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JAKARTA, BI - Ketua Satuan Tugas (Satgas)
Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan
bahwa larangan mudik Lebaran 2021 dilakukan
untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-
19 di Indonesia.

Menurut dia, aktivitas mudik berpotensi menim-
bulkan lonjakan kasus karena mobilitas warga yang
memicu terjadinya penularan saat kembali ke
kampung halaman. Doni berharap, masyarakat bisa
memahami kebijakan yang diambil pemerintah.

“Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak
bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar,
karena ini keputusan politik negara dan ini juga
tidak mudah. Tetapi ini berdasarkan data yang
dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu
kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi
masyarakatnya,” kata Doni, Jumat (7/5).

Kebijakan pelarangan mudik merupakan
keputusan politik negara yang diambil Presiden Joko
Widodo (Jokowi) untuk menjamin keselamatan

Larang Mudik Demi Lindungi Segenap Bangsa
warga sebagai hukum terting-
gi. “Solus Populi Suprema
Lex, Keselamatan rakyat
adalah hukum yang tertinggi,”
jelas Doni.

Mantan Danjen Kopassus
itu menyampaikan bahwa apa
yang telah diputuskan peme-
rintah merupakan cerminan
dan implementasi dari apa
yang tertuang dalam pembu-
kaan Undang-Undang 1945,
bahwa negara wajib untuk
memberikan perlindungan
kepada warga negara.

“Negara melindungi sege-
nap bangsa dan tumpah darah
Indonesia,” kata Doni.

Di sisi lain, aturan itu juga mengacu
berdasarkan apa yang telah menjadi perintah

agama, bahwa suatu hal yang hukumnya sunnah
dapat menjadi nomor dua dan kewajiban menjadi

prioritas yang harus dijalankan.
Adapun maksud tersebut, dalam masa

pandemi seperti sekarang ini, bentuk silaturahmi
secara fisik termasuk hal yang disunnahkan dan
menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan
kewajiban yang harus diutamakan.

“Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami
bahwa yang sunnah ini harus dinomor duakan.
Silaturahmi itu sunnah tetapi menjaga kesehatan
menjaga keselamatan adalah wajib,” jelas Doni.

Doni menambahkan bahwa tugas utama yang
harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan
nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat
dapat lebih bersabar.

“Tugas kita adalah saling menasehati agar kita
semua bersabar. Jangan sampai ada yang
tertekan,” kata Doni. (fkh/okzone)

JAWA TENGAH, BI - Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo meminta jajaran kepolisian
mengusut tuntas kasus peredaran alat tes cepat
antigen tidak memiliki izin edar.

”Saya kira perlu untuk dicek lebih dalam karena
itu problemnya kan tidak ada izin edar ya. Kami
minta untuk dilakukan pengecekan, didalami, dan
kalau ada tindakan tidak benar ya sudah hukum
seberat-beratnya,” kata Ganjar seperti dilansir dari
Antara di Semarang.

Menurut Ganjar, barang yang disita dari

Alat Tes Antigen Palsu
Beredar Di Jawa Tengah

Kantor Pos Tertua Hong Kong
Ditabrak Bus

Nama saya Roh***, lahir di Ponorogo 21
November 1995, HKID WX4687***, pekerjaan
PMI, saya sudah cukup lama bekerja di Hong
Kong. Saya tidak mempunyai masalah dengan
pekerjaan saya selama ini. Sampai saat saya
saya berkenalan dengan seorang WN AS yang
mengaku bernama Wang VAN, yang saya kenal
melalui sosial media Face Book. Wang

mengaku tinggal di California US dan
bekerja di Skansa Grup  Construction Com-
pany. Setelah merasa saling kenal dan
akrab, selanjutnya Wang akan mengir-
imkan paket untuk saya sebagai bentuk
perhatian kepada saya. Namun Wang tidak
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Karena Pertemanan di FB,
Hilang Uang Lebaran
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tersangka pengedar alat tes cepat
antigen mungkin berkualitas. Tapi
kualitas itu masih bisa
dipertanyakan kalau
yang bersangkutan
tidak memiliki izin edar.

”Mungkin barang
berkualitas tapi kalau
tidak ada izin edar, apa iya

HONG KONG, BI – Sebuah insiden bus
tingkat menabak pesepeda motor yang kurang
perhatian berbuntut kerusakan kantor pos
tertua di Hong Kong karena bus jadi lepas
kendali dan menarak bagian depan bangunan
bersejarah tersebut.

Pihak berwenang Hong Kong mengatakan
mereka akan segera memperbaiki kantor pos
tua yang masih beroperasi itu.

Pintu masuk dan bagian fasad Kantor Pos
Stanley yang berusia 84 tahun itu rusak, bagian
balok kayu di atap pintu masuk dan kotak pos
di luar gedung. juga rusak, termasuk pagar
dan pohon yang ada disitu.

Polisi menjelaskan jika bus tersebut
menabrak pengendara sepeda motor di
persimpangan Jalan Tung Tau Wan dan Jalan
Desa Stanley sekitar pukul 18.30 pada hari

Rabu [5/5]. Itu juga mero-
bohkan pagar pinggir jalan
dan pohon akibat tabrakan.

Pengendara sepeda mo-
tor berusia 38 tahun itu
mengalami cedera kepala,
dada, dan kaki, sedangkan
pengemudi bus berusia 57
tahun itu mengalami cedera
kaki.

Mereka dikirim ke
Rumah Sakit Timur Pamela



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

02OOOOOPINIPINIPINIPINIPINI EDISI 237 - MEI 2021

Selain itu, harus diingat juga bahwa sifat dari
hukum pidana yakni simptomatik. Ia (hukum pidana)
hanya mengobati gejala sesaat saja, bukan
mengobati kausatifnya. Dengan kata lain, dalam
konteks ini untuk mencegah penyebaran Covid-19,
sangat tidak tepat jika menggunakan sarana hukum
pidana. Harus lebih ditekankan pada upaya-upaya
preventif yang bersifat administratif.

Masih ada bidang hukum lain yang lebih tepat
untuk membantu mengentaskan wabah ini.
Khususnya bidang hukum administrasi. Misalnya,

boleh diberlakukan mudik, tetapi patuh
dengan protokol kesehatan. Jika

hanya beberapa daerah yang
diperbolehkan mudik, yang

lainnya tidak boleh, hal itu
akan menimbulkan
kecemburuan sosial di
masyarakat. Serta,
akan menjadi kebija-
kan yang aneh. Perta-
nyaannya, dengan
memberlakukan
kebijakan bagi yang
mudik dan tidak
mudik, apakah akan
berdampak signifikan

terhadap penyebaran
Covid-19? (Patut untuk

direnungkan).
Pemerintah tampak

mengambil kebijakan yang bersifat
pragmatis. Melihat animo masyarakat
untuk mudik Lebaran ini, berbagai
kebijakan diperketat lagi. Setelah itu,

akan dilonggarkan lagi. Apakah selamanya
seperti itu penanganan pandemi ini? Sampai kapan
berakhir? Ya, berakhir dan memulai kehidupan baru
kembali. Normal seperti dulu. Itu yang diharapkan
masyarakat sekarang.

Kita semua tahu bahwa beban pemerintah sangat
berat. Tidak bisa dipungkiri memang, harus ada andil
masyarakat di situ. Tetapi, kebijakan yang bersifat

Larangan Mudik dan Politik Hukum Responsif responsif juga harus segera diwujudkan.
Kebijakan bersifat responsif itu harus dibahas

oleh berbagai elemen. Artinya, harus ada
multidisiplin ilmu untuk menyelesaikan persoalan
pandemi ini. Tidak cukup hanya pada bidang
kesehatan secara umum dan ilmu hukum secara
umum. Harus dikaji dengan berbagi lintas disiplin
ilmu, dan dirumuskan serta disahkan menjadi
produk hukum.

Pemerintah harus bersifat terbuka pada titik
ini; harus mau membuka diri dengan berbagai
elemen, untuk segera mengentaskan pandemi ini.
Singkirkan dulu persoalan-persoalan kepentingan
pribadi dan lain-lain. Kepentingan umat, dalam hal
ini masyarakat Indonesia lebih utama.

Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi
persoalan ekonomi juga harus diperhatikan.
Utamakan dulu persoalan pandemi ini berakhir.
Ekonomi dengan berjalan perlahan-lahan akan
segera membaik (semoga). Memang, saat ini kedua
bidang itu sering dihadapmukakan. Perspektif yang
salah seperti itu; keduanya harus berjalan
berdampingan.

Bidang Ilmu Hukum dalam kajian politik hukum
harus mampu mengakomodasi ke semua bidang
itu. Perilaku masyarakat yang tidak disiplin dengan
protokol kesehatan juga harus dibenahi. Tetapi,
bukan berarti dengan sanksi hukum pidana. Bukan
saatnya untuk saat ini menggunakan sarana hukum
pidana. Jika dipaksakan menggunakan sarana
hukum pidana, itu membuktikan bahwa pikiran
masyarakat atau penegak hukum suka sekali
memidana orang atau memenjarakan orang.

Dengan kata lain, pikiran masyarakat kita ini
masih ‘retributivisme’. Apakah mau seperti itu terus
penegakan hukum? Sudah waktunya untuk
berubah penegakan hukum kita ini. Harus lebih
manusiawi. Harus lebih bisa memanusiakan
manusia. Masyarakat sudah menderita dengan
pandemi ini. Jangan ditambah lagi. Pemerintah
harusnya peka dengan keadaan ini. Mari berubah
dengan produk politik hukum yang berwatak hukum
responsif. (Sumber: Detik.Com)

*) Efendik Kurniawan asisten dosen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Surabaya & Anggota Mahupiki Jawa Timur

Mendekati masa mudik Lebaran ini, pemerintah
sudah mengeluarkan pernyataan secara tegas
bahwa “mudik dilarang”. Kebijakan itu diambil
sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran
wabah Covid-19. Tetapi, jika ditarik ke belakang,
sudah berbagai kebijakan dikeluarkan oleh
pemerintah. Tampaknya, kebijakan-kebijakan itu
juga belum berhasil. Penyebaran virus naik-turun
grafiknya, tergantung tingkat kedisplinan
masyarakat. Melihat keramaian di beberapa tempat,
dapat juga dikatakan bahwa masyarakat “sudah lupa”
kalau sekarang masih pandemi.

Apakah ada yang salah dari kebijakan itu? Di
mana letak kesalahannya? Dan bagaimana mengurai
persoalan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu yang
mengganggu pikiran masyarakat dalam melihat
kebijakan pemerintah, yang dirasa menderitakan.

Dalam menyikapi suatu fenomena itu,
khususnya pada kebijakan pemerintah yang
termasuk ‘produk hukum’, supaya penjelasannya
bisa komprehensif maka analisisnya harus
menggunakan suatu teori. Ya, fungsi dari teori, salah
satunya adalah untuk ‘menjelaskan fenomena’.
Dalam konteks ini, hendak dilakukan kajian dengan
pisau analisis ‘hukum responsif’ yang digagas oleh
Nonet-Selznik.

Teori hukum yang digagas oleh Nonet-Selznik
ini sebagai kritik terhadap liberal-legalisme. Ciri-
ciri hukum yang liberal-legalisme yakni kaku dalam
menyikapi suatu fenomena masyarakat. Bahkan,
terkesan ia sangat otonom dan lebih pada tujuan
hukum pada dirinya sendiri. Dengan kata lain,
terkadang penegakan hukumnya ‘dipaksakan’
antara realitas di masyarakat dengan suatu norma
yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Artinya, peraturan perundang-undangan tersebut
dicari-cari atau dibuat-buat, tanpa kajian yang
matang dan mendalam terlebih dahulu.

Masa pandemi seperti ini, ada kebijakan yang
“sedikit dirasa aneh” dari perspektif politik hukum.
Apa itu? Yakni terdapat beberapa daerah yang
diperbolehkan mudik, tetapi ada beberapa daerah
yang dilarang mudik. Misalnya, Jabodetabek,

Bandung Raya, Jogja Raya, dan lain-lain
diperbolehkan mudik. Apa yang menjadi
pertimbangan sehingga beberapa daerah itu
diperbolehkan mudik, sedangkan yang lainnya tidak
boleh?

Melihat fenomena seperti itu, apakah dapat
dikatakan “kebijakan” yang salah? Beberapa
pengambil kebijakan menyatakan
bahwa supaya masyarakat lebih
patuh terhadap protokol
kesehatan. Tetapi, akan
menjadi sebuah
persoalan di lapangan
jika terjadi kerumunan
dan beberapa hal
yang termasuk
p e l a n g g a r a n
p r o t o k o l
k e s e h a t a n .
Dengan kata lain,
hal ini sudah
diantisipasi oleh
pemerintah atau
belum. Mungkinkah
pemerintah akan
menerapkan sarana
hukum pidana jika terjadi
pelanggaran protokol
kesehatan? Ya, seperti
per ist iwa-perist iwa
sebelumnya. Dapat
dikatakan, kebijakan yang
diambil masih bersifat pragmatis.

Artinya, pengambil kebijakan sebelum
merumuskan dan mengesahkan kebijakan itu harus
lebih teliti dan cermat. Sudah waktunya untuk
dievaluasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini,
karena belum menyentuh pada hakikat persoalannya.
Buktinya, pandemi juga belum berakhir.

Oleh: Efendik Kurniawan

Sejak beberapa waktu menjelang bulan
puasa Ramadhan, tiap mata kita dengan mudah
menyaksikan spanduk-spanduk di sudut-sudut
jalan, iklan-iklan yang bertebaran lewat video,
maupun capture di media sosial. Semua dengan
nada sama kerap menyatakan “Selamat Datang
Tamu Agung”, dengan varian redaksi yang
bermacam-macam.

Implisit dalam ucapan tersebut adalah sebuah
asumsi bahwa kita umat Islam sedang akan
kedatangan tamu istimewa.

Jika Ramadhan adalah tamu, berarti kita yang
adalah tuan rumahnya. Fenomena ini setidaknya
menggambarkan betapa terhormatnya
kedatangan bulan yang satu ini. Lazimnya, dalam
sebuah perjamuan, sang tuan rumah
menghidangkan aneka macam menu makanan,
pelayanan yang prima, hingga segenap fasilitas
yang dapat digunakan oleh sang tamu. Dan pula
tentu saja, sang tuan rumah bakal amat simpati
dan hormat bila yang datang tersebut penuh
dengan sikap sopan santun.

Berjumpa dengan Ramadhan, hidangan dan

fasilitas apa yang telah kita siapkan? Bukankah
justru kita yang tengah memasuki bulan ini, dan
bukankah kita yang tengah dijamu dan dimanja
dengan sekian hidangan dan fasilitas? Berlipatnya
pahala amal kebaikan, ampunan tiada batas, dan
malam dengan nilai lebih dari seribu bulan, dan
bahkan hingga tidurnya dicatat sebagai ibadah.
Maka, apa yang menjelaskan kita sebagai tuan
rumah?

Tampaknya yang terjadi justru adalah
sebaliknya. Bukan dia yang tamu, tapi kita. Kita
bisa ada dan pergi, tapi Ramadhan selalu stand
by menunggu tamunya. Adalah pasti tahun depan
Ramadhan akan ada, tapi tidak jaminan tahun
depan kita masih ada. Sementara itu, tentu saja
Ramadhan akan sangat bahagia jika kita datangi
rumahnya dengan penuh kesopanan,
penghargaan, dan ketulusan. Memasukinya
dengan hati ikhlas serta mentaati aturan serta

etika yang berlaku di dalamnya.

Merasakan Kemanusiaan
Tapi, bukan janji berlipat pahala yang

menjadikan bulan ini istimewa, melainkan
materi pembelajarannya: kemanusiaan. Kita

diminta untuk menahan diri dari segala bentuk
kenyamanan, kemewahan, dan keberlebih-
lebihan. Tegasnya, kita dituntut menahan diri.

Selama ini, pendapatan masing-masing kita
adalah pemisah yang amat tajam. Pendapatan
yang berbeda melahirkan gaya hidup berbeda.
Tentu saja, yang tak berkecukupan nyaris tak
pernah dapat bergaya. Fenomena ini menjadi
semacam hukum sejarah bagi manusia. Fakta-
fakta sosial kita mencatat dengan gamblang
mengapa satu orang bisa membunuh orang lain,
satu kelompok bisa menindas kelompok lain,
beberapa anak bisa berbeda fasilitas pendidikan
dengan sejumlah besar anak lain.

Sejauh ini pangkat-jabatan adalah garis
demarkasi antara si rakyat dan si raja. Si raja
bisa hidup dengan fasilitas negara dan si rakyat
harus berjuang sendiri meraih kecukupan
hidupnya. Negara yang didesain menyatukan
kita secara politik, dalam skala kebudayaan
justru menjadi pagar yang menciptakan jarak
antara rakyat dan pejabatnya. Maka, pendapatan
dan pangkat-jabatan menjadi garis pemisah
antaranak cucu Adam.

>> BERSAMBUNG KE HLM  07

Mengaktifkan Nurani Kemanusiaan
Oleh: Babur Rahman
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Awas Penipuan (Lagi)!
Karena Pertemanan di FB, Hilang Uang lebaran

transfer dengan berbagai alasan. Jika terpaksa,
usahakan permintaan transfer secara langsung
(telpon atau ketemu) atau double check kepada
seseorang yang meminta bantuan transfer dari
anda.

- Jangan mempercayai orang-orang atau
pihak-pihak lain yang tidak ada dalam kontak
nomor anda. tiba tiba menghubungi dan
menyatakan bahwa anda menerima sesuatu
dari orang lain ataupun hadiah dari perusahaan/
instansi/lembaga tertentu.

- Jangan pernah takut dengan ancaman
akan dilaporkan kepada aparata Pemerintah
karena sesuatu yang anda tidak pernah
lakukan. Yakinlah terhadap diri anda sendiri,
apabila tidak pernah melakukan sesuatu yang
salah, jangan takut menolak dan berkata
TIDAK.

- Double check dengan pihak-pihak yang
tercantum dalam paket atau surat atau pesan
WA sebelum melakukan langkah-langkah lebih
lanjut.

- Konsultasi dengan teman terdekat, atau
dengan organisasi yang diikuti, atau dengan
tokoh-tokoh PMI yang dikenal, atau langsung
konsultasi dengan KJRI Hong Kong di nomor
52944184/ 6773 0466/ 6894 2799.

Langkah apa yang diambil apabila menjadi
korban

     Bagi Sobat PMI yang sudah mengalami
atau menjadi korban, jangan segan dan takut
untuk melaporkan kejadian tersebut. Segera
datangi Polisi terdekat atau datang ke Ruang
Pengaduan KJRI untuk dibantu pelaporannya.
Mari lindungi diri kita dari orang-orang yang
tidak bertanggungjawab, mari pintar menjaga
keuangan kita sendiri, mari cerdas memilih
teman dan sahabat. Semoga Tuhan YME
selalau bersama kita, aamiin.

mengirimkan paket/parcel/kiriman melalui
jasa kiriman tertentu, biasanya diserta bukti
foto-foto dan kwitansi pengiriman palsu.

- Orang lain yang masih komplotan
pelaku berpura-pura menjadi pegawai jasa
pengiriman barang yang berada di Hong
Kong menghubungi si korban.

- Pegawai jasa pengiriman palsu
menyatakan bawa jasa pengiriman belum
bayar dan harus dibayar penerima.
Padahal umumnya barang baru akan
terkirim setelah pembayaran dilakukan.

- Untuk meminta tambahan
pembayaran, pegawai jasa pengiriman
palsu mencoba memanipulasi korban
dengan berdalih barang kiriman harus
mendapatkan sertifikat deklarasi. Hal ini
juga tidak umum, biasanya sertifikat atau
pernyataan isi barang dibuat oleh pengirim
BUKAN penerima.

- Ada ancaman kepada korban, akan
dipidanakan jika tidak diambil. Padahal
kenyataannya, barang yang tidak diambil
dikantor jasa pengiriman juga banyak dan

menjadi sampah jika tidak diambil. Tidak ada
keharusan mengambilnya, bagi yang memang
tidak merasa menunggu kiriman atau malas
menerima barang tersebut.

Tips untuk
mengidentifikasi
     Dari beberapa hal

tersebut diatas, kiranya
Sobat PMI harus lebih
berhati hati apabila meng-
alami kondisi-kondisi yang
mirip atau serupa dengan
yang dialami Mbak Roha**
tersebut. Ada beberapa TIPS
yang bisa digunakan untuk
mengidentifikasi agar hal
seperti diatas tidak terjadi.
Silakan baca dan simak
TIPS dibawah ini:

- Hindari mencari teman
dekat di Facebook atau
sosial media lainnya.
Usahakan bertemu secara
langsung apabila terpaksa
ingin menjalin pertemanan
lebih dekat.

- Hindari teman baru yang
berbahasa lain yang kurang
kita kuasai. Belajar bahasa
lain selain bahasa kita adalah
hal yang bagus, namun tidak
menjadi korban. Gunakan
aplikasi belajar bahasa
Asing yang banyak
ditawarkan secara gratis.

- Tolak apabila ada
teman atau orang lain yang
akan mengirim paket yang
tidak kita kehendaki.
Sangat berbahaya mene-
rima paket buta yang kita
tidak tahu isinya.

- Segera putuskan
pertemanan di sosial me-
dia jika teman anda mulai
meminta anda melakukan

Nama saya Roh***, lahir di
Ponorogo 21 November 1995, HKID
WX4687***, pekerjaan PMI, saya sudah
cukup lama bekerja di Hong Kong. Saya
tidak mempunyai masalah dengan
pekerjaan saya selama ini. Sampai
saat saya saya berkenalan dengan
seorang WN AS yang mengaku
bernama Wang VAN, yang saya kenal
melalui sosial media Face Book. Wang
mengaku tinggal di California US dan
bekerja di Skansa Grup  Construction
Company. Setelah merasa saling kenal
dan akrab, selanjutnya Wang akan
mengirimkan paket untuk saya sebagai
bentuk perhatian kepada saya. Namun
Wang tidak menyebutkan apa isi
paketnya saja, hanya diperlihatkan
fotonya saja sebelum barang dikirim.
Selang beberapa hari, saya
mendapatkan pesan melalui WA dari
seseorang dengan nomor Hong Kong
(+852638492**) yang mengaku dari
jasa pengiriman barang. Ybs
menyatakan bahwa ada paket paket buat saya
dan biaya yang harus dibayar oleh penerima
yang jumlahnya cukup besar yaitu sekitar
HKD19,500 yang harus ditransfer melalui
sebuah Bank Hong Kong. Karena saya tidak
memiliki rekening di Bank Hong Kong, ybs
menanyakan rekening bank apa yang saya miliki.
Saya mengatakan hanya mempunyai rekening
di Bank BNI.

     Selanjutnya ybs memberikan sebuah
nama dan nomor rekening BNI 11693021** atas
nama NUR******. Kemudian saya lakukan trans-
fer sejumlah  Rp. 36.600 (Tiga Puluh Enam Ribu
Enam Ratus Rupiah) yang saya pahami nilainya
sama dengan HKD19,500. Ybs kemudian
mengirimkan pesan WA bahwa jumlah yang saya
kirimkan salah dan kurang, yang benar adalah
Rp. 36.000.000. (Tiga Puluh Enan Juta Rupiah).
Kemudian, saya lakukan transfer kembali
sejumlah Rp. 36.563.400. (Tiga Puluh Enam Juta
Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus
Rupiah).

     Setalah melakukan transfer, saya
menghubungi jasa pengiriman tersebut dan
menanyakan kapan barang bisa dikirim. Pihak
jasa pengiriman mengatakan bahwa barang masih
menunggu pengeluaran “Declaration Certificate”
dan akan dihubungi segera. Beberapa hari
kemudian saya mendapatkan kabar bahwa barang

kiriman tertahan karena belum membayar “ Dec-
laration Certificate “ sejumlah USD 8,000
(Delapan Ribu Dollar Amerika) atau sekitar HKD
62,190 (Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan
Puluh Dollar Hong Kong). Saya harus mem-
bayarnya atau saya akan dituntut ke Pengadilan
karena tidak mau mengambil barang yang sudah
terkirim. Karena takut dan tidak berurusan lebih
panjang, saya akhirnya bayar saja. Pertanyaan
saya Pak Agung, apakah ini penipuan? Apa yang
harus saya lakukan?

Apakah ini penipuan?

 SANGAT JELAS, INI PENIPUAN ! Ini bisa
dikategorikan romance scams atau love scams
atau penipuan dengan modus asmara. Ada
beberapa ciri yang bisa dilihat dari kejadian ini,
seperti:

- Pelaku menghubungi calon korban via
sosmed (Facebook), pelaku dan korban tidak
pernah bertemu langsung.

- Pelaku menggunakan kata-kata yang indah
dan mesra untuk memikat kepercayaan calon
korbannya.

- Pelaku fasih menggunakan bahasa Inggris,
pelaku tahu bahwa  bahasa Inggris korban pas-
pasan, sehingga mudah untuk dimanipulasi.

- Setelah korban merasa dekat, pelaku

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
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HONG KONG, BI – Mengutip
berita yang dirilis Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di facebook,
bahwa Konjen RI telah membahas
Keselamatan Kerja PMI dengan
OSHC Hongkong.

Tindakan proaktid tersebut
dilakukan guna pencegahan kece-
lakaan kerja PMI, Konjen RI
menemui khusus Direktur Eksekutif
Occupational Safety and Health
Council (OSHC) Hongkong untuk
membahas  kerjasama pelatihan
keamanan dan keselamatan kerja
bagi PMI [27/4].

Ditegaskan oleh Konjen RI,
Ricky Suhendar bahwa keamanan
dan keselamatan PMI di Hong Kong
harus selalu menjadi prioritas
utama.

“Ke depan, KJRI Hong Kong
meminta kerjasama OSHC agar PMI
yang baru datang di Hong Kong
mendapatkan pelatihan keselamatan
kerja karena para PMI bekerja di
apartemen tinggi yang berisiko,” ujar
Konjen Ricky.

Direktur Eksekutif OSHC
Bonnie Yau sampaikan apresiasi
atas upaya aktif KJRI dalam mem-

Keselamatan Kerja PMI
Adalah Prioritas Hong Kong, BI - Pusat

Perlindungan Kesehatan
(CHP) melakukan penye-
l idikan wabah infeksi
saluran pernapasan atas
(URTI) di sebuah taman
kanak-kanak di Sheung Shui
[5/5],  dan mengimbau
anggota masyarakat dan staf
lembaga untuk tetap tinggal.
waspada dan menjaga
kebersihan pribadi dan ling-
kungan dengan ketat.

Wabah tersebut melibatkan 13
anak laki-laki dan tujuh perempuan
berusia 3 sampai 6 tahun. Mereka
menderita batuk, pilek dan demam
sejak 22 April. Tujuh belas dari
mereka mencari pertolongan medis
dan tidak ada yang membutuhkan
rawat inap. Semuanya sekarang
dalam kondisi stabil.

 Petugas CHP telah
menyarankan agar semua taman
kanak-kanak untuk mengambil
tindakan pengendalian infeksi yang
diperlukan dalam upaya melawan
infeksi saluran pernapasan.

Taman kanak-kanak telah berada
di bawah pengawasan medis. Selain
itu, karena gejala URTI mirip dengan
COVID-19, demi kehati-hatian,
taman kanak-kanak dicakup dalam
surat pemberitahuan tes wajib (CTN)
pada 26 April untuk mengecualikan

berikan informasi keselamatan kerja
kepada para PMI, baik melalui media
sosial maupun secara langsung.

OSHC juga menyatakan siap
untuk memberikan pelatihan kepada
para PMI agar dapat bekerja dengan
aman seperti cara menggunakan alat
pemadam kebakaran, penggunaan zat

pembersih kimia, peralatan listrik,
serta menggunakan alat khusus untuk
membersihkan jendela.

OSHC merupakan institusi Hong
Kong yang bertugas untuk memas-
tikan keselamatan dan kesehatan
kerja bagi para pekerja di Hong Kong,
termasuk PMI. [bi]

kemungkinan infeksi COVID-19.
Taman kanak-kanak tersebut

diharuskan untuk menghentikan
sementara kegiatan mengajar
setidaknya selama lima hari untuk
membersihkan dan melaksanakan
CTN.

Masyarakat harus menjaga
kebersihan pribadi dan lingkungan
yang baik terhadap influenza dan
penyakit pernapasan lainnya dan
memperhatikan hal-hal berikut:

- Dapatkan vaksinasi influenza
musiman untuk perlindungan pribadi.

- Kenakan masker bedah guna
mencegah penularan virus
pernapasan dari orang yang sakit.
Sangat penting bagi orang yang
bergejala (bahkan jika memiliki

>> BERSAMBUNG KE HLM 07

CHP Selidiki Wabah
Saluran Pernapasan di TK
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JAKARTA, BI - Presiden RI Joko
Widodo optimistis target pertumbuhan
ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5-5,5
persen tercapai, lantaran sejumlah pa-
rameter pemulihan ekonomi menun-
jukkan hasil menggembirakan.

Hal itu disampaikan Presiden saat
memberikan arahan secara virtual kepada
seluruh kepala daerah se-Indonesia pada
Rabu (28/4), sebagaimana video yang
diunggah melalui Youtube Sekretariat
Presiden, di Jakarta Kamis (29/4).

“Kenapa kita optimistis? Karena
sudah kelihatan sekarang pabrik, industri,
atau manufaktur sudah bergerak. Itu
tercermin di dalam yang namanya pur-
chasing manager index yang sebelum
pandemi itu berada di angka 51 sekarang
justru berada di atas kenormalan

Presiden Optimistis Target
Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tercapai

Presiden Joko Widodo memberikan arahan secara virtual
kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta,
Rabu (28/4/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.

sebelum pandemi, yaitu di angka 53,2,” kata
Presiden.

Kondisi serupa diperoleh dari tingkat
konsumsi listrik baik industri, rumah tangga,
maupun pemerintahan, juga kenaikan
terhadap impor barang modal yang
diperlukan untuk menggerakkan sektor
industri hingga sebesar 33,7 persen setelah
sebelumnya mencatat nilai negatif.

Demikian pula dengan kenaikan Indeks
Keyakinan Konsumen dari sebelumnya 84,9
yang kini telah berada di angka 93 serta
Indeks Penjualan Ritel yang juga meningkat
di bulan Maret ini.

“Artinya ada demand di situ, ada
permintaan di situ, ada belanja di situ, ada
konsumsi. Kelihatan di Indeks Penjualan
Ritel,” tuturnya.

Oleh sebab itu, untuk menjaga momen-

tum positif tersebut, Presiden Joko Widodo meng-
ingatkan kepala daerah untuk menyegerakan
belanja APBD, khususnya belanja modal.

Kepala Negara mencermati bahwa per akhir
Maret lalu, belanja modal baru terealisasi sebesar
5,3 persen. Padahal, menurutnya, perputaran
uang yang dihasilkan melalui belanja modal
tersebut akan sangat menentukan pertumbuhan
ekonomi.

“Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak
dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menye-
babkan nanti mengerem laju pertumbuhan eko-
nomi. Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah
ada Rp182 triliun. Tidak segera dibelanjakan,”
kata Presiden.

Selain itu, bantuan sosial untuk meringankan
beban masyarakat yang terdampak pandemi
menurutnya, juga harus segera disalurkan.
Konsumsi masyarakat melalui sejumlah bantuan
tersebut, kata Presiden, selain dapat membantu
masyarakat, nantinya juga akan mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Yang saya lihat per April kemarin yang sudah
tersalurkan baru 32 persen. Masih kecil sekali,
baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu
saya ikuti, sehingga saya ingatkan kembali
karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi
daerah dan nasional,” ujar Presiden. (antara)

JAKARTA, BI - Wakil Menteri Agama Zainut
Tauhid Sa’adi meminta masyarakat terutama
calon jamaah haji agar tak termakan isu-isu
bohong (hoaks) soal penyelenggaraan haji dan
meminta bersabar karena belum ada kepastian
apapun dari Arab Saudi.

“Saya tekankan mohon kepada para pihak
untuk tidak mengembangkan isu-isu yang
menyesatkan, yang membuat masyarakat tidak
mendapatkan informasi yang benar,” ujar Zainut
di Jakarta, Senin (3/5).

Berdasarkan laporan yang ia terima, berbagai
macam isu hoaks soal haji berkembang di
masyarakat. Seperti, pembatalan haji di Indone-
sia disebabkan vaksin Sinovac yang belum
teregistrasi WHO.

Kemudian pembatalan haji soal adanya
tunggakan pembayaran akomodasi di Arab Saudi

Wamenag Minta Masyarakat Tak
Termakan Isu Hoaks soal Haji

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.
(ANTARA)

yang membuat pemerintah setempat tak membuka
pintu bagi calon jamaah Indonesia.

Satu lagi perihal adanya kasus peradilan

seseorang di Arab Saudi. Tiga isu tersebut selalu
dikaitkan dengan pembatalan haji bagi calon
jamaah asal Indonesia. Padahal masalah belum
pastinya penyelenggaraan haji murni karena
situasi COVID-19 yang belum reda.

“Ini murni kalau tidak ada pemberangkatan
itu murni situasi kondisi COVID-19. Kami
mengimbau masyarakat untuk tidak percaya yang
membuat situasi tidak kondusif,” kata dia.

Sebelumnya, Zainut meminta kepada calon
jamaah haji menata hati untuk menerima
keputusan apapun termasuk yang paling pahit
yakni tidak ada pemberangkatan haji untuk tahun
ini.

Ia mengatakan hingga saat ini pemerintah In-
donesia masih menunggu kepastian
penyelenggaraan haji dari otoritas kerajaan Arab
Saudi. Belum ada informasi terbaru apakah akan
dibuka maupun tidak.

“Jadi masyarakat utamanya atau jamaah haji
harus menyiapkan diri, menata hatinya, agar bisa
menerima keputusan dari pemerintah dalam
bentuk apapun termasuk keputusan paling pahit
jika misalnya pemerintah tak menyelenggarakan
ibadah haji,” kata dia. (antara)

penderitaan adalah sesuatu yang sebisa
mungkin dapat dihindari. Namun, makna
kebahagiaan masing-masing orang bisa jadi
berbeda bergantung cara pandangnya
terhadap kehidupan. Boleh jadi satu orang
berkeyakinan bahwa harta adalah sumber
kebahagiaan sementara yang lain tidak.

Namun jika memang setiap masing-masing
menghendaki kebahagiaan sementara
kebahagiaan tersebut diraih dengan
memberangus kebahagiaan orang lain atau di
atas penderitaan orang lain, apakah hal
demikian merupakan kebahagiaan yang
hakiki? Bukankah itu bertentangan dengan
prinsip sebelumnya bahwa tiap orang berhak
untuk bahagia?

Ramadhan hadir untuk berbagi nasib dan
berbagi rasa. Setiap orang diajak untuk
mengaktifkan nurani kemanusiaannya, dengan
mengendalikan diri dari banyak hal yang
membuatnya terasing dari dirinya sendiri.
(Sumber: Detik.Com)

gejala ringan) untuk memakai masker
bedah.

- Kenakan masker bedah saat naik
kendaraan umum atau tinggal di tempat
keramaian. Penting untuk memakai masker
dengan benar, termasuk melakukan
kebersihan tangan sebelum memakai dan
setelah melepas masker.

- Hindari menyentuh mata, mulut, dan
hidung.

- Cuci tangan dengan sabun cair dan air
dengan benar jika mungkin terkontaminasi;

- Jika tangan tidak terlihat kotor,
bersihkan dengan handrub berbasis alkohol
70 – 80 persen.

- Tutupi hidung dan mulut dengan tisu
saat bersin atau batuk. Buang kertas tisu
kotor dengan benar ke tempat sampah
berpenutup, dan cuci tangan sampai bersih
sesudahnya;

- Pertahankan ventilasi dalam ruangan
yang baik;

- Saat mengalami gejala pernapasan,
kenakan masker bedah, hindari bekerja atau
menghadiri kelas di sekolah, hindari pergi
ke tempat keramaian dan segera dapatkan
bantuan medis; dan

- Pertahankan pola makan seimbang,
olah raga teratur, istirahat cukup, jangan
merokok dan hindari stres berlebihan.

- Masyarakat, khususnya anak-anak,
lansia, dan penderita penyakit kronis, harus
menggunakan masker dan segera berkon-
sultasi ke dokter jika mengalami gejala
infeksi saluran pernafasan.[*]

Lantas, di manakah yang disebut
kemanusiaan? Yang bahkan kita jadikan dasar
negara ini (sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab).

Ramadhan ingin berkata pada kita, bahwa
rasa lapar itu ada, dan dialami sejumlah besar
manusia yang hidup di bumi ini. Dan bahwa
ketidakadilan adalah musuh besar kemanusiaan.
Jika kita merasa nikmat kala berbuka puasa
dengan menyantap hidangan lezat depan mata,
bukankah itu menandakan betapa menahan lapar
itu cukup berat? Sehingga keluar dari padanya
adalah kenikmatan.

Bagaimana dengan mereka yang setiap
harinya bahkan tak bisa makan lantaran tak
punya apa-apa untuk dibeli dan dimakan?
Kemanusiaan adalah nilai yang amat mahal yang
diajarkan bulan ini. Bukan sekadar soal tak
makan dari subuh hingga maghrib, tapi rasa
kejiwaan akan kemanusiaan itu sendiri. Kita

memang amat kurang berbagi dan makin kurang
lantaran sistem sosial kita terdesain untuk tidak
saling berbagi.

Tak berhenti soal makan, tapi menahan diri
dari banyak berbual dan berkata-kata juga
bagian penting ajaran puasa. Betapa banyak kata
yang terlempar dari mulut ini menyasar perasaan
orang tak bersalah atau bahkan memicu
perpecahan antarkelompok masyarakat, apalagi
saat ini telah difasilitasi oleh media sosial.

Ramadhan mengajarkan kita sebagai
tamunya bahwa kedamaian itu akan hadir jika
kita belajar menahan diri untuk banyak berbual,
banyak mengoceh dan melontarkan bola panas
untuk membakar suasana. Kita mesti belajar
menahan diri untuk tidak saling mencela dan
melampiaskan kebencian dan kemarahan yang
saling merugikan.

Menggapai Esensi
Secara fitrah manusia pasti menghendaki

kebahagiaan pada dirinya. Sementara

>> CHP SELIDIKI...DARI HLM 05

>> MENGAKTIFKAN...DARI HLM 02
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BANDUNG, BI - Polisi tengah
menyelidiki temuan surat hasil rapid
tes antigen yang digunakan travel
gelap di Cianjur mengangkut pe-
mudik. Sejumlah travel gelap di
Cianjur diketahui membeli surat
tersebut untuk mengelabui petugas.

“Ini (Polres) Cianjur sudah
bergerak. Sudah melakukan penye-
lidikan dengan adanya informasi
tersebut. Tadi pagi sudah melakukan
penyelidikan, kita tunggu saja,” ujar
Kabid Humas Polda Jabar Kombes
Erdi A Chaniago saat dikonfirmasi,
Sabtu (1/5/2021).

Erdi mengatakan pihaknya belum
mengetahui apakah travel gelap
pembawa surat asli tapi palsu (aspal)
itu sudah lolos membawa pemudik atau belum.
Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan.

“Kita tidak tahu, makanya lagi ditelusuri,” kata
dia.

Polisi Usut Surat Tes Antigen Palsu
yang Dibawa Travel Gelap Cianjur

Travel gelap dicegat polisi di Cianjur/Foto: Ismet Selamet

Polisi tengah mengecek unsur perbuatan
melawan hukum dalam kasus ini. Termasuk modus
yang dilakukan untuk pembuatan surat tersebut.

“Tentunya kita lihat dulu modus operandinya

seperti apa, ya artinya apakah dite-
mukan mens rea (perbuatan melawan
hukum) atau tidaknya, tujuannya untuk
apa, kalau misalkan untuk mendapat
keuntungan, tapi ini kan sangat mem-
bahayakan, kita tunggu saja di Polres
Cianjur sedang melakukan penye-
lidikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Travel gelap di Cian-
jur diduga menggunakan surat kete-
rangan hasil rapid test antigen asli tapi
palsu (Aspal) untuk kelabui petugas
perbatasan dan mengangkut pemudik.

Berdasarkan penelusuran, para
driver travel gelap tersebut membuat
surat keterangan telah menjalani rapid
test atigent dengan hasil negatif tanpa
menjalani test terlebih dahulu.

Surat keterangan Antigen Aspal tersebut di
dapat dari oknum Dinas Kesehatan. Tarif per surat
antigen Aspal berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100
ribu. (antara)

Bone Bolango Ingin Berantas Buta Huruf Hijaiah
GORONTALO, BI - Pemerintah Kabupaten

Bone Bolango di Provinsi Gorontalo ingin
memberantas buta huruf hijaiah—abjad Arab—
di kalangan warga Muslim di wilayahnya.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou pada
Kamis (29/4) mengatakan bahwa peringatan
Nuzulul Quran bisa menjadi momentum untuk
menggiatkan kampanye pemberantasan buta
huruf hijaiah.

Hamim mengatakan bahwa pemerintah
kabupaten pada awal Ramadhan meluncurkan
Gerakan Bone Bolango Mengaji guna
mendukung upaya pemberantasan buta huruf
hijaiah.

Pemerintah kabupaten, menurut dia,
berkolaborasi dengan Kementerian Agama

untuk menyiapkan guru mengaji bagi warga
Muslim Bone Bolango.

“Semoga ini akan berjalan dengan baik agar
dapat mengurangi masyarakat Bone Bolango
yang tidak bisa mengaji,” katanya.

Hamim menargetkan tiga tahun mendatang
sudah tidak ada warga Muslim di Kabupaten
Bone Bolango yang tidak bisa membaca Al
Quran.

“Semua harus bisa mengaji, termasuk
pegawai, tenaga honor ,dan tenaga kontrak
harus lancar mengaji. Tidak ada yang
terkecuali,” katanya.

Hamim mengatakan bahwa pemerintah

kabupaten akan menguji kemampuan
membaca Al Quran tenaga honorer Muslim
yang ingin memperpanjang kontrak kerja mulai
tahun depan.

Sementara itu, Kepala Seksi Urusan
Agama Islam dan Bina Syariah Bidang
Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Asrul
Lasapa mengatakan bahwa Ramadhan adalah
masa untuk memperbanyak membaca Al
Quran.

“Membaca Al-Quran dapat memberikan
cahaya untuk kehidupan,” kata Asrul.

“Kita harus berusaha agar bisa
mengkhatamkan Al Quran selama bulan
Ramadan, jika tidak mampu dengan target
tersebut bisa mengkhatamkannya di bulan
lain,” ia menambahkan. (antara)

Ilustrasi terkait larangan mudik demi
mencegah penularan COVID meluas (Foto:
Wisma Putra/detikcom).

JAKARTA, BI - Wakil Ketua Komisi IX
DPR Charles Honoris meminta pemerintah
menyiapkan skenario mengantisipasi
lonjakan penularan COVID jelang Lebaran.
Menurut Charles, kenaikan COVID sudah
mulai terlihat di sejumlah provinsi.

“Pemerintah harus mempersiapkan
skenario terburuk untuk mengantisipasi
lonjakan penularan COVID-19 di Tanah Air.
Hal ini karena sejumlah prakondisi
peningkatan penularan virus Corona sudah
terjadi, seperti pengabaian protokol
kesehatan di pusat-pusat keramaian dan
mobilitas orang dalam jumlah besar di masa
jelang libur Lebaran,” kata Charles, Jumat (6/

5/2021).
“Bahkan di sejumlah provinsi seperti Sumut,

Sumsel dan Riau, lonjakan sudah terjadi dan
membuat keterisian tempat tidur (bed occupancy
rate) rumah sakit di wilayah tersebut sudah di
atas 60 persen,” lanjut Charles.

Charles mengatakan lonjakan kasus di
sejumlah provinsi harus menjadi lampu kuning
bagi pemerintah. Apalagi, ditambah masuknya
COVID varian baru.

“Lonjakan di sejumlah provinsi ini menjadi
lampu kuning bagi pemerintah untuk
mengantisipasi kemungkinan terburuk
penularan secara nasional. Prakondisi
peningkatan penularan COVID-19 juga
diperparah dengan masuknya varian-varian
baru virus Corona yang lebih menular, seperti
dari India, Afsel dan Inggris. Lonjakan
penularan yang banyak disebut gelombang
kedua bahkan sudah terjadi di negara-negara
tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan
Filipina,” ujarnya.

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

Kenaikan COVID di Sejumlah Provinsi Harus
Jadi Lampu Kuning Pemerintah

Youde Nethersole di Chai Wan untuk
perawatan.

“Kantor Pos Stanley harus ditutup semen-
tara karena Departemen Jasa Arsitektur dan
instansi terkait masih perlu melakukan survei
terperinci untuk mengatur pekerjaan perba-
ikan,” kata polisi diatas.

Sementara demi kelancaran kegiatan pos,
pemerintah akan menyediakan kantor pos
keliling atau mobil pos di dekat – dekat gedung
kantor pos tua yang segera akan diperbaiki
mulai Jumat untuk memberikan layanan.

Kantor Pos Stenly dibuka pada tahun 1937,
dan pernah direnovasi secara besar-besaran
pada bulan Agustus 2007, perbaikan
dilaksanakan dengan tujuan melestarikan dan
mengembalikan karakteristik asli bangunan
tersebut.

Tak lupa pemasangan ulang mesin penjual
prangko manual asli dan kotak pos besi cor
bertuliskan sandi kerajaan Raja George VI
dari Inggris, dan memperbarui kisi-kisi jendela
asli dengan lambang GR. Bangunan in
termasuk gedung tua yang dilindungi oleh
pemerintah sejak tahun 2009. [bi/scmp]

kualitas itu benar apa tidak,” ujar Ganjar
yang juga politikus PDI Perjuangan itu.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Jawa Tengah membongkar
kasus peredaran alat tes cepat antigen yang
tidak memiliki izin edar dari pihak yang
berwenang. Sehingga, alat iu diduga palsu serta
tidak memenuhi persyaratan.

Dalam kasus peredaran alat tes cepat anti-
gen tanpa izin edar itu, polisi menangkap
seorang berinisial SPM, 34, yang merupakan
karyawan toko alat kesehatan yang berkantor di
Jakarta.

Barang bukti yang diamankan dari tersangka
antara lain, 245 boks yang masing-masing berisi
25 unit alat tes cepat antigen merek Clungene,
121 boks alat tes cepat antigen merek Hightop,
10 boks alat tes cepat antigen jenis saliva, dan
5.900 alat stik swab tidak berizin. [jawapos]

>> ALAT TEST ANTIGEN PALSU...DARI HLM 01

>> KANTOR POS TERTUA HK...DARI HLM 01
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Jakarta, BI - Alquran telah memuat berbagai
kisah tentang kehidupan masa lalu sebagai
pembelajaran kepada umat manusia. Salah
satunya melalui kisah teladan dari para Nabi dan
Rasul yang bergelar Ulul Azmi.

Para Nabi dan Rasul Ulul Azmi memiliki
tingkat kesabaran yang luar biasa. sehingga patut
menjadi suri tauladan bagi manusia. Terutama
bagi mereka yang mengkhususkan diri untuk
berjuang di jalan Allah SWT.

Dari kisah para Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini,
tentunya banyak hikmah yang dapat diambil.
Berikut kisah selengkapnya.

Pengertian Nabi dan Rasul Ulul
Azmi

Secara etimologi, kata nabi
berasal dari kata “ naba” yang
berarti “ dari tempat yang tinggi.
Sementara rasul berasal dari
kata “ risala” yang berarti
penyampaian.

Menurut Al-Alusi, dalam
tafsirnya Ruh al-Ma’ani mengatakan
bahwa nabi adalah seorang yang
menerima wahyu dari Allah untuk dirinya
sendiri dan rasul wajib menyampaikan wahyu
tersebut.

Sedangkan menurut Az-Zamakhsyari dalam
tafsirnya al-Kasyaf, nabi merupakan seorang
yang diutus Allah untuk menyeru kepada manusia
supaya mengikuti syariah yang terdahulu dan
rasul memiliki kitab dan syariah tersendiri.

Secara bahasa, kata ulul azmi berarti pemilik
keteguhan hati. Menurut Sirojuddin dalam buku “
Ensiklopedi Islam” menyebutkan bahwa Ulul
‘Azmi (ulu al-‘azmi) artinya “ orang-orang yang
mempunyai kemauan kuat dan teguh.” Ketabahan
nabi dan rasul Ulul ‘Azmi tersebut sangat luar
biasa. Melebihi ketabahan dan kesabaran para
nabi dan rasul lainnya. Sehingga disebut dengan

Ulul ‘Azmi.
Para Nabi dan Rasul yang termasuk dalam

Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.

Nabi Nuh
Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah kepada

kaum Bani Rasib. Mereka adalah adalah kaum
yang menyembah patung dan berhala. Selama 500
tahun dakwah Nabi Nuh, hanya sedikit dari mereka
yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Bahkan
anak dan istri beliau pun ikut membangkang.

Suatu hari Nabi Nuh diperintahkan
Allah untuk membuat sebuah kapal.

Namun kaum Bani Rasib justru
mencaci maki beliau.
Menganggap beliau tidak waras
dan perkataan kasar lainnya.

Nabi Nuh yang sudah
menahan kesabaran luar biasa
ini pun akhirnya berdoa. Beliau

berdoa agar kaum Bani Rasib
yang begitu angkuh dan sombong

dilenyapkan. Orang-orang yang
beriman dan mengikuti seruan Nabi Nuh

pun, naik ke kapal.
Sedangkan, atas izin Allah SWT, Bani Rasib

pun binasa ditelan banjir. Bahkan anak istri Nabi
Nuh yang membangkang juga ikut binasa.

Kisah kesabaran Nabi Ibrahim
Pertama, ketikan Nabi Ibrahim berdakwah

kepada kaumnya yang menyembanh berhala.
Bahkan ayah beliau pun adalah seorang
penyembah berhala.

Namun, seruan beliau hanya dianggap angin
lalu oleh kaumnya. Meskipun sudah berkali-kali
diajak untuk kembali ke jalan yang benar, namun
mereka tetap ingkar.

Kisah kedua adalah tentang perintah Allah
kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya,

Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah
untuk menyembelih anaknya melalui mimpi.
Dimana beliau sudah menunggu bertahun-tahun
lamanya untuk mendapatkan seorang anak.

Namun dengan keteguhan hatinya, Nabi
Ibrahim pun ikhlas untuk melaksanakan perintah
Allah. Begitupun Nabi Ismail, yang selalu
meyakinkan ayahnya.

Dan atas izin Allah, saat hari penyembelihan
tiba, Nabi Ismail pun tiba-tiba diganti oleh domba
yang berasal dari surga. Ini merupakan buah dari
kesabaran dan keteguhan hati Nabi Ibrahim.
Kisah inilah yang menjadi pembelajaran bagi
umat Muslim untuk melakukan qurban.

Ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim
dibakar oleh Raja Namrud. Namun atas
izin Allah, api yang berkobar begitu
panas, justru terasa dingin saat
menyentuh kulit Nabi Ibrahim.

Kisah Nabi Musa
Kisah Nabi Musa berawal saat

masa kepemimpinan Raja Firaun. Pada
saat itu, Firaun diramalkan akan
ditumbangkan oleh seorang anak laki-
laki. Atasa dasar ramalan itulah, Firaun
memerintahkan untuk membunuh seluruh
bayi laki-laki yang baru lahir.

Ibu Nabi Musa, Yukabad, tidak ingin bayi
kecilnya dibunuh. Ia pun mencari cara lain untuk
menyelamatkan Nabi Musa. Akhirnya, ia
menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil.

Atas izin Allah, Nabi Musa pun menyelamat-
kannya. Nabi Musa yang hanyut pun ditemukan

oleh keluarga Firaun. Yang
justru mengadopsinya.
Bahkan merawat Nabi
Musa hingga tumbuh
dewasa.

Saat dewasa, Nabi
Musa pun mendapat perin-
tah untuk berdakwah.
Beliau selalu berhadapan
dengan para penyihir di
istana Firaun. Hingga
akhirnya, Nabi Musa
diperintahkan untuk mem-
belah lautan menggunakan
tongkatnya. Dan atas izin
Allah, laut itu pun terbelah.
Dan pasukan Firaun pun

binasa didalam lautan yang terbelah itu.

Kisah Nabi Isa
Nabi Isa lahir dari seorang wanita suci

bernama Maryam. Ia pun merawat Nabi Isa
dengan penuh kesabaran.

Saat berusia 30 tahun, Nabi Isa pun diangkat
menjadi nabi. Beliau pun diperintahkan untuk
berdakwah kepada kaum Bani Israil. Namun,
cobaan bertubi-tubi menerpa perjalanan dakwah

Nabi Isa.
Saat beliau sedang
bersembunyi, seorang

p e n g k h i a n a t
bernama Yahuza
pun memberi-
t a h u k a n
keberadaan Nabi
Isa untuk
ditangkap dan
disalib.

Namun, atas
izin Allah, wajah

Nabi Isa digantikan
oleh Yahuza. Yahuza

pun terbunuh. Dan Nabi
Isa naik ke atas langit.

Kisah Nabi Muhammad
Begitu banyak kisah keteladanan Nabi

Muhammad SAW.  Dan betapa luar biasanya
kesabaran dan keteguhan Nabi Muhammad
dalam berdakwah.

Beliau sama sekali tak pernah menyimpan
dendam. Meskipun selalu diperlakukan buruk
oleh kaum beliau dimasa itu. Namun, Nabi
Muhammad tetap bersabar. Dan tidak pernah
membalas perlakuan mereka.

Banyak kisah yang diceritakan tentang bagai-
mana orang-orang yang masuk Islam, awalnya
adalah mereka yang sangat membenci Nabi
Muhammad. Salah satunya kisah seorang nenek
yang kala itu sedang dalam bersusah payah
membawa beban.

Nabi pun langsung membantu nenek tersebut.
Namun, selama perjalanan, nenek tersebut hanya
menjelek-jelekan tentang Nabi Muhammad. Ia tak
sadar bahwa yang menolongnya adalah Nabi
yang sedang ia jelekan. Namun Nabi tetap
mendengarkan ocehan nenek tersebut tanpa
berkata apa-apa. (Sumber: zakat.or.id)

Kisah Teladan Para Nabi
yang Bergelar Ulul Azmi

>> KENAIKAN COVID...DARI HLM  08

Charles meminta pemerintah menyiapkan
skenario menghadapi kondisi terburuk jika
terjadi lonjakan COVID, terutama sarana
keseharan dan kapasitas rumah sakit.

“Oleh karena itu, pemerintah harus
mempersiapkan infrastruktur dan perangkat
dalam menghadapi skenario terburuk untuk
mengantisipasi lonjakan penularan COVID-
19 di Indonesia. Seperti penambahan jumlah

tempat tidur dan ICU khusus COVID-19, suplai
oksigen, dan sebagainya.

Lebih baik kita punya ketersediaan tempat
tidur dan suplai oksigen yang surplus dan
belum terpakai, ketimbang nanti kewalahan
ketika dibutuhkan karena lonjakan penularan,”
ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah
menjaga pintu masuk perbatasan serta
pengawasan mobilitas masyarakat jelang
Lebaran.

“Di samping itu, pemerintah juga harus terus
memperketat pintu-pintu masuk di perbatasan,
dan juga pengetatan disiplin protokol kesehatan
di tengah masyarakat. Serta harus konsisten
dalam penerapan kebijakan larangan mudik,”
ujar Charles.

“Data Kemenhub yang menyebut 27 juta or-
ang tetap berniat mudik meski sudah ada
larangan, bisa menjadi pegangan pemerintah
bagaimana seharusnya penegakan aturan
larangan mudik itu dilakukan,” lanjutnya. (detik)
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JAKARTA, BI - Berdasarkan penelitian,
berpuasa sekurang-kurangnya 12 jam sehari akan
berdampak positif bagi tubuh, mulai dari
menurunkan berat badan hingga berpotensi
meningkatkan kinerja otak.

Sebaliknya, konsumsi makanan cepat saji ali-
as fast food atau junk food ketika sahur dan ber-
buka dapat memberikan efek buruk meskipun Anda
berpuasa. Simak penjelasannya di bawah ini!

Dampak negatif makanan cepat saji untuk
buka puasa

Mengonsumsi fast food saat tubuh tidak
berpuasa pun bisa menimbulkan berbagai
masalah kesehatan, apalagi jika Anda langsung
berbuka dengan menyantap makanan rendah
nutrisi ini. Kira-kira apa saja dampak negatif
makanan cepat saji yang dikonsumsi saat buka
puasa?

1. Lemas, mengantuk, dan diabetes
Tubuh membutuhkan asupan gula untuk

menggantikan energi yang hilang setelah seharian
berpuasa. Makanan cepat saji tentu mengandung
banyak gula.

Namun, jangan senang dulu. Menyantap
makanan siap saji saat buka justru dapat membuat

Apa Dampak Makanan Cepat
Saji untuk Buka Puasa

Anda merasa lemas dan mengantuk.
Minuman pendamping dalam menu fast food

saja bisa mengandung 140 kalori dan 39 gram
gula, tanpa tambahan gizi lain. Sekalipun Anda
tidak minum, fast food biasanya didominasi oleh
kandungan karbohidrat.

Karbohidrat lalu dicerna oleh tubuh dan
menjadi glukosa (gula) dalam darah. Proses ini
akan menyebabkan kenaikan kadar gula darah
secara tiba-tiba yang kemudian meningkatkan
risiko diabetes.

2. Kenaikan berat badan
Selain tinggi karbohidrat, makanan cepat saji

juga tinggi kalori dan minim serat. Inilah yang
dapat memicu tubuh untuk menimbun banyak
lemak yang berpengaruh pada meningkatnya berat
badan.

Kenaikan berat badan ini pun bukan hal baik
karena lemak dari junk food umumnya termasuk
dalam kategori lemak trans. Jenis lemak ini dapat
meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan
menurunkan kadar kolesterol baik (HDL). Pada
jangka panjang, kondisi ini berpotensi menambah
risiko penyakit yang berkaitan dengan jantung.

3. Garam dapat menahan cairan tubuh

Fungsi sodium adalah untuk menyeim-
bangkan cairan tubuh, sehingga garam sering
digunakan untuk membantu seseorang yang
mengalami dehidrasi demi mencegah kekurangan
cairan. Kadar garam yang tinggi dapat menye-
babkan cairan tertahan di pembuluh darah.
Akibatnya, jantung bekerja lebih keras untuk
memompa volume darah yang meningkat
sehingga memicu tekanan darah tinggi.

Asosiasi Jantung Amerika (AHA) mere-
komendasikan konsumsi garam maksimal 2.300
miligram per hari. Sedangkan satu porsi makanan
cepat saji biasanya mengandung 1.292 miligram
garam alias separuh dari batas konsumsi garam
maksimal per hari.

Efek jangka panjang mengonsumsi junk food
terhadap tubuh

Selain peningkatan risiko diabetes dan
penyakit jantung, junk food juga akan
memengaruhi sistem pencernaan, mulai dari
konstipasi hingga berkurangnya bakteri baik
dalam saluran cerna.

Belum lagi, sebuah studi yang dipublikasikan
dalam jurnal Appetite memperlihatkan bahwa or-
ang yang sering mengonsumsi makanan cepat
saji lebih rentan terkena penyakit Alzheimer dan
Parkinson. Hal tersebut dikarenakan tingginya
kandungan lemak jenuh dan karbohidrat
sederhana yang mudah diserap oleh tubuh, tanpa
diimbangi serat dan nutrisi lainnya.[sehatQ/bi]

kulit bayi baru lahir bisa bervariasi,
tergantung apakah bayi lahir
prematur, cukup bulan, atau lewat
waktu.

Tips Merawat Kulit Bayi Baru
Lahir

Kondisi kulit bayi di atas
bukanlah hal yang perlu dikha-
watirkan dan tidak perlu pena-
nganan khusus. Namun, meng-
ingat kulit bayi baru lahir masih
sensitif dan rentan iritasi, Anda
harus menjaga dan merawat kulit-
nya dengan cara yang tepat.

Berikut adalah tips untuk
merawat kulit bayi baru lahir agar terhindar dari
beragam masalah kulit:

Jangan memandikan bayi terlalu sering.
Sering mandi dapat membuat kulitnya kering
sehingga lebih mudah iritasi dan terkena
infeksi.

Bersihkan permukaan kulit bayi dengan
waslap yang halus. Gosok kulitnya secara
lembut.

Gunakan sabun atau sampo khusus bayi.
Oleskan losion pada kulit bayi setelah ia

mandi untuk menjaga kelembapan kulitnya.
Hindari menaburkan bedak di tubuh bayi

baru lahir dan jauhkan ia dari paparan sinar
matahari langsung.

Selain menerapkan cara-cara di atas, hal
lain yang tidak kalah penting dalam merawat
kulit bayi baru lahir adalah memilih produk
perawatan kulit, seperti sabun, sampo, atau
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Memahami Kondisi Kulit Bayi Baru Lahir
Jakarta, BI - Daging merupakan salah satu

makanan yang berpotensi membawa penyakit
menular dan membahayakan kesehatan manusia.
Oleh karena itu, memastikan kualitas daging yang
dikonsumsi perlu menjadi perhatian khusus, agar
Anda dan keluarga bisa menikmati daging dengan
aman.

Agar tidak salah dalam membeli daging, ada
beberapa kriteria daging segar yang aman untuk
dikonsumsi, yaitu:

1. Warnanya tidak pucat atau kehitaman
Cara paling mudah untuk mengetahui kualitas

daging yang masih segar adalah dari warnanya.
Daging sapi, kambing, atau kerbau yang segar
berwarna merah, tidak pucat, tidak kotor, dengan
guratan lemak berwarna kuning. Daging kerbau
sedikit berbeda karena warnanya cenderung
merah tua.

Untuk daging ayam, bebek, atau unggas
lainnya, daging dan lemaknya perlu dipastikan
berwarna putih kekuningan dan lemaknya juga
merata di bawah kulit. Untuk daging babi, daging
harus berwarna merah jambu tua dan lemak yang
keras berwarna putih.

2. Teksturnya kenyal
Kriteria dalam memilih daging segar juga bisa

dilihat dari teksturnya. Semua daging segar, baik
daging sapi, kerbau, unggas, ikan, atau babi, harus
memiliki tekstur yang terasa kenyal dan tidak
berlendir.

Untuk mengenalinya, Anda bisa menekan
perlahan daging yang akan dibeli menggunakan
jari. Jika daging kembali ke posisi semula, berarti
daging tersebut masih baru dan segar. Sebaliknya,
daging yang sudah mulai busuk biasanya akan

5 Kriteria Daging yang
Aman untuk Dikonsumsi

Jakarta, BI - Begitu lahir, bayi
membutuhkan waktu untuk beradaptasi
dengan lingkungan barunya di luar
rahim. Dalam proses adaptasi ini, Anda
mungkin akan menemukan hal-hal unik
pada kondisi fisik bayi, misalnya
bentuk kepala yang tidak simetris atau
tekstur dan warna kulitnya yang bisa
berubah.

Kondisi Kulit Bayi Baru Lahir
Kondisi kulit bayi baru lahir

ditentukan oleh lamanya masa
kehamilan. Tidak semua keunikan kulit
bayi baru lahir merupakan hal yang
perlu dikhawatirkan. Beberapa di
antaranya memang normal terjadi dan
akan berubah seiring bertambahnya usia bayi.

Berikut ini adalah penjelasannya:
Bercak dan warna kulit bayi baru lahir
Saat bayi baru lahir, kulitnya bisa berwarna

merah tua atau keunguan. Ketika ia mulai
bernapas, warna kulitnya akan berubah menjadi
kemerahan atau merah cerah.

Dalam beberapa jam atau beberapa hari
pertama, tangan, kaki, dan bibir bayi juga
mungkin berwarna kebiruan. Ini terjadi karena
sirkulasi darahnya masih belum berkembang dan
umumnya tidak berbahaya jika tidak disertai
keluhan, seperti sesak napas atau terlihat lemas.

Bayi juga bisa lahir dengan bercak biru di
beberapa bagian tubuhnya. Bercak ini disebut
bercak Mongol atau congenital dermal
melanocytosis. Selain itu, bisa ada ruam
kemerahan pada dada, punggung, wajah, lengan,
dan kakinya. Kondisi ini disebut erythema
toxicum dan akan hilang sendiri dalam waktu 1
minggu.

Beberapa bayi juga lahir dengan kulit yang
kuning atau disebut bayi kuning. Hal ini terjadi
lantaran organ hatinya belum cukup matang
untuk memroses dan membuang bilirubin ke
saluran cerna dengan baik. Warna kuning ini
biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam
waktu 2"3 minggu.

Tekstur kulit bayi baru lahir
Kulit bayi baru lahir masih tipis dan sensitif

sehingga rentan mengalami iritasi. Banyak juga
bayi baru lahir yang mengalami biang keringat
atau milia di hidung, pipi, bawah mata, atau dagu.

Sebagian bayi baru lahir bahkan bisa
memiliki jerawat di area wajah yang disebut acne
neonatorum. Namun, kondisi tersebut umumnya
akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

Kulit bayi baru lahir akan mengelupas di
minggu-minggu awal. Pengelupasan ini terjadi
untuk meluruhkan vernix, yaitu lapisan tebal yang
menyelubungi kulit bayi selama dalam
kandungan. Jumlah dan lamanya pengelupasan >> BERSAMBUNG KE HLM 24
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JAKARTA, BI - Puasa ternyata terbukti mem-
berikan manfaat bagi menjalaninya, termasuk
Puasa Ramadan. Dengan puasa, kita mendapatkan
pahala dari ibadah yang telah kita lakukan dan
berpotensi bebas dari api neraka.

Selain itu, puasa memberikan manfat bagi ke-
sehatan tubuh. Puasa menurunkan kadar koles-
terol dan gula dari tubuh sehingga mencegah obe-
sitas dan penyakit kronis seperti jantung, diabe-
tes, dan kanker.

Puasa memberi jeda bagi organ pencernaan
untuk beristirahat sehingga bisa melakukan

Manfaat Puasa Bagi Kesehatan Mental
regenerasi sel.

Selain kesehatan fisik,
puasa ternyata memberi
manfaat bagi kesehatan men-
tal. Ini manfaat puasa bagi
rohani dan mental kita.

- Mengurangi migrain atau
sakit kepala sebelah

Banyak masalah memicu
sakit kepala atau migraine.
Hal ini karena stres men-
dorong kerja hormone kortisol
sehingga menganggu kerja
otak dan saraf.

Beberapa penelitian me-
nunjukkan puasa malah me-
ningkatkan hormone serotonin.
Hormon ini ada di dalam otak
yang mampu membuat kita
lebih mudah tertawa, bahagia,
santai, dan mampu mencegah
sakit kepala karena stres.

- Mencegah depresi
Manfaat puasa dapat mencegah depresi.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa puasa
mengurangi gejala depresi dan kecemasan
setelah dilakukan beberapa hari berturut-
turut.

Penyebabnya karena puasa melepaskan
endorfin lebih banyak di otak sehingga menjadi
lebih tenang dan mudah gembira. Apalagi saat
puasa di bulan Ramadan, gabungan antara iman
dan puasa dapat mengurangi depresi atau
kecemasan.

- Mengurangi rasa takut dan agresif
Puasa juga mengurangi agresifitas dan rasa

takut kita. Rasa agresif membuat kita lekas
marah dan terobsesi tujuan tanpa memper-
hatikan kemampuan.

Agresivitas dan takut muncul ketika otak kita
merasa terancam. Dengan puasa, perasaan kita
lebih tenang sehingga mengurangi ketakutan dan
kemarahan yang dirasakan.

- Meningkatkan kualitas tidur
Penelitian menunjukan puasa dapat membuat

tidur jauh lebih nyenyak tanpa tiba-tiba terbangun.
Setelah seminggu puasa, kualitas tidur akan

meningkat. Kualitas tidur yang
baik akan menyebabkan
suasana hati yang lebih baik
pula.

- Membawa perubahan
positif pada otak

Di bulan Ramadan, umat Is-
lam berusaha lebih men-
dekatkan diri pada Allah SWT.

Doa dan ibadah yang
dilakukan setiap hari mem-
pengaruhi perubahan positif
dalam otak.

Penyebabnya kita lebih
ikhlas dan pasrah meghadapi
cobaan. Sikap pasrah dan
ikhlas saat beribadah ini
merangsang korteks prefrontal
otak. Bagian ini menentukan
kepribadian ekspresif, meng-
ambil keputusan dan fungsi

kognitif.[dream/bi]
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JAKARTA, BI -  Selina Sanders, seorang
desainer berbasis di California, Amerika Serikat,
memanfaatkan serbet bekas untuk dijadikan produk
yang berkelanjutan yakni baju atasan. Lini busana
daur ulang milik Sanders dimulai ketika ia
menemukan tagar dari seorang influencer, Beth
Jones, yang mendorong orang-orang berdandan
hanya untuk diri mereka sendiri.

Melalui tagar #alwaysplaydressup, Sanders
melihat sekelompok orang yang tidak hanya
mengunggah busana menawan, tapi juga
menciptakan sesuatu untuk mereka sendiri.
Terinspirasi, ia pun membuat kemeja pertamanya
dari serbet bekas.

“Saya punya seikat serbet bermotif bunga, jadi
saya mengambil satu dengan motif bunga indah di
atasnya, dan memasangkannya dengan selimut vin-

Kreatif, Ciptakan Baju Cantik dari Serbet Bekas
tage dari tahun 90-an,” kata Sanders, kepada Vogue.
Setelah Jones mengunggah ulang kreasi Sanders,
tak sedikit orang langsung jatuh hati pada karyanya.

Setahun kemudian, sang desainer
mengkhususkan diri mengubah serbet, selimut, dan
taplak meja jadi atasan beraksen balloon sleeve,
kemeja berkancing, dan gaun bergaya vintage.
Karya-karyanya pun laris manis, bahkan sempat
dibeli secara cepat oleh salah satu dari 43 ribu
pengikut Instagram-nya.

Perempuan kelahiran Laoag, Filiphina ini
sebenarnya tidak asing lagi dengan membuat
sesuatu dari bahan bekas. Ibunya merupakan
seorang desainer ternama di era 1970-an. Semasa
kecilnya, ia dan ibunya selalu membuat sesuatu dari
kain yang tidak biasa. “Ketika kakek nenek saya
kembali ke rumah, sering kali semua tirai dan seprai

mereka hilang,” ucapnya.
Sanders juga telah bekerja di industri fashion

selama 15 tahun, termasuk di St. John, BCBG, dan
Target. Selama itu, Sanders menyadari sisi gelap
dari industri fast fashion yang merusak lingkungan.

“Inilah mengapa saya hanya menggunakan
bahan bekas dan bahan vintage untuk membuat
pakaian,” kata Sanders.

Semua produk yang dibuat Sanders hanya
tersedia satu potong untuk satu model. Dengan
estetika unik dan bahan nonkonvensional, kreasinya
tentu layak mendapat tempat di lemari pakaian
fashionista.

Untuk sesuatu yang benar-benar unik, klien juga
dapat mengiriminya tekstil bekas milik mereka, dan
ia akan menggabungkannya dengan stok kain vin-
tage miliknya.[fimelia]

Mengenal  Skin Barrier Nikita Willy

Jakarta, BI - Lewat fitur Instagram Stories,
Aktris Nikita Willy membagikan cerita kondisi
kulit mukanya yang sempat bermasalah hingga
dia menagisinya sepanjang waktu. beberapa
cara sudah dialakukan, membersihkan muka
hingga memakai ramuan kosmetik alami
sendiri.

Alih-alih sembuh dari jerawat, kondisi
kulitnya justru semakin memburuk, hingga
membuat perempuan usia 26 tahun itu
menangis sepanjang malam karena kehilangan
kepercayaan dirinya. Merasa frustrasi,
akhirnya Nikita memutuskan untuk konsultasi
ke dokter. “Dokter bilang skin barrier aku rusak
dan aku over exfoliation.” tulis Nikita.

Lantas apa itu skin barrier?
Skin barrier adalah lapisan terluar pada

kulit yang menjaga kulit dari kerusakan. Tanpa-
nya, semua jenis racun dan patogen lingkungan
yang berbahaya dapat menembus kulit kamu
dan menyebabkan kerusakan pada tubuhmu.

Beberapa kondisi yang dapat meme-
ngaruhi pelindung kulitmu meliputi lingkungan
yang terlalu lembab atau terlalu kering, polutan,
terlalu banyak paparan sinar matahari, paparan
bahan kimia keras, hingga eksfoliasi atau
pengelupasan berlebihan.

“Eksfoliasi berlebihan dapat menyebabkan
retakan kecil pada lapisan teratas kulit yang
membuat hilangnya kelembapan alami kulit.
Sehingga kulitmu akan mudah mengalami
iritasi.” ujar ahli dermatologi, Joshua Zeichner.

Ketika pelindung kulitmu tidak berfungsi
dengan baik, kamu mungkin lebih rentan untuk
mengembangkan gejala dan kondisi kulit seperti
kulit kering, rasa gatal, bercak kasar, jerawat,
infeksi kulit, hingga peradangan jerawat.

Cara memperbaiki skin barrier yang
rusak?

1. Sederhanakan perawa-
tan kulitmu

Samantha mengatakan
rutinitas yang terlalu rumit
hanya akan menimbulkan
masalah. Karena itu, seder-
hanakan perawatan kulitmu.
“ Singkirkan produk yang me-
ngandung astringen, seperti
alkohol dan witch hazel. Dan
hindari pembersih berbusa,
yang bisa menghilangkan
pelembab alami kulitmu,”

katanya, dilansir Get The Gloss.
2. Hentikan penggunaan scrub
Menggunakan scrub dan sikat pembersih

yang terlalu keras bisa memperburuk kondisi
pelindung kulitmu. Sebagai gantinya guna-
kanlah eksfoliasi kimiawi dengan kandungan
asam glikolat.

“Mereka aman untuk kulit sensitif karena
mengandung pelembab.” tutur ahli dermatologi
Elena Duque.

Selain itu, hindari pula melakukan eksfo-
liasi secara berlebihan. Elena menyarankan
eksfoliasi hanya dalam satu atau dua kali
seminggu.

3. Gunakan bahan-bahan yang tepat
Membaca label produk Anda adalah suatu

keharusan. Menurut Samantha, skin care
dengan kandungan Niacinamide dan Ceramide
bagus untuk dicoba. “Mereka bisa
meningkatkan fungsi penghalang lipid,” tutur
dia.

4. Perthatikan pH kulitmu
Peneliti merekomendasikan pem-

bersihan dengan produk yang mendekati pH
alami kulit. Menjaga pH kulit kamu pada
tingkat yang sehat dapat membantu
melindungi kamu dari kondisi kulit seperti
dermatitis, ichthyosis, jerawat, dan infeksi
Candida albicans .

5. Gunakan minyak nabati
Sebuah penelit ian tahun 2018

menunjukkan bahwa minyak nabati tertentu
dapat mmemperbaiki pelindung kulit dan juga
mencegah pelindung kulit kehilangan
kelembapan. Banyak dari minyak ini memiliki
efek antibakteri, anti-inflamasi, dan antioksidan
juga.

Beberapa minyak nabati yang paling efektif
untuk digunakan pada kulitmu meliputi minyak
jojoba, minyak kelapa, minyak almond, minyak
rosehip, minyak argan, minyak bunga

matahari, hingga minyak kedelai.
6. Hindari stres
Membangun kembali penghalang kulit tidak

sesederhana menggunakan perawatan kulit
yang tepat. Kamu juga harus menjaga
kesehatan mental agar tidak stres. Menurut
penelitian, stres terbukti dapat memperlambat
proses penyembuhan kulit, termasuk pemu-
lihan pelindung kulit.

 7. Konsumsi makanan yang sehat
Kamu adalah apa yang kamu makan,

semakin sehat makanan yang kamu konsumsi

maka semakin baik pula kulitmu.  “Makan
makanan kaya omega seperti ikan, ketika
kamu makan dengan baik, omega tersebut
akhirnya naik ke permukaan kulit. “ tutur
Samantha.

8. Kenakan tabir surya
.Salah satu cara termudah untuk

melindungi pelindung kulit kamu adalah dengan
memakai menggunakan tabir surya setiap hari.
Sebab tabir surya akan melindungi kulitmu dari
sinar matahari sebagai penyebab eksternal
kerusakan pelingdung kulit.[*]
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Hari Kebersihan Tangan
dengan Tata Krama

HONG KONG, BI – Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan
menyerukan kepada masyarakat untuk
memperhatikan kebersihan dan menutupi batuk
dan bersin, kemudian melakukan kebersihan
tangan, menekankan bahwa tata krama batuk
yang baik dan menjaga kebersihan tangan
sangat membantu dalam mencegah penyakit
menular.

 Slogan Hand Hygiene Day tahun ini yang
jatuh pada  5 mei kemarin adalah “Tutupi batuk
dan bersin lalu bersihkan tangan”, yang
sederhana dan mudah dipahami. Mulai dari
usia dini, anak kecil dapat diajari tata cara
batuk yang benar, sementara orang dewasa
dan orang tua dapat menjadi panutan yang
baik.

Juru bicara CHP berkata,
“Seseorang dapat menutupi
batuk atau bersin dengan
masker, tisu, blus atau lengan
atas. Kebersihan tangan yang
baik adalah langkah utama
yang terbukti efektif dalam
mencegah penyakit menular,
termasuk COVID-19. Hong
Kong masih berjuang melawan
COVID-19. Setiap orang
memiliki peran untuk
dimainkan untuk melewati
masa sulit ini. “

 Juru bicara tersebut menambahkan,
“Anggota masyarakat disarankan untuk
membersihkan tangan dengan sabun cair dan
air ketika terlihat kotor atau kemungkinan
terkontaminasi darah dan cairan tubuh.

Teknik kebersihan tangan yang benar harus
mengikuti tujuh langkah pembersihan tangan
CHP untuk mencuci atau menggosok tangan.
selama 20 detik. Ketujuh langkah tersebut
adalah mencuci telapak tangan, punggung
tangan, selaput jari, punggung jari, ibu jari,
ujung jari, dan pergelangan tangan.

Jika tangan tidak terlihat kotor, dapat
dibersihkan dengan pembersih tangan
berbahan dasar alkohol 70-80 persen atau hand
sanitizer. [chp/bi]

HONG KONG, BI – Tanggapan negatif tentang
wajibnya Pekerja Migran untuk mengikuti vaksin
membuat Carrie Lam berkomentar, melalui siaran
media [4/5] mengatakan bahwa semua tindakan
anti-epidemi didasarkan
pada perlindungan kese-
hatan masyarakat dan
sains, tidak ada kaitan-
nya dengan diskriminasi
apa pun.

Pemimpin Hong Kong
tersebut mengatakan
lebih dari 370.000 pekerja
rumah tangga (PRT)
migran harus menjalani
pengujian massal sebe-
lum 9 Mei supaya penu-
laran covid 19 bisa diken-
dalikan, apalagi kota  te-
ngah ketakutan dengan adanya “mutan”, mengingat
sifat para pekerja PRT migran yang berhubungan
dengan anak-anak dan orang tua.

“Apalagi teman-teman PRT migran kita
memang punya kebiasaan berkumpul di akhir
pekan,” kata Lam.

Dalam pidatonya Lam juga mengatakan bahwa
dia telah meminta Biro Tenaga Kerja dan Kese-
jahteraan untuk meninjau rencananya “menam-
bahkan” vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu
syarat wajib pengeluarkan visa kerja bagi PRT
migran.

Lam menambahkan jika Biro Tenaga Kerja
harus berkonsultasi dengan konsulat negara-
negara asal PRT migran yang bekerja di Hong
Kong agar mendapatkan wawsan dan keputusan
yang baik. [bi]

Vaksinasi Akan Menjadi
Syarat Ajukan Visa

HONG KONG, BI - Departemen Kesehatan
(DH) telah memberlakukan sistem farma-
kovigilans untuk imunisasi COVID-19, terma-
suk menerima laporan Adverse Events After
Immunization (AEFIs)

Terkait dengan vaksin COVID-19 yang
digunakan di Hong Kong dari para profesional
perawatan kesehatan dan industri farmasi,
juga pembenbentukan Komite Ahli untuk
Penilaian Kejadian Klinis Pasca Imunisasi
COVID-19.

Fungsi Komite Ahli disini untuk memberi-
kan penilaian independen tentang potensi
hubungan sebab akibat antara KIPI dan vaksi-
nasi COVID-19. Jadi, tujuan utama dari sistem
farmakovigilans adalah untuk mendeteksi
sinyal potensial dari kemungkinan efek
samping dari vaksin.

 Menurut Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), KIPI adalah kejadian medis setelah
imunisasi dan tidak selalu memiliki hubungan
kausal dengan penggunaan vaksin.

Komite Ahli melakukan penilaian kausa-
litas berdasarkan algoritma WHO untuk dugaan
kejadian buruk yang serius.

 Pada 2 Mei 2021, total 11.785 orang ter-
infeksi COVID-19, dan 210 meninggal karena
penyakit tersebut di Hong Kong.

Secara terpisah, ada sekitar 1.491.900
dosis vaksin COVID-19 yang diberikan dan

HK Bentuk Tim Ahli, Selidiki
Kasus Pasca Vaksinasi

total 2.402 laporan KIPI (0,16 persen dari semua
dosis yang diberikan) dilaporkan.

Sebanyak 16 laporan kematian (0,001
persen dari semua dosis yang diberikan) dengan
riwayat vaksinasi dalam 14 hari diterima dalam
periode yang sama. Komite Ahli telah menyim-
pulkan bahwa empat kasus tidak memiliki
hubungan kausal dengan vaksinasi COVID-19,
dan sisanya dianggap tidak terkait dengan

vaksinasi COVID-19.
 Mulai 6 mei 2021, pukul 16.00 Departemen

Kesehatan [DH] telah menerima satu kasus
kematian yang dilaporkan sebagai dugaan
kejadian buruk serius dengan riwayat vaksinasi
COVID-19.

DH akan meneruskan kasus berdasarkan
mekanisme yang telah ditetapkan kepada Komite
Ahli untuk melakukan penilaian.[chp/bi]

Carrie Lam
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Jika tangan tidak terlihat kotor, dapat
dibersihkan dengan pembersih tangan
berbahan dasar alkohol 70-80 persen atau hand
sanitizer. [chp/bi]

HONG KONG, BI – Tanggapan negatif tentang
wajibnya Pekerja Migran untuk mengikuti vaksin
membuat Carrie Lam berkomentar, melalui siaran
media [4/5] mengatakan bahwa semua tindakan
anti-epidemi didasarkan
pada perlindungan kese-
hatan masyarakat dan
sains, tidak ada kaitan-
nya dengan diskriminasi
apa pun.

Pemimpin Hong Kong
tersebut mengatakan
lebih dari 370.000 pekerja
rumah tangga (PRT)
migran harus menjalani
pengujian massal sebe-
lum 9 Mei supaya penu-
laran covid 19 bisa diken-
dalikan, apalagi kota  te-
ngah ketakutan dengan adanya “mutan”, mengingat
sifat para pekerja PRT migran yang berhubungan
dengan anak-anak dan orang tua.

“Apalagi teman-teman PRT migran kita
memang punya kebiasaan berkumpul di akhir
pekan,” kata Lam.

Dalam pidatonya Lam juga mengatakan bahwa
dia telah meminta Biro Tenaga Kerja dan Kese-
jahteraan untuk meninjau rencananya “menam-
bahkan” vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu
syarat wajib pengeluarkan visa kerja bagi PRT
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Lam menambahkan jika Biro Tenaga Kerja
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negara asal PRT migran yang bekerja di Hong
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yang baik. [bi]
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perawatan kesehatan dan industri farmasi,
juga pembenbentukan Komite Ahli untuk
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Fungsi Komite Ahli disini untuk memberi-
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total 2.402 laporan KIPI (0,16 persen dari semua
dosis yang diberikan) dilaporkan.
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persen dari semua dosis yang diberikan) dengan
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hubungan kausal dengan vaksinasi COVID-19,
dan sisanya dianggap tidak terkait dengan

vaksinasi COVID-19.
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kematian yang dilaporkan sebagai dugaan
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Ahli untuk melakukan penilaian.[chp/bi]

Carrie Lam
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HONG KONG, BI - Departemen Kese
hatan (DH) mengimbau masyarakat untuk
tidak membeli atau mengonsumsi produk
pelangsing tanpa label yang mungkin
mengandung bahan - bahan obat yang
tidak terkontrol dengan pengujian
kesehatan terlebih dahulu.

Penyelidik telah menemukan sese-
orang yang menawarkan obat pelangsing
melalui platform media sosial, dan obat
tersebut tanpa label dan mengklaim obat
tersebut sebagai “Pil pembakar lemak”.

Sampel produk diperoleh untuk
analisis dan hasil Laboratorium Peme-
rintah menegaskan bahwa sampel
tersebut mengandung sibutramine,
racun.

Sibutramine pernah digunakan
sebagai penekan nafsu makan. Sejak
November 2010, produk yang mengan-
dung sibutramine telah dilarang di Hong
Kong karena peningkatan risiko kardio-
vaskular.

Menurut Undang-undang, semua
produk farmasi harus terdaftar di Badan
Farmasi dan Racun Hong Kong sebelum
dapat akhirnya dijual di pasar.

Penjualan ilegal atau kepemilikan
produk farmasi yang tidak terdaftar atau
racun adalah tindak pidana. Hukuman
maksimum untuk setiap pelanggaran
adalah denda $ 100.000 dan penjara dua
tahun.

Juru bicara DH sangat mengimbau
masyarakat untuk tidak membeli produk
yang tidak diketahui komposisinya atau
diragukan, atau mengonsumsi produk
dari sumber yang tidak diketahui.

Masyarakat yang telah membeli
produk di atas harus segera berhenti
mengonsumsinya. Mereka harus ber-
konsultasi dengan profesional perawatan
kesehatan untuk mendapatkan nasihat,
terutama bagi mereka yang saat  merasa
tidak enak badan setelah konsumsi.

Masyarakat harus berkonsultasi
dengan profesional perawatan kesehatan
sebelum menggunakan obat apa pun
untuk pengendalian berat badan agar
tidak fatal.

JIka memiliki obat ilegal terkait
diatas, dimohon masyarakat dapat
mengirimkan produknya ke Kantor Obat
DH di Room 1801, Wu Chung House,
213 Queen’s Road East, Wan Chai,
selama jam kerja untuk dimusnahkan.
[bi/chp}

HONG KONG, BI -  Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan
hari ini (5 Mei) mengatakan bahwa mereka
sedang menindaklanjuti kasus lokal yang
melibatkan strain mutan N501Y yang
bertujuan untuk mengidentifikasi
kemungkinan sumber infeksi dari kasus
tersebut.

Dengan investigasi pelacakan kontak
yang ekstensif oleh Kantor Pelacakan
Kontak, pusat tersebut telah
mengkonfirmasi rincian lebih lanjut dari
rencana perjalanan kasus 11643 dan 11672.

Investigasi epidemiologi CHP
mengungkapkan bahwa kasus 11643 dan
11672 menghadiri pertemuan keluarga
dengan kerabat dari kasus 11672 pada 13
April di Fung Hing House of Hing Wah (II)
Estate di Chai Wan. Selanjutnya, tiga dari
peserta pertemuan itu mengadakan
pertemuan lagi di rumah mereka di 37 Fuk
Wing Street di Sham Shui Po, dengan kasus
11773, 11793 dan 11797 pada tanggal 18
April.

 Sesuai dengan informasi terbaru, CHP
langsung mengatur peserta dari kedua
pertemuan tersebut untuk menjalani
karantina wajib. Pemberitahuan Pengujian
Wajib (CTN) akan dikeluarkan untuk
meminta orang-orang yang tinggal di 37 Fuk
Wing Street di Sham Shui Po dari 15 April
hingga 5 Mei untuk menjalani tes wajib
sebelum 7 Mei.

Sebuah CTN tentang Fung Hing House
of Hing Wah (II) di Chai Wan dikeluarkan
pada 3 Mei karena hasil uji sampel limbah.
Orang-orang yang telah tinggal di gedung
itu dari 20 April hingga 3 Mei harus menjalani
pengujian pada 6 Mei menurut CTN.

 CTN juga akan dikeluarkan berkenaan
dengan tempat kerja dua peserta pertemuan
di atas (Urban Bakery Works di Shop 322,
3 / F, Landmark Atrium dan Oliver’s the Deli-
catessen di Shop 201-2, 2 / F, Landmark
Prince’s). Orang-orang yang telah hadir di
dua tempat itu dari 15 April hingga 5 Mei
harus menjalani tes sebelum 7 Mei.

 Berdasarkan investigasi epidemiologi
terbaru, CHP telah memperbarui klasifikasi
kasus 11773 dan 11793 dari kasus lokal
menjadi kasus yang terkait secara
epidemiologis dengan kasus lokal.
Investigasi epidemiologi CHP pada kasus
yang dikonfirmasi sedang berlangsung dan
kontak dekat yang teridentifikasi akan
ditempatkan di bawah karantina wajib.

Kasus Lokal Strain Mutan
N501Y di Chai Wan
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yang sudah tak berdaya. Mereka menemukan
sebuah bondet serta sebilah clurit di sekitar
tubuhnya. Tersangka langsung dilarikan ke RS
Bhayangkara Porong dan meninggal dalam
perjalanan.

Untuk diketahui, Ardianto bersama Husalim
Andik (25), warga Desa Plososari, Kecamatan
Grati melakukan aksi kekerasan pada M
Ramadhani (19), warga Desa Kalipang,
Kecamatan Grati. Korban dikepruk bondet dan
meninggal dalam perawatan di rumah sakit pada
Senin (19/4) siang.

Setelah melakukan aksi kekerasan, kedua

pelaku kabur. Ardianto melarikan diri dan
bersembunyi, sementara Husalim Andik ditangkap
di RSUD dr M Saleh Probolinggo saat mengobati

 Sementara itu, CHP mengingatkan
mereka yang telah mengunjungi tempat-
tempat tertentu di bawah Peraturan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Tes Wajib untuk Orang Tertentu) untuk
menerima pengujian asam nukleat
COVID-19 sesuai dengan
pemberitahuan pengujian wajib.

Peraturan tersebut juga mewajibkan
semua anggota rumah tangga dari kontak
dekat dari kasus yang dikonfirmasi untuk
menjalani tes asam nukleat COVID-19
dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan pemberitahuan pengujian wajib

yang diterbitkan dalam Lembaran Negara.
CHP mengatakan bahwa mengingat ancaman yang

ditimbulkan oleh strain mutan, sangat penting bagi orang
untuk divaksinasi. Karena Pemerintah telah meluncurkan
Program Vaksinasi COVID-19, CHP mengimbau
masyarakat untuk divaksinasi sedini mungkin sebagai
upaya perlindungan diri. [bi/chp]

tangannya yang terluka parah karena
terkena ledakan bondet.

Kapolres Arman menegaskan, aksi
kekerasan itu bermotif kriminal. Kedua
pelaku ingin menguasai motor korban.
Bukan karena masalah sepele ditawari
makan sebagaimana pengakuan awal
Husalim Andik.

“Itu sebenarnya ingin menguasai mo-
tor korban. Hanya saja mereka panik
karena salah satu pelaku tangannya luka
kena bondet, akhirnya kabur. Ardianto ini
otaknya,” lanjut Arman.

Sebelum aksi kekerasan itu, Andik dan
Ardianto juga melakukan aksi pencurian motor di
dua lokasi. Yakni di Pandaan dan Sidoarjo. (detik)
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JAKARTA, BI  - Menyusul
kebijakan pemerintah yang meniadakan
mudik di tahun ini, Menkominfo (Menteri
Komunikasi dan Informatika), Johnny
G. Plate, pun mencanangkan agar
masyarakat melakukan Lebaran digital.

Dengan Lebaran digital ini,
Menkominfo mengajak masyarakat
untuk Lebaran atau silaturahmi virtual
dengan memanfaatkan aplikasi yang
sudah tersedia. Jadi, masyarakat tidak
mudik atau melakukan silaturahmi fisik
ke kampung halaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut,
Johnny menyatakan Kementerian
Komunikasi dan Informatikan akan

Menkominfo Pastikan Kualitas Jaringan Saat Lebaran
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memastikan jaringan telekomunikasi
berkualitas dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat di berbagai wilayah.

“Hal ini penting, demi kelancaran proses
lebaran digital yang menjadi pilihan
perayaan hari raya tahun ini,” tuturnya saat
Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9
(FMB 9), Rabu (5/5).

Kemkominfo, menurut Johnny, dengan
menggandeng sejumlah operator layanan
telekomunikasi seluler akan menyediakan
trafik sangat besar untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang melakukan
Lebaran digital. “Lebaran sebaiknya dengan
memanfaatkan teknologi, kami menyiapkan
bandwith yang cukup besar untuk menjaga

agar komunikasi tetap dilakukan secara
berkualitas,” ujarnya melanjutkan.

Namun tidak hanya mendukung teleko-
munikasi selama Lebaran, sarana dan
infrastruktur yang disiapkan itu juga diharapkan
bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin
berbelanja online.

Lebih lanjut Johnny juga mengatakan
peniadaan mudik merupakan upaya tegas dan
tepat pemerintah untuk memastikan Indonesia
segera beranjak dari pandemi.

Johnny juga berharap masyarakat yang
menjalakan ibadah puasa dan akan menyambut
Hari Raya Idul Fitri dengan tidak mudik akan
membawa berkah bagi Indonesia dalam
menyelesaikan pandemi Covid-19. (Dam/Ysl)

JAKARTA, BI -  Pengguna YouTube kini telah
bisa mengubah nama channel mereka tanpa
memengaruhi nama akun Google-nya.

Sebelumnya, pengguna dapat mengubah nama
channel YouTube sekaligus mengubah informasi
akun Google yang tertaut, termasuk nama akun
Google hingga profile image.

Dengan fitur baru ini, nama channel YouTube
pengguna dapat berbeda dengan nama akun
Google yang disandingkan.

Ini artinya, akan lebih privasi karena tidak
menampilkan nama asli akun Google pengguna.

Dikutip dari Lifehacker, Selasa (27/4), ini
langkah yang perlu dilakukan untuk mengubah
nama channel YouTube.

Langkah ini bisa dilakukan melalui versi desk-
top ataupun mobile di Android dan iOS.

Versi Desktop
Pada versi desktop, kamu perlu membuka

YouTube studio melalui browser. Kemudian, klik
‘Customization’ yang ada di pilihan menu.

Buka ‘Branding’ dan klik ‘Change’ yang ada di
samping foto profil pengguna. Selanjutnya, buka
‘Basic Info’ dan klik pada ikon pensil di samping
nama channel.

Setelah mengubahnya, kamu cukup klik ‘Pub-
lish’ dan nama channel kamu akan berubah.

Versi Mobile
Pada versi mobile di Android dan iOS, kamu

perlu membuka aplikasi YouTube. Kemudian, klik
pada gambar profil pengguna di sisi kanan atas
untuk membuka informasi.

Lalu, klik ‘Your Channel’. Selanjutnya, klik ‘Edit
Channel’. Akan muncul beberapa hal yang bisa
kamu ubah. Masukkan nama baru channel kamu
pada kolom yang tersedia.

Pengguna juga bisa sekaligus menambahkan
deskripsi mengenai channel tersebut. Selanjutnya,
kamu bisa simpan perubahan yang telah dilakukan.

Ganti Channel
YouTube Tanpa

Ganti Akun Google

Aturan Perubahan
Sebagai informasi, ada beberapa catatan yang

perlu diperhatikan dalam pengubahan nama chan-
nel YouTube tersebut.

Pertama, mengubah nama channel yang telah
diverifikasi akan menghapus status tersebut.
Jadi, pengguna yang telah terverifikasi perlu

melakukan permohonan verifikasi ulang setelah
perubahan.

Kedua, artis musik akan tetap dilengkapi
dengan ikon ‘not musik’ disamping nama channel
meski telah berubah.

Ketiga, mengubah nama channel tidak akan
merubah URL yang telah dikostumisasi.[lip.6]

JAKARTA, BI - Beberapa waktu ini,
banyak pengguna Facebook di Indonesia
yang diganggu dengan berbagai mention
konten porno berbuntut phishing.

Ketika tautan konten berbau pornografi
tersebut diklik, pengguna bisa jadi korban
phishing, di mana kredensial Facebook
mereka diambil alih oleh hacker.

Hal ini pun menjadi perhatian bagi
perusahaan keamanan Kaspersky. General
Manager untuk Asia Tenggara Kaspersky,
Yeo Siang Tiong, mengatakan, kejadian
pengguna mendapatkan tag dalam konten
pornografi bukan terjadi pertama kalinya.

Rekayasa sosial adalah teknik
manipulasi yang memanfaatkan psikologi
manusia.

Teknik ini dipakai pelaku kejahatan
siber untuk mengelabui seseorang/
pengguna yang tidak menaruh curiga,
modus tersebut dipakai pelaku untuk
kejahatan. Misalnya, mengekspos data,
menyebarkan malware, atau memberi
mereka akses menuju jaringan komputer.

Manipulasi Psikologi
Yeo mengatakan, penipuan yang

didasarkan pada manipulasi psikologis
dibangun berdasarkan cara orang berpikir
dan bertindak.

“Penyerang mungkin menggunakan
manipulasi emosional untuk meyakinkan
Anda agar mengambil tindakan irasional
atau berisiko yang tidak akan Anda
lakukan,” katanya.

Nah, menurut Yeo, ketakutan, kegem-
biraan, keingintahuan, kemarahan, rasa
bersalah, dan kesedihan adalah emosi
yang biasanya digunakan untuk
meyakinkan orang yang tidak waspada dan
tidak mengerti.

Yeo menyebut, di media sosial, keper-
cayaan merupakan hal yang penting di me-
dia sosial, juga penting dalam serangan
manipulasi psikologis.

Tips Hadapi Mention
Konten Porno di FB
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Informasi Yang Tidak Ingin
Dibagikan DI Medsos

JAKARTA, BI  – Tidak semua informasi
bisa dibagian ke media online. Hal ini pula yang
menjadi laporan terbaru yang dirilis
perusahaan keamanan siber Kaspersky yang
berjudul “Making Sense of Our Place in the
Digital Reputation Economy”.

Laporan ini mengungkapkan beberapa
jenis informasi pribadi yang dianggap kritis dan
penting bagi para pengguna media sosial di
Asia Tenggara, yang tidak ingin mereka
bagikan atau simpan secara online.

Informasi keuangan, seperti detail kartu
kredit atau debit, menempati urutan teratas
dengan mayoritas (76%) dari 861 responden
di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa
mereka ingin menjaga data keuangan dengan
baik dari internet.

Sudut pandang ini tertinggi di antara Baby
Boomers (85%), diikuti oleh Gen X (81%), dan
Millennials (75%). Gen Z, generasi termuda,
mencatat persentase terendah dengan hanya
68% memilih untuk tidak menyimpan
kredensial keuangan mereka secara online.

Di platform jejaring sosial, masyarakat Asia
Tenggara juga memilih untuk tidak membagikan
informasiidentitas pribadi mereka di media
sosial (69%), informasi tentang keluarga dekat
(64%), keberadaan mereka (geotag) (54%), dan
pekerjaan (47% ).

Selain itu, responden dari
Asia Tenggara hampir
dengan suara bulat
mengungkapkan
khawatir jika
data berhar-
ga ini akan
dilihat atau
dicuri oleh
para pelaku
kejahatan siber
(73%) dan orang
tidak dikenal secara

online (61%).
“Sebagian besar masyarakat kini juga

menyadari bahwa para pelaku kejahatan siber
dan orang asing seharusnya tidak pernah boleh
mendapatkan informasi penting tersebut.
Namun bagaimanapun, kesadaran online juga
harus dapat dibuktikan dengan tindakan,” ujar
Chris Connell, Managing Director untuk Asia
Pasifik Kaspersky(4/5).

 Sementara sebagian besar (71%)
responden di Asia Tenggara menggunakan kata
sandi untuk melindungi laptop atau ponsel
mereka, hanya 5 dari 10 (54%) yang memerik-
sa dan mengubah pengaturan privasi perang-
kat, aplikasi, atau layanan yang digunakan dan
hanya 4 dari 10 ( 47%) menghindari penggu-
naan perangkat lunak dan aplikasi ilegal atau
bajakan.

Survei yang sama, yang dilakukan pada
November 2020 lalu, juga mengungkap bahwa
hanya setengah (53%) responden dari wilayah
tersebut telah memasang perangkat lunak
keamanan internet di perangkat mereka.

Sebagai wilayah dengan pertumbuhan
tercepat di Asia Pasifik dalam hal adopsi
internet, Kaspersky melihat bahwa ini menjadi
awal dari perjalanan digital Asia Tenggara.

“Dapat dimaklumi bahwa beberapa orang
mungkin masih merasa takut dan tidak yakin

ketika mereka menggunakan
layanan seperti pembaya-

ran digital karena
relatif baru, dan ya,

tentu segala jenis
perubahan ada
risikonya. Inilah
mengapa sangat
penting untuk

m e w u j u d k a n
kesadaran dalam

bentuk tindakan,”
pungkasnya. (sst)
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BENGALURU, BI - Total infeksi
COVID-19 India melampaui 18 juta pada
Kamis (29/4), di tengah upaya negara itu
menghadapi gelombang kedua penyakit
mematikan tersebut.

India melaporkan 379.257 kasus
baru COVID-19 dan 3.645 kematian baru
pada Kamis, menurut data kementerian
kesehatan. Sejauh ini, itu adalah hari
paling mematikan bagi India sejak awal
pandemi.

Harapan terbaik India untuk
mengekang COVID-19 adalah dengan
memvaksinasi populasinya yang besar,
kata para ahli. Para Rabu (28/4), India
membuka pendaftaran untuk semua or-
ang yang berusia di atas 18 tahun untuk
diberikan suntikan vaksin mulai Sabtu
(1/5).

Namun India, yang merupakan salah
satu produsen vaksin terbesar di dunia,
tidak memiliki persediaan untuk
memenuhi syarat bagi sekitar 600 juta

Total Kasus COVID-19 di India Lampaui 18 juta
orang.

Banyak orang yang mencoba
mendaftar mengatakan mereka gagal,
kemudian mengeluh di media sosial
bahwa mereka tidak bisa mendapatkan
jatah atau mereka tidak bisa mendaftar
secara daring karena situs internet yang
berulang kali macet.

Sementara itu, pemerintah
mengatakan lebih dari 8 juta orang telah
mendaftar untuk vaksinasi, tetapi tidak
menjelaskan berapa banyak orang yang
mendapat jatah.

Sekitar 9 persen penduduk India telah
menerima satu dosis sejak kampanye
vaksinasi dimulai pada Januari, dengan
prioritas untuk petugas kesehatan dan
kemudian lansia.

Gelombang kedua infeksi telah
membanjiri rumah sakit dan krematorium,
dan mendorong respons yang semakin
mendesak dari sekutu India.

“Wabah COVID India adalah krisis

kemanusiaan,” kata Senator Demokrat Amerika
Serikat Elizabeth Warren di Twitter.

“Saya mengarahkan surat ke @moderna_tx,
@pfizer, dan @jnjnews untuk mengetahui langkah
apa yang mereka ambil untuk memperluas akses
global ke vaksin mereka untuk menyelamatkan
nyawa dan mencegah penyebaran varian ke seluruh
dunia,” ujar Warren.

Dua pesawat dari Rusia yang membawa 20
konsentrator oksigen, 75 ventilator, 150 monitor
samping tempat tidur, dan obat-obatan seberat 22
metrik ton, tiba di Ibu Kota Delhi pada Kamis (29/4).

AS mengirim pasokan senilai lebih dari 100 juta
dolar ke India, termasuk 1.000 tabung oksigen, 15
juta masker N95, dan 1 juta tes diagnostik cepat,
kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, Rabu.
Dikatakan bahwa persediaan tersebut akan mulai
tiba pada Kamis (29/4).

AS juga telah mengalihkan pesanannya sendiri
untuk pasokan manufaktur AstraZeneca ke India,
yang akan memungkinkannya membuat lebih dari
20 juta dosis vaksin COVID-19, menurut Gedung
Putih. (Reuters/antara)

Lapangan disiapkan untuk kremasi massal korban (COVID-19) di
New Delhi, India, (28/4/2021). Hingga Kamis (29/4/2021) jumlah kasus
kematian akibat COVID-19 di India mencapai 201.000 orang, dengan
jumlah kasus positif telah mencapai 18 juta orang. (ANTARA/
REUTERS).

Seorang pria berdiri di tengah
pembakaran para korban yang kehilangan
nyawa karena virus Corona Covid-19 di
tempat kremasi di New Delhi India pada 26
April 2021.

NEW DELHI - Rumah sakit di ibu kota
India, New Delhi terus mengirimkan ‘pesan
putus asa’ karena langkanya pasokan
oksigen darurat sepanjang malam pada
hari Minggu (2/5).

Para tenaga medis di rumah sakit itu
memperingatkan bahwa para pasien virus
corona (Covid-19) yang tengah dirawat,
sedang dalam kondisi bahaya.

Dikutip dari laman BBC, Senin (3/5/2021),
krisis ini telah dimulai sejak dua minggu lalu, namun
tidak menunjukkan tanda-tanda menurun.

Sedikitnya 12 pasien termasuk seorang dokter
yang bertugas, meninggal saat sebuah rumah sakit
terkemuka di negara itu kehabisan oksigen pada

hari Sabtu (1/5) lalu.
Sementara itu, di luar rumah sakit, keluarga

pasien yang tidak dapat menemukan tempat tidur,
berjuang untuk mendapatkan silinder oksigen
portabel.

Terkadang mereka berdiri dalam antrean hingga
12 jam.

Rumah Sakit India Nyerah karena
Banyak Pasien Meninggal

Beberapa rumah sakit besar di New Delhi
bahkan mengandalkan supply oksigen harian,
namun mereka tidak memiliki cukup oksigen yang
dapat disimpan sebagai cadangan jika terjadi
kondisi darurat.

Seorang dokter menggambarkan situasi saat
ini sebagai hal yang mengerikan.

“Setelah anda menggunakan tangki oksigen
utama anda, tidak ada tangki yang dapat digunakan
kembali, semua habis,” kata dokter tersebut.

Bahkan situasi lebih buruk lagi terjadi di
rumah sakit kecil yang tidak memiliki tangki
penyimpanan oksigen dan harus mengandalkan
silinder besar.

Perlu diketahui, krisis oksigen ini muncul saat
kasus Covid-19 di India terus meningkat.

New Delhi sendiri telah melaporkan lebih dari
20.000 kasus infeksi baru dan 407 kematian pada
hari Minggu (2/5) kemarin.

Sementara itu, India selama akhir pekan
kemarin mencatat jumlah kematian harian tertinggi
akibat Covid-19 sejak pandemi dimulai pada awal
2020.

Negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM)
Narendra Modi ini menjadi negara pertama yang
mendaftarkan lebih dari 400.000 kasus baru dalam
satu hari. (Tribunnews)

BENGALURU, BI - Total pengeluaran
global untuk vaksin COVID-19
diproyeksikan mencapai 157 miliar dolar
AS (sekitar Rp2.263,7 triliun) pada 2025,
menurut laporan perusahaan data
kesehatan Amerika Serikat IQVIA Hold-
ings Inc.

Proyeksi pengeluaran itu didorong oleh
program vaksinasi massal yang sedang
berlangsung dan suntikan penguat imun
yang diharapkan bisa dilakukan setiap dua
tahun,

Merujuk pada laporan yang dirilis
Kamis, pembelanjaan vaksin diperkirakan
akan menjadi yang tertinggi tahun ini pada
angka 54 miliar dolar AS (sekitar Rp778,7
triliun), dengan kampanye vaksinasi
besar-besaran yang sedang berlangsung
di seluruh dunia.

Kemudian, pengeluaran negara-
negara untuk vaksin COVID-19
diperkirakan menurun hingga menjadi 11
miliar dolar AS (sekira Rp158,6 triliun)
pada 2025, karena meningkatnya
persaingan dan volume vaksin, kata wakil
presiden senior IQVIA Murray Aitken.

“Sementara vaksin COVID-19 akan
menelan biaya 157 miliar dolar AS selama
lima tahun ke depan. Itu adalah harga yang
sangat kecil untuk dibayar dibandingkan
dengan hilangnya nyawa manusia akibat
pandemi,” ujar Aitken.

IQVIA, yang menyediakan data dan
analitis untuk industri perawatan
kesehatan, memperkirakan gelombang
pertama vaksinasi COVID-19 akan
mencapai sekitar 70 persen dari populasi
dunia pada akhir tahun 2022.
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Dunia Akan Habiskan
Rp2.263 Triliun untuk

Vaksin COVID-19
hingga 2025

tindak lanjut yang mendesak, dan junta harus
dikenakan sanksi jika ada penundaan,” bunyi
cuitan Marciel di Twitter.

Kekerasan terus terjadi
Hampir di seluruh wilayah Myanmar terjadi

pemberontakan, menentang agar militer segera
mundur. Salah satu kelompok pemberontak yang
paling menonjol, Persatuan Nasional Karen
(KNU), mengaku telah melindungi setidaknya
2.000 pembangkang anti-kudeta yang melarikan
diri dari pusat kerusuhan di perkotaan. Pada
Selasa (27/04) dini hari, tentara dari Brigade
Kelima KNU menyerang dan menghancurkan
pangkalan militer di negara bagian Karen timur
dekat sungai Salween - yang membatasi
sebagian perbatasan dengan Thailand.

Tak lama setelah terjadi serangan, junta Zaw
Min Tun berjanji “mengambil tindakan.” Militer
membalas dengan melancarkan serangan udara
ke utara pangkalan, menurut Sithichai
Jindaluang, Gubernur Thailand yang berbatasan
dengan provinsi Mae Hong Son.(AFP/detik)

Junta Myanmar Inginkan ‘Stabilitas’
Sebelum Hentikan Kekerasan

NAYPYITAW, BI - Pada Selasa (27/
04), Dewan Administrasi Negara Myan-
mar mengatakan akan memper-
timbangkan saran konstruktif yang
dibuat oleh para pemimpin ASEAN
ketika situasi negara sudah kembali
stabil. Masukan dari para pemimpin re-
gional akan dipertimbangkan secara
seksama jika ASEAN dapat mem-
fasilitasi implementasi peta jalan lima
langkah junta.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun
mengatakan kepada AFP bahwa
mereka puas dengan pembahasan
KTT ASEAN karena dapat menjelaskan situasi
yang sebenarnya kepada para pemimpin ASEAN.

Di sisi lain, mantan duta besar AS untuk

Myanmar, Scot Marciel, memperingatkan respons
militer terhadap KTT di Jakarta sudah
menunjukkan tanda-tanda kemunduran. “Harus ada



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

JJJJJENENENENENDELDELDELDELDELAAAAA EDISI 237 - MEI 2021 20

Meski ada imbauan agar tidak
mudik dan dilakukan pengetatan,
gelombang pergerakan orang dari
perkotaan ke berbagai daerah menjadi
pemandangan di hari-hari ini.

Di beberapa terminal bus
antarkota antarprovinsi (AKAP) di
Jakarta, terlihat ada peningkatan
jumlah penumpang dalam beberapa
hari terakhir. Pun demikian di bandara
dan di stasiun kereta untuk rute jarak
jauh.

Pergerakan orang dari Jakarta
dan sekitarnya ke daerah umumnya
mengarah ke dua mata angin, yakni
ke barat dan timur. Pergerakan dan
mobilitas itu dilakukan dengan
beragam moda transportasi.

Ke barat menuju Pelabuhan
Penyeberangan Merah di Cilegon
(Banten) dan ke timur melalui tol
maupun jalan arteri menuju Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta
serta Jawa Timur.

Denyut pergerakan itu juga terlihat dari
meningkatnya arus kendaraan roda dua di arteri
Kalimalang (Jakarta Timur) hingga Bekasi (Jawa
Barat). Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepeda
motor masih menjadi salah satu moda transportasi
andalan bagi sebagian warga untuk mudik.

Arus pergerakan orang ke arah barat Jakarta
tak kalah ramainya. Mereka hendak menuju
beberapa kota di Pulau Sumatera untuk berlebaran
di kampung kelahiran.

Pada Rabu ini adalah puncak arus pergerakan
ke arah timur dan barat sebelum ada pelarangan

Mudik, antara Larangan dan Kenyataan

Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2
Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). (ANTARA)

mudik mulai 6 Mei hingga 27 Mei 2021. Pengetatan
dilakukan pada periode itu dengan hanya sedikit
dispensasi, yakni untuk perjalanan dinas,
kebutuhan pokok dan keperluan mendesak
keluarga.

Arus pergerakan warga ke arah barat pada
Selasa (4/5) hingga Rabu dinihari ribuan orang
diseberangkan oleh PT ASDP Merak. Sebanyak
29 kapal roro (roll on/roll off) dikerahkan untuk
menyeberangkan orang sebanyak itu ke Pelabuhan
Penyeberangan Bakauheni (Lampung Selatan).

Turun drastis
Data yang disampaikan Manajer Usaha

Pelabuhan PT ASDP Merak Heru
Wahyono menyebutkan, BUMN itu
telah menyeberangkan 218.982 or-
ang penumpang pejalan kaki dan
penumpang dalam kendaraan sejak
H-15 sampai H-9 Lebaran atau 4 Mei
2021.

Penumpang pemudik Lebaran
2021 menurun drastis dibandingkan
dua tahun lalu. Penurunan itu akibat
merebaknya penyebaran pandemi
COVID-19.

Dari 218.982 orang terdiri atas
penumpang pejalan kaki 12.267 or-
ang dan penumpang di atas
kendaraan 206.715 orang.

Kebanyakan penumpang
pemudik itu bertujuan menuju
berbagai daerah di Provinsi
Lampung. Mereka dari wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Jabotabek).

Sedangkan kendaraan yang
diseberangkan menuju Pelabuhan Bakauheni
tercatat 44.347 unit terdiri atas roda empat 24.485
unit, roda dua 1.888 unit dan truk 17.974 unit.

Kendaraan yang diseberangkan menuju
Pelabuhan Bakauheni juga menurun drastis
dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.
Penurunan itu dipastikan karena masih ada
pandemi virus corona.

Disiasati
Arus pergerakan orang menuju berbagai daerah

terjadi terkait pengetatan mobilitas publik untuk
mengendalikan wabah virus corona. Larangan
pulang kampung alias mudik lebaran tahun ini mulai

berlaku secara nasional pada 6-17 Mei 2021.
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala

Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13/2021
tentang Peniadaan Mudik pada bulan Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Kebijakan itu diperketat dengan dikeluarkannya
adendum atas SE Nomor 13/2021 itu. Pengetatan
Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri dua
pekan sebelum dan sepekan setelah masa
peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan
18-24 Mei 2021.

Aturan itu kemudian memicu gelombang
pergerakan sebelum dan setelah tanggal tersebut.
Sekitar 18 juta orang diperkirakan mudik pada
Lebaran ini.

Menteri Bintang Dorong Edukasi Migrasi Aman
Cegah Perdagangan Orang
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JAKARTA, BI - Gojek mengajak masyarakat
Indonesia bangga beli produk lokal melalui
partisipasinya dalam program Hari Bangga Buatan
Indonesia (BBI) pada 5-13 Mei 2021.

Program ini dicanangkan pemerintah dengan
tema “Semakin Bangga Buatan Indonesia” yang
bertujuan untuk mendukung pelaku usaha lokal
termasuk UMKM dan mendorong pertumbuhan
ekonomi di tengah kebijakan peniadaan mudik
selama Ramadan tahun ini demi memutus mata
rantai penyebaran COVID-19.

Program Hari BBI 2021 didukung oleh 72 plat-
form e-commerce, termasuk Gojek, yang
menyediakan berbagai penawaran gratis ongkir dan
promosi belanja.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
mengatakan, program Hari BBI ini diharapkan
mampu menjadi momentum menumbuhkan
kecintaan dan kebanggaan akan produk buatan
dalam negeri.

“Mudik tahun ini adalah ‘mudik di hati’.
Berbagai promo tersebut diharapkan mampu
mendorong masyarakat menunda mudik Lebaran
sekaligus meningkatkan keinginan masyarakat
berbelanja produk Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Kevin Aluwi selaku Co-CEO Gojek
mengatakan partisipasi Gojek dalam Program Hari
BBI 2021 sejalan dengan semangat Gojek “Pasti
Ada Jalan”.

“Bagi Gojek yang merupakan perusahaan
karya anak bangsa, keikutsertaan dalam Gerakan
Nasional #BanggaBuatanIndonesia semakin
menegaskan komitmen kami dalam mendukung
usaha lokal, termasuk UMKM, khususnya di tengah
pandemi.” ujar Kevin. Gojek telah mempersiapkan
promo menarik seperti gratis ongkir, cashback dan
diskon besar-besaran untuk menyemarakkan
#HariBanggaBuatanIndonesia.(tribunnews/kus)

Gojek Ajak Masyarakat
Bangga Produk Lokal

JAKARTA, BI - Menteri Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) Bintang Puspayoga
mendorong edukasi migrasi aman untuk
mencegah perdagangan orang.

“Melalui kerja sama Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
Kementerian PPPA berkomitmen untuk
terus meningkatkan upaya pencegahan
maupun penanganan kasus perda-
gangan orang untuk memastikan korban
mendapatkan haknya,” kata Menteri
Bintang dalam keterangan tertulis di
Jakarta, Rabu (5/5/).

Menteri mengapresiasi terbitnya
Peraturan Desa (Perdes) Camplong II
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Migrasi
Aman yang mencakup konsep pencegahan dan
perlindungan dari TPPO, serta konsep
pemberdayaan. Perdes itu merupakan bentuk
komitmen Pemkab Kupang khususnya Desa
Camplong II dalam upaya mencegah
masyarakat menjadi pekerja migran dan
terjerumus dalam kasus perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, Menteri Bintang
berdialog dengan perwakilan berbagai lapisan
masyarakat di Desa Camplong II. Beberapa
perwakilan menuturkan tantangan utama dalam
pencegahan dan penanganan kasus
perdagangan orang di NTT adalah kurangnya

sinergi antarlembaga dan penyedia layanan,
termasuk layanan berbasis masyarakat
sehingga dapat menyebabkan korban terhambat
dalam mendapatkan hak-haknya.

Selain itu, tidak adanya SOP dalam
penanganan kasus juga menyebabkan sulitnya
korban dalam mengakses bantuan ketika
dibutuhkan.

Provinsi NTT merupakan salah satu
provinsi di Indonesia dengan kasus TPPO yang
tergolong tinggi. Berdasarkan analisis Polri,
Provinsi NTT masuk dalam kategori sending
area (dengan rute NTT – Surabaya – Batam -

Malaysia – Timur Tengah).
Data dari Organization for Migra-

tion (IOM) Indonesia menunjukkan
NTT masih menduduki Provinsi
dengan peringkat kedua tertinggi
untuk daerah asal korban TPPO,
setelah Provinsi Jawa Barat yang
menduduki posisi nomor satu.

Dari data kasus yang ditangani
IOM, sejak 2012 hingga 2020 terdapat
setidaknya 491 Korban TPPO yang
berasal dari NTT.

“Banyaknya kasus TPPO di NTT
berawal dari keinginan untuk mencari
pekerjaan lebih baik, mencari
suasana baru, kuatnya budaya
patriarki dan maskulinitas, serta
tingginya permintaan tenaga kerja

yang ‘murah’ dan tidak memiliki skill,” tuturnya.
Chief of Mission International Organization

for Migration (IOM) Indonesia yang diwakili Ayu
Hannah mengatakan melalui kemitraan yang
erat, IOM akan terus mendukung upaya
Kementerian PPPA selaku Ketua Harian
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
TPPO dalam memaksimalkan tugasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Camplong II
Melianus Irinus Faot mengatakan tren migrasi
ke luar daerah yang terjadi di tengah masyarakat
Desa Camplong II tergolong cukup
tinggi.(antara/kus)

Gojek telah mempersiapkan promo menarik
seperti gratis ongkir, cashback dan diskon besar-
besaran untuk menyemarakkan #HariBangga
BuatanIndonesia.
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Dramatis, Anggota TNI Bantu Ibu Melahirkan di Kamar Mandi
TRENGGALEK, BI - Aksi dramatis dilakukan rombongan TNI

di Trenggalek. Mereka membantu seorang ibu melahirkan di kamar
mandi. Saat itu anggota Koramil Gandusari sedang menjalankan
aktivitas jalan sehat keliling kampung.

Saat itu para anggota tersebut melintas di Desa Sukorejo,
Kecamatan Gandusari, mendengar suara perempuan meminta
tolong dari sebuah rumah. Mereka mencari asal suara dan
akhirnya melihat Ny Purwaningtyas Budiarti terduduk di depan
kamar mandi.

“Bayinya sudah keluar, tapi tali pusarnya belum putus dan ari-
arinya belum keluar,” kata Komandan Koramil Gandusari, Kapten
Inf Rabunondo kepada wartawan di lokasi, Kamis (29/4/2021).

Segera saja, rombongan itu membantu proses ibu melahirkan
tersebut dengan memanggil bidan dan ambulans puskesmas.
Anggota lainnya menolong ibu dan bayi perempuan itu agar tidak

mengalami hipotermia.
“Saat kami bantu, bayi tersebut belum bisa menangis. Tapi

saat bidan datang dan ditangani, bayi itu akhirnya bisa menangis,”
tambahnya.

Bidan yang datang dengan cekatan membantu persalinan
wanita tersebut. Setelah itu bayi dan ibunya langsung dievakuasi
ke Puskesmas Gandusari untuk mendapat penanganan intensif.

“Alhamdulillah semua selamat, ibu dan anaknya juga sehat,”
imbuhnya.

Saat kejadian, Rabunondo mengaku hanya ada ibu bayi dan
anaknya yang masih kecil. Sedangkan suaminya sedang bekerja
di luar desa. Selama ini kehamilan tersebut juga tidak pernah
diperiksakan ke bidan maupun puskesmas.

“Tapi kami bersyukur semua sigap memberikan pertolongan,
sehingga semua selamat,” jelasnya. (detik)

Aksi Dramatis Rombongan TNI Jalan Sehat Tiba-tiba Bantu
Ibu Melahirkan di Kamar Mandi(Foto: Istimewa)

LAMONGAN, BI - Eksplorasi bangkai Kapal
van der Wijck menemui titik terang. Hari ini, tim
arkeologi dari BPCB Jatim menemukan titik
kapal yang disebut-sebut Titanic Indonesia itu.

Informasi itu disampaikan Arkeolog BPCB
Jatim Wicaksono Dwi Nugroho. Ia mengungkap-
kan, ekspedisi dan eksplorasi kapal yang teng-
gelam pada tahun 1936 itu terus dilakukan. Titik
kapal tersebut, kata Wicaksono, ditemukan
setelah 4 jam melakukan proses pencarian di
perairan pantura Lamongan.

“Setelah selama 4 jam melakukan pencarian
di perairan pantura Lamongan, akhirnya kita
menemukan titik lokasi itu,” kata Wicaksono,
Kamis (29/4/2021).

Dikatakan oleh Wicaksono, Tim BPCB
Jatim juga sempat melakukan penyelaman di
lokasi yang diduga titik bangkai Kapal van der
Wijck. Hanya saja, visibility atau daya lihat di
bawah laut di kedalaman 30 meter kurang baik.

“Hari ini tadi kita melakukan penyelaman,
tapi visibility (daya lihat) di bawah air di
kedalaman 30 meter kurang baik, hanya berjarak
2-3 meter saja,” ujarnya.

Besok, lanjut Wicaksono, eksplorasi Kapal
van der Wijck akan dilanjutkan kembali. Dalam
eksplorasi, BPCB Jatim melibatkan tim yang
terdiri dari 13 orang. Lima orang dari Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan dan satu
orang dari Polairud Lamongan.

Selain itu, BPCB Jatim juga melibatkan

Titik Bangkai Kapal van der Wijck
Ditemukan di Perairan Lamongan

Eksplorasi Kapal van der Wijck/Foto: Istimewa

nelayan Paciran sebanyak 6 orang. “Besok kita
akan coba mengambil dokumentasi foto dan video
di bawah air,” lanjut Wicaksono.

Seperti diketahui, BPCB Jatim mulai
melakukan ekspedisi dan eksplorasi Kapal van
der Wijck di perairan pantura Lamongan.
Sebelumnya, tim telah bertemu dengan Bupati
Lamongan Yuhronur Efendi untuk melaporkan
dimulainya proses eksplorasi Titanic Indone-
sia itu.

“Tentu tidak hanya memberikan restu, tapi
kita juga akan mendorong penuh, mem-
backup penuh, supaya eksplorasi Kapal van
der Wijck ini bisa menjadi sukses dan
menjadi sumber informasi masyarakat dan
generasi kita ke depan. Kami juga
berkeinginan agar bangkai Kapal van der
Wijck ini bisa ditemukan dan ke depan bisa
menjadi lokasi wisata bawah laut Lamongan,”
kata Yuhronur Efendi waktu itu. (detik)

TULUNGAGUNG, BI - Seorang oknum
kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa
Timur, diperiksa intensif jajaran satpol PP
setempat, kemudian dikenai sanksi denda
karena melakukan aksi sebar duit kepada
warganya sehingga memicu kerumunan.

“Yang bersangkutan sudah kami panggil
untuk dimintai keterangan,” tutur Kabid
Penegakan Perda dan Perbub Satpol PP
Tulungagung Artista Nindya Putra atau Genot
di Tulungagung, Rabu (28/5). Oknum kades
dimaksud adalah Kepala Desa Kepuh Winarto.

Kepada pe-
tugas penyidik
satpol PP, Wi-
narto berdalih
acara bagi-bagi
duit itu terjadi
spontan usai
acara senam dan
bagi-bagi takjil
di Desa Kepuh,
K e c a m a t a n
B o y o l a n g u .
Kebetulan dalam
acara itu hadir
Mbok Darmi,
warga yang
kerap bersih-
bersih di Balai
Desa Kepuh
namun tak punya penghasilan tetap. Winarto
saat itu berniat memberikan tips atau sedekah
uang kepada Mbok Darmi.

Namun, tindakan spontannya memantik
reaksi anak-anak desa untuk mendekat dan
meminta uang yang sama. Karena dikerubuti
anak-anak dan warga, Winarto lalu
membagikan sejumlah uang kertas yang total
nominalnya sekitar Rp250 ribu yang dibagi dan
sebarkan secara acak.

“Begitu kronologi yang diakui Winarto
dengan dalih warga segera bubar dan tidak
lagi mengerumuninya,” kata Genot
menceritakan kronologi aksi sebar duit yang
terekam video dan disebar di media sosial
tersebut.

Lantaran sudah mengakui bahwa satpol
PP menjatuhkan sanksi denda kepada Winarto
dan beberapa warga yang terlihat dalam video
itu. “Karena penanggung jawab acara adalah
Kades, denda per orang sebesar Rp25 ribu
dikalikan jumlah orang yang ada di video yang
diperkirakan sekitar 20 orang. Dengan
demikian, total denda yang kami kenakan
sebesar Rp500 ribu,” katanya. (antara)

Sebar Duit, Oknum
kades Didenda

PASURUAN, BI - Polisi menembak
mati Ardianto (22). Ia merupakan salah
satu pelaku dalam aksi kekerasan di
Pasuruan yang masuk DPO.

Penangkapan warga Desa
Watulumbung, Kecamatan Lumbang itu
dilakukan Tim Resmob Suropati
bersama Tim Jatanras Polda Jatim pada
dini hari tadi. Ia ditangkap dalam
persembunyiannya di hutan jati, Desa
Rebalas, Kecamatan Grati.

“Saat dilakukan penangkapan,

tersangka berusaha melarikan diri dan melempar
bondet ke arah petugas sebanyak dua kali.
Petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan
menembak tersangka. Tembakan petugas
mengenai dada kirinya hingga jatuh tersungkur,”
kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman,
Kamis (29/4/2021).

Petugas kemudian mengevakuasi tersangka
yang sudah tak berdaya. Mereka menemukan
sebuah bondet serta sebilah clurit di sekitar

Menewaskan Orang dengan Ngepruk Bondet,
Pelaku Dikirim ke Akhirat
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JAKARTA, BI - Kakorlantas Polri Irjen Pol
Istiono menyebut pemudik libur Idul Fitri 1442
diprediksi berkurang drastis.

Menurutnya, hal itu terjadi berkat adanya
larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, yang disertai
dengan beberapa pos penyekatan.

“Data survei Kementerian Perhubungan,
dengan adanya larangan mudik dapat
membendung masyarakat yang akan melakukan
aktivitas mudik. Jika tidak dilarang mudik, akan
ada perjalanan mudik 81 juta orang pada Idul Fitri
tahun ini,” ungkap Istiono dalam apel gelar
pasukan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Mapolda
Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).

Berkat adanya pelarangan mudik, Istiono
menyebut secara tidak langsung banyak
masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk
pulang ke kampung halaman pada saat masa
pandemi Covid-19.

Meski begitu, dia menegaskan aparat
gabungan harus melaksanakan penyekatan
secara sungguh-sungguh karena masih ada
sekitar 17,5 juta masyarakat yang mudik.

“Operasi Ketupat Jaya harus dilaksanakan
dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh
jajaran dalam menempatkan keselamatan
masyarakat sebagai hukum tertinggi,” tambah

Kakorlantas Ada Aturan Larangan
Mudik, Pemudik Berkurang Drastis

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono

Istiono.
Istiono juga membeberkan jumlah personel

yang akan diturunkan pada saat Operasi Ketupat

Jaya 2021.
Setidaknya, ada sebanyak 155 ribu personel

gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.

Warga menyiasati aturan dengan pulang
kampung lebih awal karena khawatir
diberlakukan pelarangan mudik oleh
pemerintah guna memutus mata rantai
penularan, yakni mudik sebelum 6 Mei.

Diprediksi warga pun kembali ke kota
setelah tenggat akhir pelarangan, 17 Mei
2021. Fenomena ini menunjukkan adanya
penyiasatan terhadap aturan pemerintah
terkait larangan mudik, mudik dipercepat,
balik diperlambat.

Tetapi mungkin saja ada yang tidak
kembali ke Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)

karena telah menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Wabah global ini berdampak luar biasa
terhadap sektor usaha dengan PHK sebagai
dampak terburuknya.

Naik
Fenomena mudik yang dipercepat ini

bersamaan dengan naiknya grafik dan kurva
kasus harian di sejumlah daerah tujuan mudik.
Kenaikan kasus positif COVID-19 sedang
terjadi di hampir seluruh provinsi di Pulau
Sumatera pada pekan ini.

Hampir semua provinsi di Pulau Sumatera
sedang mengalami kenaikan kasus, baik kasus

aktif maupun penurunan
angka kesembuhan serta
peningkatan angka
kematian. Sekali lagi: di
hampir semua provinsi!

Persoalan itu tentu
perlu menjadi perhatian
serius seluruh kepala
daerah di Pulau Sumatera
agar betul-betul meng-
evaluasi kebijakannya
secepat mungkin.

Karena itu pulalah,
Kepala Satgas Penanganan
COVID-19 Doni Monardo
telah meminta kepala
daerah mengantisipasi
fenomena mudik yang

Angka tersebut terdiri atas 90.502 personel
Polri dan 11.533 personel TNI serta 52.880
personel instansi terkait lainnya seperti; Satpol
PP, Dishub, Dinkes, Pramuka, Jasa Raharja dan
lain-lain.

Lebih lanjut, personel tersebut akan
ditempatkan pada 381 pos penyekatan, kemudian
1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan
pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan
Kamtibselcarlantas.

“Serta 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu
untuk melaksanakan pengamanan di pusat
keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal,
bandara, pelabuhan, tempat wisata dan lain-lain,”
pungkasnya. (tribunnews)

TANJUNGPINANG, BI - Sebanyak 200
orang dari 14 ribu pekerja migran Indonesia
(PMI) asal Malaysia yang dipulangkan
melalui Batam dan Tanjungpinang tertular
COVID-19.

“Dari 14 ribu PMI yang dipulangkan ke
Tanah Air melalui Batam dan Tanjungpinang
pada Januari-April 2021, sebanyak 200 or-
ang di antaranya terinfeksi COVID-19. Ini
terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan
uji usap dengan metode PCR terhadap PMI
yang baru tiba di Batam,” kata Ketua Harian
Satgas Penanganan COVID-19 Kepri
Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang,
Senin (3/5).

Arif mengungkapkan jumlah PMI asal
Malaysia yang dipulangkan melalui Batam
jauh lebih banyak dibanding Tanjungpinang.
Pemprov Kepri sudah ingatkan kepada
instansi terkait agar pola penanganan PMI,
seperti pemeriksaan uji usap terhadap PMI
dilakukan secara cepat.

“Hasil pemeriksaan PCR harus
diketahui paling lama sehari, jangan sampai
berhari-hari karena dapat menimbulkan
permasalahan,” ujarnya.

Sebanyak 142 orang PMI asal Malay-
sia masuk ke Batam, tujuh orang di
antaranya tertular COVID-19. Seluruh PMI
yang tertular COVID-19, namun tanpa
gejala, diisolasi di Rumah Sakit Khusus
Infeksi Galang. “Pada 11 Mei 2021 lebih dari
140 orang PMI asal Malaysia dipulangkan
melalui Tanjungpinang,” ucapnya.

Arif mengemukakan kedatangan PMI
bukan hanya menimbulkan kekhawatiran
mereka membawa COVID-19, melainkan
juga menambah beban bagi keuangan
daerah.  (antara)

Ratusan Pekerja
Dipulangkan dari

Malaysia Terinfeksi
COVID-19

PMI asal Malaysia yang dipulangkan ke
Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan
Pura Tanjungpinang (Nikolas Panama)

dipercepat.
Jangan sampai terlambat mengantisipasi

karena ketika terlambat melakukan
pengetatan dan langkah-langkah
pencegahan maka lonjakan kasus positif
baru bukan lagi kekhawatiran tetapi
kenyataan.

Pengalaman DKI Jakarta tampaknya
perlu menjadi perhatian di tengah fenomena
mudik yang dipercepat pada hari-hari ini.

Saat itu, pada September-Oktober 2020
di Jakarta terjadi peningkatan jumlah kasus
posit i f  COVID-19 karena adanya
pelonggaran kegiatan ditambah dengan
liburan.

Maka Rumah Sakit Wisma Atlet (waktu
itu) penuh dan terjadi antrean ambulans yang
cukup panjang. Pengalaman ini diharapkan
betul-betul menjadi pelajaran bagi semua
untuk tidak terulang kembali pada saat ini.

Larangan mudik selayaknya juga
menjadi narasi tunggal. Tidak boleh ada
pejabat manapun yang berbeda dengan
narasi pusat, misalnya, terkait mudik lokal.

Artinya, narasi kebijakan seluruh jajaran
pemerintah adalah sama dan tegak lurus.
Tak perlu pula ada dispensasi karena satu
dispensasi diberikan kepada satu pihak,
maka pihak lain pun memintanya.

Akhirnya, j ika tidak satu narasi,
kebijakan pengetatan dan pengendalian bisa
“bubrah” dan virus corona tambah ambyar.
(Antara/Sri Muryono)

>> MUDIK, ANTARA...DARI HLM 20

Pengguna biasanya tertipu oleh akun yang
mereka ikuti, biasanya dengan nama orang yang
mereka percaya dan kenal.

Tips Kaspersky

Untuk itu, Kaspersky menyarankan
pengguna internet mengambil tindakan dasar
yang bisa melindungi diri sendiri dari serangan
phishing. Apa saja?

- Pertama, aturan praktis mendasar dalam
keamanan internet adalah selalu berpikir
sebelum mengklik.

- Menerapkan kata sandi yang kuat

- Di media sosial, manfaatkan fitur keamanan
dan privasi platform. Untuk Facebook, pengguna bisa
mengontrol siapa saja yang dapat melihat kiriman.

Karena Facebook secara teratur membuat
perubahan pada pengaturan mereka, pengguna
perlu memperhatikan dan meluangkan waktu
untuk memeriksa pengaturan serta menerapkan
privasi maksimum. (Tin/Ysl)

>> TIPS HADAPI...DARI HLM 18



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

EEEEEKKKKKBIBIBIBIBISSSSS EDISI 237 - MEI 2021 23

JAKARTA, BI - Kementerian Per-
dagangan, Kementerian Investasi, Ma-
syarakat Ekonomi Syariah (MES), dan
Masjid Istiqlal meluncurkan Program
Ekonomi Berbasis Masjid, Sabtu (1/
5). Peluncuran program yang merupa-
kan bagian pengembangan ekonomi
syariah ini dilakukan secara daring
dan luring di Masjid Istiqlal, Jakarta
Pusat.

Ketua Komite Ekspor Halal PP
MES M. Anwar Basori menuturkan,
program ekonomi berbasis masjid ini
merupakan bagian pengembangan
ekonomi syariah dunia. Adapun
ekonomi syariah juga berkaitan dengan
industri halal di Indonesia.

“Indonesia sudah punya policy
yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu
diorkestrasikan oleh MES, Rabu
Hijrah, ISYEF, dan yang lainnya,” kata
Anwar.

Mendagri sekaligus Wakil Ketua Umum 2
Pengurus Pusat (PP) MES Muhammad Lutfi

JAKARTA, BI - Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyebut pekerja dan buruh punya peran
penting dalam pembangu-
nan nasional. Pekerja dan
buruh dikatakan Airlangga
merupakan tulang pung-
gung perekonomian.

“Pekerja dan buruh se-
bagai tulang punggung per-
ekonomian nasional kita,”
ungkap Airlangga, Sabtu (1/
5/2021).

Ketua Komite Penanga-
nan COVID-19 dan Pemuli-
han Ekonomi Nasional
(KPC-PEN) ini mengulas saat ini jumlah
pekerja di sektor informal yang lebih banyak
dari sektor formal, membuat perekonomian
lebih rentan akibat pandemi COVID-19.
Namun, Airlangga menjelaskan hal itu bisa
diatasi dengan sinergi antara buruh,
pengusaha, dan pemerintah.

Airlangga berharap buruh, pengusaha,
dan pemerintah bisa terus mempertahankan
sinergi untuk memulihkan ekonomi di masa
pandemi.

“Karena itu marilah kita bersama-sama
mengerahkan segala daya dan upaya guna
mengendalikan penyebaran Covid-19
sekaligus mendorong pemulihan ekonomi
kita,” cetus Airlangga.(detik)

mengatakan akan menempuh diskusi lanjutan
bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Imam
Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar, dan

Diluncurkan, Program Ekonomi
Berbasis Masjid

Airlangga: Pekerja dan
Buruh Tulang Punggung

Ekonomi Nasional

Airlangga
Hartarto

pihak-pihak terkait mengenai coach-
ing pengusaha muda di masjid.

“Dalam 20 tahun ke depan, ekonomi
Indonesia akan naik kelas, Indonesia
harus menjadi tuan rumah produk
sendiri. Inilah saatnya ekonomi kembali
dari Masjid. Di Kementerian Perda-
gangan sendiri, dua fokus yang akan
digencarkan adalah industri muslim
fashion dan halal food,” tuturnya.

Menteri Investasi dan Wakil Ketua
Umum 3 PP MES Bahlil Lahadalia me-
nuturkan dukungan pada program eko-
nomi syariah berbasis masjid ini.

“Bicara usaha tidak harus selalu
berpatok pada modal. Sebaliknya, yang
terpenting saat ini adalah gagasan ter-
lebih dahulu. Perlu ada kolaborasi
antara yang memiliki gagasan dengan
yang memiliki kapital,” katanya.

Acara ini dihadiri Menteri Perda-
gangan dan Wakil Ketua Umum 2 PP MES
Muhammad Lutfi, Menteri Investasi dan Wakil
Ketua Umum 3 PP MES Bahlil Lahadalia, Ketua
Komite Ekspor Halal PP MES M. Anwar Basori,
dan Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin
Umar. Hadir pula Dirjen Pengembangan Ekspor
Nasional Kemendag Dr. Kasan dan Direktur Re-
tail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun
Akbar sebagai narasumber. (detik)

Indonesia Berpeluang Menjadi
Pemain Kunci Ekonomi Halal Dunia

BELGIA, BI - Indonesia memi-
liki peluang untuk menjadi pemain
penting dalam bisnis dan industri
halal di tingkat dunia sehingga
hendaknya pemerintah Indonesia
lebih aktif untuk mendorong
kebijakan nasional terkait ekonomi
halal.

“Pemerintah Indonesia harus
sangat aktif, ini peluang yang sangat
luar biasa,” kata Ayang Utriza Yakin,
Ph.D, dosen tamu di Universitas
Ghent dan peneliti di Université
Catholique de Louvain, Belgia, dan
Sciences-Po Bordeaux, Prancis kepada
ANTARA, Rabu (28/04).

Menurut Ayang, pemerintah Indonesia harus
menyiapkan berbagai strategi khusus dan
kebijakan untuk mendorong penguatan ekonomi
bidang halal. Selain itu, pemerintah bisa
memaksimalkan potensi diaspora muslim Indo-
nesia yang saat ini tersebar di berbagai kawasan
di dunia.

“Indonesia belum memainkan peranan
penting. Nah, agar menguasai industri halal dunia,
maka halal harus menjadi kebijakan nasional.
Kalau konsep halal menjadi kebijakan negara,
maka akan mendatangkan keuntungan dan
pemasukan bagi keuangan negara yang luar
biasa,” kata Ayang yang baru saja meluncurkan
buku ‘Rethinking Halal. Genealogy, Current Trend
and New Interpretations’.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, kerja sama
pemerintah dengan diaspora muslim di luar
negeri, menjadi penting. “Masyarakat muslim In-
donesia yang ada di Eropa, bisa membuka
lembaga sertifikasi halal yang selama ini dipegang
orang luar yang keuntungannya untuk individu.
Nah, seandainya orang-orang Islam Indonesia

diaspora yang misalnya ada di
Belgia, Prancis, Inggris dan
beberapa negara Eropa lain
mendirikan lembaga sertifikasi
halal, serta terakreditasi oleh
BPJH Indonesia, ini akan luar
biasa,” katanya.

Ia menyampaikan, banyak
perusahaan-perusahaan Eropa
yang membutuhkan sertifikasi
halal untuk kepentingan ekspor-
impor ke Indonesia maupun
negara-negara Asia Tenggara.

“Jika skema sertifikasi ada,
maka semua perusahaan-perusahaan yang akan
mengimpor atau ekspor barang-barang dari
negara-negara itu dari atau ke Indonesia, harus
melalui lembaga sertifikasi tersebut. Nah, itu kan
nanti ada biayanya, biaya itu menjadi pemasukan
bagi lembaga tersebut, yang keuntungannya luar
biasa. Keuntungannya bisa untuk pemasukan
bagi negara, juga untuk kesejahteraan masyarakat
kita,” katanya.

Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan
bahwa ada ketidakseimbangan informasi terkait
wacana halal di Eropa. “Warga Eropa umumnya,
mengkritik praktik sembelihan untuk makanan
halal dan khoser. Jadi, ketika berbicara mengenai
halal, itu melulu tentang ritual penyembelihan,”
katanya.

Ia menyampaikan bahwa di Prancis, halal
sudah menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan
warga muslim terutama imigran Maroko, Aljazair
dan beberapa negara lain. Sementara, di Belgia
ada sedikit kekhawatiran terkait menguatnya
ekonomi dan industri halal.

“Orang-orang di Belgia itu merasa takut,
mereka beranggapan kalau mereka beli produk

Andri Hadi, Duta
Besar RI untuk Belgia

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  24
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SURABAYA, BI - Setiap bisnis atau usaha pada
umumnya membutuhkan beberapa syarat,
diantaranya adanya Lokasi, promosi dan servis
juga kualitas, takbeda dengan usaha cuci
kendaraan yang akan menjadi konsep inspirasi
usaha kita kali ini.

Lantas, Apa Itu Usaha Cuci Mobil ?
Usaha cuci mobil adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dalam mencari penghasilan. Berupa uang dari jasa
pencucian mobil dengan menggunakan alat-alat
yang khusus untuk cucian motor dan mobil.

Alat alat yang digunakan di tempat usaha cuci
kendaraan  bervariatif. Ada yang menggunakan alat
sederhana, modern dan ada juga yang semi
otomatis.

Semi otomatis maksudnya ialah proses
pencucian menggunakan robot dan terakhir di
keringkan oleh tenaga manusia. Semakin canggih
alat yang digunakan saat mencuci motor dan mobil,
semakin mahal pula ongkos jasa pencucian mobil
itu sendiri.

Bisnis cucian mobil ini sangat menjanjikan
sekali dan ini peluang bagus di masa mendatang
untuk anda. Meskipun banyak orang yang sudah

Usaha Cuci Mobil dan Motor

membuka usaha ini. Tapi harus diketahui bahwa,
apakah bisnis ini dikelola secara profesional ? jika
di kelola dengan sangat profesional maka
pelanggan akan memiliki kesan baik dan
pelanggan kembali lagi untuk mencuci kendaraan
mereka. Selain itu pilihlah karyawan yang loyal
dan bisa memberi servis dengan baik agar

pelanggan nyaman. Beri harga yang kompetitip ,
tidak murah tapi tidak mahal

Modal Usaha Cuci Mobil untuk pemula
Memulai usaha cucian mobil tidak semudah

membalikan tangan. Yang namanya usaha sudah
pasti memerlukan modal, bicara modal berbarti
bicara dana yang akan di keluarkan. Besaran modal
yang dibutuhkan di tentukan dari peralatan yang
dipakai, semakin canggih alat, maka semakin besar
pula modal yang diperlukan.

Jika anda mau memulai usaha ini. Maka anda
memerlukan alat dan perangkat yang harus ada.
Diantaranya : Tangki snow wash / Tangki salju (
pilih yang bagus berbahan stainless), shampo wax
( untuk campuran salju), Kompresor angin
fungsinya untuk menghasilkkan semprotan serta
bisa untuk mengeringkan mobil, yang terakhir alat
penyemprot dan pembersih mobil : Selang, lap
chmamois/microfiber dan Lainnya.

Rata rata modal yang kita keluarkan sekitar

Rp. 7,5 jt – Rp. 8.5 jt an, belum termasuk biaya
tempat.

Jika ingin ingin usaha cuci kendaraan
menggunakan tehnologi hidrolik maka modal
usahaya sekitar Rp. 51 juta.

Saran:
Suapaya tidak ribet lebih baik anda memilih

paket usaha. Yang nantinya anda tidak perlu ribet,
semua kebuthan akan di siapkan oleh perusahaan
penyedian perlatan cucian mobil. Dari mulai
instalasi , training, dan garansi service yang
diberikan.

Hambatan Bisnis Cuci Mobil
Bisnis / usaha ini bergantung dengan cuaca.

Jika cuaca sering hujan kondisi ini menguntungkan
dan ramai oleh konsumen yang akan mencuci mo-
tor/mobil. Sebaliknya jika kemarau sudah tiba,
usaha ini terkadang sepi dari konsumen. Selain itu
banyak pesaing yang juga menjalankan usaha ini.[*]

>> 5 KRITERIA DAGING YANG AMAN UNTUK DI...SAMBUNGAN DARI HLM  10

terasa lembek dan meninggalkan bekas
ketika ditekan.

3. Tidak berbau busuk
Kriteria daging segar adalah memiliki

aroma atau bau yang segar pula. Berbeda jenis
daging, berbeda pula ciri khas baunya. Jadi.
memang untuk mengetahui bau segar dari
suatu daging diperlukan pembiasaan. Namun
yang pasti, hindari daging yang berbau
menyengat, tengik, amis, atau asam.

4. Tidak benyek atau berair
Secara umum, daging memiliki permukaan

yang relatif kering, sehingga bisa menahan
pertumbuhan bakteri dari luar. Daging yang
berair menandakan bahwa daging tersebut
sudah berada cukup lama di udara
bebas dan berisiko tinggi sudah
terpapar bakteri berbahaya.

Jadi, sebaiknya pilih daging
yang tidak berair. Bila tersedia
dalam bentuk kemasan, hindari
kemasan daging yang rusak, bocor,
atau sobek. Namun, mungkin Anda
sering melihat cairan berwarna
merah mirip darah pada daging. Tak
perlu khawatir, cairan itu bukanlah
darah, melainkan “sari” dari daging
tersebut.

5. Memiliki sertifikasi halal,

kecuali untuk jenis daging tertentu
Selain dari cara pemotongan dan jenis

daging, MUI juga memastikan bahwa daging
disimpan dan diolah dengan benar sesuai
standar keamanan pangan nasional.

Jadi, untuk memudahkan Anda dalam
membeli daging kemasan, pilihlah produk yang
sudah memilih sertifikasi halal MUI. Namun,
hal ini tentunya tidak berlaku untuk jenis
daging tertentu, misalnya daging babi.

Selain memperhatikan kriteria di atas,
cara menyimpan dan mengolah daging di
rumah juga perlu diperhatikan. Daging segar
atau mentah harus disimpan dalam wadah
tertutup dan terpisah dari makanan yang sudah
matang. Pastikan Anda mengolah daging
sebelum masa kedaluwarsanya.[alodokter/bi]

losion, yang sesuai kondisi kulit bayi. Bila
produk perawatan kulit yang digunakan tidak tepat,
bayi akan lebih berisiko terkena iritasi kulit dan
ruam pokok.

Pilihlah produk perawatan yang diformu-
lasikan khusus untuk kulit bayi dan bertuliskan
hypoallergenic. Ini menandakan bahwa produk
tersebut memiliki risiko yang lebih rendah untuk
menimbulkan reaksi alergi.

Sebaiknya pilih juga produk berlabel derma-
tologically tested. Artinya, produk tersebut sudah
diuji pada kulit.

Kulit bayi memiliki tingkat keasaman (pH)
yang sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 5,5. Oleh

karena itu, Anda disarankan untuk menggunakan
produk dengan pH yang mendekati angka tersebut.
Namun, jika kulit bayi tidak mengalami masalah
apa pun dan tidak kering, Anda boleh saja memilih
produk dengan pH netral.

Anda juga bisa memilih produk perawatan
kulit bayi baru lahir yang mengandung bahan
alami. Shea butter, minyak biji bunga matahari,
dan minyak almond merupakan bahan alami yang
dapat menjaga kelembapan dan kesehatan kulit
bayi.

Selain itu, produk yang mengandung calen-
dula juga baik untuk kulit bayi. Banyak penelitian
menunjukkan bahwa calendula dapat
meningkatkan kelembapan kulit serta efektif
untuk mengatasi ruam popok dan peradangan kulit.
[alodokter]

>> MEMAHAMI KONDISI...DARI HLM  10

>> DUNIA AKAN HABIS...DARI HLM  19

Suntikan booster atau penguat kemungkinan
akan mengikuti vaksinasi awal setiap dua tahun,
berdasarkan data terkini tentang durasi efek
vaksin.Amerika Serikat sedang mempersiapkan
kemungkinan bahwa suntikan penguat akan
diperlukan antara sembilan hingga 12 bulan
setelah seseorang menerima dosis penuh vaksin
COVID-19, kata seorang pejabat Gedung Putih
awal bulan ini.

Perusahaan farmasi AS, Pfizer Inc, juga
mengatakan suntikan penguat mungkin diper-
lukan dalam 12 bulan.

Perkiraan pengeluaran untuk vaksin
COVID-19 mewakili dua persen dari perkiraan

sekitar 7 triliun dolar AS (sekira Rp100.947,3
triliun) untuk semua obat yang diresepkan bagi
pasien selama periode waktu itu, kata IQVIA.

Tidak termasuk biaya vaksin COVID-19,
pengeluaran obat secara keseluruhan diper-
kirakan lebih rendah 68 miliar dolar AS (sekitar
Rp980,6 triliun) selama enam tahun dari 2020
hingga 2025 —jika dibandingkan dengan kondisi
dunia tanpa pandemi.

Laporan itu juga menyebut bahwa pandemi
menyebabkan gangguan besar pada kunjungan
dokter serta prosedur dan penggunaan obat-
obatan, yang menyebabkan penimbunan
beberapa obat di masa-masa awal dan kemudian
kembali ke tren yang lebih normal.
(Reuters.antara)

halal, mereka memberikan sumbangsih
keuangan (semacam pajak) untuk halal itu.
Mereka juga menolak makanan yang diberkahi
atau yang didoakan. Bagi mereka, halal itu telah
mengundang komunitarisme, atau pola hidup
berkelompok, bukan secara bersama,” kata
Ayang yang merupakan doktor bidang sejarah
dan filologi dari EHESS Paris itu.

Dalam penelitiannya tentang halal di Eropa,
ia mengungkapkan bahwa persoalan bahasa
juga menentukan. “Ketika ada kata-kata halal
dari bahasa Arab, itu menjadi antipati orang,
ternyata. Jadi, Arab disamakan dengan Islam.

Ketika kita orang Indonesia mengatakan bahwa
kita beragama Islam, maka, orang-orang Prancis
dan Belgia, juga Eropa secara umum, itu kaget:
ooh, ternyata ada juga orang muslim, tapi bukan
orang Arab,” jelasnya.

Sementara itu Duta Besar Republik Indone-
sia untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg, dan Uni
Eropa, Andri Hadi, mengungkapkan bahwa sektor
halal sekarang ini sangat penting dan tidak bisa
diabaikan.

“Ada satu laporan mengatakan bahwa umat
Islam merupakan pangsa pasar dengan
pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan
yang tidak mempertimbangkan umat Islam, maka
mereka akan kehilangan kesempatan penting dari

hulu dan hilir. Jadi komunitas muslim merupakan
pasar yang luar biasa berkembang,” ungkap Andri
Hadi pada pengajian KPMI Belgia pada Ahad (25/
04).

Lebih lanjut, Andri Hadi menyampaikan, pasar
terkait halal merupakan peluang besar. “Uniknya,
dalam pasar industri halal, the largest share of the
market, itu dari Amerika Utara. Jadi, Kanada dan
Amerika Serikat, ini fenomena yang menarik.
Ketika saya ke Jepang, nampaknya halal ini jadi
agak unik, pengusaha-pengusaha restoran itu
banyak yang memakai tanda halal untuk menarik
konsumen. Berbeda dengan beberapa negara
Eropa yang masih fobia dengan tanda halal,” kata
Andri Hadi. (antara)

>> INDONESIA BER...DARI HLM 23
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Pekerja Migran Protes Wajib Vaksin
HONG KONG, BI - Sebuah

kelompok pemerhati pekerja rumah
tangga asing pada hari Rabu [5/5]
melakukan protes, mereka meminta
pemerintah untuk mencabut perintah
wajib tes untuk semua pekerja, mereka
juga menuntut permintaan maaf dari
Sekretaris Tenaga Kerja Chi-kwong
atas pernyataan “diskriminatif” terhadap
pekerja migran.

Dolores Balladares dari Badan
Koordinasi Migran Asia mengatakan
bahwa para pembantu tidak menentang
untuk mendapatkan tes, tetapi tidak
adil bagi pemerintah untuk
memerintahkan lebih dari 370.000 dari
mereka untuk menjalani tes pada 9 Mei
setelah salah satu dari mereka terinfeksi
oleh sumber yang tidak dikenal.

Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan
perintah itu didasarkan pada risiko yang dihadapi
oleh profesinya, sama seperti staf panti jompo
yang diperintahkan untuk menjalani tes rutin - tetapi

Balladares mengatakan itu bukan
perbandingan yang adil.

“Kami tinggal di rumah majikan kami,
kami merawat keluarga majikan kami,
sementara industri lain berinteraksi dengan
banyak orang, pasien, pengunjung, dan
rekan kerja,” katanya.

“Pemerintah harus berhenti menggu-
nakan perbandingan yang tidak adil untuk
membenarkan penerapan kebijakan tidak
adil yang menargetkan pekerja rumah tang-
ga migran,” tambahnya.

Dia juga mengecam sekretaris tenaga
kerja dan kesejahteraan kota karena
“perilaku mengerikan dan komentar yang
meremehkan”.

Setelah pemerintah mengusulkan agar semua
pekerja yang memperbarui kontrak mereka untuk
mendapatkan vaksinasi, Law Chi-kwong menga-
takan para pembantu yang tidak ingin divaksinasi

dapat memilih untuk tidak bekerja di sini.
“Pejabat pemerintah harus memberi contoh

kepada masyarakat tentang bagaimana
memperlakukan orang lain dengan hormat dan
bermartabat, dan tidak menempatkan kelom-
pok masyarakat mana pun pada posisi di mana
mereka menjadi sasaran diskriminasi,” kata
Balladares.

Pemerintah sejak itu mengatakan rencana
vaksinasi wajib untuk pembantu belum selesai,
dan akan berkonsultasi dengan para ahli dan
konsul jenderal untuk melihat apakah mereka
harus melanjutkannya.

Johannie Tong, perwakilan dari Mission
for Migrant Workers, mengatakan sebaiknya
pemerintah juga melakukan konsultasi dengan
organisasi pembantu sebelum melakukan
tindakan anti epidemi terkait dengan mereka,
karena mereka juga merupakan pemangku
kepentingan. [rthk/bi]

HONG KONG, BI - Ahli mikrobiologi Uni-
versitas Hong Kong, Ho Pak-leung pada
hari Kamis meminta polisi untuk menyelidiki
apakah beberapa orang yang terinfeksi vi-
rus Covid-19 mutasi dengan sengaja
menyembunyikan pergerakan mereka di
sekitar wilayah itu atau tidak, alasannya
perbuatan bohong tersebut akan
menghambat upaya
pelacakan.

Setelah ribuan orang
yang tinggal di sebuah
gedung yang sama
dengan pasien dikirim ke
karantina selama 21
hari, dan semua pem-
bantu di kota diperin-
tahkan untuk mengambil
tes Covid, terungkap
bahwa kedatangan orang
Dubai dan pacarnya
tersebut telah menyebabkan penularan
kepada banyak orang karena telah
melakukan beberapa pertemuan dengan
komunitas lain.

“Saya curiga mereka berbohong. Saya
pikir pemerintah mereka harus
menanganinya dengan serius. Mereka
harus menyerahkan kasus ini ke polisi
untuk melakukan investigasi kriminal. Jika
ada cukup bukti, mereka harus dituntut,”
kata Ho dalam program radio.

“Kalau tidak, bagaimana mereka bisa
menjawab publik dan seluruh populasi
pembantu rumah tangga di Hong Kong?”

Sementara itu, Ho mempertanyakan
apakah semua penghuni gedung yang
ditemukan varian kasus benar-benar perlu
dilakukan karantina.

Dia menyarankan bahwa mereka yang
telah divaksinasi penuh setidaknya selama
14 hari atau orang yang tidak dianggap
kontak dekat dapat dikarantina selama tujuh
hari, bukan 21 hari, dan kemudian
ditempatkan di bawah pengawasan
medis.[bi/rthk]

Pasien Covid Yang
Berbohong Harus

Dituntut

Ho Pak-leung

HONG KONG, BI - Hong Kong telah
dilanda empat gelombang Covid-19, membuat
bisnis seperti restoran terguncang dari
berbagai putaran langkah-langkah jarak
sosial yang diberlakukan untuk mengatasi
krisis kesehatan.

Pengeluaran restoran pada periode yang
sama juga menurun dari tahun ke tahun dengan
perkiraan awal sebesar 8 persen, menjadi
HK $ 6,4 miliar.

Dianalisa berdasarkan bulan, pendapatan
restoran turun 38,7 persen pada Januari tahun
ke tahun, tetapi bangkit kembali dengan angka
yang sesuai masing-masing 10,1 persen dan
20,7 persen untuk Februari dan Maret, menurut
perkiraan sementara.

Pada kuartal keempat tahun 2020,
pendapatan restoran turun 25,1 persen
menjadi HK $ 19,5 miliar dari HK $ 26 miliar pada
periode yang sama tahun sebelumnya, menurut
data yang diterbitkan departemen sebelumnya.

Sebagai bagian dari skema “gelembung
vaksin”, pemerintah mengumumkan akhir bulan
lalu pembukaan kembali bar dan tempat hiburan
lainnya mulai 29 April, dengan pembatasan jarak
sosial di restoran juga dilonggarkan melalui
seperangkat aturan baru yang rumit.

Sistem bertingkat, yang dirancang untuk

meningkatkan upaya vaksinasi Covid-19 yang lesu
di kota itu, diharapkan menawarkan secercah
harapan bagi restoran-restoran yang diperangi di
kota itu, banyak di antaranya telah berjuang untuk
bertahan melalui pandemi.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan
kerugian pendapatan restoran menyempit pada
kuartal pertama 2021 terutama karena basis
perbandingan yang lebih rendah.

“Bisnis meningkat berturut-turut pada Februari

dan Maret dari situasi sulit pada Januari, saat
gelombang keempat epidemi lokal surut,”
katanya. “Namun, total penerimaan restoran
di bulan Maret masih jauh lebih rendah
daripada tingkat sebelum pandemi Covid-19.”

Berkaitan dengan ekonomi juru bicara
meminta masyarakat melakukan vaksinasi
untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi
kebangkitan konsumsi lokal dan perjalanan
internasional. Tommy Cheung Yu-yan,
seorang anggota parlemen yang mewakili
sektor katering, memperkirakan bahwa
restoran-restoran yang dapat memanfaatkan
gelembung dengan membuka dua jam lagi
per hari dapat memperoleh tambahan 10 atau
15 persen pendapatan.

“Ini sesuatu yang luar biasa. Gelembung
vaksin tentunya merupakan hal yang baik bagi

mereka, “kata anggota dewan eksekutif.
Tetapi Simon Wong Ka-wo, presiden Federasi

Restoran dan Perdagangan Terkait Hong Kong,
mengatakan tidak banyak tempat yang dapat
bergabung dengan gelembung tersebut.

Pengaturan tersebut memungkinkan restoran
untuk beroperasi hingga tengah malam, alih-alih pukul
22:00 di bawah rezim lama, dan melayani enam orang
per meja, naik dari empat, berdasarkan staf yang
menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.[*]

Nasib Restoran Hong Kong Selama Pandemi

Ahli Menentang Pelonggaran Masa Karantina
HONG KONG, BI - Seorang spesialis

pengobatan pernapasan meragukan rencana
pemerintah yang akan  melonggarkan persyaratan
karantina bagi orang-orang yang terbang kembali
ke Hong Kong, yakni  mereka yang telah
mendapatkan divaksinasi covid-19 secara penuh.

Leung Chi-chiu mengatakan pada hari Rabu
bahwa langkah seperti itu akan “sangat berbahaya”,
terutama ketika Hong Kong dihadapkan pada
ancaman mutasi strain Covid-19 yang sudah
terjadi di Hong Kong.

Dia berkomentar terkait “keraguannya”sehari
setelah Menteri Kesehatan Sophia Chan
mengatakan kepada anggota parlemen bahwa
masa karantina bagi mereka yang terbang kembali
ke Hong Kong dari 21 hari saat ini menjadi 14 atau

bahkan tujuh hari.
“Jika kami mempersingkatnya hanya

karena vaksinasi, ada risiko tinggi
bahwa kami akan melewatkan
banyak kasus ini, terutama selama
periode ini ketika kami menghadapi
invasi strain varian ke dalam
komunitas kami.” “Tak satu pun dari
vaksin yang ada terbukti benar-benar
efektif dalam mencegah penularan, dan
ada juga kekhawatiran apakah
khasiatnya akan berkurang secara
substansial oleh beberapa galur

varian, terutama dari galur varian Afrika, untuk itu
kita perlu lebih berhati-hati. , “Tambah Leung.

Ahli tersebut memperingatkan bahwa
jika ada kasus impor yang terlewat
karena periode karantina yang
dipersingkat untuk beberapa orang, hal
itu dapat mengakibatkan ribuan orang
harus diisolasi. Leung menekankan

bahwa pemerintah seharusnya
meningkatkan langkah-

langkah untuk mence-
gah kasus-kasus

i m p o r
m e m a s u k i
masyarakat.[bi/
rthk]Leung Chi-chiu
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JAKARTA, BI - Inul Daratista dan keluarga
sempat terinfeksi Covid-19. Kabar tersebut ia
bagikan di akun Instagram miliknya. Ia
mengabarkan ketika mengunggah video padatnya
pasar Tanah Abang.

Melalui unggahannya, istri Adam Suseno
tersebut tampak mendoakan agar semua
masyarakat yang rela berdesakan masuk ke dalam
Pasar Tanah Abang diberi kesehatan.

Pasalnya, ia yang bulan lalu sempat terpapar
Covid-19 sekeluarga merasakan penderitaan
yang cukup menyiksa lantaran berjuang untuk bisa
sembuh dari penyakit tersebut.

“Ya Allah semoga kalian diberikan sehat
semua ya, demi baju lebaran enggak sebanding
ketika kalian terpapar. Aku sekeluarga bulan lalu
kena sbln habis duit ratusan juta.

Belum lagi tarung nyawa karena oksigen
dalam darah turun dan sesak napas,” ungkap Inul
pada unggahan videonya.

“Pontang panting cari tabung oksigen karena
semua rumah sakit tidak kasih kita sbb kebutuhan
rumah sakit juga mendesak, belum lagi anak
suami dan sekitar kena semua, yg gagal tindakan
bisa mati sia sia krn covid, untung Allah masih
kasih kami kesempatan sembuh kembali,”
sambungnya.

Lewat unggahannya, wanita 42 tahun itu
berharap agar kondisi Indonesia pasca lebaran
tidak menjadi seperti India, yang cukup banyak
menelan korban jiwa.

Ia bahkan meminta agar masyarakat yang
taat tidak menyalahkan Presiden, namun
menyalahkan masyarakat Indonesia yang sulit
diatur. Bahkan ia sempat membandingkan

kondisi Pasar Tanah Abang dengan mal yang
ada di dekat kediamannya, yang justru
cenderung sepi.

“jgn sampai kyk di India ya ini. Ttanah abang
koyo ngene iki ga salah tah pak sat gas covid
????? Hellloooo??? Presiden sdh kasih larangan
mudik ,yg jelas ya ga boleh juga bgni ?? Yg salah
bukan presiden kuclukkk ‘tapi manusianya yg tdk
mau di atur !!!!,” lanjutnya.

“Ojo salahin presidene,aturan sdh turun.
Tapi rakyate ga mau diatur ... mall di pondok
indah juga sepi meskipun buka, krn tingkat
kesadaran tinggi yg masuk mall jg tau aturan.

Keluarga Inul Positif Covid-19, Habis Ratusan Juta
Cc PEMKOT DKI nih. Bisa g
tuh di tertibkan boss, serem
ini,” tandasnya.

Unggahan pemi l ik
Goyang Ngebor itu sontak
menuai reaksi dari netizen.
Mereka bahkan menya-
yangkan mengapa peraturan
dilarang mudik berlaku,
namun t idak ada pem-
batasan bagi pengunjung
pusat perbelanjaan. [aln/
okzone]

JAKARTA, BI - Aktris Angel Lelga menjadikan momen
Ramadan dan Lebaran untuk memperkuat tali silaturahmi.
Salah satunya dengan kembali bertemu sang mantan
suami, Rhoma Irama.

“Insya Allah, saya akan silaturahmi dengan beliau
(Rhoma Irama),” ujarnya saat ditemui di di kawasan
Casablanca, Jakarta Selatan, pada 1 Mei 2021.

Tidak ada alasan bagi Angel Lelga untuk tidak
berkunjung ke kediaman sang veteran dangdut Indonesia

di momen Lebaran. “Kami masih berhubungan baik kok,”
tuturnya mendefinisikan hubungan Angel dan Rhoma.

Sayang, ibu satu anak tersebut enggan berbicara
banyak mengenai wacana Lebaran bersama Rhoma Irama.
“Jangan bahas topik itu ya. Bicara yang lain saja,” tutur
mantan istri Vicky Prasetyo tersebut.

Angel Lelga pernah menjadi istri siri si Raja Dangdut
Indonesia tersebut pada 2003. Pernikahan itu, sayangnya
harus berakhir dengan perceraian.[*]

Lebaran, Angel Lelga
Berencana Temui Rhoma

Follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK
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