ibu.

Sayangnya warna bulu hijau Pistachio tak
akan berumur panjang. Warna tersebut akan

memudar seiring dengan berjalannya waktu.

Nasib Pistachio, si anjing hijau yang jadi
simbol harapan

Mallocci, sang pemilik peternakan tempat
Pistachio lahir menyebur, ia dan kakaknya
akan merawat Pistachio.

Anjing tersebut akan dilatih sebagai anjing
gembala domba bersama induknya.
Sementara itu, anjing-anjing lain akan
diberikan pada majikan-majikan baru.[*]

Masuk Guiness World Record
Akibat Hujan Setiap Hari

2. Jumlah aliran darah
Biasanya pendarahan implantasi hanya

berupa bercak ringan. Sementara, darah haid
dimulai dari ringan namun alirannya semakin
kuat.

3. Kram
Kram yang menandakan implantasi umumnya

ringan dan hanya sebentar. Sementara, kram
karena haid muncul lebih intens dan berlangsung
lebih lama. Akan tetapi, bisa saja setiap wanita
merasakan sakit yang berbeda.

4. Darah yang menggumpal
Jika selama siklus menstruasi, keluar darah

yang menggumpal maka dapat dipastikan bahwa
itu haid. Sebab pendarahan implantasi tak akan
menghasilkan campuran darah dan jaringan
tersebut.

5. Lamanya pendarahan
Pendarahan implantasi umumnya berlang-

sung selama 1-3 hari. Sementara, pendarahan

menstruasi berlangsung selama 4-7 hari. Akan
tetapi, durasinya mungkin saja bisa lebih lama
atau lebih cepat.

6. Konsistensi pendarahan
Pendarahan implantasi muncul secara on-off

yang mana terkadang ada maupun tidak.
Sementara, pendarahan haid terus ada hingga
masa menstruasi berakhir.

Selain itu, ada atau tidak adanya gejala
kehamilan juga dapat memberi petunjuk pada
Anda. Umumnya, morning sickness atau mual di
pagi hari merupakan tanda kehamilan dan bukan
tanda haid yang teratur.

Ada juga gejala lain yaitu nyeri pada payudara
pada wanita yang tidak mengalaminya saat
menstruasi.

Pendarahan pada trimester pertama keha-
milan juga cukup sering terjadi. Penelitian me-
nunjukkan bahwa 25% wanita akan mengalami
pendarahan di awal kehamilan meskipun itu
aadalah pertanda adanya masalah lesehatan. [bi]
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Presenter Ananda Omesh mengumumkan
bahwa ia dinyatakan positif Covid-19.

Omesh mengabarkan dirinya terinfeksi Covid-
19 melalui postingan akun Instagram miliknya pada
Sabtu 27 Maret 2021.

Dalam video singkat tersebut, Omesh terlihat
sedang berada di ruang perawatan di salah satu
rumah sakit.

Rupanya, ini adalah kedua kali Ananda Omesh
terinfeksi Covid-19.

“Gue kena Covid, dan ini yang kedua kalinya,
yang pertama OTG dan belum kebentuk antibodi,”

Ananda Omesh 2 Kali Positif Covid-19
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kata Omesh.
Kali ini, Omesh harus menjalani perawatan di

rumah sakit karena mengalami gejala.
Setelah dua minggu dirawat, Omesh memberi

kabar baik bahwa ia sudah diperbolehkan pulang
dan menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah setelah hampir dua minggu
diisolasi di rumah sakit, kondisi sudah membaik
sudah tidak ada gejala apa pun, CT-nya mulai
membaik walau masih positif kita tunggu sampai
negatif,” kata Omesh dikutip Pikiran-Rakyat.com
dari Akun Instagram @omeshomesh, Sabtu 27

Maret 2021.
Omesh pun mengucapkan terima

kasih pada masyarakat yang sudah
mendoakan dirinya sembuh dan sehat
kembali. “Terima kasih doanya teman
semua. Sehat selalu mari kita lawan
Corona,” kata Omesh.

Dilihat dari postingan akun
Instagram miliknya, Omesh
memperlihatkan detik-detik saat dirinya
diperbolehkan pulang.

Omesh juga memposting potret
dirinya yang tengah duduk di ranjang
rumah sakit sambil berpose bahagia.

“Semua sudah dicek dan aman.
Alhamdulillah. Terima kasih semua,”
tulis Omesh.***

Cici Paramida dan Siti KDI
Syiar  Lewat Salawat

Ananda Omesh

Jakarta, BI - Jelang Ramadan, Cici
Paramida bersama Siti KDI merilis karya
terbaru mereka yaitu single religi bertajuk
Semesta Bersalawat. Menceritakan di
balik kisah lagu religi itu, Cici dan Siti
punya maksud tersendiri mem-
bawakan salawat lewat nada
tersebut.

Hal itu sebagai ajakan
kepada umat Muslim agar lebih
mencintai Rasulullah SAW.
Keduanya menyampaikan hal
itu saat merilis single
religinya di Masjid Sunda

Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.
“Salawat itu kan lagu puji-pujian untuk

baginda Rasulullah SAW dan kita
sebagai umat Rasulullah dengan
salawat ini sebagai bukti cinta dan
merasa dekat dengan beliau, ya
dengan cara bersalawat,” ujar Cici

Paramida.
“Karena Allah juga berfirman

akan memberikan kebaikan bagi
hambanya yang suka
bersalawat,” tambah Siti KDI.

Dalam single yang
berkolaborasi dengan Ustadz

Ujang Bustomi itu, Siti juga mengaku salawat
ini bisa dilantunkan oleh masyarakat Indonesia
bahkan seluruh dunia. Bagi Siti dan Cici, single
ini diharapkan menjadi bentuk syiar agama lewat
sebuah lagu.

“Semoga dengan salawat yang kita bawakan
ini juga bisa dilantunkan masyarakat Indonesia
dan masyarakat dunia pada umumnya. Kami
berharap dengan lagu ini bisa sekalian untuk
syiar,” kata Siti KDI.

“Kita kan niatnya syiar. Mudah-mudahan
dengan ini makin banyak yang cinta dengan
Rasulullah, melakukan salawat karena Allah,
dan malaikat juga kan bersalawat kepada

Rasulullah, kenapa kita yang umatnya tidak,”
lanjut Cici.

Namun disinggung aji mumpung menjelang
Ramadan, Cici Paramida akui salawat versinya
dapat dilantunkan kapan saja. Dia juga tak
menutupi perilisan lagu religi itu menjelang bulan
puasa.

“Kebetulan juga mau Ramadan. Kalau lagu
ini kan kapan saja bisa, bukan hanya menjelang
Ramadan saja, di waktu kapan pun bagus,” kata
Cici Paramida.

“Ini momennya saja kebetulan mau
Ramadan, kita alhamdulillah bisa launching lagu
salawat ini,” pungkas Siti KDI. (fbr/mau/detik)
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