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HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen
Kesehatan (DH) kembali  mengingatkan
masyarakat terhadap cuaca paas ekstrim,
terutama bagi mereka yang melakukan
kegiatan di luar ruangan.
“Masyarakat harus membawa dan
minum air yang banyak untuk
mencegah dehidrasi saat melakukan
aktivitas di luar ruangan,” kata juru bicara
CHP.
“Mereka yang melakukan aktivitas berat
di luar ruangan harus menghindari
minuman yang mengandung kafein,
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HONG KONG, BI - Ramai diberitakan seorang
Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia pada 21
Mei 2021. Adapun PMI tersebut memang tercatat
telah mendapatkan dosis kedua vaksinasi 9 hari
sebelum kematiannya. Namun sampai berita ini
diturunkan, belum terbukti keterkaitan vaksinasi
dengan kematiannya.

Terkait kabar ini, seperti dikutip pada laman
Facebook KJRI Hong Kong, menyatakan bahwa
telah berkoordinasi intensif dengan otoritas di Hong
Kong dan saat ini, otoritas terkait masih melakukan
pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan
penyebab kematian. Selain itu, KJRI Hong Kong
telah mengurus proses penyelesaian hak-hak
ketenagakerjaan PMI dimaksud dengan pihak terkait
di Hongkong.

KJRI Hong Kong juga menghimbau kepada WNI
di Hong Kong untuk tidak mudah mempercayai kabar
atau pemberitaan dari sumber yang tidak terpercaya

serta selalu merujuk pada informasi resmi baik dari
Pemerintah Indonesia maupun pemerintah setempat.

Bagi seluruh WNI di Hongkong yang ingin mela-
kukan vaksinasi agar terlebih dahulu berkonsultasi
dengan dokter/petugas kesehatan untuk mengetahui
persyaratan kesehatan untuk vaksinasi.

Selain itu, di semua lokasi vaksinasi juga ter-
dapat tenaga medis yang selalu menanyakan dan
memeriksa kondisi kesehatan calon penerima
vaksin apakah memenuhi syarat melakukan
vaksinasi. Sesuai data pemerintah Hong Kong,
hingga 16 Mei 2021, total 11.825 orang telah
terinfeksi virus COVID-19 di Hong Kong dan 210
orang meninggal dunia akibat virus tersebut. Sela-
in itu, sebanyak 13 % penduduk
Hong Kong telah menda-
patkan vaksinasi dua
dosis (data per 21 Mei
2021).

 Konjen RI Pantau Swab PMI
Sekaligus Silahturahmi

HONG KONG, BI – Konjen RI, Ricky
Suhendar menyambangi Victoria Park di-
dampingi oleh Konsul Polri Agung Wahyudi,
Konsul Naker Erga Grenaldi dan Konsul Pensos-
bud Elfani Prassanti, rombongan KJRI tersebut
ingin melihat secara langsung warga Indonesia
yg sedang antri melakukan SWAB TEST wajib
bagi PMI di lapangan Bola Victoria Park [16/5].

Saat ini Hong Kong berada di musim panas,
cuaca kota cukup terik sehingga Konjen Ricky
menyempatkan hadir guna memastikan bahwa
kondisi antrian masih layak dan menyiapkan

kebutuhan logistik seperti air minum dan
makanan ringan apabila dibutuhkan.

Selain itu, bersaaam dengan nuansa idul fitri
Konjen Ricky dan para konsul lainnya juga me-
nyempatkan diri bersilaturahmi dengan para PMI
[Pekerja Migran Indonesia], yang sedang berlibur.

Dalam kesempatan tatap muka itu Konjen RI
juga berbincang ringan dengan warga Indonesia
yang sedang berada di berbagai wilayah area
Victoria Park, khususnya bincang mengenai
seputar menjaga kesehatan pribadi, mematuhi
protokol kesehatan dan himbauan partisipasi

pada program vaksinasi
pemerintah.

Idul Fitri kali ini merupakan
tahun kedua yang dirayakan di
masa pandemi. Pembatasan
sosial yang masih berlaku di
Hong Kong, membuat semua
pihak melakukan penyesuaian
terhadap kegiatan Idul Fitri,
termasuk KJRI Hong Kong yang

MANFAAT VAKSIN
Dokter dan para ahli mengemukakan bahwa

vaksinasi COVID-19 merupakan upaya
bersama untuk memutus rantai penularan dan
menghindarkan seseorang dari penyakit
tersebut. Vaksinasi bekerja dengan akan
melindungi dari penyakit berbahaya dan
memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Vaksin mengurangi risiko terkena penyakit
dengan bekerja bersama pertahanan alami
tubuh Anda untuk membangun perlindungan.

Saat kita divaksinasi, kita tidak hanya
melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang-

orang di sekitar kita.
Vaksinasi adalah
cara yang sederhana,
aman, dan efektif untuk
melindungi orang dari
penyakit berbahaya sebelum
mereka terpapar.

Setelah menerima vaksin, sistem imun
tubuh akan merespon dengan mengenali vi-
rus/bakteri, membantu memproduksi antibodi
serta mengingat penyakit dan tahu cara
melawannya. Meskipun begitu, masih
dianjurkan bahwa setelah vaksinasi, seseorang
harus tetap menerapkan protokol kesehatan
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JAKARTA, BI - Menteri Luar
Negeri Indonesia Retno Marsudi

menyerukan penghentian kekerasan
yang dilakukan Israel terhadap

warga Palestina.
Hal itu disampaikan

dalam pertemuan debat
khusus Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) di New
York, Kamis (20/5) waktu
setempat.

Israel sebagai penjajah

dan bangsa Palestina yang ditindas.
Saya tekankan bahwa penjajahan
dalam konflik Israel dan Palestina
adalah isu utama,” kata Retno dalam
konferensi pers yang digelar secara
daring, Jumat (21/5).

Pendudukan dan agresi Israel
yang terus berlangsung, kata Retno,
tidak hanya patut dikecam tetapi juga
merupakan pelanggaran hukum

 Konjen RI Pantau Swab PMI
Sekaligus Silahturahmi

Retno Marsudi



Dunia Masih Pandemi
REDAKSI 02  EDISI 215/MEI/2021

COVID-19 masih menjadi bintang yang
selalu dibicaraka oleh semua orang didunia
ini, terlepas ada kelompok yang tidak perduli
dengan segala macam aturan pemerintah,
pandemi ini nyata adanya.

Dunia sedang kalang kabut dalam upaya
penghentian penularan covid-19 agar hidup
kembali bisa dijalani dengan normal, agar
usaha dan ekonomi kembali berjalan seperti
dulu lagi. Vaksinasi sedang digalakkan
meskipun banyak sekali orang yang taku di
vaksin karena efek samping obat yang jika
tidak “pas” dengan kondisi kesehatan badan
bisa meninggal mendadak.

Indonesia baru saja menyelesaikan
rutinitas tahunan yaitu “mudik” terlepas dari
mereka agamanya apa namun mudik memang
sudah menjadi budaya turun temurun dari
nenek moyang.

Menerapkan peraturan larangan mudik di
Indonesia juga tidak mudah, banyak yang tidak
terima dengan larangan tersebut dengan
berbagai dalih, tak jarang petugas putar balik
kendaraan mudik mendapat caci maki dan
hinaan, bahkan hingga viral.

EDITORIAL
Sementara itu laporan terkini, jumlah kasus

baru harian di Indonesia selama beberapa
minggu terakhir berada di angka 4.000. Ini
artinya kasus Covid-19 di RI relatif terkendali
dibanding sebelumnya.

Kendati demikian, Satgas Penanganan
COVID-19 sudah melihat tanda-tanda Indone-
sia berpotensi menghadapi gelombang kedua
Covid-19.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas
Penanganan COVID-19 Sonny Harry B
Harmadi mengatakan ada tiga hal
mengkhawatirkan, yaitu mulai dari tingginya
mobilitas masyarakat pada periode lebaran,
turunnya kepatuhan terhadap protokol
kesehatan, dan peningkatan kasus harian di
beberapa provinsi.

Untuk pembaca Berita Indonesia: tetap
patuhi protokol kesehatan, jangan kendor
karena sekali kendor akibatnya bisa
fatal.[redaksi]

baru kali ini ada orang yang menginginkan buah
ceri membungkuk untuk meminta agar buah ini
diberikan sebagai derma!”

“Kau paham maksudku?” kata Sufi pertama itu
kepada raja. “Orang paling berharga di antara kita
baru saja menyampaikan usul yang paling mulia,
dan kejadian tadi membuktikan bahwa ia tak
berharga bagi orang yang diajaknya bicara tadi.”

“Tetapi bagaimana tentang ‘orang paling tak
berharga’ menjadi orang berharga?” tanya raja itu.
Kedua darwis itu memberinya isyarat agar
mengikuti mereka.

Ketika mereka hendak menyeberangi Sungai
Kabul, kedua Sufi itu tiba-tiba menyergap raja dan
membuangnya ke sungai. Raja itu tak bisa
berenang.

Ketika raja itu merasa hampir tenggelam,
Kaka Divana yang namanya berarti Paman Gila
seorang yang terkenal miskin dan tak waras yang
berkelana di jalan-jalan, melompat ke sungai dan
menyelamatkan raja serta membawanya ke tepi.
Beberapa orang lain, yang lebih kuat, juga
melihatnya jatuh ke air, tetapi mereka diam saja.

Tatkala raja sudah pulih, kedua darwis itu
berkata serempak, “Orang paling tak berharga
sesungguhnya berharga!”

Sejak saat itu, raja kembali pada
kebiasaannya, yaitu memberi apa saja yang ia
bisa, entah itu pendidikan atau berbagai macam
pertolongan kepada orang-orang yang diputuskan
dari masa ke masa sebagai yang paling pantas
menerima pemberian semacam itu. [sindo]

KONON ada seorang raja yang memanggil
seorang penasihat dan berkata kepadanya,
“kekuatan pikiran yang sejati bergantung pada
pemeriksaan terhadap berbagai pilihan.
Katakan padaku pilihan mana yang lebih baik
meningkatkan pengetahuan rakyatku atau
memberi mereka tambahan makanan. Kedua
pilihan itu sama bermanfaat.”

“Baginda, percuma saja memberikan
pengetahuan kepada mereka yang tak dapat
mengetahuinya, demikian pula sia-sia
menambahkan makanan kepada mereka yang
tak mengerti maksud baik Baginda. Oleh
karena itu, tidaklah benar menganggap bahwa
‘kedua pilihan itu sama bermanfaat’,” jawab Sufi
itu.

“Bila mereka tak bisa mencerna makanan
itu, atau bila mereka berpikir bahwa makanan
itu diberikan untuk menyogok, atau malah
membuat mereka berniat meminta lebih maka
maksud Baginda akan gagal,” kata Sufi
menambahkan.

“Jika mereka tak bisa menyadari bahwa
mereka diberikan pengetahuan, atau bila
mereka tak sanggup mengenali pengetahuan
itu, atau bahkan tak mengetahui alasan Baginda
memberikan pengetahuan itu kepada mereka,
maka maksud Baginda itu akan kandas. Untuk
itu, pertanyaan harus diajukan secara bertahap.
Tahap pertama adalah pertimbangan: ‘Orang
paling berharga sesungguhnya tak berharga
dan orang paling tak berharga sebenarnya
berharga,” lanjut Sufi tersebut.

“Terangkanlah kebenaran ini bagiku, sebab
aku belum bisa memahaminya,” kata raja.

Sang sufi kemudian memanggil ketua para
darwis di Afghanistan, dan ia pun datang ke
istana. “Kalau engkau mempunyai jalanmu, apa
yang akan engkau suruhkan kepada seseorang
di Kabul?” tanya Sang Sufi kepada darwis itu.

“Kebetulan ada seorang lelaki di dekat
suatu tempat yang bila ia mengetahuinya, bisa
mendapatkan kekayaan bagi dirinya dan juga
kemakmuran bagi seluruh negeri itu dan

kemajuan bagi Jalan, dengan memberikan
sekeranjang buah ceri kepada orang miskin
tertentu,” kata darwis itu, yang mengetahui pertalian
gaib antara berbagai hal.

Raja itu merasa senang, sebab para Sufi tak
biasanya memperbincangkan perihal semacam itu.
“Bawa lelaki itu kemari dan kita akan membuatnya
terjadi!” seru raja itu.

Para pejabat memberi raja itu isyarat agar tetap
bersikap tenang. “Tidak,” kata Sufi pertama, “Hal itu
takkan terjadi kecuali bila dilakukan dengan ikhlas.”

Agar tidak mempengaruhi pilihan lelaki itu,
mereka bertiga pergi ke pasar Kabul dengan
menyamar. Dengan melepaskan sorban dan
jubahnya, ketua Sufi itu tampak sangat mirip dengan
orang biasa. “Aku akan ambil bagian dalam perihal
yang menggairahkan ini,” bisik raja itu, dan
kelompok itu berdiri memandangi buah ceri.

Ia mendekati penjualnya dan mengucapkan
salam. Kemudian, ia berkata, “Aku kenal seorang
miskin. Maukah kau memberinya sekeranjang ceri
sebagai derma!”

Penjual itu tertawa terpingkal-pingkal. “Nah, aku
sudah pernah mendengar beberapa tipuan, tetapi

Kisah Bijak Para Sufi:
Berharga dan Tak Berharga
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HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) dari Departemen
Kesehatan menyelidiki wabah infeksi saluran
pernapasan atas (URTI) di sebuah taman
kanak-kanak di Sha Tin, dan mengimbau
anggota masyarakat dan staf institusi untuk
tetap tinggal. waspada dan menjaga
kebersihan pribadi dan lingkungan dengan
ketat (18 Mei).

Wabah tersebut melibatkan 10 anak laki-
laki dan 10 perempuan berusia 3 sampai 5.
Mereka menderita batuk, pilek, sakit
tenggorokan dan demam sejak 29 April.
Sepuluh dari mereka mencari pertolongan
medis dan tidak ada yang membutuhkan rawat
inap. Semuanya sekarang dalam kondisi
stabil.

Petugas CHP telah menyarankan taman
kanak-kanak untuk mengadopsi tindakan
pengendalian infeksi yang diperlukan untuk
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 4
Mei untuk mengecualikan 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

Wabah Infeksi Saluran
Pernapasan Serang TK

pribadi dan lingkungan yang baik terhadap in-
fluenza dan penyakit pernapasan lainnya dan
memperhatikan hal-hal berikut:

- Dapatkan vaksinasi influenza musiman
untuk perlindungan pribadi

- Masker bedah dapat mencegah
penularan virus pernapasan dari orang yang
sakit. Sangat penting bagi orang yang
bergejala (bahkan jika memiliki 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 70 hingga 80 persen handrub berbasis
alkohol;

- Tutupi hidung dan mulut dengan kertas
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 berkonsultasi ke
dokter jika mengalami gejala
infeksi saluran pernafasan.
[chp/bi]

HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan
(DH) kembali  mengingatkan masyarakat
terhadap cuaca paas ekstrim, terutama bagi
mereka yang melakukan kegiatan di luar
ruangan.

“Masyarakat harus membawa dan minum
air yang banyak untuk mencegah dehidrasi saat
melakukan aktivitas di luar ruangan,” kata juru
bicara CHP.

“Mereka yang melakukan aktivitas berat di
luar ruangan harus menghindari minuman yang
mengandung kafein, seperti kopi dan teh, serta
alkohol, karena dapat mempercepat kehilangan
air melalui sistem kemih,” jelas juru bicara
tersebut.

“Orang gemuk, orang sakit, termasuk
mereka yang menderita penyakit jantung atau
tekanan darah tinggi, tua dan muda akan lebih
rentan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh
udara panas. Maka mereka harus memberi
perhatian khusus terhadap kebutuhan
tubuhnya.” tambah juru bicara itu.

Selain i tu, masyarakat harus
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kenakan pakaian longgar dan berwarna
terang untuk mengurangi penyerapan panas
dan memfasilitasi penguapan keringat dan
pembuangan panas.

2. Hindari olahraga berat dan aktivitas
berkepanjangan seperti hiking atau trekking
agar tak kelelahan, karena panas, berkeringat
dan kelelahan dapat menambah beban tubuh.

3. Lakukan aktivitas luar ruangan pada pagi
atau sore hari

4. Untuk aktivitas di dalam ruangan, buka
semua jendela, gunakan kipas angin atau

gunakan AC untuk menjaga ventilasi udara
tetap baik

5. Jadwalkan ulang pekerjaan ke waktu
yang lebih dingin dalam sehari.

6. Jika bekerja di lingkungan yang panas
tidak dapat dihindari gunakan peneduh di
tempat kerja jika memungkinkan.

Mulailah bekerja perlahan dan tingkatkan
kecepatannya secara bertahap. Pindahlah ke
tempat sejuk untuk istirahat secara berkala
agar tubuh bisa memulihkan diri.

Publik juga harus memperhatikan yang
terbaru dan perkiraan Indeks Ultraviolet (UV)
yang dirilis oleh Hong Kong Observatory
(HKO). Saat Indeks UV tinggi (6 atau lebih)
maka;

- Minimalkan paparan langsung kulit dan
mata terhadap sinar matahari

- Kenakan pakaian berlengan panjang dan
longgar

- Kenakan topi bertepi lebar atau gunakan
payung

- Cari area yang teduh atau kenakan
kacamata hitam anti UV

- Oleskan losion tabir surya spektrum luas
dengan Sun Protection Factor (SPF) 15 atau
lebih. Oleskan secara bebas dan gunakan
kembali setelah berenang, berkeringat atau
menggunakan handuk.

- Saat menggunakan lotion anti nyamuk
yang mengandung DEET gunakan tabir surya
terlebih dahulu, baru lotion pengusir serangga.

- Jika timbul gejala, seperti pusing, sakit
kepala, mual, sesak napas atau kebingungan,
istirahat dan segera dapatkan bantuan, dan
dapatkan bantuan medis sesegera mungkin.
[chp/bi]

Waspadai Serangan Cuaca Panas Ekstrim

Hong Kong Masih Rawan
Kasus Impor Covid-19

HONG KONG, BI - Seorang anak laki-laki
berusia empat tahun yang baru-baru ini
dipastikan mengidap Covid-19 setelah
berulang kali dites negatif.

Anak laki-laki itu mengalami demam dan
sakit tenggorokan pada 12 Mei. Dia dibawa
ke dokter swasta di Tsing Yi keesokan harinya
untuk tes Covid diperintahkan.

Pada 15 Mei, otoritas kesehatan mela-
porkan bocah itu terinfeksi dan mereka tidak
tahu bagaimana dia tertular virus.

Lebih dari 20 siswa dan guru di taman
kanak-kanak anak laki-laki itu di Ho Man Tin
dikirim ke sebuah hotel untuk menjalani
karantina selama 14 hari.

Tetapi tes negatif yang berulang-ulang
sejak itu menunjukkan bahwa bocah itu tidak
membawa virus, dan dia juga tidak memiliki
antibodi untuk itu.

Henry Yeung, dokter swasta yang merawat
anak laki-laki itu, mengatakan kepada RTHK
bahwa sampel air liurnya telah diserahkan ke
klinik rawat jalan milik pemerintah pada 13
Mei dengan hasil tes “tidak pasti” dikeesokan
harinya.

Yeung mengatakan dia tidak tahu me-
ngapa otoritas kesehatan mengklasifikasikan
bocah itu sebagai kasus yang dikonfirmasi
pada 15 Mei, menambahkan bahwa mereka
harus mengklarifikasi apakah itu positif palsu
sesegera mungkin, mengingat semua orang

dikirim ke karantina sebagai akibat dari
dugaan tersebut. infeksi.

Sebelumnya pada hari Kamis, ahli
penyakit menular Leung Chi-chiu mengatakan
bahwa jika bocah itu ternyata tidak terinfeksi,
Hong Kong akan menjalani 26 hari tanpa
infeksi yang tidak dapat dilacak.

Leung mengatakan ketika wilayah itu
mencapai 28 hari, para pejabat dapat
mempertimbangkan untuk mengadakan
pembicaraan dengan rekan-rekan daratan
mereka tentang melanjutkan perjalanan lintas
batas.

Pusat Perlindungan Kesehatan meng-
umumkan satu kasus Covid-19 impor baru
pada hari Kamis [20/5], yang melibatkan
seorang wanita berusia 26 tahun yang terbang
dari Indonesia. Tidak ada kasus domestik baru
selama empat hari berturut-turut.[rthk/bi]



JALUR GAZA, BI - Tidak ada “tempat
aman” di Gaza saat 72.000 warga
Palestina terlantar akibat serangan Israel
selama sembilan hari terakhir.

Peringatan itu diungkapkan seorang
pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB).

“Di Gaza, saya sangat terganggu
dengan laporan pemboman Israel
frekuensi tinggi,” ungkap Wakil Sekretaris
Jenderal Urusan Kemanusiaan dan
Koordinator Bantuan Darurat PBB Mark
Lowcock.

“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,
di mana 2 juta orang telah diisolasi secara
paksa dari seluruh dunia, selama lebih dari
13 tahun,” papar Lowcock.

Dia berbicara setelah sembilan hari
kekerasan Israel-Palestina di mana Hamas
menyerang Israel dengan lebih dari 3.500 roket
dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF)
melancarkan serangan bom ke Jalur Gaza.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan
Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, “Akibat
serangan IDF, 72.000 warga Palestina
mengungsi, termasuk 47.000 mencari
perlindungan di 58 sekolah Badan Bantuan dan
Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di
seluruh Gaza. 25.000 orang terlantar lainnya

WASHINGTON, BI - Fraksi Partai
Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika
Serikat mendesak Presiden Joe Biden
menunda penjualan bom mutakhir senilai
Rp10.5 triliun kepada Israel.

Dilansir Middle East Eye yang mengutip
The Hill, Rabu (19/5), fraksi Demokrat
menggelar rapat virtual membahas rencana
penjualan senjata itu.

Menurut Ketua Komisi Hubungan Luar
Negeri DPR AS, Gregory Meeks, dia tidak
menyadari rencana penjualan senjata canggih
itu dan akan mengirim surat kepada Gedung
Putih untuk mengajukan penundaan.

Menurut salah satu anggota komisi dari
Partai Demokrat, Ilhan Omar, jika rencana
penjualan senjata itu dilanjutkan, maka
pemerintahan Biden dinilai tidak peka terhadap
situasi kekerasan yang saat ini terjadi terhadap
warga sipil di Israel dan Palestina.

“Amerika Serikat tidak boleh diam saja
melihat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan
dengan bantuan kita,” kata Omar.

Anggota fraksi Demokrat lainnya,
Alexandra Ocasio-Cortez, mengatakan dalam
rapat itu Israel adalah negara apartheid, karena
perlakuan buruk terhadap rakyat Palestina.

“Presiden dan sejumlah tokoh pada pekan
ini mengatakan Israel berhak mempertahankan
diri. Namun, apakah rakyat Palestina punya
hak untuk hidup? Apakah kita meyakini hal itu?
Jika iya, maka kita harus bertanggung jawab
terhadap hal itu,” kata Cortez.

Sedangkan Senator dari fraksi Demokrat,
Bernie Sanders, mendesak pemerintahan
Biden kembali mempertimbangkan kucuran
bantuan militer bagi Israel yang nilainya
mencapai US$3.8 miliar (sekitar Rp54.3 triliun)
dan diberikan setiap tahun.

Senjata canggih yang akan dijual AS
adalah jenis Amunisi Serang Langsung
Gabungan (JDAM) buatan Boeing. Perangkat
itu bisa mengubah bom yang mulanya tidak
berpemandu yang diluncurkan dari pesawat
tempur atau pesawat pembom ringan menjadi
bisa dikendalikan dengan menggunakan Alat
Pemandu Global (GPS). (ayp/ayp/cnn)

Kongres Desak
Biden Tunda Jual
Senjata ke Israel

PBB: Tak Ada Tempat Aman di Gaza

sedang mengungsi dan tinggal dengan keluarga
angkat.”

OCHA mengatakan, sejak 10 Mei, 213 warga
Palestina, termasuk 62 anak-anak, 35 wanita dan
116 pria, tewas di Gaza selama serangan IDF.

Lowcock juga meminta Israel membuka
penyeberangan komersial utama Kerrem Shalom
untuk bantuan kemanusiaan.

Israel telah menutup penyeberangan itu pekan
lalu sebagai tanggapan atas roket Hamas. Namun,
penyeberangan Mesir di Rafah telah dibuka.

Kerem Shalom dibuka sebentar pada Selasa

untuk mengizinkan 24 truk dengan
pasokan kemanusiaan memasuki Gaza,
tetapi hanya lima truk yang benar-benar
berhasil melewati sebelum Hamas
meluncurkan mortir di persimpangan yang
memaksa penutupan perlintasan itu.

Koordinator Kemanusiaan Lynn
Hastings men-tweet sebagai tanggapan
kejadian itu. “Serangan oleh kelompok
militan Palestina di penyeberangan
dilaporkan hari ini, di mana pasokan
kemanusiaan dan personel dibawa ke
#Gaza tidak dapat diterima, mencegah
pasokan kemanusiaan penting memasuki
GS. #UN akan mencoba lagi besok . Kami
meminta ketenangan untuk
memungkinkan kami melakukannya,”

papar dia.
Di antara barang-barang di truk itu adalah

bahan bakar untuk pembangkit listrik Gaza, yang
membantu menyediakan listrik ke Gaza.

“Kekurangan bahan bakar dan kerusakan
pada tiang listrik telah mengurangi jumlah jam
listrik di Gaza dari 12 jam menjadi tiga sampai
empat jam sehari,” papar OCHA.

Sekitar 500.000 liter bahan bakar impor dari
Mesir dan persediaan medis memasuki Gaza
pada Selasa, melalui Mesir melalui gerbang Salah
Ad Din. [cnn]

MOSKOW, BI - Duta Besar Indo-
nesia untuk Rusia, Jose Tavares
mengatakan, Presiden Rusia ,
Vladimir Putin menilai kerjasama
Jakarta dan Moskow memiliki
potensi besar untuk dikembangkan.
Jose dan Putin bertemu saat acara
penyerahan Surat-Surat
Kepercayaan dari Presiden Indone-
sia, Joko Widodo.

Penyerahan Surat-Surat
Kepercayaan adalah tanda resmi
dimulainya tugas seorang Duta
Besar di negara yang bersangkutan.

Seremoni penyerahan Surat-
Surat Kepercayaan berlangsung
diAlexander Hall, Istana Agung Krem-
lin. Dalam sambutannya Putin
mengucapkan selamat datang dan
selamat bertugas kepada Duta Besar yang
hadir.

“Para Duta Besar mengemban tugas yang
sangat mulia dari negara masing-masing untuk
meningkatkan kerja sama di berbagai bidang
yang saling menguntungkan dengan Rusia,”
ungkap Putin.

Putin menyampaikan bahwa pada
prinsipnya Rusia ingin mengembangkan

kemitraan terbuka di berbagai bidang dengan
berdasarkan prinsip kesetaraan, penghormatan
atas kepentingan nasional dan prinsip non-
intervensi dalam politik dalam negeri. Pemerintah
Rusia juga menekankan pentingnya kerja sama
ekonomi yang bebas dan adil, tanpa adanya
sanksi yang bermotivasi politik.

Secara khusus, Putin juga menyampaikan

Putin: RI-Rusia Miliki Banyak Potensi Perkembang
kesiapan Rusia untuk bekerja sama
dengan negara-negara dan mitra glo-
bal dalam memerangi pandemi
Covid-19 yang telah menjadi ujian
nyata bagi nilai-nilai kemanusiaan
seperti solidaritas, gotong royong,
dan humanisme.

“Kami siap berbagi pengalaman
dan membantu negara lain untuk
mengatasi dampak ekonomi dan
sosial jangka panjang dari pandemi,
termasuk menyiapkan produksi
vaksin Covid-19 dan obat-obatan
yang telah dikembangkan di Rusia,”
ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan
hubungan Rusia dan Indonesia, Jose
menuturkan bahwa Putin
menyampaikan bahwa Jakarta dan

Moskow memiliki hubungan persahabatan yang
sangat baik dan telah berjalan lama.

Putin menyampaikan bahwa terdapat
potensi yang sangat besar untuk
melaksanakan kerja sama Rusia dengan In-
donesia di bidang pembangkit listrik tenaga
nuklir dan air, bidang transportasi, bidang
infrastruktur pedesaan, termasuk pesawat
terbang dan galangan kapal. [sindo]

INTERNASIONAL 05  EDISI 215/MEI/2021

harus disesuaikan dengan trem baru yang
lebih besar.

Tsang sebelumnya mengatakan sebuah
perusahaan dan desainer Swiss sedang
mengerjakan tampilan baru untuk trem edisi
keenam yang masing-masing akan membawa
210 penumpang, dibandingkan dengan 120
saat ini.

Mobil-mobil baru tersebut diharapkan
dapat melayani lebih dari 600 penumpang
tambahan per jam, dengan waktu tunggu yang

lebih singkat dari 90 menit menjadi sekitar 17
menitan.

Antara Kamis dan 6 Juni, penduduk ber-
usia 65 ke atas bisa mendapatkan perjalanan
pulang-pergi dan tiket masuk ke Sky Terrace
428 seharga HK $ 10 bukan HK $ 47 lagi.

Sky Terrace 428 merupakan tempat
tertinggi di Hong Kong yang menawarkan
pemandangan panorama kota secara
menyeluruh.

Trem di The Peak merupakan wisata
ikonik Hong Kong yangi dibuka pada tahun
1888, awalnya perusahaan hanya melayani

pengusaha Inggris dan pekerja China. Dua
kursi pertama di kompartemen tanpa pintu dan
30 tempat duduk pertama  disediakan untuk
gubernur.

Perbaikan terakhir layanan ini dilakukan
pada tahun 1989. Selama bertahun-tahun,
“waktu tunggu yang lama” telah menjadi
masalah utama bagi wisatawan, bahkan
banyak orang yang terjebak hingga dua jam.

Dengan perombakan dan sistim baru Peak
Tram diharapkan akan menjadi lebih baik dan
menyenangkan bagi setiap pengunjung dan
wisatawan. [scmp/bi]
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Presiden Amerika Serikat Joe Biden



Vaksin AstraZeneca meru-
pakan vaksin hasil kerja sama
Universitas Oxford dan per-
usahaan farmasi di Inggris, yaitu
AstraZeneca. Vaksin ini meng-
andung virus hasil rekayasa
genetika (viral vector) dari virus
flu biasa yang tidak berbahaya.

Vaksin COVID-19 Astra
Zeneca bekerja dengan cara
merangsang tubuh untuk
membentuk antibodi yang dapat
melawan infeksi virus SARS-
CoV-2. Setelah melalui beberapa
fase uji klinis, disimpulkan bah-
wa efektivitas vaksin Astra
Zeneca untuk melawan penyakit
COVID-19 mencapai 63–70%.

Fakta Keamanan Vaksin AstraZeneca
Vaksin AstraZeneca sudah lulus uji klinis dan

dinyatakan aman. Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin
penggunaan darurat untuk vaksin AstraZeneca dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah

mengeluarkan fatwa bahwa
vaksin ini halal untuk

digunakan.
Selain itu, European Medicines Agency

(EMA) mengatakan bahwa indikasi adanya
pembekuan darah dengan penurunan jumlah
trombosit setelah disuntikkan vaksin Astra
Zeneca merupakan kasus yang sangat jarang
terjadi, yaitu hanya pada 1 dari 100.000 orang
yang divaksinasi.

Kondisi tersebut juga lebih berisiko terjadi

Fakta Keamanan Vaksin AstraZeneca untuk COVID-19

Sama halnya dengan vaksin COVID-19 lainnya maupun vaksin untuk penyakit apa pun,
vaksin AstraZeneca dapat menimbulkan efek samping. Namun, umumnya efek samping ini
hanya bersifat ringan hingga sedang dan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa
hari.

Berikut adalah efek samping yang umum terjadi setelah disuntikkan vaksin AstraZeneca:
Nyeri, bengkak, atau memar pada bagian tubuh yang yang disuntik
Menggigil, Demam,Kelelahan,Sakit kepala, Mual, Nyeri sendi dan otot
Pada kasus yang tergolong jarang terjadi, orang yang disuntikkan vaksin AstraZeneca

mengalami efek samping selain yang disebutkan di atas, termasuk muntah, diare, dan
penggumpalan darah.

Bila seseorang mengalami gejala tertentu setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca,
seperti nyeri dada, jantung berdebar, kaki atau tangan sulit digerakkan, atau pingsan, segera

bawa ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
Sama halnya dengan vaksin COVID-19 yang lain, seperti Sinovac, Sinopharm,

Moderna, Pfizer, dan Novavax, vaksin Astrazeneca yang digunakan di Indonesia pun
tergolong baru dan masih terus diteliti efektivitas serta keamanannya.

Bila memiliki pertanyaan terkait COVID-19 atau masalah kesehatan lainnya,
Anda bisa chat langsung dengan dokter menggunakan aplikasi ALODOKTER.
Melalui aplikasi ini, Anda juga bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di
rumah sakit jika memerlukan pemeriksaan langsung.[*]

Risiko Efek Samping
Vaksin AstraZeneca

pada orang yang memang memiliki penyakit DVT
atau penggumpalan darah. Penting untuk diingat
pula bahwa pembekuan darah bisa terjadi karena
banyak hal, misalnya kebiasaan merokok, kelainan
darah, atau efek samping obat-obatan, seperti pil
KB, bukan serta-merta karena vaksinasi.

EMA dan WHO pun menyebutkan bahwa man-
faat dari vaksin AstraZeneca untuk mencegah
COVID-19 masih lebih besar daripada risiko efek
sampingnya. Jadi, meski tetap perlu waspada ter-
hadap terjadinya efek samping atau KIPI,

masyarakat diimbau untuk tidak menolak vaksin
COVID-19, termasuk vaksin AstraZeneca.

Jika Anda memiliki gangguan pembekuan
darah, sebenarnya Anda juga masih bisa
menggunakan vaksin AstraZeneca.

Tidak ada penelitian yang menyatakan
bahwa orang dengan kelainan pembekuan darah
akan mengalami efek samping penggumpalan
darah setelah disuntik vaksin AstraZeneca.
Namun, bila Anda ragu, berkonsultasilah dulu
dengan dokter.[*]

Gejala COVID-19
Usai Vaksinasi

JAKARTA, BI – Pemberian vaksin dapat
memicu reaksi efek samping pada sebagian
orang. Umumnya, efek samping yang muncul
tergolong ringan, bersifat sementara, tidak
selalu ada, dan bergantung pada kondisi tubuh
penerimanya.

Namun, efek samping ini tetap harus
diawasi dan dievaluasi lebih lanjut. Jika terjadi
kejadian ikutan pasca imunisasi, Komite
Nasional Pengkajian dan Penanggulangan
KIPI [Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi] akan
membantu mengatasinya.

Setelah vaksinasi COVID-19, sebagian or-
ang akan merasakan efek samping berupa
demam dan nyeri ringan pada tubuh. Namun,
bukan berarti Anda mengalami gejala COVID-
19.

Efek samping yang termasuk dalam KIPI
ini menandakan bahwa sistem imum tubuh
sedang merespons vaksin yang masuk.

Meski demikian, vaksinasi COVID-
19 tidak langsung memberikan Anda
kekebalan terhadap virus Corona.
Kekebalan
baru akan
te rben tuk
sepenuhnya

dalam waktu 28 hari setelah
penyuntikan vaksin dosis kedua.

Ada beberapa laporan kasus di
mana orang terpapar COVID-19
setelah menerima vaksin. Pada
kasus-kasus tersebut, ada yang
merasakan gejala, ada pula yang
tidak. Gejala COVID-19 yang dapat
dirasakan meliputi:

Demam atau menggigil, Batuk,
Sesak napas, Kelelahan, Badan
pegal-pegal atau nyeri otot atau my-

algia, Sakit kepala, Sakit tenggo-
rokan, Kehilangan indra perasa dan
penciuman (anosmia), Mual dan
muntah serta diare.

Vaksinasi COVID-19 tidak men-
jamin 100% tubuh akan kebal ter-
hadap infeksi virus Corona. Namun,
vaksinasi dapat menurunkan risiko
terjadinya komplikasi akibat COVID-
19 yang secara tidak langsung dapat
menurunkan angka kematian akibat
penyakit ini. [allodokter/bi]

JAKARTA, BI - Reinfeksi COVID-19 setelah
vaksinasi berarti seseorang pernah sekali
terinfeksi COVID-19, sembuh, melakukan
vaksinasi COVID-19 sampai lengkap, tetapi
kemudian terinfeksi kembali. Meski saat ini
masih jarang terjadi, beberapa kasus reinfeksi
COVID-19 setelah vaksinasi telah dilaporkan di
beberapa negara, termasuk Indonesia.

Hal ini menandakan bahwa orang yang pernah
terinfeksi virus Corona dan telah divaksin
COVID-19 tetap berpotensi tertular dan
menularkan virus ini ke orang lain, terutama
kelompok orang yang berisiko tinggi.

Bila seseorang sudah pernah terinfeksi vi-
rus Corona dan menerima vaksinasi COVID-19

secara penuh, yaitu sampai 2 dosis vaksin,
tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi
yang kuat untuk melawan virus tersebut dan
mencegah komplikasi serius ketika nanti ia
terpapar.

Namun, meski vaksin COVID-19 dapat
melindungi tubuh dari komplikasi akibat COVID-
19, hingga saat ini para ilmuan masih terus
meneliti lebih lanjut sejauh mana vaksin tersebut
dapat mencegah infeksi ulang dan penularan vi-
rus Corona kepada orang lain.

Data terkait kasus reinfeksi COVID-19
setelah vaksinasi pun masih terus dikumpulkan
dari berbagai negara. Pasalnya, masih belum
diketahui dengan jelas perbedaan kasus

Reinfeksi COVID-19
Setelah Vaksinasi

reinfeksi setelah vaksinasi atau infeksi virus
Corona jenis baru.

Di Amerika Serikat terdapat hampir 10.000
kasus reinfeksi COVID-19 dari sekitar 95 juta
orang yang telah divaksinasi penuh. Dengan kata

lain, hampir sekitar 10 dari 100 orang yang
divaksinasi bisa terkena infeksi ulang COVID-
19 tanpa gejala atau dengan gejala dan berpotensi
menularkan virus penyebab COVID-19 ke orang
lain.

Vaksin COVID-19
memang diharapkan
menjadi solusi untuk
m e n g h e n t i k a n
pandemi COVID-19.
Namun, upaya ini juga
harus dibarengi
dengan penerapan
protokol kesehatan
secara disiplin oleh
seluruh masyarakat,
termasuk yang sudah
divaksin, agar
reinfeksi COVID-19
setelah vaksinasi
dapat dicegah.[bi/
allodokter]
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Bea Cukai Optimalkan Peran
Anjing dalam Deteksi Narkoba

menggunakan container menjadi tantangan
yang cukup besar.

“Oleh karena itu dengan adanya program
Container Examination Dog ini diharapkan
dapat mendeteksi adanya narkotika tanpa
membuka container.”

Arif mengatakan program Container Ex-
amination Dog diadakan dalam rangka
pelaksanaan Pencegahan dan Pembe-
rantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika (P4GN).

“Unit K-9 dengan Program Container Ex-
amination Dog bertujuan untuk mencegah
masuknya NPP dan melacak adanya
pemasukan NPP secara ilegal.

Tentunya kami tidak sendiri, kami pun
selalu berkoordinasi dengan kantor
pelayanan dan tim penindakan di
pelabuhan,” katanya. Dia menegaskan
penyalahgunaan narkotika merupakan
kejahatan besar.

Perang terhadap bahan adiktif ini
sangat mendesak untuk
menyelamatkan generasi penerus
bangsa. Arif pun menyebutkan selama
2021 telah dilaksanakan 102 pelacakan
narkotika secara random, 12 pelacakan
berdasarkan atensi analis, 13
pelacakan berdasarkan atensi
pemberitahuan impor barang khusus/
PIBK laut.

“Pelacakan ini tentunya harus tetap
memperhatikan beberapa faktor, seperti
arah mata angin, changing behavior K-
9, koordinasi dengan unit pengawasan,
dan atensi pelacakan,” tutupnya. (jpnn)

JAKARTA, BI - Polri menyatakan bisa
langsung melakukan penangkapan terhadap
warga yang memuat konten penghinaan terhadap
Negara Palestina di media sosial (Medsos).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes
Ahmad Ramadhan menjelaskan, penangkapan
itu bisa dilakukan tanpa harus memberikan
peringatan Virtual Police Direktorat Tindak
Pidana Siber Bareskrim Polri. Mengingat,
konten penghinaan ke Palestina bersifat adu
domba.

“Tapi kalau yang sifatnya bisa mengadu
domba bahkan menciptakan suasana yang bisa
menjadikan kegaduhan itu bisa saja Direktorat
Siber melakukan penangkapan. Jadi yang
sifatnya ujaran kebencian bisa kami ingatkan,”
kata Ramadhan dalam jumpa pers di Gedung
Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/5).

Belakangan ini marak, netizen memuat
konten yang berujung penghinaan terhadap
negara yang sedang bersitegang dengan Israel
itu. Menurut Ramadhan, dalam beberapa kasus
video tentang Palestina itu dapat membuat gaduh
ditengah masyarakat bahkan sampai mengadu
domba.

“Jadi harus dibedakan juga mana yang perlu
mana juga yang sifatnya ini membahayakan
apalagi mengadu domba bisa menciptakan
perpecahan bangsa,” ujar Ramadhan.

Ramadhan menyebut, fungsi Virtual Police
adalah memberikan edukasi dan peringatan
terhadap pemilik akun yang seringkali tak sadar
telah memenuhi dugaan pelanggaran pidana
ujaran kebencian dan/atau SARA.

“Virtual police itu sifatnya adalah memberikan

Menghina Palestina Berarti Siap
Ditangkap Polisi

peringatan juga memberikan edukasi terhadap
postingan yang sifatnya ujaran kebencian,” ucap
Ramadhan.

Sebelumnya, kasus penghinaan Palestina
terjadi di Nusa Tengara Barat (NTB). Seorang
petugas kebersihan berinisial HL (23) ditangkap

dan menjadi tersangka usai membuat konten
serupa terkait penyerangan Palestina.

Pasal yang dikenakan terhadap HL adalah
pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) jo 45a (2) UU
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) soal
ujaran kebencian terkait SARA. (Okzone/Ari)

JAKARTA, BI - Bea Cukai sebagai com-
munity protector khususnya dalam penindakan
narkotika memiliki unit khusus yaitu Unit Anjing
Pelacak Bea Cukai (K-9) yang telah berdiri
sejak 1981.

Para anjing pelacak Bea Cukai menjadi
salah satu alat pengawasan yang cukup efektif
dalam mendeteksi narkotika dan psikotropika.
Indera penciuman yang tajam
dan sifatnya yang dinamis
memungkinkan K-9 dapat
dimobilisasi ke berbagai situasi
dan kondisi.

Seekor anjing pelacak
narkotika dapat mendeteksi
keberadaan narkotika/
psikotropika pada barang,
badan orang, sarana
pengangkut, dan bagian
bangunan yang ada dalam dan
luar ruangan.

Mengoptimalkan peran
anjing pelacak dalam
pendeteksian narkotika, Kantor
Wilayah (Kanwil) Bea Cukai
Jawa Tengah dan DIY
menjalankan program “Con-
tainer Examination Dog”.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY Arif Setijo
Noegroho menjelaskan Unit K9 menjadi salah
satu tools untuk mendeteksi adanya narkotika
yang kemungkinan melewati perbatasan, baik
darat maupun laut.

Menuai Apresiasi Banyaknya kasus
penyelundupan narkotika dilakukan
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naik kelas tp kok ngakak,” tanggapan
netizen lagi.

“Ya Allah nyiru semahal ini? Nyaho
keu baheula ngimpen sing loba di dapur,”
ujar netizen dalam bahasa Sunda,
menjelaskan kalau orang dulu menyimpan
benda tersebut di dapur.

“Di kantor
w ada nih
satu yg persis
begini banget
sisaan nasi
tumpeng tam-
pah. Jual aj
apa ya, ma-
yan banget
d u i t n y a
299$,” canda
n e t i z e n
lainnya.

Tampah
seharga Rp 4
jutaan tersebut dijual oleh Pottery Barn,
sebuah e-commerce asal Amerika Serikat.
Pottery Barn merupakan jaringan toko
perabot rumah tangga kelas atas yang
didirikan sejak 1949.

Selain bergerak di e-commerce,
perusahaan ini juga memiliki toko ritel
yang cabangnya tersebar di berbagai
negara. Antara lain Kanada, Meksiko dan
Australia. Sementara itu di e-commerce
Indonesia, tampah dijual dengan harga
yang beragam rata-rata di bawah Rp50
ribu. Seperti dilihat Wolipop dari
Shopee, tampah bambu dengan ukuran
diameter 60 cm dijual mulai dari Rp 20
ribuan. (hst/hst)
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Filipina. Bayawon kemudian menjadi salah satu
penerima beasiswa dan mendapatkan kesempatan
untuk kembali sekolah.

“Saya melanjutkan studi karena saya ingin
belajar. Saya tidak ingin orang memandang rendah
saya,” kata Bayawon.

Yayasan memberinya persyaratan yang
diperlukan untuk sekolah mulai dari biaya sekolah,
uang saku, dan penginapan. Bayawon pun
meninggalkan tempat pembuangan sampah. Setelah
menyelesaikan pendidikan dasar di salah satu
sekolah lokal di kota, ia mengambil sistem
pembelajaran alternatif sehingga bisa mengejar
pendidikan tinggi di usianya.

“Ketika saya lulus penilaian dan Tes
Kesetaraan, saya bisa meneruskan ke perguruan
tinggi. Yayasan telah mendorong saya untuk
mengejarnya, jadi saya mengikuti ujian masuk di
Mindanao State University-Naawan,” jelas
Bayawon.

Setelah lulus ujian masuk, ia memilih menjadi
sarjana muda bahasa Inggris karena minatnya
dalam bahasa dan mimpinya menjadi seorang
pendidik. Itu bukan perjalanan yang mulus karena
Bayawon harus mengatasi tantangan tak terelakkan
yang datang dengan mengejar pendidikan perguruan
tinggi.

“Beberapa kelas sangat sulit. Saya harus
mengatur jadwal dan menyesuaikan diri. Ada saat-
saat ketika saya tidak dapat berhubungan dengan
percakapan teman sekelas karena mereka
berbicara tentang kehidupan dengan keluarga
mereka yang benar-benar berbeda dari saya, dan
pengalaman sekolah menengah mereka, yang tidak
saya miliki,” ungkapnya.

Bayawon telah mengambil lompatan besar dari
mengais-ngais di tempat pembuangan sampah
hingga mendapatkan gelar sarjana. Ia pun berencana
menggunakan gelar dan pengalamannya dalam
mengajar untuk membantu banyak orang menuju
masa depan yang menjanjikan. (agm/hst/wollipop)



BP2MI Pastikan Wisma Atlet
Memadai Tampung PMI

yang diberikan kepada PMI harus memadai.  Dia
juga menjelaskan, BP2MI telah bekerja sama
dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam hal
pelindungan Covid-19.

Sementara itu, Kesdam Jaya Brigjen TNI
Muhammad Saleh mengatakan saat ini ada 2.473
orang yang terdiri dari pekerja migran maupun
pelajar yang menjalani karantina setelah tiba di
Indonesia. Saleh juga menjelaskan, dari pihak
TNI juga menyiapkan 200 personel untuk
perbaikan pelayanan di Wisma Atlet.

Dia juga mengapresiasi kerja sama antara
BP2MI dan TNI terkait penampungan pekerja
migran.

“Ini sangat baik bagi permasalahan yang ada
di Indonesia,” kata Saleh.(mcr8/jpnn)

JAKARTA, BI - Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) meninjau Wisma
Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat yang
digunakan sebagai penampungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) (19/5).

Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan kehadirannya bersama semua
pihak untuk memast ikan jaminan

keselamatan kesehatan bagi para pekerja
migran.

Benny menjelaskan nantinya para PMI yang
pulang dari luar negeri akan diisolasi terlebih
dahulu.

 “Kalau ditemukan positif Covid-19 akan
dirujuk dan ditangani secara khusus, jika negatif
harus menjaga protokol kesehatan,” kata dia.

Lebih lanjut, Benny memastikan layanan

Harga Vaksin Sudah Ditetapkan
Pemerintah, Segini...

JAKARTA, BI - Ketua Umum DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri melakukan halal bihalal
secara virtual dengan ratusan pengurus partai
dan organisasi sayap partai dari seluruh Indo-
nesia.

Berbagai hal disampaikan oleh Megawati,
termasuk soal rendahnya kesadaran
masyarakat akan bahaya Covid-19.

Megawati menyampaikan bahwa dirinya
sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Keduanya banyak bicara mengenai betapa
rendah kesadaran masyarakat akan protokol
kesehatan dalam menekan angka penularan
Covid-19.

Melihat masih banyaknya warga yang nekad
mudik meski larangan sudah diserukan,
Megawati mengaku masygul hati.

“Saya dan Pak Jokowi sama-sama prihatin
bagaimana kedisiplinan terhadap prokes
menurun, Hal itu terlihat saat mudik,” kata
Megawati, Rabu (19/5).

“Kita jangan sampai kendor berdisiplin
seperti terlihat di India di mana penyebarannya
sangat luas. Seluruh kader dan anggota partai
harus berdisiplin dan sekaligus membantu
masyarakat dan pemerintah. Saya sendiri
memberi contoh, taat pada keputusan pemerintah
untuk menjaga prokes. Saya sudah lebih dari 1
tahun 3 bulan tidak ke mana mana,” tambahnya.

Megawati juga berpesan di halal bihalal ini
agar para kader PDIP terus ikur menggemakan
kedisiplinan menjaga prokes pencegahan Covid-
19 dan semangat kerja keras agar menang di
Pemilu 2024.[jawapos]

JAKARTA, BI - Pemerintah telah
menetapkan harga vaksin Gotong
Royong untuk para karyawan per-
usahaan sebesar Rp 321.660 per
dosis. Untuk tarif maksimal pela-
yanannya sendiri sebesar Rp 117.910
per dosis.

Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Rosan P.
Roeslani merespons hal ini. Menu-
rutnya, besaran harga tersebut sudah
berdasarkan hasil survei para peng-
usaha dan sebanyak 78 persen peng-
usaha menyanggupi biaya vaksinasi
bawah Rp 500 ribu per dosisnya.

“Harga ini memang sesuai dengan
harga survey dan kemampuan dari
dunia usaha yang mendaftar kepada
kami,” ujarnya secara virtual (19/5).

Rosan mengungkapkan, harga
tersebut pun telah melalui kesepa-
katan dunia usaha saat duduk ber-
sama dengan Ketua Pelaksana Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick
Thohir dan masukan dari Bio Farma
dan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). “Supaya jangan sampai
harganya dimasukkan ternyata
pengusahanya mundur,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, para pelaku
usaha kecil dan menengah (UMKM)
banyak yang berminat dan
mendaftarkan diri untuk mengikuti
program vaksinasi Gotong Royong.
Dari total 22.736 perusahaan yang
mendaftar, 7 ribu diantaranya adalah
UMKM. [jawapos]

Megawati
Kesal, Warga
Ngeyel Mudik

mendorong dimulainya kembali
negosiasi multilateral yang
kredibel. Menurutnya, negosiasi itu
sangat penting dalam memajukan
perdamaian yang adil dan
komprehensif, berdasarkan state
resolution yang sejalan dengan
kesepakatan parameter interna-
sional.

“Majelis Umum PBB memiliki
tanggung jawab moral dan politik
untuk memastikan agar negosiasi
perdamaian dapat dilakukan

segara,” ujar Retno.
Diketahui pertemuan sidang itu dihadiri oleh

10 menteri luar negeri. Di antaranya, Palestina,
Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania,
Kuwait , Maladewa, Aljazair dan Tunisia.

Selain itu, kata Retno, setidaknya ada 103
negara dan organisasi internasional yang turut
hadir. Sehingga pertemuan yang dijadwalkan
hanya berlangsung satu hari, akan diperpanjang
di Minggu depan karena banyaknya
pembahasan. (isa/dea]

internasional yang memerlukan respons
bersama dari semua negara.

“Hal mendasar saya sampaikan semua
negara harus menghentikan upaya sistematis
Israel yang dilakukan selama ini.”

Menurut Retno, jika permukiman ilegal
terus dilakukan Israel, pengusiran warga
Palestina di Yerusalem terus berlanjut maka
isu Yerusalem yang seharusnya dapat
dirundingkan menjadi tidak bisa dibicarakan
lantaran de facto telah dikuasai Israel.

“Karena semuanya dikuasai oleh Israel.
Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina
kehilangan pilihan dan menerima ketidakadilan
sepanjang hidup,” ucapnya.

Dalam konferensi pers itu, Retno juga
menyampaikan tiga langkah yang ia ajukan
saat pertemuan PBB berlangsung di New York.

Pertama agar Majelis Umum PBB
menghentikan kekerasan dan aksi militer Is-
rael untuk mencegah lebih banyak korban jiwa.
Ia juga menuntut agar gencatan senjata harus
dihormati semua pihak dan bersifat langgeng.

Retno juga menekankan agar PBB
melakukan segala cara untuk
meredakan situasi. Selain itu untuk
mencegah kejahatan yang sama
terulang di masa mendatang.

“Indonesia mengusulkan agar
Majelis Umum PBB dapat membentuk
tim internasional di al Quds atau di
Yerusalem untuk mengawasi dan
memastikan keselamatan rakyat di
wilayah pendudukan,” ujarnya.

Kedua agar Majelis Umum PBB
memastikan akses kemanusiaan dan
perlindungan rakyat sipil terpenuhi. Baginya,
menjadi tanggung jawab yang paling utama bagi
mereka untuk menyelamatkan warga.

“Untuk itu saya menyerukan bersama badan
PBB terkait untuk meningkatkan upaya bersama
dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang
terdampak.”

Seluruh badan tersebut membujuk Israel agar
membuka bantuan akses kemanusiaan ke Gaza
yang sudah diisolir selama 13 tahun.

Ketiga, lanjut Retno, Majelis Umum PBB harus
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“Jadi kami mendapatkan informasi dari
perusahaan obat tentang data ilmiah dan semua
angka pendukung ... Setelah kami menda-
patkannya, kami akan meneruskannya ke panel
penasihat untuk pembahasan lebih lanjut, dan
pemerintah akan melanjutkannya, “ dia berkata.

Dia ditanya oleh wartawan bagaimana

pemerintah akan memastikan akan ada cukup
waktu bagi anak di bawah 16 tahun untuk diino-
kulasi sebelum pusat vaksinasi ditutup pada bulan
September.

Namun dia menekankan bahwa jab buatan
Jerman masih akan tersedia di tempat lain di kota.

Sulit untuk mengatakan sekarang apakah
akan ada penyesuaian pada program vaksinasi
atau “cara untuk menyangga”, kata Chui, karena

itu akan tergantung pada situasi saat itu.
Bagaimanapun, orang harus diinokulasi

sesegera mungkin dan tidak menunggu lebih lama
lagi, tegasnya.

“Sudah banyak data, banyak informasi ilmiah
dan juga laporan dari negara-negara yang sudah
banyak melaksanakan program vaksinasi,” kata
Chui.

“Saya pikir masyarakat tidak perlu ragu lagi

dan mendapatkan vaksin secepat mungkin.”
Dia berbicara pada konferensi pers di mana

pihak berwenang memberikan data lokal yang
mereka katakan menunjukkan bahwa vaksinasi
Covid tidak menyebabkan tingkat kematian yang
lebih tinggi di wilayah tersebut, dan bahwa orang
yang menerima suntikan tidak lebih mungkin
menderita stroke, serangan jantung atau
keguguran.[rthk/bi].

NASIONAL 08  EDISI 215/MEI/2021

>>  RI SERUKAN ISRAEL...DARI HLM 01

Retno Marsudi



HK NEWS 09  EDISI 215/MEI/2021

Halal Bi Halal Pospera Hong Kong

HONG KONG, BI – Sebuah saran di-
sampaikan oleh pihak pro-kemapanan pada
hari rabu [19/5] bahwa; adanya liburan ek-
stra, kupon belanja dan undian akan mem-
bantu meningkatkan minat vaksinasi virus
korona yang rendah di Hong Kong, kata
pihak pro-kemapanan pada hari Rabu.

Anggota Partai Rakyat Baru dan Pasu-
kan Sipil mendesak pemerintah untuk me-
ngambil tindakan agar lebih banyak orang
melakukan suntikan, SAR perlu mem-
bangun kekebalan kelompok sesegera
mungkin.

Dominic Lee dari Partai Rakyat Baru
mengatakan orang enggan mendapatkan
suntikan Covid-19 karena situasi virus
korona tampaknya relatif stabil di Hong
Kong, dan ada juga kekhawatiran tentang
kemungkinan efek samping.

Namun menurutnya orang dapat ber-
ubah pikiran jika pemerintah memerintahkan
empat hari cuti berbayar lagi bagi pekerja
yang divaksinasi.

“Saat ini jika Anda memiliki pekerjaan,
Anda bekerja lembur maka Anda mungkin
tidak dapat memenuhi tenggat waktu untuk
mengambil vaksinasi selama hari kerja ...
Dengan memberikan hari libur bagi mereka,
saya pikir itu akan mendorong banyak or-
ang untuk mengambil vaksin,” dia kata.

Pihak-pihak tersebut juga menyarankan
agar pemerintah dapat memberikan voucher
hadiah senilai HK $ 2.000 jika mereka
mendapat suntikan, dan mengatakan lotre
pandemi untuk orang-orang yang
divaksinasi bisa menjadi ide yang bagus.

“Kami juga mengusulkan undian
mingguan ... seminggu sekali dengan jack-
pot lima juta dolar Hong Kong. Itu harus
berlanjut untuk jangka waktu dua bulan,”
kata Lee.[rthk/bi]

Vaksinasi di HK
Akan Dapatkan

Hadiah HONG KONG, BI- Anggota parlemen
sektor medis Pierre Chan mengatakan pada
hari Rabu[19/5] bahwa pemerintah
mendorong rencana untuk mengizinkan
dokter luar negeri bekerja di Hong Kong
hanya bualan politik, sebab saat ini semua
orang sibuk dan fokus pada penanganan
pandemi.

Di sebuah program radio, Chan ditanya
apakah menurutnya administrasi
memanfaatkan dokter yang terganggu oleh
krisis Covid untuk membantunya mengubah
aturan registrasi medis.

Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat
benar-benar menjawabnya karena undang-
undang keamanan nasional, tetapi dia tidak
berkonsultasi tentang rencana komite baru
untuk memutuskan sekolah kedokteran di
luar negeri untuk diakui oleh SAR.

“Kami sekarang fokus memerangi
pandemi, termasuk kekhawatiran apakah
akan ada wabah lagi, kasus impor yang
disebabkan oleh pengecualian karantina,
varian mutan, tingkat vaksinasi ... kami pa-
da dasarnya terlalu sibuk. RUU aman-
demen tidak ada hubungannya dengan
memerangi pandemi, “katanya.

Berbicara tentang program yang sama,
Sekretaris Kesehatan Sophia Chan
mengatakan kekurangan staf medis di
rumah sakit umum adalah masalah yang
mengakar, dan karena itu harus ditangani
bahkan ketika pemerintah berfokus pada
penanganan pandemi.

“Tentu saja kami telah menghabiskan
banyak waktu kami melawan pandemi,
tetapi Otoritas Rumah Sakit telah memberi
tahu saya bahwa [meskipun] layanan
mereka hampir kembali normal, beberapa
departemen telah kelebihan beban,”
katanya.[rthk/bi]

Dokter Luar Bisa
Kerja Di Hong Kong

HONG KONG, BI - Suasana Idul Fitri sangat
dirindukan oleh semua warga Indonesia yang ada
di luar negeri, tidak kecuali dengan pekerja
migran yang ada di Hong Kong.

Untuk melepas kerinduan terhadap suasana

idul fitri bersama keluarga, Pospera Hong Kong
juga melaksanakan ritual silahturahmi kelompok
terbatas yang diadakan di Taman Victoria pada
minggu 16 mei 2021.

Acara kunjungan tersebut terasa hangat dan
gayeng dengan adanya sajian khas
lebaran di tanah air, yaitu ketupat
dan kue - kue kering khas lebaran
yang sangat nikmat disantap.

Dalam acara silaturahmi terse-
but Berita Indonesia juga sempat
berbincang santai dan bertanya
tentang vaksinasi, apakah mereka
sudah divaksin apa belum? Kabar
gembiranya sebagian besar kelu-
arga Pospera Hong Kong dan para
undangan yang terdiri dari wakil-
wakil organisasi sahabat Pospera
semua sudah mendapatkan sunti-
kan vaksin pertama dan ke 2. [bi]

HONG KONG, BI -
Pemerintah mengatakan
pada hari Rabu[19/5]
bahwa mereka akan
mempertimbangkan
untuk mengizinkan anak-
anak yang lebih kecil
untuk menerima vaksin
Covid-19, selama ini
terbukti aman secara ilmiah.

Saat ini, mereka yang berusia 16 tahun ke atas bisa
mendapatkan vaksin BioNTech, sementara mereka yang berusia

18 tahun ke atas bisa
menggunakan suntikan
Sinovac.

Namun di AS, pihak
berwenang mengizinkan
anak-anak berusia 12
tahun untuk menerima
suntikan BioNTech.

Wakil Menteri Kese-
hatan Hong Kong Chui Tak-
yi mengatakan pemerintah
sedang mencari lebih
banyak informasi dari
pabrikan.

“Jadi kami menda-
patkan informasi dari

Penggunaan Vaksin
BioNTech Untuk Anak HK

>> BERSAMBUNG KE HLM  08
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Penduduk Hong Kong
Antri Visa Canada

HONG KONG, BI - Perdana Menteri Kanada
Justin Trudeau mengatakan bahwa pengajuan
visa Canada untuk penduduk Hong Kong telah
mencapai 6.000 aplikasi dalam tiga bulan
terakhir sejak diluncurkannya aturan visa baru
[20/5].

Pada November, pemerintah Kanada
mengatakan akan mempermudah pemuda
Hong Kong untuk belajar dan bekerja di Kanada
sebagai tanggapan atas undang-undang
keamanan nasional yang diberlakukan oleh
Beijing tentang SAR.

Di bawah aturan visa baru, setiap penduduk
Hong Kong yang telah lulus dari universitas
Kanada dalam lima tahun terakhir dapat
melamar kerja hingga tiga tahun. Mereka yang
memiliki kredensial asing yang setara juga
memenuhi syarat.

Inisiatif ini, yang pertama dari tiga yang
menargetkan penduduk muda Hong Kong,
diluncurkan pada 8 Februari dan telah
menerima 5.727 aplikasi pada 18 Mei, kata
sekretaris pers Imigrasi, Pengungsi dan
Kewarganegaraan Kanada Alexander Cohen
melalui email. Program ini menerima 503
aplikasi dalam tiga minggu pertama peluncuran.

“Hubungan yang mengikat Kanada dan
Hong Kong sangat dalam. Dengan anak muda
Hongkong yang mengarahkan pandangan
mereka ke luar negeri, kami ingin mereka
memilih Kanada,” tambah Cohen.

Kanada adalah rumah kedua bagi banyak
penduduk Hong Kong setelah keluarga mereka
pindah ke daerah Vancouver dan Toronto
menjelang penyerahan bekas koloninya oleh
Inggris ke China pada tahun 1997.

Setelah memperoleh kewarganegaraan
Kanada, banyak yang kembali ke Hong Kong,
yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar
300.000 warga Kanada - salah satu komunitas
Kanada terbesar di luar negeri.

Ketika China memberlakukan undang-
undang keamanan nasional yang luas di Hong
Kong tahun lalu setelah protes besar-besaran,
penduduk kota itu memindahkan puluhan miliar
dolar ke seluruh dunia ke Kanada, di mana
ribuan orang berharap untuk menempa masa
depan baru. (Reuters)

HONG KONG, BI - Ketua grup bersepeda lokal
telah mengkritik penegakan aturan jarak sosial
yang “berlebihan” oleh polisi, setelah denda
puluhan ribu dolar diberikan kepada pengendara
sepeda untuk memperingati orang-orang yang
terbunuh atau terluka di jalan-jalan Hong Kong.

Penyelenggara ‘Ride of Silence’ tahunan,
Aliansi Bersepeda Hong Kong, mengatakan 16
pengendara sepeda kehilangan nyawa dan lebih
dari 2.600 terluka di Hong Kong pada tahun 2020,
dan mereka menggunakan acara hari Rabu [19/
5] untuk meminta pemerintah SAR untuk
mengumpulkan lebih banyak. data tentang berapa
banyak orang yang mengendarai sepeda di kota.

Aliansi mengatakan mereka telah
mendiskusikan rencana mereka dengan polisi.

Martin Turner, yang memimpin kelompok
tersebut, mengatakan mengatakan bahwa aliansi
tersebut telah mengadakan pertemuan
sebelumnya dengan petugas hubungan
masyarakat polisi, yang mengatakan bahwa
acara tersebut dapat dilanjutkan asalkan tidak
ada peralatan amplifikasi suara, spanduk
memberi tahu orang-orang untuk hadir dengan
sengaja, dan bahwa para peserta tidak akan
berkumpul. kelompok yang lebih besar dari empat.

Menurut Turner, 15 pengendara sepeda
muncul untuk acara tersebut, dan terdapat
kehadiran polisi yang sangat banyak dengan
sekitar 60 petugas di Tsim Sha Tsui, dan lebih
banyak petugas ditempatkan di sepanjang rute.

“Mereka memeriksa dan mencatat setiap or-
ang yang datang dan kemudian langsung
memeriksa kembali ke markas mereka dan
merujuk nomor ID,” katanya, menambahkan
bahwa petugas sangat tegas tentang
pelanggaran.

“Saya dan tiga orang lainnya bersepeda di
Nathan Road dan sebelum kami keluar dari Tsim
Sha Tsui, lima atau enam petugas polisi
menghentikan kami, menghentikan kami dan
mengklaim kami adalah kelompok yang terdiri
dari lima orang karena kami tidak melihat ada
pengendara sepeda lain. yang mendekati kami
dan mereka mengklaim bahwa kami adalah satu
kelompok, “kata Turner.

“Jadi kami berdiskusi selama 20 menit tentang
kedekatan pengendara sepeda kelima ini dengan
kelompok empat kami. Itu cukup menindas. “

Turner mengatakan kepada Vicky Wong dari
RTHK bahwa peringatan yang mengingatkan or-
ang untuk menjaga jarak sosial akan tepat, dan
bahwa beberapa orang dalam kelompok tersebut
merasa perilaku polisi “berlebihan dan tidak
pantas.

Beberapa dikenai denda sebesar HK $ 5.000,
sementara yang lain dikenai sanksi karena tidak
memasang reflektor atau lonceng di sepeda
mereka.

Komunitas Sepeda HK Kritik Polisi Dia mengatakan ada “penyesalan yang
besar” bahwa pandemi digunakan sebagai alasan
untuk membubarkan acara tersebut.

Turner mengatakan dia tidak mengharapkan
permintaan maaf, atau polisi akan membebaskan
denda mereka.

“Saya tidak mengharapkan hal semacam itu,
saya berharap polisi tetap berpegang pada
prosedur mereka, mereka tidak responsif ketika
saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka
telah menjebak kami, petugas yang bertanggung
jawab terus menirukan bahwa mereka mengikuti
Cap 599, dan hanya itu yang mereka lakukan
dan faktanya ada 60 polisi berlarian, menyambar,
dan mencatat semua orang di sana yang mereka
klaim hanya menjalankan tugasnya, “katanya.
[rthk/bi]

Vaksinasi Komplit, Karyawan dapat Bonus
HONG KONG, BI – Saat pandemi seperti

ini banyak perusahaan dan bangkrut atau
sedang kembang kempis dalam usahanya
mempertahankan perusahaan. Maka dari dari
banyak perusahaan yang ikut berjuang dalam
pengentasan wabah covid-19, salah satunya
dengan vaksin.

Hotel Hongkong dan Shanghai akan
memberikan akan memberikanpenghargaan
dan tunjangan lainnya bagi 1.500 tenaga
kerjanya, sementara sektor konstruksi
bekerja dengan pihak berwenang pada
layanan penjangkauan

Berbagai tawaran dan upaya perusahaan
dilakukan supaya stafnya rela di vaksin, hal

itu berkaitan erat dengan program pemerintah
yang ingin sesegera mungkin bisa mentas dari
keterpurukan akibat pandemi covid-19 ini.

Miliarder Michael Kadoorie’s Hongkong
and Shanghai Hotels (HSH), yang menja-
lankan jaringan Peninsula Hotels yang mewah
dan Peak Tram yang ikonik, menawarkan
bonus uang tunai dan keuntungan bagi mereka
yang sudah selesai vaksin 2 tahab.

Dalam skala yang lebih luas, sektor
konstruksi kota, bersama dengan peme-
rintah, akan menawarkan vaksinasi di tem-
pat kepada puluhan ribu pekerja di Kai Tak
pada 27 dan 28 Mei, demikian ungkap  ang-
gota industri. [bi]
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HONG KONG, BI – Harapanpan pemerintah
Hong Kong yang bisa bebas infeksi covid-19
dalam satu bulan dihancurkan oleh adanya pasien
anak berusia 4 tahun yang sebelumnya dianggap
negatif ternyata positif [20/5]

Pasien anak tersebut mementahkan harapan
otoritas yang menginginkan Hong Kong bebas
penularan lokal, apalagi penularan pada anaknya
ini tidak bisa dilacak.

Ahli mikrobiologi Profesor Yuen Kwok-yung
bertkad menguji ulang setelah memeriksa
laboratorium swasta dan publik yang menangani
pengujian spesimen anak laki – laki dimaksud

diatas.
“Kami tidak dapat menemukan kontaminasi

laboratorium atau celah dari prosedur mereka ...
dan dua tes PCR berbeda yang dilakukan di Uni-
versitas Hong Kong akhirnya menemukan bahwa
bocah itu memang terinfeksi,” kata Yuen.

“Kita harus berhati-hati. Anak laki-laki itu
harus dianggap sebagai kasus infeksi akut dan
kontak dekatnya harus tetap dikarantina. “

Semua tindakan medis terkait perlakuan
pasien Covid-19 harus diterapkan hingga yakin
akan hasil tes spesimennya pasien menjadi
negatif. [bi]

HK Belum Nol Kasus Covid-19

HONG KONG, BI – Sampah menjadi
masalah yang tak ada batasanya, meski
dihancurkan akan timbul sampah baru
dikemudia hari.

Belakangan di Hong Kong beredar survei
tentang pembayaran sampah melalui
pembelian kantong sampah.

Dua pertiga dari mereka yang disurvei
mengatakan membayar 11 sen HK per liter
sampah adalah harga yang dapat diterima dan
wajar.

Skema  pembuangan sampah kota dengan
menggunakan kantong plastik yang diwajibkan
pemerintah, dengan biaya HK $ 1,1 untuk setiap
pengambilan kantong ukuran 10 liter

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga
Pemikir Lokal menyatakan jika hampir 70
persen warga Hong Kong percaya bahwa
skema pengisian limbah wajib yang tertunda
harus dilaksanakan.

Survei tersebut dilakukan saat rapat
Dewan Legislatif untuk membahas skema
pembuangan sampah  yang semula dijadwalkan
Selasa [25/5] depan, ditunda hingga awal Juni,
ungkap Frankie Yick Chi-ming.

Survei: Warga HK Sepakat
Bayar Sampah 1,1 Sen

Dua pertiga dari lebih dari 1.000 penduduk
yang disurvei oleh Hong Kong Public Opinion
Research Institute for Civic Exchange juga
mengatakan membayar 11 sen HK per liter

sampah adalah harga yang dapat diterima dan
umum.  Meski demikian kepercayaan pada
daur ulang kota juga perlu dibangun kembali.
[scmp/bi]

HONG KONG, BI -  Bidang pendidikan
Hong Kong sedang memikirkan bagai-
mana caranya agar bisamemperbaiki
gedung – gedung sekolah dan fasilitas-
nya, termasuk bangku dan lain seba-
gainya.

Pejabat terkait sebelumnya menarik
permintaan dari legislatif atas dana
pendidikan karena  kekhawatiran praktik
politik dari fihak manajemen sekolah
selama kerusuhan sosial 2019

Pejabat pendidikan Hong Kong
mengatakan mereka akan melanjutkan
permintaan dana proyek pembangunan
kembali sekolah sebesar dari HK $ 470
juta “secepat mungkin”, namun dua hari
setelah rencana itu tiba-tiba dihentikan
dengan alasan sikap politik kampus.

Wa Ying College, yang berada di tengah
barisan, mempertahankan misinya adalah
untuk membina siswa yang taat hukum dan
damai. Kepala sekolah Wun Chi-wa telah
memberikan kritik dalam publikasi sekolah
atas penanganan pemerintah terhadap RUU
ekstradisi yang sekarang ditangguhkan,
yang memicu protes selama berbulan-bulan
pada tahun 2019.

Sekolah bersubsidi pemerintah
tersebut memiliki siswa sekitar 750,
mencari dana HK $ 473,3 juta (US $ 60,7
juta) untuk membangun kembali
kampusnya yang berusia 50 tahun di Ho
Man Tin, termasuk ruang kelas dan
laboratorium. berukuran kecil, dan saat
ini masih  kekurangan fasilitas kegiatan
siswa. [scmp/bi]

Tarik Ulur Dana
Pembangunan

Sekolah HK

The Peak Tram Dirombak, Gerbong Lebih Besar
HONG KONG, BI – Hong Kong

akan mengucapkan selamat
tinggal pada gerbong klasik
berwarna merah anggur dari Peak
Tram bulan depan, dengan objek
wisata terkenal akan ditutup
sementara untuk penyelesaian
facelift senilai HK $ 684 juta (US
$ 88 juta) yang tertunda.

The Peak Tramways Com-
pany mengumumkan pada hari
Kamis [20/5] bahwa gerbong
generasi kelima akan dihentikan
dan layanan ditangguhkan selama
sekitar enam bulan mulai 28 Juni,
dengan mobil baru akan
diluncurkan pada akhir tahun ini.

Manajer umum perusahaan
May Tsang Ying-mei mengatakan
para lansia akan dapat menikmati
potongan harga selama beberapa minggu ke
depan.

“Dua minggu ke depan akan menjadi

kesempatan terakhir bagi warga Hongkong
untuk naik trem merah anggur yang sudah
terkenal,” kata Tsang, seraya menambahkan

bahwa karya seni bertema Hong
Kong akan ditampilkan di
gerbong antara 1 dan 27 Juni.

Perombakan Peak Tram
yang berusia 133 tahun, salah
satu jalur kereta api kabel tertua
di dunia dan yang naik hingga
396 meter di atas permukaan
laut, pada awalnya diharapkan
selesai sebelum Tahun Baru
Imlek pada bulan Februari 2022,
harapannya bisa meningkatkan
jumlah penumpang. nomor.

Perusahaan, bagian dari
grup Hotel Hongkong dan
Shanghai Michael Kadoorie,
mengatakan tahap kedua akan
menjadi tugas yang kompleks,
yakni penggantian semua
pengangkutan, sistem kontrol

dan persinyalan, terminal atas bawah yang
>> BERSAMBUNG KE HLM  05



JAKARTA, BI - Toxic positivity adalah kondisi
ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau
orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif
serta menolak emosi negatif.

Melihat suatu hal dengan positif memang baik,
tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi
negatif, hal ini justru dapat berdampak buruk bagi
kesehatan mental, lho.

Seseorang yang terjebak dalam toxic positiv-
ity akan terus berusaha menghindari emosi negatif,
seperti sedih, marah, atau kecewa, dari suatu hal
yang terjadi. Padahal, emosi negatif juga penting
untuk dirasakan dan diekspresikan.

Penyangkalan emosi negatif yang terus dila-
kukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan
berbagai masalah kesehatan mental, seperti stres
berat, cemas atau sedih yang berkepanjangan,
gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang,
depresi, dan PTSD.

Toxic positivity umumnya muncul melalui uca-
pan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian
mungkin bisa sering melontarkan petuah yang
terkesan positif, tapi sebenarnya merasakan emosi
yang negatif.

Selain itu, ada beberapa hal yang menandakan
seseorang sedang terjebak di dalam toxic positiv-
ity, antara lain:

- Menyembunyikan perasaan yang sebenarnya
sedang dirasakan

- Terkesan menghindari atau membiarkan
masalah

- Merasa bersalah ketika merasakan atau
mengungkapkan emosi negatif

Mencoba memberikan semangat kepada or-
ang lain, tapi sering disertai dengan penyataan
yang seolah meremehkan, misalnya mengucap-
kan kalimat “jangan menyerah, begitu saja kok

tidak bisa”
Sering mengucapkan kalimat yang mem-

bandingkan diri dengan orang lain, contohnya,
“kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang
lebih menderita dari kamu”

Melontarkan kalimat yang menyalahkan or-
ang yang tertimpa masalah, misalnya ‘Coba, deh,
lihat sisi positifnya. Lagi pula, ini salahmu juga,
kan?”

Mungkin, mengucapkan kalimat positif
dimaksudkan untuk menguatkan diri
sendiri atau sebagai rasa simpati
terhadap masalah yang sedang
dialami orang lain. Namun, bukan
berarti boleh terlalu positif hingga
mengabaikan emosi negatif.

Apa pun yang berlebihan itu
tidak baik, begitu pula dengan sikap
dan pikiran positif.

Agar terhindar dari toxic posi-
tivity dan dampak buruknya, serta
tidak menjadi sumber toxic positiv-
ity bagi orang lain, kamu bisa mencoba
beberapa tips berikut:

1. Rasakan dan kelola emosi negatif
Emosi negatif yang sedang

dirasakan bukanlah hal yang perlu
disimpan atau disangkal. Perasaan dan
emosi, baik yang negatif maupun positif,
merupakan hal yang normal dirasakan oleh
seseorang.

Untuk itu, kamu boleh meluapkan atau
mengungkapkan perasaanmu agar tidak
menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita
dan ungkapkan keluh kesahmu pada
seseorang yang kamu percaya dan bisa
memahami perasaanmu. Bila kamu merasa
tidak nyaman, kamu bisa menuliskannya

dalam buku harian.
2. Coba berusaha untuk memahami, bukan

menghakimi
Perasaan negatif yang kamu atau orang lain

Berpikir Terlalu Positif Itu Toxic

JAKARTA, BI – Sebuah
tindakan rukyah yang ber-
akibat fatal ini awalnya
disarankan oleh seorang
dukun, karena mendiang
dianggap nakal. Mayat
korban disimpan empat
bulan karena pelaku yakin
bisa hidup lagi. KDRT
bermotif rukyah sering
terjadi di Indonesia.

Kekerasan pada anak
dengan motif pengobatan
spiritual baru saja terjadi di
Temanggung, Jawa Tengah.
Seorang anak perempuan
dengan insial A (7)
ditemukan sudah empat
bulan meninggal, akibat tin-
dakan orang tuanya sendiri, pasangan
Marsidi (42) dan Suwarthinah (38), yang
tinggal di Dusun Paponan, Desa Bejen,
Temanggung, Jawa Tengah. Penemuan itu
terjadi pada Minggu (16/5) malam, sekitar
pukul 23.00 WIB.

Menurut keterangan yang didapat
polisi, bocah tersebut dibunuh dengan cara
dibenamkan ke air oleh orang tuanya,
sebagai ritual pengusiran makhluk halus
genderuwo. Orang tuanya menganggap,
ritual tersebut bisa “menyembuhkan” anak
mereka yang dianggap sangat nakal.

Penemuan mayat A setelah sekian lama
meninggal bermula dari kecurigaan
keluarga. Mulanya Surantini dan Maryanto,
bibi dan paman korban, penasaran mengapa
keponakannya lama tak terlihat. Kepada
mereka, kedua pelaku mengatakan A
sedang tinggal di rumah kakeknya,
Suratno, di dusun tetangga. Selama

b e b e r a p a
w a k t u
m e r e k a
mempercayai
keterangan
itu.

Di hari
L e b a r a n ,
Surantini dan
M a r y a n t o
mendatangi rumah kakek korban, Suratno,
untuk menjemput keponakannya. Namun,
setibanya mereka di sana, si kakek malah tak
tahu apa-apa. Dari sana ketiganya lalu datang
ke rumah pelaku. Saat itulah mereka akhirnya
melihat jasad A dibaringkan di kamar dalam
kondisi sudah mengering.

Marsidi dan Suwarthinah akhirnya
mengaku, Januari lalu mereka telah merukyah
A hingga tewas. Pelaku beralasan, anak itu

adalah keturunan genderuwo sehingga
berperilaku nakal. Rukyah dilakukan
dengan cara membenamkan kepala
korban di air dengan tujuan
membersihkan korban dari pengaruh
makhluk halus. Keduanya juga
percaya, anak mereka akan hidup
kembali. Selama dibaringkan di kamar,
jasad A masih rutin dibersihkan oleh
pelaku.

Malam itu juga saksi langsung
melaporkan pembunuhan ini ke Polsek
Bejen.

“Minggu malam pukul 23.30 Polsek
Bejen mendapat laporan tentang

p e n e m u a n
mayat di Dusun
Paponan. Mayat
t e r s e b u t
p e r e m p u a n
berinisal A umur
tujuh tahun,”
kata Kapolres
Temanggung
AKBP Benny
S e t y o w a d i
kepada Radar
Semarang.

P o l i s i
l a n g s u n g

menangkap kedua pelaku dan dua warga Desa
Bejen lainnya bernama Haryono (56) dan
Budiono (43). Dua nama terakhir diduga
sebagai dukun yang memberi saran tentang
ritual maut itu kepada pelaku. Budiono juga
diperkirakan ikut membersihkan mayat A.

Menurut UU 23/2002 tentang Perlindungan
Anak Pasal 80 ayat 4, orang tua yang
membunuh anak sendiri dipidana maksimal 10
tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta,

Rukyah Anak Sendiri hingga Tewas

Jakarta, BI – Sebuah kisah
tragis terekam dalam video yang
kemudian viral. Tampak empat
remaja berlarian ke tengah jalan
menyambut datangnya truk yang
sedang melaju kencang di Jalan
Raya Simpang Sentul, Bogor, Jawa
Barat.

Keempatnya berupaya
memberhentikan truk untuk jadi
konten TikTok, namun remaja yang
bertugas merekam malah tertabrak.
Tiga lainnya dilaporkan selamat
setelah menepi ke jalan.

Insiden ini terjadi pada bulan
lalu {Selasa,6/4) sekitar jam
setengah tiga dini hari.

“Kejadian dini hari kemarin. Jadi anak
tersebut menyetop kendaraan truk tidak dengan
tempat dan semestinya,” kata Kasatlantas
Polres Bogor Dicky Pranata kepada Suara.

Korban diketahui berusia 15 tahun
berinisial DP. Sopir truk dilaporkan melarikan
diri karena takut diamuk massa. “[Kasus] sudah
ditangani. Kami imbau kepada orang tua agar
memperhatikan anak-anaknya, jangan sampai
kejadian ini terulang kembali,” tambah Dicky.

Sebelum ini, pembuatan konten mem-
berhentikan truk yang sedang melaju sudah
makan korban nyawa di Pamulang, Tangerang
Selatan, pada 25 Maret lalu. Korban adalah

remaja 14 tahun berinisial MH yang tewas
terlindas truk.

Sama seperti di Bogor, kejadian di Tangsel
ini juga terjadi pada dini hari. Menurut warga
di sekitar lokasi, sebelum kejadian sekumpulan
remaja tersebut sempat ditegur karena aksi
berbahaya itu, namun tidak dihiraukan.

“Saya sering melihat anak-anak itu
berkumpul di depan komplek perumahan Villa
Dago. Ada yang merekam video untuk bikin
konten dan diunggah di media sosial,” kata
Anjas, salah satu saksi, kepada Tempo.

Melihat maraknya kematian konyol ini,
Training Director Safety Defensive Consult-
ant Indonesia (SDCI) Sony Susmana turut

TikTokan Hadang Truk, 2 Remaja Tewas

rasakan bisa muncul karena berbagai pencetus,
mulai dari stres karena pekerjaan, masalah
keluarga atau finansial, hingga gejala gangguan
mental tertentu, seperti gangguan mood.

Oleh karena itu, cobalah untuk memahami
perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat
untuk melepaskannya.

Jika hal ini terjadi pada temanmu, biarkan
ia meluapkan emosi yang sedang dirasakan.
Setiap orang tentu tidak mau dihakimi, apalagi

hanya semata-mata karena ia jujur dengan
perasaannya sendiri. Karena itu, daripada
memberi komentar yang terkesan judge-
mental, cobalah untuk berempati.

3. Hindari membanding-bandingkan
masalah

Setiap orang memiliki
tantangan dan masalahnya
masing-masing. Apa yang
kamu anggap mudah dan
sulit itu tentunya berbeda
dengan orang lain. Bisa saja
kamu merasa hal tersebut
mudah padahal bagi orang
lain itu sangat sulit, begitu
pun sebaliknya.

Maka dari itu, tidak adil
rasanya jika kamu mem-
bandingkan masalah yang kamu
alami dengan masalah orang
lain. Alih-alih membandingkan
diri sendiri dengan orang lain,
lebih baik berusaha memahami
dan menghibur diri agar kondisi

d a n perasaanmu kembali pulih.

4. Mengurangi penggunaan media sosial
Karena media sosial dapat memicu

atau memperparah toxic positivity, alang-
kah baiknya kamu coba kurangi penggu-
naannya. Kelola juga akun sosial media-
mu, singkirkan orang-orang yang selalu
membuat postingan kurang bermanfaat atau
dapat memprovokasi emosimu.[*]

ditambah sepertiga hukuman tersebut.
Kasus ini membuat Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Temanggung Woro
Andijani mengingatkan, anak “nakal” bukan
problem spiritual. “Anak aktif dan hiperaktif
sebagai kewajaran sebagai tanda anak
dengan kecukupan gizi yang baik,” ujar
Woro, dikutip Okezone.

Tahun lalu, pembunuhan sadis bermotif
ritual juga pernah terjadi di Pekanbaru,
Riau, menewaskan bocah 3 tahun. Pelaku
Hermanto membunuh anaknya kandungnya
Fadil yang masih berusia 3 tahun karena
merasa mendapat bisikan bahwa si anak
dirasuki roh jahat. Untuk menghilangkan
pengaruh roh jahat itu, ia menyakini harus
membunuh anaknya.

Fadil lalu dibunuh dengan cara yang
sangat menyengsarakan. Mula-mula ia
disekap oleh ayahnya sendiri, kemudian
dibekap dengan tangan sampai lemas. Mulut
Fadil lalu dijejali sobekan Al-Qur’an yang
kemudian, dalam posisi masih di mulut
korban, dibakar.

Tak cukup sampai di situ, Hermanto
juga menjerat leher anaknya dengan kawat
hanger. Semua aksi itu dilakukan di depan
mata ibu korban yang tidak berbuat apa-
apa. Sementara pada 2018, satu keluarga
bekerja sama membunuh ibu kandung
sendiri dengan alasan ritual penyembuhan.
Ketujuh pelaku, yang adalah anak-anak
korban, memasukkan ikan teri dan
menggelonggong korban dengan air yang
mengalir langsung dari selang selama 30
menit. Korban akhirnya tewas, menurut
hasil otopsi dengan kondisi paru-paru penuh
air. [vice]

menyesalkan tren konten ekstrem.
“Anak-anak ini berjibaku dengan

bahaya, mereka melakukan aksi-aksi
di tengah jalan dengan bergaya
memberhentikan kendaraan besar
yang sedang berjalan, entah untuk
kepentingan konten atau unsur lain,”
kata Sony kepada Kompas.

“Dengan beban yang berat dan
gaya dorong ke depan sangat besar,
truk itu membutuhkan jarak berhenti
yang panjang. Harus dipahami.”

Sony menyebut anak-anak dalam
video suka melakukan aksi secara
spontan sehingga sulit dihentikan.

“Harusnya, petugas setempat
sudah bisa curiga ketika melihat ada
segerombolan anak nongkrong-nongkrong di
pinggir jalan, terlepas mereka hanya duduk

RAGAM 12  EDISI 215/MEI/2021 LIFESTYLE 13  EDISI 215/MEI/2021

ataupun nantinya ingin iseng melakukan hal
berbahaya. Jadi harus ditertibkan,” tambah
Sony.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indo-
nesia (LPAI) Seto Mulyadi meminta keluarga,
lingkungan, dan polisi untuk bantu mengontrol.
“Perlu pemberdayaan untuk mengingatkan
agar anak-anak atau remaja tetap hati-hati.
Bukan sembarangan di tempat berbahaya,” kata
Kak Seto kepada Tempo.

Ia meminta masyarakat refleks lapor polisi
bila mendapati remaja yang bandel melakukan
tindakan berbahaya. “Sama seperti melihat ada
tawuran, tindakan kriminal remaja, menyetop
truk untuk sekadar membuat konten, langsung
saja lapor ke polsek atau polres. Jadi tidak
[meninggal] konyol dan sia-sia seperti
itu.”[vice]



JAKARTA, BI - Aktris Prilly Latuconsina tak
hanya punya rumah mewah namun ia juga
memiliki kebun sayur yang cukup luas dihalaman
sampingnya.

Lewat kanal YouTubenya Prilly Latuconsina
membagikan momen panen sayur bersama rekan

Prilly LaPrilly LaPrilly LaPrilly LaPrilly Latuconsinatuconsinatuconsinatuconsinatuconsina Punya Kebun Sayur Pribadi

JAKARTA, BI - Belakangan Epy Kusnan-
dar jadi bahan perbincangan karena ter-
tangkap kamera dicegat petugas keamanan
terkait protokol kesehatan di jalan. Tanpa
amarah, Epy Kusnandar menghadapi polisi
dengan senyuman.

Aktor Preman Pensiun itu pun membe-
rikan senyum dan tawa saat dicegat petugas.
Warganet pun mempertanyakan respons Epy
Kusnandar yang malah tersenyum. Sebab,
belakangan, viral beberapa video yang mem-
perlihatkan orang mengamuk saat diber-
hentikan polisi di jalan.

“Kok kamu malah ketawa-ketawa sih?
Jongjon (santai dalam bahasa Sunda)?” tanya
akun @jeriojeffri.

Dengan santai, Epy Kusnandar menjawab,
“@jeriojeffri kahirupan ieu hanyalah #permai-
nandansendagurau jangan tertipu #muslihat
(kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gu-
rau, jangan tertipu muslihat.”

Sang istri, Karina Ranau, juga menjelaskan
alasan di balik sikap sang suami yang menanggapi
situasi dirinya dicegat dan dilarang melanjutkan

perjalanan itu dengan tersenyum.
Menurut Karina, suaminya tersenyum karena

mengakui kesalahannya dan menghargai aturan
yang berlaku. “Jika ada kesan foto atau senyuman
atau suasana tertawa, keramahan, yah itu sudah
sewajarnya berusaha untuk low profile kepada
siapapun. Sebagi warga negara yang baik dan
menghormati aturan, tetap prosedur itu di utamakan,”
ucap Karina dalam unggahan Instagram miliknya.

Sebelumnya, Epy Kusnandar menjadi
sorotan di media sosial karena rekaman
dirinya dicegat pihak berwajib saat hendak
pergi ke Bandung. Dalam video yang beredar,
dia tengah menjalani pemeriksaan protokol
kesehatan.

Lewat Instagram miliknya, sang istri, Kari-
na Ranau, memberi tanggapan terkait hal
tersebut. Dijelaskan oleh istri Epy Kusnan-
dar, kejadian itu berlangsung sudah lama.
Karina menyematkan tanggal kejadian yang
menyebabkan Epy Kusnandar harus putar
balik terjadi pada pada 7 Mei 2021.

“Assalamualaikum, minal aidin walfaidzin
mohon maaf lahir dan batin, buat saudara2 di

TIK TOK, di Instagram dan di sosial media lainnya,
pagi-pagi sudah rame liat video Epy Kusnandar
dalam suasana pemeriksaan protokol kesehatan.

Banyak sekali hujatan ah artis mah lewat,
bahwa punya kekuatan, punya magnet, lolos, or-
ang orang kecil merasa tidak adil, kalo artis aman
aman aja, lolos, pemikiran itu salah. Jangan
menggiring opini yang negatif,” tulis Karina Ranau
dalam postingan-nya.[detik]

Epy Kusnandar Dicegat Polisi Malah Senyum
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- rekannya, tampak  berbagai jenis sayuran di lahan
kosong, mulai dari kangkung, bayam hingga
pakcoy.

Keberadaan kebun tersebut menjadi rutinitas
sendiri selebas sibuk syuting, Prilly bahkan ikut
andil dalam mengurus kebun hingga memanennya.

“Ini kegiatan aku kalau nggak syuting ngurusin
kebun,” katanya sembari memperlihatkan potret
kebun. Prilly mempersilakan teman-temannya
memanen beragam jenis sayuran yang ada di

kebun. Teman-teman Prilly bahkan lebih tertarik
dengan suasana kebun dibanding di dalam rumah.

“Dengan adanya kebun baru, teman-teman ke
rumah jadi asiklah, kita ada kegiatan baru,” lanjut
Prilly.

Aktris kelahiran tahun 1996 ini menyebut jika
rumahnya sudah layak dijadikan tempat agrowisata.

Sukses dalam karir hingga memiliki banyak
usaha, Prilly rupanya juga ahli dalam bidang
perkebunan. Ia terlihat lincah memanen beragam

sayur dari hasil kebunnya.
“Ini udah pada gede-gede guys, jadi panennya

itu tinggal dicabut aja. Panennya 20 hari sekali,
makanya cepat jadinya gak lama nunggunya,” ucap
Prilly sembari mencabut sayur bayam.

Rumah tersebut juga memiliki fasilitas lain yang
sangat lengkap mulai dari kolam renang, salon,
gym, pondok hingga home theater.

Terbaru, Prilly juga mengunggah potret kebun
miliknya di akun media sosialnya.[bi]



JAKARTA, BI - Viral di Twitter kisah seorang
netizen yang salah memesan porsi sate. Niatnya
ia ingin memesan 60 tusuk yang datang malah
60 bungkus dengan harga Rp 1,4 juta!

Salah memesan makanan via aplikasi ojek
online memang kerap terjadi. Terkadang salah
memesan menunya, ukuran, hingga porsi maka-
nannya. Hal ini dialami oleh seorang netizen
bernama Rachell Yahya yang tinggal di Cipete,
Jakarta Selatan. Lewat akun Twitter-nya @rae-
chuuu (16/5), ia menceritakan kisahnya yang
salah memesan.

Berawal dari cuitannya yang bertuliskan,
“Bisa2nya ade gue disuruh pesen sate 60 tusuk
malah beli 60 porsi ada yang mau ga tinggal
bayar ongkirnya dri cipete.”

Rachell menceritakan kepada detikFood (17/
5), kalau yang memesan sate via aplikasi ojek
online itu adalah adiknya yang masih berusia 14
tahun. Adiknya itu diminta oleh sang ayah untuk
membeli sate 60 tusuk. “Sebenernya ceritanya
cuma adeku disuruh papaku untuk beli sate 60
tusuk, tapi karena dia gak pernah beli sate online
jadi gak bisa bedain 60 tusuk dan 60 porsi,” ujar
Rachell Yahya kepada detikfood.

Jadi, saat proses memesan sate tersebut
adiknya memesan 60 porsi. Sedangkan biasanya
dalam 1 porsi sate berisikan 10 tusuk dan seha-
rusnya adik Rachell itu hanya memesan 6 porsi.

Namun karena bingung ia jadi salah
memesan. Dan ini merupakan pengalaman
pertama sang adik untuk membeli makanan via
ojek online. Setelah memesan, adiknya juga
langsung meminta sang ayah untuk mengisi
dompet elektronik agar pesanan bisa diproses.
Pesanan sate 60 porsi (bungkus) itu dibanderol
harga Rp 1.472.000.

Pesan Sate 60 Tusuk, Datang 60 Bungkus
Ternyata sang ayah juga tak

menaruh curiga saat harus
mengisi dompet elektronik pada
aplikasi ojek online itu. Menurut
cerita Rachell, ayahnya sedang
sibuk saat itu jadi asal mengi-
rimkan uang.

“Engga curiga, mereka
kayaknya lagi sibuk jadi nggak
merhatiin harganya. Asal
ditransfer aja,” cerita Rachell.

“Jadi makanya pas orde-
rannya datang adekku itu ngga
dimarahin. Karena mereka juga

Viral Viral Viral Viral Viral TTTTTampah Bambu Jadiampah Bambu Jadiampah Bambu Jadiampah Bambu Jadiampah Bambu Jadi
Hiasan Dijual Rp 4 JutaHiasan Dijual Rp 4 JutaHiasan Dijual Rp 4 JutaHiasan Dijual Rp 4 JutaHiasan Dijual Rp 4 Juta
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Jakarta, BI- Sebuah tampah dijual di e-
commerce Amerika Serikat viral di Twitter.
Pasalnya harga yang ditawarkan membuat
netizen, khususnya dari Asia, syok.

Akun Twitter @zourrymilf yang pertama
kali mengunggah foto tampah tersebut beserta
keterangan harganya. Produk yang diberi
nama Round Bamboo Wall Art tersebut
difungsikan sebagai pajangan dinding di
kamar.

Dalam keterangannya, tertulis kalau
tampah berbentuk bundar itu dijual seharga
USD 299 atau sekitar Rp 4,2 juta. “ROUND
BAMBOO WALL ART IM SCREAMING,”

tulisnya pada caption foto.
Unggahan @zourrymilf langsung ramai

oleh tanggapan netizen. Mereka tak
menyangka tampah yang biasa digunakan
sebagai perangkat dapur ternyata bisa ‘naik
kelas’ dan dijual dengan harga tinggi.

“Impressive, haruskah saya jadi reseller
luar negeri,” komentar netizen.

“Aku menyebutnya tampah. Ealah di
desaku murah harganya,” cuit netizen lain.

“Biasanya iki dijadiin jemur kerupuk. Jadi
naik kelas tp kok ngakak,” tanggapan netizen
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nggak ngecek,” sambungnya.

Setelah pesanan sate itu sedang diproses,
Rachell baru menyadari kalau ada yang salah.
Karena ia dan sang adik menunggu pesanan itu
sangat lama. Saat sadar, Rachell ingin mem-
batalkan pesanan tapi sudah tidak bisa.

“Kita semua baru sadar pas nungguin
satenya kok lama banget ngga datang-datang.
Pas baru sadar dan mau cancel udah ngga bisa
karena udah dibikin,” kata Rachell.

Dalam cuitannya, Rachell juga mengunggah
bukti berupa foto 60 porsi sate yang dipesan oleh
sang adik. Ia juga mengatakan kalau di rumahnya
hanya ada 5 orang saja dan tidak mampu
menghabiskan. Akhirnya sate-sate itu dibagikan
ke orang-orang dekat rumahnya.

Banyak netizen Twitter yang tak
mempercayai cuitan Rachell dan mengang-
gapnya sedang membuat konten. Tapi, hal itu
langsung diluruskan oleh Rachell. [detik]
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follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

Pencurian Password di Asia Tenggara Naik 25 Persen
JAKARTA, BI - Kaspersky, perusahaan keamanan siber mengungkap

sebuah laporan tentang aksi pencurian password menggunakan trojan di
Asia Tenggara ternyata mengalami peningkatan.

Mengutip laporan Kaspersky, Selasa (17/5), perusahaan mengklaim
sudah mencegah 25 persen lebih banyak pencuri password di kawasan
Asia Tenggara (SEA) selama 3 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan
periode yang sama pada 2020.

Adapun pencuri kata sandi (password stealers) adalah jenis malware
yang bertujuan untuk mencuri informasi akun. Pada dasarnya, password
stealers ini mirip dengan trojan perbankan.

Tetapi, alih-alih mencegat atau mengganti data yang dimasukkan, trojan
ini biasanya mencuri informasi yang sudah disimpan di komputer, seperti
nama pengguna dan kata sandi yang disimpan di browser, cookie, dan file

lain yang kebetulan ada di perangkat keras
atau perangkat yang terinfeksi.

“Kita mengetahui Asia Tenggara
menampung pengguna media sosial paling
aktif di dunia, dan menunjukkan pergeseran
digital secara cepat. Karena itu, banyak
pelaku kejahatan siber sangat tertarik untuk
mencuri informasi rahasia kita,” komentar
Yeo Siang Tiong, General Manager untuk
Asia Tenggara di Kaspersky.

Secara keseluruhan, solusi Kaspersky
telah memblokir sebanyak 776.684 Trojan
yang dirancang untuk mencuri akun pada
kuartal awal 2021. Angka ini 155.942 lebih
banyak dibandingkan dengan 620.742 di
tahun lalu. [bi/lip6]

TAIWAN, BI – Untuk membuat konten bagi
Youtuber Titi Tilah tidak perlu bingung, karena
dia hanya membagikan video kesehariannya
bersama Mas Bos [majikan] atau kesehariannya
sendiri disaat membuat camilan atau aktivitas
lain.

Titi sendiri juga tidak menerapkan aturan
terkait berapa jumlah video yang harus dibuat
dalan batas waktu tertentu, jadi sekenanya dan
sesempatnya saja, asal ada hal yang menarik
dan perlu disimpan untuk dijadikan kenangan
Titi akan merekam dan menganuploadnya di
Youtube atau medsos lainnya untuk kenang –
kenangan.

Tujuan awal Titi mengupload foto di youtube
memang agar tidak hilang, mengingat kapasitas
penyimpanan hape yang terbatas
jadi daripada dihapus atau hilang
mending disimpan di medsos saja.
.Belakangan  Titi Tilah yang
memiliki 114K subscribers itu
kisahnya mendapatkan perhatian
publik karena hidup berdua dengan
seorang laki-laki sedangkan ia
sendiri wanita yang memakai
kerudung.

Meski sudah dijelaskan melalui
videonya jika meski satu ruangan
mereka tidur terpisah  masih juga
banyak komentar jahil dan
merendahkan Titi dan pekerjaanya.

Dijelaskan Mas Bos: Sejak dia kecelakaan
dan mengalami kelump, jadi sudah 10 tahun
dan sudah kami anggap keluarga, bahkan
anaknya juga kami bantu kuliah disini.

Pria itu diketahui tidak dapat menggerakkan
kaki dan tangannya sehingga perlu dibantu untuk

Youtuber Titi Tilah, PMI Taiwan

berbagai aktivitas.
Berbeda dengan kebanyakan TKW, Titi yang

harus mengikuti majikan ke berbagai tempat
kebanyakan menghabiskan waktu di kantor. “Saya
di rumah malam saja. Dari pagi sampai jam 6 saya
bantuin kerjaan mas bos di kantor,” katanya.

Banyak orang bertanya mengapa mereka
harus tinggal berdua. Dijelaskan Titi jika rumah
orangtua majikannya ada di lantai empat
sehingga akan sulit dan berbahaya jika pria itu
harus selalu digendong saat akan keluar rumah.

Dalam berbagai video, Titi terlihat sering
diajak jalan-jalan dan makan-makan oleh
majikan dan keluarganya. Meski tampak senang
dan menikmati, ia mengungkap realita hidup
sebagai TKW.

“Terus terang nggak enak karena ikut or-
ang di negara orang, harus belajar bahasa kalau
majikannya nggak sabar jadi tertekan,
berhubung saya kepepet dan harus
memberikan kehidupan yang layak untuk anak
jadi enak nggak enak harus saya jalani,” kata
Titi.[bi/dtk]

JAKARTA, BI - Facebook Inc didesak
membatalkan rencana pengembangan
Instagram untuk anak di bawah 13 tahun.
Gerakan itu dinisiasi oleh kelompok puluhan
jaksa penuntut umum di Amerika Serikat.

“Penggunaan media sosial bisa merusak
kesehatan dan kesejahteraan anak-anak,
yang tidak mampu mengatasi tantangan di
media sosial,” kata mereka, dalam surat
keterangan resmi, dikutip dari Reuters.

Surat itu ditandatangani jaksa penuntut
umum dari negara bagian, antara lain, New
York, Texas, California, Massachusetts,
Michigan, Nebraska, Utah, Ohio, Vermont dan
Kentucky.

Mereka menilai Facebook tidak
merespons kebutuhan, tetapi menciptakan
kebutuhan. “Lebih jauh, Facebook memiliki
rekam jejak gagal melindungi kesejahteraan
anak-anak di platform tersebut,” kata mereka.

Keterangan dari para jaksa penuntut
umum memuat laporan dari berbagai media
keluaran 2019 bahwa aplikasi Facebook
Messeenger untuk anak-anak mengandung
celah keamanan sehingga anak bisa berga-
bung dengan grup dengan orang asing, yang
sebelumnya tidak disetujui orang tua mereka.

Jaksa Penuntut Umum dari Massachu-
setts, Maura Healey, melalui unggahan di
Instagram berpendapat, “Instagram versi
untuk anak ialah upaya memalukan untuk
mengeksploitasi dan meraup keuntungan dari
orang-orang yang rentan.”

Juru bicara Facebook menyatakan
mereka sedang mengeksplorasi Instagram
versi untuk anak-anak dan berkomitmen tidak
akan menampilkan iklan di aplikasi untuk
anak-anak. Facebook sepakat bahwa
Instagram harus memprioritaskan keamanan
dan privasi. “Kami akan berkonsultasi dengan
ahli di bidang tumbuh kembang anak,
keamanan dan kesehatan mental anak dan
advokat anak untuk komunikasi hal ini,” kata
Facebook. (reuters/ant/jpnn)

Facebook Didesak
Batalkan

Kembangkan
Instagram Anak

JAKARTA, BI - Instagram dikabarkan mulai
menguji coba kemampuan fitur foto yang bisa
diunggah langsung dari desktop atau laptop.

Informasi tentang pengujian fitur baru
Instagram itu pertama kali diungkap oleh
pengembang tipster Alessandro Paluzzi. Paluzzi

juga memberikan beberapa bocoran gambar
tampilan unggah foto dari versi dekstop.

Dia memperlihatkan bagaimana tampilan
ketika pengujian dilakukan. Dikutip Gizchina,
Senin (17/5), dari gambar yang diunggah,
pengunggahan foto dari dekstop hampir sama

dengan versi aplikasi.
Versi dekstop terdapat tombol di bagian atas

Desktop View, ikon+ di dalam kotak yang
memungkinkan pengguna membuat posting baru.
Setelah mengklik ikon tersebut, pengguna bisa
tarik dan melepas gambar dan video yang ingin
diunggah.

Nantinya, pengguna Instagram versi desk-
top juga memiliki akses ke pengeditan dengan
dukungan crop dan filter. Pengguna juga bisa
menambahkan keterangan, lokasi dan menandai
pengguna lain di dalam foto.

Dalam pengaturan lanjutan, kemungkinan
pengguna bisa menonaktifkan komentar
layaknya pada versi aplikasi.

Publik Sayangnya, belum ada informasi
kapan Instagram akan meluncurkan fitur tersebut.
(ddy/jpnn)

Instagram Uji Coba Fitur Unggah Foto dari Desktop



JAKARTA, BI - Saat ini, permintaan maka-
nan sehat semakin tinggi karena banyaknya
orang yang berlomba-lomba untuk menerap-
kan gaya hidup sehat.

Di berbagai kota besar bisnis katering se-
hat memiliki banyak penggemar dan tentunya
sangat berpeluang besar bagi Anda yang akan
membangun bisnis tersebut.

Selain menjanjikan, bisnis yang satu ini
juga bisa dijadikan sebagai usaha sampingan
lho. Namun untuk membangunnya tentu tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Ter-
dapat berbagai proses dan cara serta persiapan
yang matang untuk mendirikan usaha yang satu
ini.

Menariknya lagi dengan mendirikan bisnis
katering ini Anda juga bisa membuka lapangan
pekerjaan bagi para pengangguran di luar sana.
Nah, bagi Anda yang tertarik dan ingin memulai
usaha katering, yuk simak ulasan selengkap-
nya di bawah ini.

Saat ini, permintaan makanan sehat se-
makin tinggi karena banyaknya orang yang
berlomba-lomba untuk menerapkan gaya hidup
sehat. Di berbagai kota besar bisnis katering
sehat memiliki banyak penggemar dan tentunya
sangat berpeluang besar bagi Anda yang akan
membangun bisnis tersebut.

Selain menjanjikan, bisnis yang satu ini
juga bisa dijadikan sebagai usaha sampingan
lho. Namun untuk membangunnya tentu tidak
semudah membalikkan telapak tangan.
Terdapat berbagai proses dan cara serta
persiapan yang matang untuk mendirikan usaha
yang satu ini.

Menariknya lagi dengan mendirikan bisnis
katering ini Anda juga bisa membuka lapangan
pekerjaan bagi para pengangguran di luar sana.
Nah, bagi Anda yang tertarik dan ingin memulai
usaha katering, yuk simak ulasan seleng-
kapnya di bawah ini.

Cara Membangun Usaha Katering
Usaha kuliner memang tidak ada matinya

karena setiap orang pasti butuh makan terutama
makanan yang sehat dan bergizi. Peluang
usaha membuka bisnis katering sehat

sangatlah besar dan tentunya menguntungkan.
Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan
ketika akan memulai usaha katering:

1. Mencari Pengalaman
Pengalaman merupakan guru yang paling baik

dalam kehidupan seseorang. Dengan adanya
pengalaman, Anda bisa melakukan segalanya
dengan lebih baik. Nah, dalam memulai usaha
katering ini alangkah baiknya Anda menjadi
karyawan terlebih dahulu. Ya, menjadi pegawai

dalam sebuah tempat katering
yang sudah ada sebelumnya.

Dari pekerjaan inilah Anda bisa
belajar mengenai bagaimana cara
melayani konsumen yang baik, cara
membuat laporan keuangan dan lain-
lain. Sehingga pada saat akan
membuka usaha sendiri, Anda tidak
akan keteteran.

2. Menentukan Brand

Dalam usaha katering, nama brand meru-
pakan salah satu komponen penting yang harus
ada. Pastikan nama yang digunakan mudah
diingat dan unik. Hal ini bertujuan agar para
konsumen bisa terus mengingat katering Anda.

3. Promosi Online
Agar semua orang mengetahui bisnis Anda,

lakukanlah promosi secara meluas. Selain dari
mulut ke mulut, Anda juga bisa memasang iklan-
iklan di toko online, media sosial dan lain-lain.
Dengan demikian, usaha Anda akan memiliki
lebih banyak peminat.

4. Cari Karyawan
Dalam menjalankan bisnis katering sehat

tidak mungkin jika dilakukan hanya oleh satu
orang. Jadi, mulailah merekrut karyawan ahli
dalam bidangnya. Pastikan bahwa karyawan
tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

· Ramah, sopan dan jujur
· Memahami pembukuankeuangan
· Memahami usahakatering dan pandai

membuat kreasi masakan
· Giat dalam melakukansegala hal.
5. Memperluas Channel
Nah, apabila usaha Anda semakin membaik

dan sukses buatlah cabang-cabang di berbagai
kota. Hal ini akan membuat bisnis katering
semakin terkenal dan meluas. Namun, Anda
juga harus memperhatikan lokasi untuk
membangun cabang tersebut. Usahakan

lokasinya berada di pusat kota dan
ramai pengunjung.

6. Menentukan Tujuan
Dalam melakukan bisnis apapun

termasuk katering, tentunya Anda
harus memiliki tujuan yang jelas.

Dengan adanya
tujuan ini,
b i s n i s
t e r s e b u t
akan lebih
mudah dijalankan.
Sehingga,
kemungkinan
u n t u k

sukses akan
sangat besar.[*]

Bisnis Katering Sehat
Saat Pandemi
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Apa sih yang menentukan keberhasilan
sebuah usaha?

Tentu ada banyak faktornya. Beberapa juga
mungkin sudah sangat sering kita dengar.
Misalnya, pengalaman dan pengetahuan, strategi
manajemen, perencanaan, hingga pengelolaan
keuangan.

Meski begitu, sebenarnya keberhasilan usaha
juga bisa ditentukan oleh langkah yang diambil
di awal memulai usaha, salah satunya dalam
mencermati ide dan peluang usaha yang men-
janjikan.

Dalam proses memulai usaha, tidak jarang
kita kesulitan memilih ide yang sesuai. Ada yang
agak kesulitan mencari ide usaha, tapi ada juga
yang justru punya terlalu banyak ide hingga sulit
menjatuhkan pilihan. Kamu pernah mengalami
hal ini juga?

Kita semua pasti punya kemampuan untuk
menghasilkan ide usaha kreatif. Pilihannya
begitu beragam dan kemungkinannya antara
berhasil atau tidak. Hal yang perlu kita lakukan
adalah memastikan ide usaha yang dipilih me-
miliki peluang berhasil yang lebih besar dengan
pertimbangan yang matang.

Kesalahan Dasar Memilih Ide Usaha di
Tahap Awal

Apa sih yang menentukan sebuah ide usaha
bisa kurang tepat, bahkan berpotensi untuk
gagal? Ini beberapa hal yang kurang tepat
namun tidak jarang dilakukan oleh

usahawan pemula di masa awal menekuni usaha.

1. Tidak memulai dari minat atau kemampuan
yang dimiliki

Tidak jarang usahawan pemula memilih
bidang usaha yang tidak sesuai dengan minat
dan kemampuannya. Memang, melihat sebaran
pasar, ada beberapa usaha kreatif yang mampu
menarik perhatian pelanggan dengan begitu cepat
dan bahkan menghasilkan keuntungan yang

besar. Meski begitu, ketika kita tidak punya minat
atau kemampuan yang selaras dengan ide dan
peluang usaha yang dilirik, akan sangat mudah
untuk kehilangan semangat mengerjakannya di
tengah perjalanan, sehingga lebih besar
kemungkinan juga bagi usaha untuk gagal.

2. Tidak punya niat yang serius
Sebelum mulai melanjutkan ide dan peluang

usaha yang terlihat menjanjikan, tanya dulu pada
diri sendiri: apakah kita punya niat yang serius
dalam menjalankan usaha ini? Beberapa
usahawan ternyata menjalankan usahanya
dengan berawal dari keisengan semata. Ada
yang bisa berhasil, tapi tidak jarang juga yang
justru gagal. Usaha adalah sebuah perjalanan
panjang yang membutuhkan upaya serta
komitmen serius dari diri kita sendiri sebelum
benar-benar merasakan perubahan dan

mendapatkan keuntungan nantinya. Usaha yang
dilakukan sungguh-sungguh tidak akan
mengkhianati hasilnya!

3. Ikut-ikutan tren dan pilihan orang
lain

Ini juga hal yang sering dilakukan oleh
usahawan, terutama yang masih

pemula. Sangat mudah untuk
terbawa arus tren dan tergiur

dengan keuntungan yang diraup
oleh sejumlah usaha yang
mendapatkan perhatian besar

dari pasar. Apalagi kalau ini terjadi pada orang-
orang yang dekat di sekitar kita. Meski begitu,
kembali lagi, apakah kita memang punya minat
dan kemampuan di bidang ini? Tren hanya bersifat
sementara. Jangan sampai usaha kita juga hanya
berdiri sementara lalu berujung sia-sia.

4. Terlalu buru-buru menentukan pilihan
Ketika sebuah ide kurang matang diper-

timbangkan, apalagi terburu-buru untuk dija-
lankan, akan sangat mungkin mengalami masalah
dalam perjalanannya. Bisa saja kita tidak siap
secara pengetahuan, komitmen, atau bahkan
keuangan.

Tidak jarang juga yang beralih dari satu ide
dan peluang usaha ke yang lainnya dengan
sangat cepat, hanya untuk menemukan bahwa
pilihan tersebut kurang tepat atau bahkan tidak
bisa dinikmati secara pribadi.

Untuk dapat berhasil, ide dan peluang usaha
nyatanya membutuhkan kerja keras, tanpa jalan
pintas. Jika kamu mempertimbangkan sebuah ide
usaha hanya karena kelihatannya mudah atau
mau kaya dengan cepat, lebih baik pertimbang-
kan opsi lain.

Seperti berbagai keputusan lainnya dalam
hidup, keputusan usaha yang terburu-buru pun
cenderung punya hasil yang kurang baik.
Ketimbang mengandalkan firasat dan keuntu-
ngan, alangkah lebih baik kalau ide usaha ditin-
daklanjuti secara hati-hati dengan memperkirakan
setiap risiko dan kebutuhan.[*]

Kesalahan  yang Sering Dilakukan Usahawan Pemula



KLATEN, BI - Nama dusun
Girpasang, Desa Tegalmulyo,
Kecamatan Kemalang, Klaten Jawa
Tengah kini menjadi populer, tak
sampai setahun setelah dikunjungi
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Tadinya, sebelum didatangi
Ganjar, dusun itu terisolir dan
kesulitan akses jalan. Namun, kini
kondisinya sudah sangat jauh
berbeda. Dusun yang hanya dihuni
oleh 12 kepala keluarga itu kini
memiliki gondola kaca untuk
mengangkut warga keluar masuk
desa mereka.

Warga tidak perlu repot jalan kaki
berjam-jam naik turun lembah untuk
kepentingan darurat. “Gondola itu
kami bangun dengan anggaran dana
desa dan sebagian dari bantuan dana aspirasi.
Dengan adanya gondola ini, sekarang warga tidak
usah repot jalan kaki,” terang Kades Tegal Mulyo
Klaten, Sutarno (18/5).

Selain untuk transportasi warga, gondola baru
itu ternyata menarik minat wisatawan. Baca Juga:

Desa Terisolir Pak Ganjar Diserbu Wisatawan

Pak Ganjar Tetap Waspada Ada Lonjakan Mudik
setelah Lebaran “Semenjak dikunjungi Pak
Gubernur saat Iduladha kemarin, di sini memang
ada perubahan.

Kalau dulu warga dusun Girpasang ini masih
banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni,
sekarang sudah direnovasi,” ucapnya. “Banyak

pengunjung yang datang ke Girpasang.
Warga kami juga merasa senang
karena ekonomi tumbuh. Sekarang
desa kami telah ditetapkan menjadi
desa wisata,” tambahnya.

Wisatawan bisa memilih, ingin
menikmati sensasi keindahan Merapi
sekaligus uji nyali menaiki gondola
yang meluncur di ketinggian 150 meter
atau memilih berjalan kaki di jalan
setapak yang meliuk-liuk di dasar
jurang sembari menikmati
pemandangan.

Tak hanya itu, kini banyak kafe
berdiri di sepanjang desa itu. Kafe-kafe
gaya kekinian selalu ramai dikunjungi
wisatawan karena pemandangan
Girpasang yang eksotis. Kafe-kafe itu
berdiri baik di Desa Tegalmulyo maupun

di dalam Dusun Girpasang.
Sejumlah bangunan untuk spot foto selfie juga

dibangun di dusun itu. Sutarno menyebutkan
dalam sehari tak kurang dari 200 wisatawan yang
datang ke dusun Girpasang. Pada akhir pekan
sebelum ramadan, pengunjung mencapai 600-

700 oang per hari.
“Sudah terasa dampaknya bagi kemajuan

warga kami. Warga juga memiliki semangat untuk
menjadikan kawasan ini lebih baik lagi,” pungkas
Sutarno. Sebelumnya, pada Agustus 2020 Ganjar
harus susah payah naik turun lembah dengan
kedalaman lebih dari 150 meter untuk
mengantarkan daging kurban ke warga yang
tinggal di dusun yang terisolir itu.

Namun, perjuangan Ganjar terbayar saat
melihat keelokan panoramanya. Dia optimistis
Girpasang bisa menjadi destinasi wisata
unggulan. “Ini bagus, saya melihat potensi yang
bisa dikembangkan jadi destinasi wisata
unggulan. Ini keren lho,” ungkap Ganjar
terkagum-kagum saat itu.

Tak ingin menyia-nyiakan waktu, dia meminta
kepada Kades setempat bergerak cepat untuk
membenahi Girpasang. Kades diminta
menggandeng universitas atau anak-anak muda
kreatif guna membangun dusun itu. ]

“Kearifan lokal masyarakat ada, budayanya,
suasananya, ini unik dan menarik. Pasti bagus
kalau dikelola dan dipasarkan pada wisatawan,”
pungkas Ganjar. (flo/jpnn)

Terbangkan Balon Udara, 17 Warga
Madiun Diringkus

(14/5).
“Mereka memiliki peran berbeda-beda

saat menerbangkan balon udara tersebut.
Kami juga mengamankan sejumlah barang
bukti, berupa bahan untuk pembuat balon
udara , dan peralatan yang di gunakan untuk
menerbangkan balon udara ,” tutur
Kasatreskrim Polres Madiun, AKP Ryan Wira
Raja Pratama.

Belasan warga ini, menurut Ryan
terancam dijerat dengan pasal 411 UU
Penerbangan. “Namun untuk detailnya seperti
apa, nantinya yang menentukan adalah
penyidik dari Dirjen Perhubungan Udara
Kemenhub, yang akan tiba di Madiun,”
tegasnya.

Dalam sepekan terakhir, balon udara
marak beterbangan di wilayah udara Madiun.
Balon udara itu sangat membahayakan
keselamatan penerbangan, serta bisa memicu
kebakaran. Salah satu balon udara sempat
jatuh dan meletus di atas kabel listrik di
Kecamatan Dagangan, sehingga listrik
padam.(eyt)

MADIUN, BI - Nekat
menerbangkan balon udara
yang dilengkapi dengan
rentengan petasan, 17 warga
Desa Glonggong, Kecamatan
Dolopo, Kabupaten Madiun,
diringkus oleh anggota
Satreskrim Polres Madiun,
Selasa (18/5) sore.

Belasan warga yang
ditangkap di area ladang ini,
masih berstatus sebagai
terperiksa, dan proses
penyelidikannya masih
menunggu tim dari Dirjen
Perhubungan Udara
Kemenhub yang akan tiba di Madiun.

Video penerbangan balon udara berukuran
sangat besar, dilengkap dengan rangkaian

petasan tersebut, sempat menggemparkan
warga Madiun. Dari video yang beredar,
penerbangan balon udara itu terjadi pada Jumat

SURABAYA, BI - Sebanyak 442 peristiwa
kecelakaan terjadi di Jawa Timur (Jatim)
selama larangan mudik 6-17 Mei. Dari peristiwa
itu, 51 orang di antaranya meninggal dunia.

Sedangkan yang mengalami luka berat
sebanyak 31 orang dan luka ringan sebanyak
611 orang. Untuk kerugian materiil akibat laka
lantas tersebut, diperkirakan mencapai Rp451
juta.  Jika dibanding dengan Operasi Ketupat
Semeru  2020, jumlah laka lantas mengalami
penurunan. “Pada Operasi Ketupat Semeru
2020, tercatat 397 kejadian laka lantas, 55
meninggal dunia, 11 luka berat, 530 luka ringan
dan Rp547 juta kerugian materiil,” kata Kabid
Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli
Handoko, Rabu (19/5).

Untuk kendaraan yang terlibat laka lantas
selama Operasi Ketupat Semeru 2021 tercatat
629 motor, 61 mobil penumpang, 65 mobil
barang, bus nihil, 16 kasus non ranmor.

Sedangkan kendaraan yang terlibat laka
lantas di tahun 2020 tercatat 589 sepeda motor,
62 mobil penumpang, 51 mobil barang, 2 bus
dan 26 non ranmor.  “Untuk mengefektifkan
larangan mudik, kami memperpanjang operasi
penyekatan hingga 24 Mei 2021,” ujar Gatot.

Penyekatan dilakukan pada delapan titik
dan enam lokasi di Provinsi Jatim dan Jawa
Tengah. Lokasi pos penyekatan tersebut
terdapat di daerah Pacitan, Ngawi, Magetan,
Bojonegoro, Ponogoro dan Tuban. Untuk pos
penyekatan daerah Pacitan dibagi menjadi dua
yaitu Pos penyekatan Perbatasan Pacitan-
Jogja (Cemeng) dan Pos Penyekatan
Perbatasan Pacitan-Wonogiri (Jeruk).[i-News]

51 Orang Meninggal
Selama Larangan

Mudik

MALANG, BI - Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Malang meng-
imbau masyarakat untuk berhati-hati
dalam memilih platform pinjaman
online (pinjol).

Imbauan ini disampaikan me-
nyusul kasus teror guru TK di
Malang oleh debt collector gegara
tercekik bunga pinjaman tak
rasional.  Kepala OJK Malang
Sugiarto Kasmuri mengatakan,
hingga saat ini jumlah pinjaman
online ilegal di Indonesia cukup
banyak, mencapai 3.193 selama
kurun waktu 2018-April 2021.
Sedangkan yang legal dan tercatat
di OJK hanya 146.

“Diluar itu, maka pinjol yang ada
masuk kategori ilegal. Karena itu harus teliti dan
jeli dalam berhitung di platform pinjol,” katanya,
Rabu (19/5).

Sugiarto mengatakan, ciri-ciri pinjol ilegal

antara lain, mengakses seluruh kontak nasabah,
besaran bunga tidak transparan serta
memberikan teror dan ancaman saat nasabah
kesulitan membayar.

OJK: Hati – Hati Pinjam Uang Online
“Karena itu, jika mendapat teror dari debt

collector, maka nasabah tak perlu segan untuk
melapor ke kepolisian. Sebab, itu sudah masuk
ke ranah hukum,” ujarnya.

Diketahui, seorang guru TK di Malang, ML
nyaris bunuh diri gegara pinjaman online.
Pasalnya, pinjaman yang semula hanya Rp2,5
juta membengkak menjadi Rp40 juta.

Ironisnya, sejak sepekan mengajukan
pinjaman dia sudah diteror oleh debt collektor
dengan cara menyebar tagihan kepada seluruh
nomor kontak yang ada di ponsel korban. Tak
hanya itu, korban juga diancam akan dibunuh.[i-
News]
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SURABAYA, BI - Jumlah warga Kota
Surabaya yang sudah mendapatkan vak-
sinasi COVID-19 hingga saat ini mencapai
lebih dari 600 ribu orang.

Mereka terdiri atas Sumber Daya Manu-
sia Kesehatan (SDMK), lansia, serta pela-
yanan publik dari berbagai instansi peme-
rintahan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
menegaskan akan terus melakukan perce-
patan pendistribusian vaksin COVID-19 untuk
kelompok tersebut di atas.

Eri Cahyadi di Surabaya (19/5), mengat-
akan apabila suatu daerah semakin cepat
melakukan vaksinasi dengan menghabiskan
stok, maka pemerintah pusat dan provinsi
akan semakin cepat pula mengirimkan dosis
vaksin kepada wilayah itu.

“Kalau sudah begitu maka kesempatan
seluruh warga untuk menerima vaksin sema-
kin banyak, sehingga mudah-mudahan selu-
ruh penduduk di Surabaya mendapatkan vak-
sin secepatnya. Tapi dengan catatan harus
cepat mendistribusikan,” kata dia.

Untuk itu, Eri mengajak semua pihak bisa
mengoptimalkan vaksinasi COVID-19.
“Termasuk para pedagang keliling perlu di-
vaksin juga, sebab mereka juga termasuk
bagian dari pelayanan publik karena ber-
sentuhan langsung dengan banyak masya-
rakat,” ujarnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya

600 Ribu Warga Surabaya
Sudah  di Vaksin COVID-19

Febriadhitya Prajatara sebelumnya mengatakan
vaksinasi COVID-19 di Surabaya saat ini sudah
di atas 600 ribu orang. Mereka terdiri atas SDMK,
lansia, serta pelayanan publik dari berbagai
instansi pemerintahan.

Vaksinasi juga sudah dilakukan kepada para
guru, tokoh agama, pedagang pasar, pelaku
UMKM, sentra WSWK, pekerja hotel, dan
lainnya.

Bahkan, lanjut dia, pada saat Ramadan lalu,
tidak menyurutkan niat petugas berkeliling
memberikan vaksin kepada masyarakat. Ke
depan, ia menargetkan seluruh warga Kota
Pahlawan itu sudah mendapatkan vaksin.

“Bismillah, kita (Pemko Surabaya) terus
masifkan ini, sehingga nantinya tidak ada lagi
warga yang belum divaksin,” katanya. (antara/
jpnn)

SURAKARTA, BI - Klaster Covid-19 di RT
06 RW 07 Kelurahan Sumber, Kecamatan
Banjarsari, Surakarta makin meluas. Penularan
virus corona di lingkungan yang berada tak jauh
dari kediaman Presiden Jokowi itu telah
mencapai 42 kasus.

Radar Solo melaporkan, kasus ini berawal
dari kegiatan buka puasa bersama Ramadan lalu.
Baca Juga: 20 Tetangga Presiden Jokowi Positif
Covid-19 Wali Kota Surakarta Gibran
Rakabuming mengaku kecolongan atas peristiwa
tersebut.

Berdasarkan data Satgas Penanganan
Covid-19 Kota Surakarta, awalnya klaster
berjumlah 26 kasus. Namun, kini berkembang
menjadi 42 kasus, setelah upaya tracing
dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya kecolongan,
pemkot akan melakukan
evaluasi agar kasus
serupa tidak terulang,”
kata Gibran, Rabu (19/5).

Dengan temuan itu,
sebanyak 107 KK di
Kelurahan Sumber harus
menjalani isolasi mandiri
dengan konsep karantina
wilayah. Saat ini sejumlah
akses di sekitar lokasi
karantina sudah dipasangi
pembatas agar tidak dilalui
kendaraan. Sekaligus
sebagai penanda bahwa
karantina lokal sedang
diberlakukan di wilayah

tersebut.
“Saya sangat menyayangkan hal ini.

Ramadan kemarin kegiatan bukber sudah
dilarang, tetapi warga tetap menggelar bukber.
Akhirnya muncul klaster seperti ini,” kata Gibran.

Dengan penambahan kasus itu, Kelurahan
Sumber dinyatakan sebagai satu kawasan zona
merah Covid-19 di Solo. Catatan ini memperburuk
capaian penanganan Covid-19 yang dilakukan
Pemkot Surakarta.

Mengingat data nasional menunjukkan
bahwa Solo masuk daerah dengan kategori zona
kuning dalam beberapa waktu terakhir. “Data
nasional Solo masuk zona kuning. Untuk zona
merahnya ada satu, di Kelurahan Sumber itu.

Klaster bukber itu dari awalnya satu kasus
kini sudah bertambah menjadi 41 kasus,” kata

Klaster Covid-19 di Dekat Rumah
Presiden Jokowi Menggila

Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Kota
Surakarta Ahyani. Penambahan kasus baru di
klaster bukber Kelurahan Sumber paling banyak
tercatat (19/5).

Dengan penambahan mencapai 16 orang
dari hasil tracing pada 43 warga sekitar. Ketua
RW 07 Kelurahan Sumber Aryanto Rinto

JAKARTA TIMUR, BI  - Sebanyak 24 warga
atau delapan kepala keluarga (KK) di RT 06,
RW 03, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur,
terpapar Covid-19.

Camat Ciracas Mamad mengatakan
pihaknya langsung menerapkan lockdown atau
Pengawasan Ketat Berskala Lokal (PKBL) di
wilayah tersebut guna mencegah penyebaran
Covid-19.

Selama lockdown warga diwajibkan
melaksanakan protokol kesehatan Covid-19
secara ketat dan dilarang keluar rumah apabila
tidak ada keperluan mendesak.

“Kami lockdown untuk mencegah jangan
sampai ada penularan ke tempat lain. Tetap
kami berharap semua berpegang teguh pada
protokol kesehatan. Sekitar 14 hari kami akan
lakukan lockdown,” kata Mamad saat
dikonfirmasi(19/5).

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga
mengadakan swab test PCR massal warga
setempat. “Jumlah yang di (swab test) PCR
hari ini dari 223 KK dengan jumlah jiwa sekitar
700 jiwa,” ujar Mamad.

Selain itu, pihak kecamatan juga ber-
koordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta
untuk memenuhi kebutuhan logistik warga RT
tersebut.

“Untuk kebutuhan sudah dikoordinasikan
oleh lurah beserta jajaran berkoordinasi juga
dengan Dinas Sosial untuk memenuhi
kebutuhan akomodasi pangan warga,” ujar
Mamad.

Adapun delapan KK yang terpapar Covid-
19 sebagian besar menjalani isolasi mandiri
di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet
Kemayoran. (cr1/jpnn)

8 KK Terpapar Covid-
19, Satu RT Dikunci

membenarkan adanya tambahan 16 orang yang
dinyatakan positif Covid-19, hasil pengembangan
tracing kepada 40-an warga sekitar beberapa
waktu lalu.

“Ada swab masal lagi dari puskesmas. Untuk
sementara 107 KK menjalani karantina wilayah
selama 14 hari,” ujarnya. (ves/ria/per/rs/jpr)

yang selama ini berlaku yaitu memakai
masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan
menghindari kerumunan.

 Sejak program vaksinasi publik di Hong
Kong dilaksanakan pada tanggal 26 Februari
2021 hingga saat ini, berdasarkan catatan
Komite Ahli terdapat 32 kasus kematian yang
diduga disebabkan oleh vaksin Covid-19, atau
setara dengan 0.001% dari jumlah dosis vaksin
yang telah disuntikkan.

Dari kasus tersebut, Komite Ahli yang
ditunjuk Pemerintah Hong Kong untuk
menyelidiki kasus terkait dampak vaksinasi
telah menyampaikan laporan bahwa 7 kasus

disimpulkan tidak disebabkan oleh vaksin; 21
kasus dengan temuan awal tidak disebabkan
oleh vaksin, dan; 4 kasus masih dalam
penyelidikan.  Dengan demikian menurut Komite
Ahli, belum ada kasus meninggal dunia yang
terkonfirmasi karena dampak vaksinasi Covid-
19 di Hong Kong.

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

Materi:
Laman KJRI Hong Kong, dan berbagai

sumber terkait di Hong Kong.
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sebagaimana biasanya.
Gagasan jalan – jalan di victoria untuk

mengecek jalannya wajib swab Warga Indo-
nesia sekaligus bersilahturahmi ini digagas
oleh Konjen Ricky dengan beberapa alasan
sbb:

- kondisi pandemic tidak memungkinkan
mengadakan sholat Ied bersama di Lapangan
Victoria Park sebagaimana tahun tahun
sebelumnya

- larangan Pemerintah Hong Kong

membuat acara di tempat publik yg masih dibatasi
hanya 4 orang. Sehingga membuat KJRI juga
tidak bisa membuat kegiatan OPEN HOUSE di
KJRI

- Cara terbaik agar bisa tetap bersilaturahim
dengan warga adalah dengan cara turun langsung
ke Victoria Park secara incognito menyapa
warga Indonesian yg biasa berlibur di hari Minggu
di Victoria Park.

Kegiatan turun jalan ini adalah salah bentuk
keperpihakan Konjen pada Warga Indonesia untuk
bersama-sama merasakan hari kemenangan Idul
Fitri dalam keterbatasan. [bi]

>> KONJEN RI PANTAU ...DARI HLM  01
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JAKARTA, BI - WAJAH yang bersih dan
mulus tanpa ada bekas jerawat merupakan
impian setiap wanita. Nah, jika wajah Anda
memiliki bekas jerawat yang mengganggu,
cukup samarkan dengan beberapa bahan ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir
laman Genpi.co.

1. Lidah buaya
Samarkan bekas jerawat secara alami

dengan lidah buaya. Lidah buaya bisa bikin
kulit tampak lebih halus dan kencang.

2. Tee tree oil
Tea tree oil bisa dipakai untuk menya-

markan bekas jerawat. Tea tree oil bersifat
antimikroba dan antiseptik yang akan mem-
bantu membasmi bakteri penyebab jerawat.

3. Bawang merah
Tidak hanya untuk bumbu masakan,

bawang merah ternyata bisa menghilangkan
bekas jerawat. Bekas luka menjadi lebih halus
dan kemerahannya berkurang setelah 4
minggu. (genpi/jpnn)

JAKARTA, BI - Sebelumnya kita cari tahu
dulu apa faktor pemicu munculnya bekas
jerawat, pada kasus hipotrofi, kebiasaan
memencet jerawat dapat meningkatkan
peradangan dan risiko muncul bekas jerawat.

Selain itu, jerawat yang bengkak, merah,
dan nyeri seperti jerawat kistik, cenderung
berada di kulit bagian bawah.

Jerawat tipe ini dapat merusak struktur
kulit, sehingga menyebabkan bekas jerawat
ketika sembuh. Malas atau lama mengobati
jerawat yang meradang juga bisa
meningkatkan risiko terjadinya bekas jerawat.

Untuk mencegah bekas jerawat,
sebaiknya menerapkan beberapa hal berikut:

1. Menghindari kebiasaan memencet atau
menyentuh jerawat

2. Menjaga kebersihan wajah dengan rajin
mencuci muka dua kali sehari menggunakan
sabun yang memang khusus untuk kulit
berjerawat

3. Menghindari mengobati jerawat dengan
bahan apa pun yang belum terbukti secara
medis (misalnya dengan mengoleskan pasta
gigi)

4.Jika sedang berjerawat, Anda harus
segera mengobatinya dan jangan ditunda
Konsumsi makanan yang mengandung
Astaxanthin, OPC (Oligomeric

Pencet Jerawat Bisa Sebabkan Masalah Baru
Bahan Alami

Samarkan Bekas
Jerawat

Proanthocyanidin Complex), dan vitamin C juga
baik untuk dipertimbangkan.

Astaxanthin dan OPC berperan dalam
membantu menghambat peradangan bekas
jerawat. Sementara itu, vitamin C membantu
mempercepat penyembuhan luka. Selain itu,

Anda perlu memperbanyak asupan antioksidan
untuk mencegah peradangan.

Sebelum menangani bekas jerawat, pastikan
jerawat sudah bersih dan teratasi, sebab jerawat
yang masih meradang justru dapat menyebabkan
bekas jerawat baru. (klikdokter)

JAKARTA, BI - ISK atau
Infeksi Saluran Kemih itu tidak
nyaman karena seseorang bisa
bolak-balik toilet dalam jangka
waktu singkat dengan rasa yang
tidak nyaman diarea kandung
kemih.

Anyang-anyangan merupakan
salah satu gejaka ISK, dan apabila
anyang - anyangan sudah disertai
dengan rasa nyeri panas dan juga
air seni yang kemerahan itu artinya
kamu perlu konsumsi antibiotik atau
perlu ke dokter untu menjalani
pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus anyang -
anyangan ternyata perempuan lebih rentan untuk
mengalaminya  jika dibandingkan dengan pria,
hal Ini disebabkan oleh karena  anotomi tubuh
perempuan yang berbeda.

Saluran kemih perempuan jauh lebih pendek
dibandingkan laki-laki, sehingga bakteri atau
kuman lebih mudah naik ke area ini. Selain itu
ada juga faktor dari hormon dan kebiasaan kita
sebagai perempuan yang lebih suka/bisa
menahan pipis.

Penyebab ISK
ISK muncul karena adanya bakteri e-coli yang

masuk ke area kandung kemih. Bakteri ini bisa
muncul dan menginfeksi kandung kemih karena
beberapa faktor, mulai dari kurang minum, sering
menahan pipis, menggunakan air basuh yang
kotor, dan cara membasuh area kewanitaan
dengan cara yang salah.

Faktanya kandung kemih kita hanya mampu
menahan air seni sebanyak 200-400cc saja.
Makanya sangat disarankan untuk membuang air
kecil dalam jangkan waktu 1-2 jam. Menurut dokter
Carlinda Nekawaty, sebaiknya kalau kalian sudah

merasa ingin pipis, ingin pipis lho ya, bukan
kebelet! Baiknya langsung saja ke toilet.

Pokoknya jangan tunggu-tunggu atau
ditahan, karena bisa memicu ISK atau anyang-
anyangan ini.

ISK juga bisa dialami oleh ibu hamil lho,
penyebab dan cara mengatasinya bisa kamu baca
di artikel yang sudah pernah ditulis oleh Mommies
Daily di sini ya.

Cara Mengatasinya
Kalau masih terasa anyang-anyangan, bisa

mulai memperbaiki habit kamu tiap harinya.
Misalnya mulai konsumsi air putih yang banyak,
membasuh area kewanitaan dengan benar (dari
depan ke belakang), dan nggak lagi menahan pipis.

Selain itu kamu juga bisa mengkonsumsi
buah cranberry atau cranberry jus. Cranberry
memiliki kandungan proanthocyanidin yang
berfungsi untuk mencegah menempelnya bakteri
e.coli pada dinding epitel saluran kemih.

Namun kalau sudah sampai ISK sayangnya
harus menggunakan antibiotik, untuk menangani
bakteri yang sudah masuk ke kandung kemih
tadi. [dtk]

Kenapa Wanita Rentan
Anyang-Anyangan

JAKARTA, BI - Melalui kanal youtube Way
dari grup Crayon Pop, Ia pun mengungkap
bahwa sejumlah idol sebenarnya menyesal
melakukan perbaikan wajah tersebut karena
malah menimbulkan ketidaknyamanan bahkan
tampilan yang kurang indah.

Apa saja operasi yang banyak disesali
tersebut? antara lain:

1. Pembesaran Paranasal
Way Crayon Pop sering mengungkap fakta

menarik dan tak jarang mengejutkan mengenai
kehidupan para idol. Way yang belakangan
kurang aktif di dunia KPop itu pun baru-baru
ini bicara mengenai operasi plastik.

Dikatakan jika cukup banyak dari mereka
yang menyesal melakukan tindakan pem-
besaran paranasal. Prosedur itu melibatkan
implan yang dimasukkan di bagian garis
senyum sehingga wajah tampak tidak terlalu
cekung atau datar.

Pemilik nama asli Heo Min Seon tersebut
mengatakan jika tujuan awal operasi plastik
itu adalah untuk membuat para idol KPop
terlihat elegan tapi kenyataannya banyak
dari mereka merasa wajah jadi tidak seim-
bang. “Hal terburuk adalah wajah mu
terlihat seperti wajah monyet atau babon,”
katanya.

2. Operasi Hidung
Operasi hidung men jadi salah satu

prosedur yang bisa secara drastis meng-
ubah tampilan para idol. Tapi tak disangka
cukup banyak pula yang menyesalinya,
termasuk Way. Way menjelaskan salah
satu masalah dengan operasi hidung
adalah ketika dibuat terlalu tinggi.

Merasa akan terlihat bagus ternyata

hidung terlalu mancung tidak terlalu bagus
dilihat dari berbagai sudut. Karena itu ada
beberapa yang kemudian ‘menurunkan’
hidungnya.

Way sendiri mengaku hampir pingsan saat
melihat hasilnya setelah bangun dari operasi.
Tak sampai seminggu kemudian ia memu-
tuskan untuk menurunkannya karena memilih
tampilan yang lebih natural. Tapi menurut Way
tidak semua operasi hidung bisa dikembalikan
seperti itu.

3. Operasi Mata
Seperti operasi hidung, mata juga men-

jadi salah satu bagian yang sering ‘diper-
baiki’. Beberapa bahkan tidak menyebutnya
sebagai operasi karena sangat umum dila-
kukan dan dianggap tindakan ringan.

Way menyebutkan jika kadang tindakan
itu membuat mata terlihat seperti sosis
karena bekas lukanya. Beberapa orang juga
malah tampak seperti melotot daripada imut.
[wolipop/detik]

3 Oplas Yang Banyak
Disesali Artis Korea
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Kopi Asin
SUATU ketika seorang pria menghadiri

sebuah pesta. Di sana, dia menjumpai seorang
gadis yang luar biasa cantiknya. Banyak lelaki
yang mencoba mengejar si gadis jelita.

Si pria tampil sangat biasa. Dia tidak
istimewa, sehingga tak ada yang begitu
memperhatikannya. Akan tetapi pada saat pesta
selesai dia memberanikan diri mengajak si gadis
untuk sekedar mencari minuman hangat.

Si gadis agak terkejut, tapi karena kesopanan
si pria itu, si gadis mengiyakan ajakannya.
Mereka berdua akhirnya duduk di sebuah kedai
kopi. Si pria sangat gugup untuk berkata-kata. Si
gadis jelita mulai merasa tidak nyaman dan
berkata, “Apakah sebaiknya kita pulang saja?”

Tiba-tiba sang pria memanggil pramusaji dan
meminta sesuatu, “Bisa minta garam untuk kopi
saya?”

Semua orang yang mendengar memandang
dengan ke arah si pria. Aneh sekali, pikir mereka.
Wajah si pria berubah merah, tapi tetap saja dia
memasukkan garam tersebut ke dalam kopinya
dan meminumnya.

Penasaran, si gadis bertanya, “Kenapa kamu
melakukannya?”

Si pria menjawab, “Saat saya kecil, saya
tinggal di daerah pantai yang begitu dekat dengan
laut. Saya sukabermain di laut. Saya bisa
merasai laut; asin dan sedikit menggigit, sama
seperti kopi asin ini. Dan setiap saya minum kopi
asin, saya akan selalu ingat masa kanak-kanak
saya, ingat kampung halaman saya. Saya sangat
rindu kampung halaman. Saya kangen orang
tuasaya yang masih tinggal di sana.”

Begitu menyelesaikan kalimat terakhir, mata
si pria mulai berkaca-kaca. Si gadis sangat
tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria
di hadapannya itu.

Si gadis berpikir bila seorang pria bisa
bercerita penuh perasaan bahwa ia rindu
kampung halamannya, pasti pria itu mencintai
rumahnya, peduli akan rumahnya dan mempunyai
tanggung jawab terhadap rumahnya.

Sang gadis begitu terkesan. Kemudian si
gadis pun mulai berbicara. Dia bercerita juga
tentang kampung halamannya nun jauh di sana,
masa kecilnya dan keluarganya. Suasana kaku
pun langsung berubah menjadi sebuah
perbincangan yang hangat.

Dan akhirnya itu menjadi sebuah awal yang
indah dalam cerita mereka berdua. Si pria dan si
gadis akhirnya menjalin cinta, mereka
berpacaran. Si gadis akhirnya tahu bahwa dia
telah menemukan pria yang luar biasa.

Si pria adalah seorang lelaki yang akan

memenuhi segala permintaannya. Dia juga sangat
perhatian,

baik hatinya, penuh kehangatan, dan sangat
peduli.

Pria itu betul-betul seseorang yang sangat
baik dan impian semua gadis. Dan, si gadis
hampir saja kehilangan seorang lelaki seperti
itu!

Kopi asin yang mengawali segalanya. Cerita
pun berlanjut seperti laiknya cerita cinta yang
indah. Mereka berdua menikah dan menjalani
kehidupan pernikahan yang sangat berbahagia.

Setiap hari si gadis membuat kopi untuk

suaminya, dan ke dalamnya dibubuhkan garam
karena dia tahu kalau sang suami sangat
menyukainya.

Setelah 40 tahun hidup bersama, si pria
meninggal dunia. Dia meninggalkan sebuah surat
untuk istrinya. Cintaku, mohon maafkan saya.
Maafkan saya karena seumur hidupku aku telah
berdusta sesuatu. Hanya sebuah kebohongan
yang aku katakan padamu… tentang kopi
bergaram, kopi asin.

Ingatkah saat kita pertama kali jalan
bersama? Saya sangat gugup ketika itu.
Sebenarnya saya ingin minta gula tapi malah
berkata garam. Sulitsekali untuk mengubahnya
karena kamu pasti akan tambah merasa tidak
nyaman. Jadi,saya maju terus. Tak pernah terpikir
bahwa hal itu ternyata menjadi awal perbincangan
kita!

Saya selalu mencoba untuk berkata
sejujurnya selama ini karena saya telah berjanji
untuk tidak membohongimu untuk suatu apa pun.
Tapi,saya juga terlalu takut melakukannya.

Sekarang saya sekarat. Saya tidak takut apa-
apa lagi. Jadisaya katakan padamu yang
sejujurnya:saya tidak suka kopi asin. Betul-betul
aneh dan rasanya tidak enak. Tapisaya selalu
mendapat kopi asin setiap hari seumur hidupku
sejak bertemu denganmu.

Dan saya tidak pernah sekalipun menyesal
untuk itu, untuk segala sesuatu yang saya
lakukan untukmu.

Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar
dalam hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua
kalinya,saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan
memilikimu seumur hidupku, meskipun saya
harus meminum kopi asin itu lagi.

Air mata si gadis menitik deras dan membuat
suratitu menjadi basah. Kemudian hari bila ada
seseorang yang bertanya padanya, apa rasanya
minum kopi pakai garam? Si gadis pasti
menjawab,”Rasanya begitu manis.”[iphinchow]

lagi di rumah. Terlepas dari situasinya, ayah
Bayawon menanamkan pikiran keras di
kepalanya bahwa pendidikan harus tetap menjadi
prioritas.

“Ayah selalu menyarankan saya untuk
pergi ke sekolah. Tapi ketika saya masih SD,
beberapa teman sekelas menyindir saya
tentang tempat tinggal saya di pembuangan
sampah dan tidak memiliki kebersihan yang
layak. Setiap kali saya membuka bekal
makanan saat jam istirahat, mereka meringis
karena tahu bahwa itu berasal dari sampah,”
ceritanya.

Di-bully dan mengalami intimidasi
membuat Bayawon tak mau pergi ke sekolah.
Hingga akhirnya sang ayah menderita
tuberkulosis dan membuatnya putus sekolah.

“Saya berusia 12 tahun ketika ayah saya
meninggal. Dan tidak lama setelah itu, ibuku
menghembuskan napas terakhirnya setelah
mengalami hipertensi,” terang Bayawon.

Pada 2007, ketika sedang mengolah
sampah di tempat pembuangan sampah
bersama anak-anak lain, Bayawon diwa-
wancarai oleh Thomas Kellenberger, mantan

Dulu Pemulung Sampah Kini Sukses Jadi Sarjana
MINDANAO, BI - Menghabiskan masa kecil

dengan mengumpulkan sisa sampah botol
plastik kosong tak membuat seorang pria asal
Filipina ini berhenti meraih mimpi. Meskipun
tak menyangka, ia kini berhasil mengenakan
toga dan lulus dari universitas.

Jeb Baclayon Bayawon berpikir bahwa dia
akan mengumpulkan sampah dan botol plastik
kosong sepanjang hidupnya. Itu semua berubah
setelah dia mengambil kesempatan untuk
mengejar pendidikan melalui bantuan yayasan
yang didanai pihak asing. Sepuluh tahun setelah
ia mendapat kesempatan, Bayawon berhasil
mengenakan toga dengan sesama lulusan Uni-
versitas Negeri Mindanao, pada Juni 2018.

Seperti dilansir dari Rappler, Bayawon
yang berusia 23 tahun berbagi kisahnya dalam
sebuah wawancara bahwa jalan menuju
mendapatkan gelar sarjana dilalui dengan

berbagai rintangan.
Salah satunya ada-
lah hidup di tempat
p e m b u a n g a n
sampah

“Saya dibesar-
kan di tempat pem-
buangan sampah di
mana saya memu-
lung sampah yang
bisa didaur ulang dan
botol plastik kosong
untuk membantu or-
ang tua kami men-
cari nafkah. Kami
menjual sisa dan botol ke toko-toko barang
bekas,” kenang Bayawon.

Bayawon akan mengais-ngais sisa
makanan di tempat sampah dan memasaknya >> BERSAMBUNG KE HLM  17
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Budaya Lebaran Ketupat

hidangan pendamping berbahan santan
seperti opor, rendang, atau gulai. Santan
atau santen memiliki filosofi Jawa yaitu
pangapunten atau memohon maaf.
Dengan begitu, ketupat memiliki filosofi
mencerminkan kebersihan dan kesucian
hati setelah mohon ampun dari segala
kesalahan.

Lebaran ketupat
Ketupat siap hidang juga banyak

dijajakan oleh pedagang musiman
menjelang Idul Adha tersebut menjual
kulit ketupat dengan harga Rp 10 ribu,
sedangkan ketupat yang siap untuk
dihidangkan seharga Rp 30 ribu.
(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Tak hanya disajikan di Hari Raya Idul
Fitri, ketupat juga disajikan tujuh hari
setelah Hari Raya, tepatnya di 8 Syawal.
Tradisi lebaran ketupat ini juga diper-
kenalkan oleh Sunan Kalijaga. Pada
lebaran ketupat, masyarakat menghi-
dangkan ketupat dan makanan pendam-
pingnya untuk disantap bersama kelu-
arga dan kerabat.

Lebaran ketupat dilaksanakan tiap 8
Syawal di mana sebelumnya umat Islam
melakukan puasa Syawal pada tanggal
2-7 Syawal. Perayaan tradisi lebaran
ketupat ini dilambangkan sebagai simbol
kebersamaan dengan memasak ketupat
dan mengantarkannya kepada sanak
kerabat.

JAKARTA, BI - Olahan berbahan
dasar beras yang dibungkus dengan
anyaman daun kelapa muda (janur) ini
selalu menemani masakan khas lebaran
seperti opor, rendang, atau gulai. Ketupat
menjadi bagian dari budaya kuliner
Nusantara.

Ada Sejak Tahun 1600-an
Tak hanya disajikan pada 1 Syawal,

ketupat juga disajikan seminggu setelah
Hari Raya Idul fitri. Tradisi menyajikan
ketupat di hari kedelapan bulan Syawal
ini disebut dengan lebaran ketupat.

Lebaran ketupat, dibalik makanan
terkandung fi losofi yang memiliki
keterkaitannya dengan penyebaran Islam
di Indonesia.

Ketupat itu sendiri sebenarnya sudah
ada sejak zaman Hindu-Budha di Jawa.
Pada tahun 1600-an, di mana Islam mulai
menyebar di Jawa, ketupat diperkenalkan
dengan filosofi bermakna. Sosok yang
memperkenalkan filosofi ketupat adalah
Raden Mas Sahid atau yang dikenal
sebagai Sunan Kalijaga.

Pada masa ini, Sunan Kalijaga
memperkenalkan ketupat sebagai
makanan dengan filosofi khas lebaran.
Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa
merupakan kependekan dari Ngaku Lepat
dan Laku Papat.

Ketupat menjadi simbol perayaan hari
raya Idulfitri pada masa kerajaan Demak
yang dipimpin oleh Raden Patah.

Filosofi ketupat
Ketupat atau kupat dalam bahasa

Jawa merupakan kependekan dari Ngaku
Lepat dan Laku Papat. Ngaku lepat
artinya adalah mengakui kesalahan.
Ngaku lepat diimplementasikan dalam
bentuk sungkeman di hadapan orang tua.

Prosesi sungkeman yakni bersimpuh
di hadapan orang tua seraya memohon
ampun. Ngaku lepat juga berbentu saling
mengakui dan memaafkan kesalahan
satu sama lain.

Sedangkan laku papat artinya empat
tindakan dalam perayaan lebaran. Empat
tindakan tersebut adalah lebar, luber,
lebur, dan labur. Lebar artinya seseorang
akan bisa terlepas dari kemaksiatan.

Lebur artinya lebur dari dosa. Luber
artinya luber dari pahala, keberkahan, dan
rahmat Allah SWT. Sementara labur
artinya bersih.

Tiap elemen dalam ketupat memiliki
filosofinya sendiri. Berikut filosofi ketupat
dari makna tiap elemennya:

Janur
Janur atau daun kelapa muda menjadi

pembungkus dari ketupat. Janur menurut

filosofi Jawa merupakan kepanjangan dari
sejatine nur. Artinya manusia berada
dalam kondisi suci setelah berpuasa
Ramadan. Dalam budaya Jawa, janur juga
dipercaya sebagai tolak bala.

Bentuk dan Anyaman Ketupat
Anyaman ketupat memiliki detail

rumit. Artinya, hidup manusia juga penuh
dengan liku-liku, pasti ada kesalahan di
dalamnya. Anyaman pada ketupat diha-
rapkan memberikan penguatan satu
sama lain antara jasmani dan rohani.

Bentuk segi empat pada ketupat juga
melambangkan keempat nafsu dunia
yaitu, amarah, rasa lapar, rasa ingin
memiliki sesuatu yang indah, dan rasa
ingin memaksakan diri. Orang yang me-
makan ketupat diibaratkan telah mampu
mengendalikan keempat nafsu tersebut
selama berpuasa.

Selain itu, bentuk segi empat dari
ketupat mempunyai makna kiblat papat
lima pancer yang berarti empat arah mata
angin dan satu pusat yaitu arah jalan
hidup manusia dimana puastnya adalah
Allah SWT.

Isi Ketupat
Butiran beras yang dibungkus dalam

janur merupakan simbol kebersamaan
dan kemakmuran. Ketika ketupat dibelah,
warna putihnya melambangkan keber-
sihan setelah bermaaf-maafan.

Hidangan Pendamping
Ketupat biasanya disantap bersama

Filosofi Makanan Khas
Lebaran Lainnya

Rendang
Sebagai hidangan khas lebaran,

rendang memiliki filosofi tersendiri
yakni bermakna musyawarah dan
mufakat.

Empat unsur ini memiliki arti,
yakni daging mewakili para pemuka
adat, lalu kelapa menggambarkan
para cendikia dan kaum pemikir,
selanjutnya lada yang mewakili
kaum ulama, dan terakhir bumbu
yang menjadi penyelaras dan
pemersatu semuanya.

Empat unsur ini menjadi salah
satu alasan kenapa rendang
dijadikan santapan khas saat
upacara penting, seperti perni-
kahan, acara adat, kenduri, dan

acara keagamaan seperti
Idulfitri.

Lepet
Lepet juga mirip de-

ngan ketupat karena ber-
bahan dasar nasi. Lepet
dibungkus dengan daun
muda kelapa dan kemu-
dian direbus. Hal yang
membedakan ketupat dan
lepet adalah bentuk lepet
yang memanjang. Filosofi
lepet yang memanjang
diartikan sebagai Silep
Kang Rapet yang artinya
dikubur rapat-rapat. Mak-
sud dari kata di kubur ra-
pat-rapat tersebut adalah
menutup rapat kesalahan-

kesalahan di masa lalu yang di-
lakukan oleh saudara kita dan me-
maafkannya serta tak diungkit
kembali.

Ketan
Ketan memiiliki filosofi dalam

bahasa Jawa yang berarti ngre-
ketken ikatan, yang artinya mem-
pererat ikatan. Maksud dari filosofi
ini menggambarkan budaya Indone-
sia yang mana selalu menjalin
silaturahmi saat hari raya Idulfitri,
untuk menjaga dan mempererat
hubungan persaudaraan.



yang dijelaskan oleh Allah SWT:”
Serulah manusia kepada jalan
Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah
mereka dengan cara yang baik.” (An-
Nahl:125)

Kedua: Para penggagas Halal Bi
Halal ingin mengembangkan pola
tasamuh (toleransi)
terhadap agama
lain yang lebih
dahulu datangnya,
seperti Budha,
Hindu, dan Kristen.

Sesuai dengan
namanya, Islam
adalah agama
damai, tidak
senang perang.
Walau pun dalam
Islam ada ajaran
perang, itu hanya
s e b a t a s
mempertahankan
hak. Islam tidak
pernah pemeluknya
untuk mencari musuh. Tetapi Islam
mewajibkan pemeluknya untuk tidak
lari dari musuh. Langkah-langkah
damai yang diajarkan Islam, antara lain
perintah untuk menebarkan salam
ketika berjumpa dengan sesama
saudara seiman dengan ucapan:
A S S A L A M U ’ A L A I K U M
W A R A H M A T U L L A H
WABARAKATUH (Semoga kamu
sekalian mendapat keselamatan,

Memaknai Halal Bi Halal
tindakan lahiriyyah yang dilakukan
oleh seseorang yang saling bertemu
dalam menjembatani bertemunya
kedua hati. Ketiga hal tersebut ialah:
Bertemunya wajah dan mata, lisan
saling mendo’akan dan tangan yang
saling berjabat tangan dengan
penuh keakraban. Itulah sebabnya,
acara Halal Bi Halal, telah
termotivasikan dengan sabda
Rasulullah SAW:

“ Tidak ada dua orang Islam
yang bertemu kemudian keduanya

berjabat tangan,
kecuali keduanya
diampuni dosanya
sebelum keduanya
berpisah.” Abu Daud).

Kalau kedua hati
sudah bertemu,
w a l a u p u n
sebelumnya pernah
berselisih atau
b e r s e b e r a n g a n
dalam berbagai
macam aktivitas
sosial, insya Allah
perdamaian akan
tercapai. Kalau
perdamaian sudah
tercapai, saling

tolong-menolongpun akan terwujud.
Inti Halal Bi Halal adalah

menyelesaikan segala urusan
manusia yang belum selesai,
mendamaikan manusia yang belum
damai, maka tidak terlalu salah jika
dikatakan, bahwa sebagai petanda
bahwa puasa seseorang itu diterima
atau tidak adalah ditentukan oleh
amal yang dilakukan sesudah puasa
itu sendiri. Wallahu a’lam.

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

Ayo kita raih

BERSAMA
Keterangan lebih lanjut silakan hubungi:

+852-6222-4345
Keterangan lebih lanjut silakan hubungi:

+852-6222-4345

Kenali

“SASARAN”
Anda
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rahmat dan berkah dari Allah).
Kalau kita perhatikan betul-betul,

ucapan salam dalam Islam tidak
terbatas sebagai alat untuk menyapa
orang lain atau sekadar untuk
memecahkan suasana yang beku atau
ice-breaking, akan tetapi berisi do’a
agar orang yang menerima salam itu
mendapat sesuatu yang sangat
dibutuhkan oleh makhluq hidup, yaitu,
keselamatan, kasih sayang, dan
keberkahan. Setelah memberi dan
menjawab salam, dilanjutkan dengan

berjabat tangan, keduanya dengan
saling melihat wajah yang dihiasi
dengan keceriaan, lalu diikuti dengan
ucapan do’a: “TaqabbalAllahu minna
waminkum,”

yang artinya: Semoga Allah
menerima amal kami dan amal kalian.”
Atau do’a: BarakAllahu laka (Semoga
Allah memberkahi kamu).

Dengan langkah-langkah
perdamaian itu sedikitnya ada tiga

Allah SWT berfirman:” Dan
hendaklah mereka memaafkan dan
berlapang dada. Apakah kamu tidak
ingin bahwa Allah mengampunimu?
Dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” ((An-Nur:22)

Istilah Halal Bi Halal dan
prakteknya adalah produk spesifik
Indonesia asli yang tidak dapat
ditemui dalam bangsa manapun di
seluruh Dunia. Oleh karena Halal Bi
Halal ini adalah produk bangsa In-
donesia, maka kita tidak temui istilah
ini baik dalam Al-Qur’an maupun
dalam Hadis. Bahkan di Makkah dan
Madinah pun sebagai tempat
kelahiran Islam, praktek Halal Bi
Halal ini tidak dikenal dan dirayakan
setelah Solat Idul Fitri, justeru yang
lebih dipentingkan dan dirayakan
secara besar-besaran ialah
menjelang dan sesudah Idul Adha,
yaitu ibadah haji.

Secara harfiah, halal bi halal
berarti halal dengan halal. Halal

berarti sesuatu yang diperbolehkan
yang dapat menyebabkan seseorang
memperoleh pahala dan surga.
Lawan Halal Bi halal ialah Haram Bi
Haram yang berarti sesuatu yang
dilarang, yang jika dilakukan dapat
mengakibatkan dosa dan mendapat
siksa. Dilihat dari segi bahasa, halal
berasal dari kata HALLA atau
HALALA berarti melepaskan ikatan,
menyelesaikan masalah.

Secara historis, Halal Bi halal
seperti yang dipraktekkan sekarang
oleh umat Islam Indonesia ini, tidak
diketahui secara pasti kapan ia
dimulai. Dilihat dari kacamata Islam
ia mengandungi banyak manfaatnya.
Diantara alasan penting mengapa
Halal Bi Halal ini merupakan
sebagian dari tradisi yang sangat
sesuai dengan ajaran Islam ialah:

Pertama: Para pencetus ide halal
bi halal itu, ingin membumikan Islam
di Indonesia dengan pola Bil Hikmah
(dengan bijaksana). Seperti apa

ingin pasang iklan kolom
di Berita Indonesia?
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