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JENEWA, BI - Direktur Jenderal (Dirjen)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros
Adhanom Ghebreyesus mengatakan dunia
berada pada titik berbahaya dalam pandemi
Covid- 19, ketika berbagai varian Covid-19 terus
menyebar secara cepat karena upaya vaksinasi
global yang tidak merata.

Dari kantor pusat WHO di Jenewa, Tedros
menyampaikan beberapa negara dengan
tingkat vaksinasi tinggi merencanakan
peluncuran suntikan vaksin penguat (booster)
dalam beberapa bulan mendatang dan
melonggarkan prokes termasuk jarak sosial
seolah-olah pandemi sudah berakhir.

Dunia Sedang Dalam Titik
Bahaya Pandemi Covid-19

Perkuat Perlindungan WNI
di Luar Negeri

HONG KONG, BI - Beranjak dari berbagai
situasi dan kondisi pekerja migran selama
masa pandemi Covid-19 dan komitmen
pelindungan KJRI Hong Kong, tim Berita In-
donesia mengutip keterangan tertulis KJRI
Hong Kong sebagai berikut:

Pelindungan WNI menjadi Prioritas
Pelindungan WNI di luar negeri

merupakan salah satu prioritas politik luar
negeri Indonesia. Seluruh Perwakilan RI di
luar negeri terus berusaha semaksimal
mungkin untuk dapat menjalankan tugas
perlindungan terhadap para WNI dengan
sebaik-baiknya, yang saat ini mendapatkan
tantangan yang lebih besar karena adanya
pandemi COVID-19.

Beberapa prinsip dasar
yang perlu dipahami para
WNI termasuk pekerja mig-
ran Indonesia selama berada
di luar negeri adalah mema-
tuhi peraturan hukum setem-
pat. Selain itu, mengetahui
hak dan kewajiban yang
tercantum dalam kontrak
kerja serta menyimpan
beberapa nomor telpon
penting juga menjadi salah
satu prinsip pelindungan diri
sendiri ketika berada di luar

negeri.
Beberapa upaya untuk melindungi diri

sendiri antara lain adalah tidak boleh ada
seorang pun (termasuk majikan atau agen)
memaksa anda untuk menyerahkan
dokumen pribadi (contoh: kartu identitas
Hong Kong, paspor, kartu ATM Bank, dll).
Selain itu, anda jangan menandatangani
dokumen apa pun, apabila anda tidak paham
mengenai isinya ataupun tidak menyetujui
isi dokumennya. Agen juga tidak boleh
meminta anda untuk berhutang guna
membayar kembali biaya agen atau biaya
pelatihan. Dalam hal kontrak kerja, anda
harus memberikan informasi yang benar dan

JAKARTA, BI -  Wakil Ketua Umum Ikatan
Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Khumaidi
mengatakan sebanyak 458 dokter di Indonesia
meninggal karena Covid-19.

Jumlahnya bertambah 24 dari data yang dicatat
Lapor Covid-19 hanya 434 dokter.

“Angka kematian dokter per tanggal 8 Juli kita
sudah mencatat ada 458 dokter,” katanya dalam
konferensi pers, Jumat (9/7).
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IDI: 458 Dokter Meninggal
karena Covid-19
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Akan tetapi kepala WHO itu menguraikan
pandangannya berkaitan dengan “ketidaksetaraan
yang mengejutkan dalam vaksinasi,” dan
kehadiran varian virus corona yang sangat

menular penyebab Covid-19, di banyak
negara di setiap wilayah di

dunia sehingga mereka
m e n g h a d a p i

lonjakan tajam
i n f e k s i

s e r t a

opname di rumah sakit.
Tedros menegaskan hal itu selanjutnya

menyebabkan kekurangan persediaan oksigen
dan perawatan serta mendorong gelombang
kematian di beberapa bagian Afrika, Asia dan
Amerika Latin.

Tedros menambahkan bahwa di seluruh dunia,
varian Covid-19 yang baru memenangkan perang
melawan vaksin karena produksi dan distribusi
vaksin yang tidak merata, yang ia nilai juga
mengancam pemulihan ekonomi global.

Kematian di seluruh dunia terkait virus co-
rona baru-baru ini melewati 4 juta ketika banyak
negara berjuang untuk mendapatkan pasokan
vaksin yang cukup untuk disuntikkan pada
penduduk mereka.

“Nasionalisme vaksin, ketika segelintir
negara telah mengambil bagian terbesar,

secara moral tidak dapat dipertahankan. Itu
merupakan strategi kesehatan masyarakat

yang tidak efektif melawan virus penyerang
pernapasan ini yang bermutasi secara cepat dan
semakin efektif berpindah dari manusia ke
manusia,” tegasnya.

Tedros mencatat para menteri keuangan dari
kekuatan ekonomi dunia G-20 akan bertemu
akhir pekan ini di Venesia. Dia meminta para
menteri keuangan dan pemimpin lainnya untuk
mendukung seruan agar 10 persen penduduk di
semua negara sudah divaksinasi pada Septem-
ber mendatang serta agar angka itu meningkat
menjadi 40 persen pada akhir tahun 2021.

Dia menjelaskan menyediakan pendanaan
yang perlu untuk mencapai produksi dan distri-
busi yang setara dari berbagai alat kesehatan
merupakan cara tercepat untuk mengakhiri
tahap pandemi yang akut ini, menyelamatkan
nyawa dan kehidupan, serta mendorong sebuah
pemulihan ekonomi yang benar-benar bersifat
global.(sst)
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JAKARTA - Fenomena mewabahnya
Corona memberikan kesan tersendiri
bagi orang desa. Mereka menyikapi mun-
culnya wabah tersebut dengan berbagai
sikap. Tak sedikit yang mengang gapnya
sebagai ancaman serius. Namun, banyak
juga yang memandangnya sebelah mata.
Bahkan, sebagian orang menganggap vi-
rus Corona sebagai “permainan” para
elite politik atau pemerintah. Bagi yang
terakhir, munculnya Corona dinilai
sebagai upaya mengalihkan perhatian
masyarakat dari peristiwa-peristiwa
penting yang seharusnya mendapat pe-
nanganan serius oleh negara.

Bagi mereka yang menilai bahwa
Corona adalah virus mematikan, mema-
tuhi kebijakan pemerintah adalah sebuah
keniscayaan. Mereka akan senantiasa
mengikuti imbauan dan instruksi peme-
rintah. Mereka siap mematuhi beragam
ketentuan yang digariskan oleh peme-
rintah untuk menanggulangi Corona.
Tetapi, bagi yang mengira bahwa Corona
merupakan virus biasa atau bahkan
sebagai “bualan” semata, mereka tak
mungkin terusik dengan bahayanya.

Mereka sama sekali tak memedu-
likan data yang menginformasikan ba-
nyaknya warga negara Indonesia yang
terpapar Corona. Mereka tak ambil pu-
sing dengan kasus-kasus baru Corona
di berbagai wilayah Indonesia yang rajin
disajikan melalui media massa dan dar-
ing. Kondisi terakhir ini ternyata meng-
akibatkan minimnya kepedulian masya-
rakat desa terhadap menjamurnya Co-
rona.

Dengan demikian, ada keterkaitan
erat antara melonjak atau menurunnya

kasus-kasus Corona dengan cara ber-
pikir orang desa. Dalam taraf tertentu, co-
rak pandang orang desa turut menentukan
apakah pergerakan virus ini bisa
dihambat, dicegah, atau dibiarkan.

Dampak Pandemi
Hingga kini belum ada tanda-tanda

berakhirnya pandemi Corona. Sejumlah
pakar dan peneliti bahkan memperkira-
kan bahwa pandemi ini akan berakhir
pada tahun 2024. Barang tentu perkiraan
ini dicemaskan dan dikhawatirkan oleh
orang-orang desa, termasuk mereka yang
merantau ke kota-kota besar semisal
Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

Para buruh, karyawan pabrik, dan
pekerja informal lainnya benar-benar
merasakan dampak mewabahnya Co-
rona. Orang-orang desa yang bekerja di
luar kota terpaksa menerima kenyataan
pahit. Seiring dengan menyempitnya
lahan pekerjaan di wilayah urban akibat
munculnya Covid-19, mereka me-
mutuskan untuk pulang. Mereka tentu
tidak bisa bertahan di kota dengan segala
permasalahannya.

Saat kembali ke kampung halaman
inilah, mereka tetap memupuk optimis-
me. Meski buah kesejahteraan tidak bisa
dipetik di kantong-kantong urban, namun
mereka masih menyimpan harapan di
desa. Mereka bertekad melakukan apa
saja demi menghasilkan sejumput rupiah.
Dengan berniat “kerja serabutan” di
wilayah pedesaan, mereka berangan
memperoleh sedikit penghiburan.
Optimisme ini semakin kuat ketika mere-
ka menyadari bahwa hidup di desa mem-
berikan kesenangan tersendiri: lebih de-
kat dengan buah hati dan keluarga
tercinta.

Secara perlahan harapan mereka
kandas ketika mengetahui kondisi di desa
yang lebih parah. Desa merupakan tempat
bagi siapa saja yang menginginkan
ketenangan sekaligus ketentraman,
namun tak menjanjikan secuil pun
harapan. Apabila di kota tampak
menyempit, maka lahan pekerjaan di desa
cenderung menghilang. Melambatnya
perputaran roda perekonomian
masyarakat mengakibatkan usaha mikro
dan menengah (UMKM) gulung tikar.

Tingkat Ekonomi
Parahnya, kondisi perekonomian

masyarakat desa turut berpengaruh
terhadap sikap, perilaku, serta tindakan
mereka yang cenderung apatis. Tingkat
ekonomi yang rendah membuat sebagian
orang desa kurang berpikir jernih dan
rasional. Setiap hari mereka hanya disi-
bukkan dengan berbagai cara agar dapur
tetap bisa “ngebul”. Mereka semakin dipu-
singkan dengan kebijakan pemerintah
yang kadang kontraproduktif, semisal
diterapkannya sanksi sosial atau denda
bagi pelanggar protokol kesehatan. Bagi
mereka, hal ini bukannya mengatasi per-
masalahan, justru membuatnya lebih rumit.

Para pekerja informal
barang tentu merasa ke-
beratan untuk mematuhi
kebijakan pemerintah ter-
kait penanggulangan Co-
rona. Beratnya menghidupi
nafkah keluarga di saat
pandemi membuat kesa-
daran mereka untuk mema-
tuhi protokol kese hatan
cukup rendah. Selain men-
jaga kebersihan badan dan
lingkungan, upaya meng-
hindari kerumunan juga
sangat sulit dilakukan.

Di satu sisi, jenis pekerjaan buruh
dan pekerja serabutan menimbulkan
kesulitan tersendiri untuk menaati
kebijakan pemerintah terkait Corona.
Adapun di sisi lain, dalam tataran psiko-
logis, mereka sudah merasa jenuh de-
ngan kondisi yang tak kunjung membaik.
Mereka seakan tidak peduli lagi dengan
anjuran pemerintah untuk tetap menge-
nakan masker, melakukan social and
physical distancing, mencuci tangan
dengan sabun, dan lain sebagainya.

Optimalisasi
Permasalahan terkait Corona yang

Desa Melawan Lonjakan Corona
Editorial

Riza Multazam Luthfy
Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Para Penjaga Prokes di Tengah Ketidak Percayaan

JAKARTA - Persoalan menjaga kesehatan
wajib hukumnya bagi semua orang. Di tengah
pandemi seperti sekarang ini, kesehatan
menjadi hal paling mutlak yang wajib kita jaga
bersama-sama. Tidak hanya kesehatan pribadi,
melainkan kesehatan orang di sekeliling kita
juga perlu diperhatikan. Karena yang namanya
virus menular, selain menjaga kesehatan, cara
membentenginya adalah dengan saling menjaga
agar sama-sama tidak tertular. Entah
bagaimanapun itu cara menjaganya.

Setiap orang punya cara sendiri menjaga
kesehatannya. Begitupun dengan saya. Di
tengah kesibukan yang tak terkira, saya juga
termasuk orang yang punya cara tersendiri

dalam menjaga kesehatan.
Meskipun beda dengan or-
ang lain, namun saya
sendiri punya usaha untuk
menjaga tubuh agar tetap
stabil di tengah-tengah
padatnya aktivitas. Di
dalam insting tubuh,
awalnya saya menerapkan
indikator kesehatan
individualistik. Itu gunanya
agar tubuh saya
mempunyai daya
rangsang yang cukup kuat.
Ketika sakit itu datang,
pikiran saya langsung
memberi sinyal ke semua organ tubuh, apakah
dengan sakit yang datang itu masih bisa
digunakan untuk beraktivitas.

Ada semacam indikator sendiri mengenai
kondisi tubuh seperti apa ketika saya harus
memaksa keluar dan beraktivitas. Kalau pun

pikiran memberi informasi jika tidak bisa
diganggu, maka organ saya akan kompak tidak
mau dibuat ke mana-mana. Kondisi itu terjadi
jika tubuh memang benar-benar sakit dan lemas.
Kadang jika masih di tahap gejala sakit, belum
sakit sungguhan, otak selalu beraksi sesegera
mungkin mengajak ke luar sebelum sakitnya
tambah parah.

Tetapi kalau dipikir-pikir metode seperti itu
salah besar. Gejala sakit justru perlu
diantisipasi supaya tidak terlalu parah. Caranya
tetap di rumah saja, karena meski masih gejala,
tetapi gejala itu tentu ada virus yang
kemungkinan besar bisa menular ke orang lain.
Kasihan orang yang sebelumnya tidak sakit
apa-apa, kemudian karena saya tidak peduli

kesehatan diri sendiri, akhirnya mereka bisa
turut ikut merasakan sakit juga.

Ahmad Baharuddin Surya 
Aktivis muda NU, tinggal di Lamongan
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“Lockdown” di sebuah desa di Pandeglang, Jawa Barat (Foto: Rifat Alhamidi)

ada di desa sangat kompleks. Oleh ka-
rena itu, mengurainya butuh penanganan
serius. Dalam konteks inilah, optimalisasi
peran pemerintah desa menemukan
relevansinya.

Dalam rangka membantu pemerintah
dalam upaya memotong mata rantai
penyebaran Covid-19, pemerintah desa
bisa melakukan beberapa langkah
berikut.

Pertama, kepala desa beserta pe-
rangkat desa lainnya diharapkan mam-
pu memberdayakan relawan desa. Bagai-
manapun, relawan desa yang dibentuk
sebagai ikhtiar menanggulangi
penyebaran Covid-19 memiliki tanggung
jawab strategis.

Kedua, melakukan pendekatan so-
siologis. Pendekatan ini harus dilakukan
oleh perangkat desa dalam rangka
meningkatkan kesadaran masyarakat.

Semua lapisan masyara-
kat diberikan pemaha-
man mendalam tentang
bahaya Covid-19. Dalam
kehidupan masyarakat
desa, pendekatan sosio-
logis terbukti lebih efektif
daripada pendekatan for-
mal. Mengingat, jalannya
kehidupan desa selama
ratusan tahun menisca-
yakan hubungan personal
dan emosional yang kuat
antara satu orang dengan
orang lainnya.

Ketiga, memaksimalkan penggunaan
dana desa. Selain dimanfaatkan untuk
menggencarkan program Padat Karya
Tunai Desa (PKTD), dana desa juga bisa
diwujudkan dalam bentuk Bantuan
Langsung Tunai (BLT). Diambilnya dua
skema ini oleh pemerintah barang tentu
diharapkan mampu menguatkan kondisi
perekonomian masyarakat desa.
Sayangnya, data terkait siapa saja yang
berhak menerima dana tersebut
seringkali salah. Imbasnya, di berbagai
daerah, demonstrasi digelar guna
memprotes pemerintah desa. (Sumber:
Detik Com)

Tingkat ekonomi yang
rendah membuat

sebagian orang desa
kurang berpikir jernih
dan rasional. Setiap
hari mereka hanya
disibukkan dengan
berbagai cara agar

dapur tetap “ngebul”
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Bersinergi, Kesepakatan KJRI dan MFMW
HONG KONG, BI - Mengutip

rilis tentang dialog antara  KJRI
Hong Kong dengan organisasi
Mission for Migrant Workers
(MFMW) yang menghasilkan
kesimpulan dan klarifikasi dari
MFMW bahwa tidak benar
informasi yang menyatakan
“KJRI Hong Kong tidak mela-
kukan respon terhadap aduan
PMI”.

MFMW juga nyatakan bahwa
tidak ada niat untuk mendiskre-
ditkan peran KJRI Hong Kong
dalam upaya pelindungan WNI.

Hal ini mengemuka dari infor-
masi di media saat konferensi
pers mengenai adanya aduan PMI
yang tidak direspon oleh KJRI Hong beberapa waktu lalu. KJRI sangat menyesalkan bahwa

MFMW tidak melakukan penge-
cekan informasi terlebih dahulu
kepada KJRI sebelum dilakukannya
konferensi pers.

Pada sebuah dialog yang
diadakan pada saptu [5/7], Cynthia
Tellez dari MFMW menyampaikan
bahwa PMI korban tindakan asusila
memang belum pernah mengadukan
permasalahannya ke KJRI Hong
Kong. Hal ini juga dikonfirmasi oleh
kedua korban tindakan asusila
tersebut.

Kepada 2 PMI yang mengalami
tindakan asusila serta 2 orang PMI
lain yang mengalami masalah
ketenagakerjaan dengan majikan
telah telah dijelaskan upaya yang

dilakukan KJRI dalam  penanganan permasalahan

mereka berdasarkan komunikasi dan
koordinasi KJRI Hong Kong dengan pihak
Kepolisian dan Labour Department Hong
Kong.

KJRI Hong Kong berkomitmen untuk terus
mengawal kasus ini dan memastikan
penanganannya oleh otoritas Hong Kong.

Pada akhir pertemuan Koordinator Satgas
Pelindungan Terpadu KJRI Hong Kong
Marsianti menegaskan bahwa KJRI
mengharapkan MFMW tetap menjaga
profesionalisme kerja sama yang telah terjalin
selama ini dalam penanganan kasus PMI.

Selanjutnya kedua pihak sepakat untuk
bersinergi dan komunikasi yang lebih baik
untuk pelayanan dan pelindungan PMI di
Hong Kong terutama di masa pandemi
COVID-19 yang telah membuat semua fihak
jadi extra ordinary [kjri/bi]

HONG KONG, BI - Departemen kesehatan [CHP]
Hong Kong sedang menyelidiki adanya kasus
penularan strain mutan L452R (Delta) yang
menimpa wara Hong Kong yang sedang berada di
Australia. Departemen kesehata dan CHP menerima
kabar penularan tersebut dari otoritas kesehatan
Australia pada rabu [7/7] lalu.

Kasus tersebut melibatkan seorang pasien pria
berusia 52 tahun yang berangkat dari Hong Kong
dengan penerbangan TR981 pada saptu malam hari,
tanggal 26 Juni 2021 yang kemudian transit di Singa-
pura, dan tinggal selama beberapa jam dinegeri itu.

Penerbangan berikutnya Ia menggunakan TR18
pada hari minggu (27 Juni) ke Melbourne. Sementara
hasil tes pra-keberangkatannya pada 24 Juni negatif.
Hasil  positif COVID-19 terjadi pada selasa 29 Juni
dan tetap tanpa gejala.

Di Hong Kong Ia tinggal di Chung Mei Building,
149-157 Tai Kok Tsui Road di Tai Kok Tsui,  dan be
kerja di 21/F, Tower 1, Kowloon Commerce Centre,
Kwai Chung. Tanggal kerja terakhirnya adalah 8 Juni.

Sebagai langkah penangan, pemerintah
melakukan pengujian atau tes masal juga

Hong Kong  dan Australia
Tangani Kasus Varian Delta

HONG KONG, BI - Seorang Polisi muda di
Hong Kong terkena hukuman skoors dari tugas
karena sebuah kesalahan yang bersifat
pelecehan. Polisi tersebut diduga sekaligus
terbukti telah mengambil foto inspektur wanita
saat di toilet kantor  tempatnya nertugas distrik

Memotret Polwan Saat Di Toilet

Polisi Muda Diskors
Kwai Chung.

Saat ini Polisi, [20 tahun tersebut sudah
menerima hukuman sekaligus sangsi atas
perbuatannya yang kurang ajar karena telah
berani memotret seorang wanita yang sedang
berada di toilet.

Dia ditangkap pada hari Rabu [7/7] dengan
tuduhan penghinaan kesopanan, dan fihak
penyelidik juga menemukan  lusinan gambar dan
foto serupa  di ponsel milik tersangka

Orang dalam pasukan mengatakan ada
kemungkinan foto - foto yang ada diponselnya
tersebut merupakan rekan - rekan -rekannya
sendiri. “Penyelidikan awal menunjukkan foto-
foto itu diambil dalam beberapa bulan terakhir,”
kata sumber. dan penyelidikan akan terus berlan-
jut karena ini merupakan kasus yang serius
sebab ada ditubuh kepolisian itu sendiri. [scmp]

pembatasan terhadap gedung tempat pasien tinggal
di Hong Kong.

Penghuni gedung juga akan menjalani tes wajib
pada Hari 3, 7, 12 dan 19 terhitung sejak hari kasus
diumumkan, yakni 7 juli.

Selain itu, tempat kerja pasien dan tempat-tempat
yang telah dikunjunginya selama masa inkubasi dan
infeksi akan dimasukkan dalam agenda pengujian
wajib. Departemen kesehatan dan  CHP bekerja
sama dengan otoritas kesehatan Australia dalam

langkah penyelidikan kasus infeksi Hong Kong -
Australia ini.

Berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih
belum terkendali ini otoritas Hong Kong
menghimbau sekaligus mendesak semua individu
yang ragu tentang kondisi kesehatannya agar segera

memeriksakan diri kedokter  untuk kepastiannya.
Pemerintahjuga telah mencanangkan Program

Vaksinasi COVID-19. Anggota masyarakat diha-
rapkan untuk bergabung dan mendapatkan vaksinasi
sesegera mungkin. Untuk informasi lebih lanjut silah-
kan hubungi web www. covidvaccine.gov.hk. [bi/chp]
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Bekerja sebagai penata laksana
rumah tangga atau domestic helper
tentunya akan menempatkan kita berada
dalam lingkungan dan area kerja yang
terbatas. Interaksi sosial yang terjadi
antara pekerja dan pemberi kerja akan
terjadi secara intens. Untuk itu komunikasi
yang baik dan menjalin rasa saling meng-
hormati adalah kunci keberhasilan dan
kenyamanan bekerja.

Namun demikian, masih banyak terjadi
kasus dan permasalahan antara pemberi
kerja (majikan) dan pekerja itu sendiri.
Dalam minggu ini, terdapat pengaduan
adanya 2 kasus pelecehan seksual yang
dilakukan oleh pemberi kerja atau
pasangan pemberi kerja (majikan). Kita
sangat prihatin hal ini sampai terjadi dan
korban tidak mampu untuk menghindar
dari situasi tersebut. Kenapa hal ini bisa
terjadi?

Ada beberapa situasi kenapa hal
tersebut bisa terjadi, diantara:

1. Pemberi kerja (majikan) atau
majikan laki laki memang bandot.  Hal
ini tidak disadari sebelumnya oleh pekerja
maupun agen yang menempatkan pekerja
tersebut. Kiranya agensi perlu melakukan
asesmen atau penelitian singkat terhadap
calon majikan. Bisa dilakukan pada saat
interview ataupun pada saat mengantarkan
pekerja kepada pemberi kerja.

2. Situasi yang mendukung terjadi
pelecehan tersebut. Hal ini bisa terjadi
apabila pekerja terlalu sering berhubungan
dengan pemberi kerja atau majikan laki-
laki. Atau dalam kondisi pemberi kerja
perempuan sering tidak berada di rumah
sementara suaminya lebih sering berada
di rumah.

3. Komunikasi yang lemah. Dalam
posisi keterbatasan bahasa, terkadang
membuat pekerja tidak mampu meng-
utarakan masalahnya kepada pemberi
pekerjaan perempuan apabila dia mem-
punyai masalah dengan suami si pemberi
kerja. Kenakalan-kenakalan suami
pemberi kerja tidak bisa disampaikan
kepada pemberi kerja karena pekerja tidak
mempu mengutarakan kejadian tersebut
dengan bahasa yang mudah dimengerti.

4. Tidak tegasnya pekerja itu
sendiri. Budaya tidak membantah dan
lebih baik untuk diam bisa menjadi
sesuatu yang memperburuk kondisi
tersebut. Pemberi kerja atau pasangannya
terkadang salah mengartikan ‘bahasa

diamnya’ si pekerja. Mereka bisa saja beranggapan bahwa diam berarti tidak keberatan
dengan apa yang dilakukan oleh pemberi kerja atau majikan.

Untuk itu kiranya para pekerja hendaknya melakukan beberapa hal agar terhindar
dari tindakan pelecehan atau perkosaan yang dilakukan oleh majikan laki-laki. Berikut
adalah usaha-usaha dan tips agar terhindar dari pelecehan seksual oleh pemberi kerja:

1. Biasakan berdoa dalam setiap kegiatan. Sebagai insan yang beragama
tentunya anda harus percaya bahwa Tuhan YME memberikan perlindungan terhadap
umatnya. Doa anda akan di dengar dimanapun anda berada.

2.  Bersikap tegas. Jika majikan laki laki memberikan perhatian terlalu
berlebihan kepada anda, segeralah bersikap tegas dengan cara
memberitahu mereka bahwa sikap tersebut tidak anda sukai. Tidak perlu
bersikap sopan ketika seseorang membuat rayuan seksual yang tidak
diinginkan. Anda harus berani mengatakan TIDAK!

3. Sadar akan lingkungan. Anda harus pandai menilai lingkungan anda, apabila
anda dalam posisi lingkungan yang kurang mendukung keamanan anda, mulailah
membuat kegaduhan dengan cara berbicara kepada diri sendiri dengan suara keras.
Kemudian berbicara dengan orang imajiner, atau berpura-pura untuk berbicara di ponsel
Anda. Tindakan tersebut akan menyurutkan orang yang akan berbuat jahat terhadap
anda.

4. Jangan terlalu sibuk bermain gadget. Jangan sekali-kali bekerja
dengan iPod atau earphone karena orang yang menggunakan ipod atau

earphone biasanya tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Sama
halnya orang yang asyik dengan ponsel. Sebaliknya, jika majikan
mendekati anda lebih baik keluarkan ponsel dan berpura-pura
berbicara dengan seseorang sebab akan membuat sadar pelaku
yang hendak berbuat jahat. Dalam percakapan via telepon tersebut,
Anda dapat keluarkan suara keras dan mengatakan di mana lokasi
anda dan sedang apa.

4. Pertimbangkan cara pakaian. Bukan seberapa menarik anda berpakaian,
tetapi bagaimana cara berpakaian Anda akan membuat niat orang untuk melakukan
pemerkosaan. Rok panjang bahan tipis ini rentan menarik orang

jahat melakukan pemerkosaan. Hindari celana dan
rok dengan bahan elastis, karena sangat mudah
untuk dilepas. Sebaliknya, pakailah celana panjang
dan rok dengan pengikat di bagian belakang atau
bagian samping. Karena bisa membuat sulit dilepas
oleh pemerkosa. Kemudian, sabuk besar lebih aman
untuk digunakan.

5. Ambil kursus dasar pertahanan diri. Untuk
menghindari pemerkosaan, lebih baik mengambil
kursus dasar pertahanan diri. Program tersebut
biasanya ada di kantor kepolisian. Oleh karena itu
hubungi kantor polisi setempat. Jikapun tidak dapat
Bela diri, kaum perempuan bisa menyimpan alat-alat
perlindungan diri seperti jarum pentul, peniti, bubuk
merica / cabai atau alat kejut.

Bagaimana agar Terhindar dari Tindakan Pelecehan Seksual oleh Majikan

6. Ikuti kata hati. Percaya atau
tidak, kata hati atau insting bisa menye-
lamatkan diri dari tindak kejahatan yang
akan dilakukan terhadap anda. Jika
merasa tidak aman, segera pergi untuk
mendapatkan bantuan. Pakai insting dan
naluri untuk bergerak cepat dan mela-
wan. Sebab refleks gerak cepat adalah
naluri alami.

7. Berlagaklah seperti orang gila.
Kalau merasa berada pada situasi tidak
aman, lebih baik Anda teriak-teriak
seperti orang gila. Hal ini lebih baik dari-
pada tetap tenang atau diam sehingga
mempermudah orang melakukan keja-
hatan pada anda.

8. Teriak sekeras-kerasnya. Biasa-
nya teriak keras dapat mengganggu
konsentrasi di pemerkosa. Melawanlah
seperti kucing, dan berteriak keras dan
kuat.

CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut
hingga merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi

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

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

“Kita Mampu Untuk Melawan!”

Selanjutnya apa yang harus anda
lakukan apabila anda mengalami pelecehan
ringan atau percobaan pelecehan oleh
majikan?

1. Laporkan kejadian tersebut kepada
majikan perempuan

2. Catat kejadian tersebut, kapan,
dimana, apa yang terjadi dengan media apa
saja atau anda bisa merekamnya dengan
telepon pintar anda.

3. Segera laporkan kepada KJRI,
hubungi nomor pengaduan KJRI di 6773
0466 dan 6894 2799

Lalu seandainya anda sudahmenjadi
korban pelecehan bahkan sampai dengan
pemerkosaan? Jangan menunda waktu,
lakukan hal-hal dibawah ini agar anda
mempunyai perlindungan diri:

1. Hubungi Polisi terdekat di nomor 999
2. Hubungi segera Nomor Pengaduan

Konsul Polri KJRI 52944184
2. Hubungi orang atau kerabat yang

anda percaya, jangan menudan waktu!
3. Hubungi LSM, Serikat Pekerja atau

Organisasi/Komunitas anda.
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HONG KONG, BI
- Pandemi belum juga
usai, diberbagai bela-
han dunia masih
banyak orang yang
terdampak dan ter-
jebak di negara atau
wilayah orang dengan
keterbatasan.

Memahami kon-
disi tersebut KJRI
Hong Kong terus me-
lakukan usaha pe-
ngecekan guna me-
mastikan adanya
warga Indonesia atau
PMI yang sedang
terjebak dengan
segala keterbatasan-
nya di wilayah
Macau.

Kondisi PMi yang
sudah tidak bekerja
namun belum bisa
pulang ke Indonesia
adalah hal yang
m e m b u t u h k a n
perhatian khusus
dari WNI lain dan Perwakilan
pemerintah yang bertugas di wilayah
Hong Kong dan Macau.

Pada kamis [1/7] KJRI Hong Kong
menunaikan kuwajibannya dengan
melanjutkan pemberian  bantuan
sembako dan alat pelindungan diri
(APD) kepada PMI yang mengalami
pemutusan kerja di Makau dan belum

dapat kembali ke Indonesia, pada 1 Juli
2021.

Bantuan tersebut disalurkan de-
ngan bekerja sama dan berkolaborasi
dengan organisasi IMWU di Makau.

Sebelumnya, sepanjang tahun
2020, KJRI Hong Kong juga sudah
menyalurkan sebanyak 834 paket
sembako bagi PMI yang mengalami

KJRI Salurkan Bantuan Ke Macau Melalui IMWU

HONG KONG, BI - Ketua Panel
Penasihat Pemerintah tentang
Vaksin Covid-19, Wallace Lau me-
nyampaikan kabar baik bah-
wasannya klinik swasta  dalam
waktu dekat akan me-
layani   suntikan vaksin
BioNTech, hal itu me-
ngacu pada sebuah
penelitian yang menun-
jukkan vaksin Covid
tidak perlu disimpan
dalam lemari es khusus
melainkan bisa disim-
pan dalam suhu lemari
es yang normal.

Data yang dirilis
Jumat lalu [2/7] oleh
Fosun Pharma – dis-
tributor regional BioN-
Tech memberi tahu kami
bahwa vaksin BioN-
Tech, yang harus disim-

pan di bawah minus 70 derajat [Celcius],
sekarang dapat disimpan pada 2-8
derajat selama sebulan,” kata Lau
kepada RTHK [8/7].

Saat ini, klinik swasta hanya dapat

Klinik Swasta Segera Dapat Berikan
Suntikan BioNTech

menyediakan vaksin Sinovac buatan
daratan, dan mereka yang memilih
suntikan BioNTech harus menda-
patkannya di pusat inokulasi
komunitas.

Lau mencatat bahwa
Eropa dan Amerika
Serikat telah melonggar-
kan persyaratan penyim-
panan untuk tusukan
BioNTech, dan pejabat
kesehatan di sini sedang
melakukan tes untuk
melihat apakah Hong
Kong dapat mengiku-
tinya.

Lau mengatakan dia
berharap klinik dapat
mengambil alih upaya
vaksinasi jika pusat
inokulasi yang rencana-
nya akan tutup pada
September nanti. [rthk/bi]

pemutusan kerja.
Selain bantuan sembako, KJRI

Hong Kong juga telah memfasilitasi
pemulangan 618 PMI yang sebelumnya

tidak dapat kembali ke Indonesia dari
Makau karena penutupan perbatasan
Hong Kong dan tidak tersedianya
penerbangan dari Makau.

Proses repatriasi ini juga meli-
batkan kerja sama dengan berbagai
organisasi masyarakat Indonesia yang
ada di Makau. [kjri/bi]
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JAKARTA, BI - Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa
Presiden Joko Widodo menginginkan
penyuntikan vaksin COVID-19 ditingkat-
kan menjadi lima juta dosis per hari.

“Presiden mengharapkan agar
dipastikan satu juta dosis vaksinasi per
hari di Juli 2021 ini dicapai. Pada Agustus
ingin dua juta dosis per hari dan kalau
perlu bisa ditingkatkan sampai lima juta
dosis per hari,” katanya dalam konferensi
pers secara virtual yang dipantau dari
Jakarta, Selasa (6/7).

Budi memperkirakan target penyun-
tikan satu juta dosis vaksin per hari bisa
dicapai pada Juli 2021 mengingat
pemerintah sudah memperoleh tambahan
pasokan vaksin COVID-19 sebanyak 31
juta dosis.

Pada Agustus 2021, ia melanjutkan,
pasokan 45 juta dosis vaksin dijadwalkan
tiba sehingga target penyuntikan vaksin
harian bisa ditingkatkan lagi. “Bisa sampai ke
dua juta dosis vaksin per hari,” katanya.

Dalam Rapat Kerja Kementerian Kesehatan
bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (5/7),
Budi mengatakan bahwa target penyuntikan satu

Presiden Ingin Penyuntikan
Vaksin Capai 5 Juta Dosis/Hari

juta dosis vaksin COVID-19 per hari sudah
beberapa kali tercapai.

“Kita sudah menembus angka satu juta dosis
penyuntikan beberapa kali. Pengamatan saya
sudah ada tiga hari yang kita menembus satu juta

Warga mendaftar untuk menjalani vaksinasi COVID-19 dalam
Serbuan Vaksin Masyarakat Maritim di Muara Baru, Penjaringan,
Jakarta Utara, Selasa (6/7/2021). (ANTARA)

dosis dengan puncak tertinggi di angka
1,5 juta dosis,” katanya.

Pemerintah berencana
memvaksinasi 181,5 juta penduduk atau
sekitar 70 persen dari populasi guna
mewujudkan kekebalan komunal
terhadap COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 dilakukan
secara bertahap mulai dari kelompok
sumber daya manusia bidang kesehatan
kemudian pekerja sektor pelayanan
publik dan warga lanjut usia (lansia).

Sasaran vaksinasi selanjutnya
diperluas ke warga pra-lansia, warga
berusia 18 sampai 49 tahun, dan anak-
anak berusia 12 sampai 17 tahun.

Menurut data Satuan Tugas
Penanganan COVID-19, pada Senin (5/
7) jumlah warga yang sudah selesai
menjalani vaksinasi COVID-19
bertambah 56.370 orang menjadi total
14.035.934 orang.

Sedangkan warga yang sudah mendapat
suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada
Senin (5/7) seluruhnya 32.302.268 orang,
bertambah 238.523 orang dari hari sebelumnya.
(ant)

JAKARTA, BI - Menteri BUMN
Erick Thohir turun langsung dan
bergerak cepat dalam memastikan
kontribusi BUMN untuk memenuhi
kebutuhan oksigen bagi masyarakat
di masa pandemi COVID-19,
khususnya selama Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.

Erick Thohir mengatakan,
perusahaan-perusahaan BUMN
strategis seperti Pertamina Group
termasuk di dalamnya adalah PGN,
Krakatau Steel dan Pupuk Indonesia Group yang
di dalamnya ada Petrokimia dan juga PUSRI. Tak
kalah penting, Pelindo ikut aktif dalam infrastruktur
logistiknya.

“BUMN bergerak cepat di segala lini. Ini
terutama untuk membantu ketersediaan oksigen.
Beberapa perusahaan BUMN sudah menyalurkan
oksigen ke sejumlah wilayah yang membutuhkan,”
ujar Erick Thohir lewat keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Selasa (6/7).

Menurut Erick, dengan fasilitas yang dimiliki
mulai dari rola material hingga jaringan distribusi,
dia menegaskan bahwa fokus BUMN adalah untuk
membantu penanganan pandemi. Dia optimistis
langkah cepat yang dilakukan perusahaan-
perusahaan BUMN akan cepat dalam merespons
kebutuhan di lapangan.

“Saat ini fokus adalah menjamin ketersediaan
oksigen yang memadai bagi seluruh rumah sakit
dan tempat perawatan. Distribusi secara masif
terus dilakukan dan Insya Allah ini akan menjamin
ketahanan persediaan oksigen di rumah sakit,”
katanya.

Selain memastikan distribusi dan harga obat
yang memadai lewat BUMN sektor farmasi, BUMN
juga ikut memastikan ketersediaan tabung
oksigen untuk sejumlah rumah sakit.

Pertamina Group selain
mengalokasikan infrastrukturnya
untuk memperlancar alokasi dan
distribusi oksigen ke lokasi-
lokasi yang membutuhkan
melalui PGN juga memberikan
bantuan dan oksigen, Pupuk In-
donesia Group sudah mengi-
rimkan total 96,73 ton oksigen ke
Rumah Sakit yang ada di Jakarta,
Jawa Tengah dan Yogyakarta.

BUMN Bergerak Cepat Jamin Ketersediaan Oksigen
Selain itu, Krakatau Steel yang memiliki alokasi
oksigen yang cukup besar yang selama ini
digunakan sebagai bagian proses produksi
baja.

Kini kapasitas oksigen milik Krakatau Steel
pun segera dialihkan untuk membantu
ketersediaan oksigen di rumah sakit.

Erick pun mengapresiasi langkah cepat yang
dilakukan oleh segenap pihak di BUMN yang
berkolaborasi secara aktif dalam membantu
penanganan COVID-19. Dia pun meminta agar

pelayanan tersebut terus ditingkatkan demi misi
untuk membantu Indonesia untuk bangkit dari
pandemi.

“Mulai dari kru di lapangan, pabrik, maupun
yang terlibat dalam mendistribusikannya hingga
jajaran direksi, saya memberi apresiasi yang
tinggi. Tugas belum usai dan terus, kami dari
BUMN akan meningkatkan pelayanan pada
kebutuhan masyarakat terkait penanganan
pandemi maupun kebutuhan sehari-hari,” kata
Menteri BUMN Erick Thohir. (ant)

Pertamina Kerahkan 27 Tangki Oksigen untuk
Penanganan COVID-19

JAKARTA, BI - PT Pertamina (Persero)
melalui anak usahanya Pertamina Grup
mengerahkan 27 fasilitas ISO tank atau tangki
oksigen untuk membantu pemerintah dalam
penanganan COVID-19 melalui penyaluran
kebutuhan oksigen kepada pasien.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati
mengatakan tangki yang memuat pasokan
oksigen dari produsen oksigen tersebut akan
disalurkan ke berbagai rumah sakit di Jawa.

“Pertamina berkomitmen penuh untuk
mendukung proses percepatan penyaluran
pasokan oksigen medis melalui sinergi lintas
direktorat dan lintas anak usaha,” kata Nicke
dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/7).

Pertamina sedang mengirimkan 21 tangki
oksigen berkapasitas 20 ton melalui jalur laut
dari dari Morowali, Sulawesi Tengah.

Terdapat pula tambahan enam unit tangki
oksigen berkapasitas 20 ton dari Balikpapan,

Kalimantan Timur. Perseroan memastikan tangki-
tangki oksigen tersebut akan tiba di Pelabuhan
Tanjung Priok, Jakarta, masing-masing pada 6
Juli dan 9 Juli 2021.

Sebelumnya, Pertamina melalui Subholding
Gas telah mengirimkan bantuan oksigen medis
ke 10 rumah sakit di Jawa Tengah dan Yogyakarta
dengan total volume mencapai 29,9 ton.

Volume oksigen itu akan bertambah seiring
dengan penambahan jumlah tangki oksigen.

Penyaluran oksigen mengutamakan wilayah
Jawa Tengah dan Yogyakarta merupakan tindak
lanjut dari informasi Satuan Tugas Khusus
Oksigen Nasional atas keterbatasan oksigen di
rumah sakit. “Hari ini pengiriman tambahan
oksigen 16,5 ton sedang dijalankan Pertamina
untuk Rumah Sakit Sardjito dan PKU
Muhammadiyah Yogyakarta,” kata Nicke. (ant)

Pertamina kerahkan tangki oksigen dalam
upaya membantu penanganan pandemi COVID-
19. (ANTARAa)

PARIS, BI  - La Maison De L’Indonesie,
pengimpor produk Indonesia ke Prancis yang
didirikan oleh diaspora Indonesia Eka
Moncarre, mempromosikan berbagai jenis
kopi dari Tanah Air melalui acara Indonesian
Coffee Day,  bekerja sama dengan Restoran
Indonesia yang berada di kota Paris.

Dalam keterangan tertulis yang diterima
di Jakarta, Minggu (4/7), dikatakan bahwa La
Maison De L’Indonesie mempromosikan
berbagai jenis kopi asal Indonesia yang
dibawa ke Prancis dalam bentuk biji hijau dan
di roasting sendiri oleh tim.

Pada hari Sabtu (3/7) para pengunjung
Restoran Indonesia di Paris pun diberikan
kesempatan untuk mencoba kopi yang baru
diolah itu secara gratis, termasuk varian
‘Single Origin’ Gayo, Bali, Jawa Barat, Jawa
Timur, Flores, Toraja, dan campuran khas a
la La Maison De L’Indonesie. Para pengunjung
yang tertarik juga dapat membeli biji kopi untuk
dibawa pulang dan diolah di rumah.

“Banyak pengunjung yang tidak tahu
tentang kopi Indonesia, dan lewat event ini,

Diaspora Indonesia
Promosikan Kopi asal
Tanah Air di Prancis

>> BERSAMBUNG KE HLM 08

Erick Thohir
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menolak anggapan bahwa UFO menimbulkan
ancaman bagi keamanan nasional, melansir
dari situs Live Science, Minggu 4 Juli 2021.

Pemerintah negeri Paman Sam
membutuhkan waktu lebih lama untuk
mengungkap misteri UFO. Itulah pesan utama
yang dibawa pulang dari laporan UFO yang
sangat ditunggu-tunggu, dirilis pada 25 Juni
kemarin oleh Pentagon dan Direktur Intelijen
Nasional AS.

“Jumlah yang terbatas pada pelaporan
berkualitas tinggi tentang fenomena udara tak
dikenal (UAP) menghambat kemampuan kami
untuk menarik kesimpulan tegas tentang sifat
atau maksud UAP,” bunyi ringkasan laporan.

Laporan yang  berisi dokumen sembilan
halaman itu tidak mengesampingkan pesawat
ruang angkasa ‘asing’ sebagai penjelasan
yang mungkin untuk beberapa UAP. Namun,
kata alien dan extraterrestrial tidak muncul
secara spesifik dalam laporan. [viva/bi]

Setengah Warga Amerika Percaya Alien Ada
JAKARTA, BI - Laporan survei

yang dilakukan sebelum laporan UFO
dikeluarkan pada 25 Juni kemarin
menyebut, ada 65 persen orang AS
setuju bahwa makhluk luar angkasa
ada, dan sekitar 51 persen mengata-
kan bahwa penampakan UFO yang
dilaporkan oleh anggota militer AS
adalah perwakilan dari alien cerdas.

Survei yang dilakukan oleh Pew
Research Center juga mengatakan,
Hari UFO Sedunia yang dirayakan
setiap tanggal 2 Juli oleh para
penggemar UFO mengacu pada
dugaan jatuhnya UFO 1947 di sebuah
peternakan di Roswell, New Mexico.

Sementara tanggal pasti dari

dugaan kecelakaan Roswell tidak
diketahui. Angkatan Darat AS
mengeluarkan siaran pers pada 8 Juli
1947, menggambarkan piring terbang
yang jatuh di peternakan, meluncurkan
daya tarik masyarakat setempat dengan
makhluk luar angkasa dan UFO.

Survei menanyai 10.417 orang
dewasa tentang alien dan UFO. Mereka
menemukan bahwa sekitar 76 persen
orang berusia antara 18-29 tahun
cenderung percaya pada alien
dibandingkan dengan 69 persen orang
berusia 30-49 tahun dan 58 persen or-
ang berusia 50-64 tahun.

Terlepas dari usia, kebanyakan or-
ang yang disurvei, sebanyak 87 persen

SHANGHAI, BI – Negara China secara resmi
telah membuka hotel tertinggi di dunia. Hotel yang
terletak di salah satu gedung pencakar langit di
Shanghai ini diklaim sebagai salah satu hotel
tertinggi di dunia.

Dilansir Usa Today, ialah J Hotel Shanghai
Tower, yang terletak di lantai atas Menara Shang-
hai yang berada di ketinggian 609,6 meter atau
dua kali tinggi Menara Eiffel. Adapun, menara ini
merupakan gedung tertinggi di China, sekaligus
tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di
Dubai.

Dibuka pada 19 Juni 2021 lalu, hotel ini
memiliki 165 kamar dengan 34 kamar suite.
Pembukaan hotel ini sempat tertunda sebagian
karena pandemi virus corona, tetapi hotel kini
mulai menerima tamu.

Para tamu yang menginap di sini akan
dimanjakan oleh pemandangan Shanghai tanpa
batas, termasuk Sungai Huangpu, The Bund, Ori-
ental Pearl Tower, Puxi, dan Pudong. Adapun hotel
ini merupakan unit dari brand perhotelan premium
dari Jin Jiang International Hotels, salah satu grup
hotel terbesar di China.

Mengutip laman resminya, ada beberapa tipe
kamar di hotel ini, di antaranya Shanghai Suite,
Jin Jiang Suite, J Suite, Grand Suite, Premium
Stateroom, dan Stateroom.

Terdapat dua konsep Stateroom yang diusung
oleh hotel tersebut, yakni New Chinese dan Con-
temporary.

Jika memilih Stateroom berkonsep New Chi-
nese, para tamu dapat menikmati desain elegan
dengan sentuhan tradisional China. Sedangkan,
Contemporary memberikan kesan mewah.

J Hotel Shanghai Tower juga dilengkapi
dengan fasilitas yang mewah. Misalnya saja
Shanghai Suite, di kamar terluas dan termahal di
hotel ini para tamu akan mendapatkan beragam
fasilitas dan layanan.

Adapun, fasilitas dan layanan tersebut antara
lain penyewaan Limousine, iPad multifungsi, wine
cellar (gudang anggur), cermin tahan air di kamar
mandi yang bisa digunakan untuk menonton TV,
smart TV, dan Chinese tea set.

Sementara itu, untuk tipe kamar termurah pun

China Buka Hotel Yang
Tingginya Dua Kali Eiffel

para tamu juga mendapatkan layanan yang
lengkap.

Mulai dari pelayan pribadi 24 jam, kolam
renang dalam ruangan, perlengkapan mandi dari
Hermes dan Diptyque, bathtub berbentuk kelopak
magnolia, spa mewah dengan fokus pada
perawatan Reiki, dan lain sebagainya.

Para tamu juga dapat menikmati salah satu

pikiran, cerita mengenai banyak hal. Namun
ketika masih berada di masa pandemi,
sebaiknya kegiatan tersebut harus dikurangi
dan dilakukan kontak seminimal mungkin
karena bisa memicu adanya klaster baru.

2. Batasi Belanja di Luar Rumah
Kurangi belanja di luar rumah yang dapat

memicu risiko tertularnya virus dan cobalah
berbelanja dari rumah menggunakan aplikasi
online.

3. Waspada Ketika Kerja atau Sekolah
Jika kamu bekerja secara langsung di

kantor, Braunstein menyarankan untuk
mengatur jadwal meeting tidak di dalam
ruangan, karena bisa memicu adanya klaster
di tempat kerja.

Banyak virus Covid-19 yang menyebar
melalui kontak di tempat kerja, jadi pastikan
untuk terus menjaga jarak sosial di tempat kerja,
mengatur jadwal rapat atau pertemuan lain di
luar, jika memungkinkan (lebih baik dilakukan)
secara virtual.

4. Beribadah dengan Aman
Survei yang dilakukan oleh ahli

epidemiologi yang dikelola oleh pusat jurnalisme
nirlaba CivicMeter menunjukkan bahwa tempat
ibadah menjadi tempat yang berisiko tinggi
untuk penularan virus, selain bar, penjara, panti
jompo, dan restoran.

Jason Tetro, seorang ahli mikrobiologi
mengatakan adanya pertemuan yang ramai
disertai nyanyian dan partisipasi lokal lainnya
dapat memberikan pernularan secara besar-
besaran.

5. Masker
Masker adalah barang penting yang wajib

digunakan kemanapun kita pergi, karena
masker bisa menghalau kita dari percikan yang
keluar dari mulut. Berbagai macam masker telah
tersedia di pasaran dan masker jenis N95
merupakan masker yang lebih efektif untuk
menghalau virus Covid-19.

Tetapi jika kamu tidak memiliki jenis masker
tersebut, maka bisa dengan menggunakan dua
lapis masker agar bisa lebih terlindungi. [Tempo]

>> CEGAH VIRUS VARIAN...DARI HLM 10

dari tujuh fasilitas hotel, seperti restoran, bar, spa,
kolam renang di lantai 84, dan semua fasilitas
hotel kelas atas lainnya. Untuk merayakan
pembukaannya, J Hotel menawarkan “harga
khusus” seharga 3.088 yuan atau sekitar Rp 6,7
juta per malam. Sedangkan untuk bermalam di “J
Suite” harganya dipatok lebih mahal yakni 67 ribu
yuan atau sekitar Rp 149 juta.{*}

mereka sekarang mengenal kopi-kopi In-
donesia, dan terutama lebih mengenal Indone-
sia lewat kopi,” kata Eka Moncarre.

Dia pun berharap agar pihaknya dapat
bekerja sama dengan berbagai mitra ke
depannya, sebagai salah satu bentuk promosi
atas Indonesia, terutama selama masa
pariwisata Tanah Air masih tutup.

Sebagai latar belakang, sejak  2020, La
Maison De L’Indonesie (Rumah Indonesia) yang
didirikan oleh Eka Moncarre, diaspora Indone-
sia yang juga menjadi perwakilan kantor

promosi pariwisata VITO Prancis untuk
Kemenparekraf, telah mempromosikan kopi-
kopi Indonesia yang berkualitas, mulai dari
Arabika, Robusta, dan Liberika. (ant)

>> DIASPORA INDONESIA...DARI HLM 07
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CHINA, BI – Orang tua akan melakukan apa
saja untuk mencari anaknya yang hilang, begitu
juga dengan seorang ayah di China yang tak kenal
lelah dan putus asa dalam mencari ptrinya yang
hilang selama 24 tahun.

Dikisahkan Wang Mingqing, seorang ayah
dari Chengdu, Provinsi Sichuan,Tiongkok, yang
awalnya seorang pedagang buah rela berpindah
pekerjaan menjadi sopir pada tahun 2015, dengan
harapan kelak  putrinya akan menjadi
penumpangnya di suatu hari..

Selama bertahun-tahun dia telah mengemudi
untuk menemukan putrinya, ribuan penumpang
yang berada di kendaraannya ikut membantunya
untuk menemukan putrinya.

Singkat ceritanya, setelah pencarian yang
panjang selama hampir 24 tahun, dia akhirnya
menemukan putrinya dengan bantuan lukisan dari
seorang polisi Shanding.

Lantas bagaimana Wang Mingqing kehilangan
putrinya lalu mencari putrinya selama 24 tahun
ini, serta siapa polisi Shandong yang sebut – sebut
Bapak ini dalam keberhasilannya dalam
pencarian putri Wang Mingqing ?

Suatu sore, 24 tahun yang lalu, ketika Wang
Mingqing dan istrinya sedang menjual buah di
Chengdu, mereka lalai mengawasi putrinya yang
berusia 3 tahun, Wang Qifeng, yang kemudian
tiba-tiba menghilang.

Sejak saat itu, kehidupan Wang Mingqing
benar-benar merasa hancur. Mereka telah
mengerahkan semua kerabat dan teman mereka
untuk mencari anaknya di seluruh Chengdu, dan
juga melaporkan kasus itu ke kantor polisi, tetapi
masih belum ada kemajuan.

Kemudian, pasangan itu
memulai perjalanan panjang
untuk menemukan gadis
kecilnya.

Pada awalnya, dia berkali-kali
pergi ke kantor polisi untuk
menanyakan perkembangan
pencarian putrinya, pergi ke panti
asuhan anak-anak, menanyakan
tentang file anak hilang tetapi
tetap tidak ada kemajuan.

Saat dia hampir ingin
berhenti untuk mencari
putrinya, dia menemukan
berita tentang keluarga yang
berhasil menemukan kembali
kerabatnya setelah beberapa
tahun hilang.

“Seperti tidak ada harapan, tetapi jika keluarga
lain dapat menemukan anggota keluarga yang
hilang, mengapa saya tidak dapat menemu-
kannya? Mungkin jika saya bertahan, akan ada
titik terang,” pikir Wang Mingqing kala itu.

Untuk menemukan putrinya, pada 2015 Wang
Mingqing meninggalkan pekerjaannya sebagai
pedagang buah, untuk menjadi pengemudi online
ride-hailing di Chengdu.

Dia memasang poster pemberitahuan orang
hilang di mobilnya, membuat
kartu orang hilang, dan men-
cetak foto putri kecilnya di kartu
itu.

Sebenarnya foto itu adalah
foto adik perempuannya ketika
dia masih kecil, dan putrinya
tidak pernah berfoto saat itu,
karena adik perempuannya
sangat mirip dengannya
ketika dia masih kecil, jadi

dia menggunakan milik
saudara perempuan-
nya itu.

Dia menceritakan
kepada setiap pe-
numpang tentang
putrinya yang hilang,
dan kemudian mem-
berikan kartu tentang

Menjadi Sopir Untuk Mencari
Anaknya Yang Hilang

putrinya yang hilang pada mereka. Banyak
penumpang yang berjanji untuk membantunya
mencari putrinya.

Ketika seorang penumpang turun dari
kendaraanya, dia meminta kartu kepada Wang
Mingqing untuk membantu menyebarkannya.

Banyak juga “orang asing” yang memposting
kartu itu di media sosial mereka.

Banyak media yang juga melaporkan bahwa
dia sedang mencari anak gadisnya.

Lin Yuhui, seorang polisi dari Biro Investigasi
Kriminal dan Keamanan Umum Provinsi
Shandong, dan seorang ahli potret diri yang
terkenal, menghubungi Wang untuk membantu
menemukan putrinya, saat harapannya untuk
menemukan putrinya semakin memudar.

Lin Yuhui menggambar dua potret simulasi
berdasarkan foto masa kecil saudara perempuan
Wang Qifeng yang diberikan oleh Wang Mingqing
dan foto simulasi putrinya yang hilang.

Lin Yuhui, seorang polisi dari Biro Investigasi
Kriminal dan Keamanan Umum Provinsi
Shandong, dan seorang ahli potret diri yang
terkenal, menghubungi Wang untuk membantu
menemukan putrinya, saat harapannya untuk
menemukan putrinya semakin memudar.

Lin Yuhui menggambar dua potret simulasi
berdasarkan foto masa kecil saudara perempuan
Wang

Namun, ketika keajaiban benar-benar datang,
dia bahkan tidak bisa
mempercayainya.

Pada 8 Maret lalu,
Kang Ying yang berusia
27 tahun menulis di akun
WeChat Wang Ming-
qing, mengatakan bah-
wa dia mungkin adalah
putrinya yang telah dia
cari selama bertahun-
tahun.

Dia mengatakan
bahwa setelah melihat
laporan berita, dia
merasa lukisan tersebut
terlihat mirip seperti
dirinya sendiri. Awal-
nya, Wang Mingqing

tidak terlalu memperhatikannya.
“Karena cerita saya diberitakan di media

massa, dan saya menerima banyak telepon
serupa. Banyak orang menghubungi saya, tetapi
pada akhirnya sulit untuk mengkonfirmasi. Saya
harus menelepon mereka dan melakukan tes
DNA,” kata Kang Ying.

Qifeng yang diberikan oleh Wang Mingqing
dan foto simulasi putrinya yang hilang. Namun,
kesan Kang Ying tentang Wang Mingqing sedikit
berbeda, terutama ketika dia melihat gambar profil
WeChat dan foto-foto di moments, mereka benar
– benar kurang lebih mirip.

Jadi dia segera menghubungi Lin Yuhui,
berharap untuk minta bantuan.

“Hanya pencocokan DNA yang dapat
menentukan hasilnya”.

Pada 1 April adalah Hari April Mop, tetapi
bagi Wang Mingqing, Tuhan tidak sedang
bercanda dengannya, tetapi memberinya hadiah
yang berharga. Pada hari ini, hasil pencocokan
DNA keluar, dan Kang Ying adalah putrinya yang
telah 24 tahun menghilang.

“Saat itu, jantung saya berdebar kencang dan
saya akhirnya menemukan jarum di tumpukan
jerami yang sudah lama saya cari dalam lebih
dari 20 tahun terakhir,” ujara Wang.

Wang Mingqing akhirnya melihat putrinya
yang telah hilang selama 24 tahun, air mata
membanjiri wajahnya, dan keluarga itu berpelukan
erat!

Wang Mingqing mengatakan kepada banyak
media yang meliputnya: “Terima kasih semuanya,
akhirnya saya menemukannya!”

Jutaan netizen telah menyaksikan foto reuni
keluarga yang menghangatkan hati ini. 24 tahun
mencari, 24 tahun menunggu, keluarga itu
akhirnya bersatu kembali.

Kami juga turut senang dan mengucapkan
selamat kepada Wang yang telah berkumpul lagi
dengan putri yang sangat dirindukannya.[*/*]

>> NASA KIRIM...DARI HLM 18

tertanam di seluruh tubuh.
Mereka juga akan menguji rompi

AstroRad yang dirancang untuk
melindungi organ vital astronaut
dari radiasi.

Zohar akan mengenakan rompi
dan Helga tidak. Dari sini para ilmu-
wan akan mengetahui keefektifan
pakaian tersebut.    360p geselec
teerd als afspeelkwaliteit Mengutip
Window of World, manekin wanita
memungkinkan para i lmuwan
mengukur bagaimana radiasi dapat
mempengaruhi wanita.

Sebab wanita cenderung
memiliki kepekaan lebih besar
terhadap radiasi dibandingkan pria,
menurut data NASA pada 2020.
Rompi AstroRad ini diketahui telah
dikenakan astronaut NASA di
Stasiun Luar Angkasa Internasional
(ISS) untuk mengujikesesuaian,
kenyamanan, dan mobilitasnya.
(ryh/DAL/CNN)
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JAKARTA, BI - Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa jalan kaki bisa memberi
banyak manfaat jika dilakukan secara rutin,
setidaknya 30 menit setiap hari. Mau tahu
manfaatnya jalan kaki? Berikut ada5 manfaat jalan
kaki bagi kesehatan:

1. Menurunkan berat badan
Manfaat jalan kaki yang satu ini pastinya

sangat diharapkan oleh banyak orang. Dengan
berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita
bisa membakar setidaknya 150 kalori. Semakin
cepat langkah kaki kita, semakin banyak pula
kalori yang terbakar.

Hal tersebut dapat membantu kita mengontrol
berat badan, sehingga menjadikan tubuh lebih
sehat. Namun, berjalan kaki saja tidak cukup. Kita
perlu mengimbanginya dengan pola makan yang

5 Manfaat Jalan Kaki
Bagi Kesehatan

sehat.

2. Menurunkan Tekanan Darah
Selain berat badan bisa turun, rutin jalan kaki

juga sangat baik bagi orang yang tekanan
darahnya tinggi. Kegiatan ini dapat mengurangi
tekanan darah sistolik hingga sekitar 3,8 mmHg
dan tekanan darah diastolik 0,3 mmHg.

Bila diiringi gaya hidup sehat dan obat-obatan
yang tepat, tekanan darah tinggi bisa semakin
mudah diatasi.

3. Meningkatkan Kesehatan Jantung
Kesehatan jantung secara keseluruhan juga

ikut terpengaruh bila konsisten jalan kaki. Berjalan
kaki dapat mengurangi risiko penyakit
kardiovaskular hingga 31 persen, bahkan
mengurangi risiko kematian sebesar 32 persen.

4. Kesehatan Sendi Terjaga
Ketika berjalan kaki, serangkaian gerakan dan

mobilitas yang kita lakukan akan memperlancar
aliran darah di seluruh tubuh, serta menguatkan
otot dan sendi.

Selain itu, cairan sendi akan terus berproduksi
selama kita menggunakannya. Cairan sendi
mengandung nutrisi penting untuk menjaga
kesehatan sendi.

5. Energi Meningkat
Berjalan kaki selama setidaknya 20 menit

dapat meningkatkan tingkat energi kita. Sebuah
studi menunjukkan, orang dewasa yang jalan kaki
selama 20 menit di luar ruangan lebih berenergi
dibanding mereka yang jalan kaki di dalam
ruangan.[*]

JAKARTA, BI - Paru - paru merupkan
organ tubuh yang penting untuk kita jaga
kesehatannya, karena hanya dengan paru
- paru sehat kita bisa bernafas dengan
ringan dan lega, beda dengan hidup or-
ang dengan paru-paru yang cacat atau
sakit, apapun yang ia lakukan pasti
akan berat dan menyesakan dada.

Bagi yang belum terkanjur sakit,
cobalah untuk hindari bebera hal
berikut:

1. Berhenti merokok
Kanker paru-paru bukanlah
satu-satunya penyakit

yang ditimbulkan dari
merokok. Merokok
dikaitkan dengan se-
bagian besar penya-
kit paru-paru.

Merokok juga
dapat membuat

penyakit paru-paru semakin parah. Orang
yang merokok diperkirakan 13 kali lebih
berisiko meninggal dunia karena PPOK.

Setiap kali merokok, ada ribuan bahan
kimia yang masuk ke dalam paru-paru, ter-
masuk nikotin, karbon monoksida, dan tar.

Bahan kimia tersebut meningkatkan lendir
dan mempersulit paru-paru untuk mem-
bersihkan dirinya.

2. Rutin olahraga
Berolahraga secara teratur juga menjadi

cara menjaga kesehatan paru-paru seka-
ligus meningkatkan fungsinya.

Ketika berolahraga, jantung berdetak
lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras
sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak
oksigen untuk mengisi bahan bakar otot.

Kemudian, paru-paru akan meningkatkan
aktivitasnya agar dapat mengirimkan lebih
banyak oksigen sambil mengeluarkan
karbon dioksida tambahan.

Adapun olahraga yang baik untuk
kesehatan paru-paru dan disarankan untuk
rutin dilakukan adalah latihan aerobik.

3. Hindari paparan polusi
Polusi udara dapat merusak paru-paru

dan mempercepat penuaan. Apalagi, paru-
paru akan kehilangan resistensinya seiring
waktu sehingga akan lebih rentan terhadap
infeksi.

The U.S. Consumer Product Safety
Commission mengatakan, polusi di dalam
ruangan bisa menjadi lebih buruk diban-
dingkan polusi luar ruangan.

Untuk menyiasatinya, jadikan rumah atau
ruangan bebas rokok, rutin membersihkan
perabotan dan vakum, buka jendela sesering
mungkin, hindari penyegar udara sintetis, dan
gunakan produk pembersih alami.

4. Menjaga kebersihan tangan
Infeksi bisa sangat berbahaya bagi

kesehatan paru-paru, terutama bagi orang
lanjut usia (lansia). Mereka yang sudah
memiliki penyakit paru-paru pun sangat
berisiko terkena infeksi.

Cara terbaik untuk menghindari infeksi
paru-paru adalah dengan menjaga keber-
sihan tangan.

Cuci tangan secara rutin dengan air
hangat dan sabun serta hindari menyentuh
wajah. Jangan lupa untuk minum banyak air
dan konsumsi buah serta sayur untuk me-
nambah kekebalan tubuh.

5. Pernapasan dalam
Pernapasan dalam dapat membantu

membersihkan paru-paru dan menciptakan
pertukaran oksigen penuh.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan
di Jurnal Fisiologi dan Farmakologi India
menemukan, ada peningkatan yang signi-
fikan dalam kapasitas vital setelah 2 dan 5
menit latihan pernapasan dalam.

Dengan demikian, para peneliti menyim-
pulkan, pernapasan dalam, bahkan hanya
beberapa menit, bermanfaat untuk kesehatan
paru-paru.[*]

Hindari Paparan Polusi Agar Paru – Paru Sehat

Cara Cegah Virus Varian Delta Yang Ganas
JAKARTA, BI - Covid-19

varian Delta dikenal lebih ganas
dan memiliki gejala yang berbeda
dengan Covid-19 biasanya lho, La-
dies. Pertama kali ditemukan di
India pada Desember 2020,
kemudian menyebar ke berbagai
negara di dunia. Dikutip dari
Health, virus Covid-19 varian Delta
dapat menyebar lebih cepat,
mudah dan menimbulkan gejala
yang lebih parah.

Hal tersebut dapat
mengkhawatirkan bagi orang-or-
ang yang belum mendapatkan vaksin Covid-19
dan orang-orang yang memiliki sistem
kekebalan tubuh yang lemah. Lalu apa saja
gejala yang ditimbulkan?

Pada umumnya, virus tersebut akan
menyebabkan demam selama 3-4 hari, timbul
rasa sakit kepala disertai sakit tenggorokan,
pilek, sesak napas, kehilangan rasa atau bau.

Selain itu covid-19 varian Delta memiliki gejala
diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan,
mual, gangguan pendengaran, pembekuan
darah, dan gangren.

Jika kamu mengalami gejala-gejala tersebut
segera periksakan untuk mendapatkan
penanganan lebih lanjut dan kamu juga dapat
menyelamatkan anggota keluarga lain.

Dan agar tidak tertular virus Covid-19
varian Delta, kita bisa mengikuti beberapa cara
mencegahnya yang dikutip dari Healthline untuk
menjaga diri dan keluarga agar tetap sehat.

1. Kurangi Waktu Berkumpul
Berkumpul dengan orang-orang terdekat

memang menyenangkan karena bisa bertukar

>> BERSAMBUNG KE HLM 08
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Penyintas Covid-19
Berisiko Alami Depresi

Jakarta, BI - Mantan pasien Covid-19
disebut berisiko mengalami masalah kognitif
dan perilaku dua bulan setelah keluar dari
rumah sakit. Penelitian ini telah
dipresentasikan pada Kongres ke-7 Akademi
Neurologi Eropa (EAN).

Melansir dari Healthshots, masalah
dengan memori, kesadaran spasial, dan
masalah pemrosesan informasi diidentifikasi
sebagai kemungkinan overhang dari virus
pada mantan pasien Covid-19.  Penelitian ini
juga menemukan bahwa satu dari 5 pasien
melaporkan gangguan stres pasca-trauma
(PTSD), dengan 16 persen menunjukkan
gejala depresi.

Penelitian yang dilakukan di Italia ini
melibatkan pengujian kemampuan
neurokognitif dan pemindaian otak MRI pasien
dua bulan setelah mengalami gejala Covid-
19.

Lebih dari 50 persen pasien mengalami
gangguan kognitif, 16 persen memiliki
masalah dengan fungsi eksekutif (mengatur
memori kerja, pemikiran fleksibel, dan
pemrosesan informasi), 6 persen mengalami
masalah visuospasial (kesulitan menilai
kedalaman dan melihat kontras). Sementara
6 persen memiliki gangguan memori dan 25
persen mengalami kombinasi dari semua
gejala ini.

Masalah kognitif dan psikopatologis jauh
lebih buruk pada orang yang lebih muda
dengan mayoritas pasien berusia di bawah
50 tahun menunjukkan masalah dengan fungsi
eksekutif.

Selain itu, pengamatan longitudinal dari
kohort yang sama pada 10 bulan dari Covid-
19 mulai ada pengurangan gangguan kognitif
dari 53 menjadi 36 persen, tetapi tetap ada
PTSD dan gejala depresi.

“Studi kami telah mengkonfirmasi masalah
kognitif dan perilaku yang signifikan terkait
dengan Covid-19 dan bertahan selama
beberapa bulan setelah sembuh dari
penyakitnya,” ujar penulis utama studi

Cara Redakan Depresi Tanpa Obat - Obatan
hormon endorfin yang bisa membuat Anda
merasa bahagia.

4. Meditasi
Sebuah penelitian dari BB mengungkapkan

bahwa meditasi bisa mengurangi depresi hingga
lebih dari 50%. Oleh karena itu luangkan waktu
walaupun hanya sebentar untuk melakukan
meditasi setiap hari.[feb/merdeka]

1. Mengonsumsi makanan kaya omega 3
Penelitian menunjukkan bahwa penduduk

di negara Jepang dan Finlandia lebih rendah
tingkat depresinya sebab mereka banyak
mengonsumsi ikan. Ikan mengandung omega 3
yang bermanfaat untuk menurunkan depresi
secara efektif.

2. Mengonsumsi karbohidrat kompleks

Mengonsumsi karbohidrat juga bisa
menurunkan stres.

Sebab makanan ini meningkatkan kadar
serotonin yang bisa membuat pikiran Anda
menjadi lebih nyaman serta meningkatkan
suasana hati Anda.

3. Olahraga
Ketika berolahraga, tubuh melepaskan
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Alas Purwo, Hutan Tertua di Pulau Jawa

Cerita Om Hao Yang Pernah
Tersesat di Alas Purwo

BANYUWANGI, BI – Alas Purwo merupakan
hutan terkenal di ujung timur Pulau Jawa tepatnya
berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Konon,
banyak kisah misteri di dalamnya yang belum
terpecahkan sampai sekarang.

Pada zaman dahulu, di hutan inilah para raja
sering berkumpul dan bertukar pikiran serta
menenangkan diri di Goa Istana yang ada di dalah
hutan tersebut.

Selain menjadi tempat untuk pertemuan Goa
Istana juga menjadi tempat yang paling sering
dikunjungi untuk bertapa atau mencari ilmu
kadigdayaan yang berbau gaib..

Menurut  masyarakat sekitaran hutan Goa
Istana di Alas Purwo yang terkenal angker
tersebut dijaga dua prajurit jin yang bertubuh
besar.

Kerajaan Jin
Alas Purwo sebagai kerajaan jin terbesar,

setidaknya begitulah cerita yang dikenal
masyarakat terkait dimana dihutan tertua Pulau
Jawa tersebut berdiri sebuah kerajaan jin yang
sangat besar dan megah.

Bagi orang-orang tertentu yang memiliki
kelebihan, mereka bisa melihat kerajaan jin di

Alas Purwo ini.
Alas Purwo memang terlihat seperti hutan-

hutan pada umumnya, banyak pohon dan sangat
lebat. Namun ketika Anda bisa masuk ke
dalamnya, tempat ini menunjukkan pemandangan
yang begitu indah dan beragam.

Di dalam hutan tersebut terdapat banyak goa
selain goa istana diatas, dan itu menyebar
keseluruh penjuru hutan, dan kabarnya masing-
masing gua tersebut ada penguasanya.

Ada Beberapa Mitos Terkait Alas Purwo
Pertama, mitos orang yang  belum tentu bisa

keluar setelah memasuki Alas Purwo. Banyak
rumor beredar mengenai orang
orang yang hilang di hutan
tersebut. Bahkan ada juga
cerita tentang orang-orang yang
penasaran dan masuk Alas
Purwo tapi mereka tak bisa
keluar dan tertelan selamanya
di rapatnya pepohonan. Hal
tersebut karena orang-orang
tersebut punya niat jahat dan
hati yang kotor.

Kedua, Alas Purwo
digunakan sebagai tempat
belajar ilmu gaib. Terdapat
banyak gua di sana yang bisa
digunakan untuk mempelajari
ilmu gaib. Hal itu terbukti dengan
jejak-jejak yang ditinggalkan
manusia. Banyak rumor yang

beredar bahwa siapa saja yang sudah selesai
belajar di Alas Purwo, dia akan sakti luar biasa.

Ketiga, Alas Purwo menjadi tempat favorit
semedi bagi Bung Karno. Selain dikenal dengan
cerita mistisnya, Alas Purwo juga sering dikaitkan
dengan sosok Bung Karno yang ceritanya dulu
juga sering melakukan kunjungan ke hutan tertua
di Pulau Jawa guna melakukan sejumlah ritual
yang berkaitan dengan ilmu kebatinan.

Demikian, sekilas tentang Alas Purwo,
terlepas ceritanya itu benar atau tidak itu tidak
mengurangi kebanggaan kita sebagai Bangsa In-
donesia yang memiliki alam yang luar biasa indah
dan suburnya. [bi]

BANYUWANGI, BI - Penelusuran tim Om
Hao ke Alas Purwo dikatakan menjadihal
yang palin istimewa, dimana di setiap pinggir
jalannya dia bisa melihat pemandangan yang
unik dengan makluk – makluk astral yang
sebelum tak pernah ditemuinya, seperti
seorang peri yang biasa cantik menggoda
namun kalau di Alas Purwo perinya
seorang nenek - nenek berpakaian
kerajaan zaman dulu yang sama sekali
tidak menggodanya.

Dalam perjalanannya menelusuri
jalan setapak di hutan tersebut Om Hao
juga menerima banyak tawaran
produk dari masing-masing
makluk halus. Produk disini kalau
didunia kita merupakan barang
jimat atau pusaka yang bisa
dibeli dengan kesepakatan
bersama.

Om Hao juga sempat
ditawari bambu petuk dari
makluk yang serupa dengan
kurcaci, mereka penunggu
rumpun bambu berduri yang
ada didalam hutan tersebut.
Bambu petuk merupakan
salah satu benda mistis yang
justru sering diincar oleh
beberapa orang.

Om Hao menemukan
sebuah portal dimensi gaib yang

berada di salah satu pohon disana gaes. Namun
portal tersebut dijaga oleh salah satu makhluk
halus berbentuk ular putih yang besar dengan
memakai sebuah mahkota dikepalanya.

Dalam sebuah acara ngobrol santai di chanel
youtube Kisah Tanah Jawa miliknya Om Hao

juga menceritakan di dalam Alas Purwo
banyak sekali kepala tanpa badan
bersliweran.

Menanggapi isu tentang siapa saja
yang masuk ke dalam hutan belum tentu
bisa keluar, Om Hao juga menceritakan

bisa saja itu terjadi jika kita tak
bisa menghormati alam dan

penghuni hutan tersebut
dengan berbuat asusila
atau melakukan ketidak
sopanan yang bersifat
menantang.

Diceritakan oleh
Om Hao jika saat
m e l a k u k a n
perjalanan di hutan
tersebut ia sempat

bertemu dengan
seseorang yang

berpakai modern terjepak
di dimensi lain dengan

penampakan dia seakan
minta tolong untuk dibantu bisa

keluar seraya mengetuk – ngetuk
dinding yang seperti kaca.[bi/id]
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HONG KONG, BI - Seorang pedagang
dikios sayuran dihukum karena memasok dan
memiliki sayuran untuk diedarkan di Hong
Kong dengan diskripsi “perdagangan palsu”

Dia, seseorang yang dituding sebagai
fihak yang bertanggung atas transaksi ilegal
disebuah  kios sayuran kamis [8/7] telah
dijatuhi hukuman didenda HK$3.000 di
Pengadilan Magistrat Kota Kowloon.

Pedagang tersebut bersalah karena telah
memalsukan identitas sayuran yang dijual
dengan produk lokal Hong Kong padahal
aslinya pedagang tersebut membeli sayuran
dari China daratan, pengadilan menyebutkan
sebagai perdagangan dengan diskripsi palsu.

Disebutkan pengadilan jika perbuatan
pedagang yang telah berbohong tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang
Deskripsi Perdagangan (TDO) .

Jual Sayuran dari China

Pedagang Sayur Dipenjara
Bersamaan dengan penangkapan pelaku

beberapa waktu lalu otoritas berwenang juga
menyita barang bukti sayuran sekitar 214
kati.

Sebelumnya, fihak Bea Cukai Hong Kong
menerima informasi terkait dari warga yang
mencurigai transaksi nakal tersebut, dia
menyatakan bahwa ada sebuah kios sayuran
yang diduga telah menjual sayuran yang
diimpor dari Daratan namun diklaim sebagai
sayuran lokal.

Bea Cukai segera mengambil tindakan
dan menyita sejumlah sayuran di kios
sayuran yang terlibat. Setelah ditelusuri,
dipastikan sayuran tersebut didatangkan dari
Daratan.

Bea Cukai mengingatkan pedagang untuk
mematuhi persyaratan TDO dan konsumen
untuk membeli di toko-toko terkemuka.

Berdasarkan TDO, setiap orang yang
memasok barang dengan deskripsi
perdagangan palsu dalam perdagangan atau
bisnis, atau memiliki barang untuk dijual
dengan deskripsi perdagangan palsu,
melakukan pelanggaran. Hukuman
maksimum setelah terbukti bersalah adalah
denda $ 500.000 dan penjara selama lima
tahun.[bi/dimsum]

HONG KONG, BI - Sebagai upaya Pence-
gahan dan Pengendalian Penyakit otoritas telah
melakukan pengujian kesehatan terkit dengan
kasus warga Tai Kok Tsui yang terinfekis varian
delta di Australia.

Pemerintah mengeluarkan pemberitahuan
pengujian wajib sehari sebelumnya, meng-
haruskan orang-orang yang telah berada di ge-
dung tersebut selama lebih dari dua jam dari 6
Juni hingga 7 Juli 2021, bahkan jika mereka tidak
berada di “area terlarang” pada saat itu untuk
melakukan tes uji kesehatan.

Pemerintah mengumumkan bahwa operasi
penertiban berakhir sekitar pukul 10.15 kamis
pagi[8/7]dengan hasil ada 1.200 warga diperiksa
dan tidak ada kasus baru COVID-19 yang
ditemukan.

Selain itu, Pemerintah juga menugaskan staf
untuk mengunjungi sekitar 570 rumah tangga.

Sekitar 100 rumah tangga tidak membukakan pintu.
Dalam proses pemeriksaan pemerintah

menyediakan makanan sederhana untuk orang-
orang yang harus menjalani tes wajib, termasuk
air kemasan, makanan kaleng, mie gelas, biji
jagung, dll, untuk memfasilitasi pengaturan makan
malam beberapa orang yang harus menjalani tes
wajib.

1.200 Warga Chung Mei Tes Varian Baru Covid-19
Satu kotak masker, pembersih tangan, dan

pemutih/disinfektan  juga diberikan kepada setiap
orang yang menjalani tes wajib untuk membantu
mereka melawan virus.

Orang yang dapat menunjukkan SMS

notifikasi yang berisi hasil tes negatif atau
mengenakan gelang sebagai bukti telah menjalani
tes wajib dapat meninggalkan “area terlarang”
melalui pintu keluar yang sudah
ditentukan.[dimsumdaily/bi]
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Waspadai Penipuan SMS Vocer Belanja dari Pemerintah
HONG KONG, BI - Pemerintah mengeluarkan

voucher konsumsi elektronik HK$5.000 kepada
setiap warga negara Hong Kong yang telah
mencapai usia 18 tahun untuk mempromosikan
pembayaran elektronik dan merangsang konsumsi.

Sejak pendaftaran dimulai hingg ditutup pada
pukul 18.00 kemarin (7/7) pemerintah telah
menerima sekitar 3,966 juta pendaftar. Setelah
warga menyelesaikan pendaftaran elektronik,
sistem akan segera menampilkan pemberitahuan
konfirmasi pendaftaran di layar, dan juga akan

mengirimkan pemberitahuan konfirmasi
pendaftaran dalam bentuk SMS melalui nomor
telepon yang diberikan oleh pendaftar.

Menurut laman program voucher belanja/
konsumsi, pemerintah dan kontraktornya hanya
akan menggunakan nomor telepon tertentu untuk
mengirim SMS notifikasi terkait voucher kon-
sumsi, termasuk KTP dan SMS tidak akan
memberikan tau tan situs web apa pun.

Pemerintah menyatakan hanya akan mengi-
rimkan SMS konfirmasi kepada pemohon melalui

4 nomor telepon tertentu, antara lain 6059 1120,
5567 3873, 6657 0802 dan 6522 4964.

Jika masyarakat meragukan keaslian telepon
atau SMS tersebut, dapat menghubungi Konsumen
Program Voucher Hotline 18 5000 untuk
pertanyaan.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk
waspada terhadap email phishing dan penipuan
online. Jika Anda menerima SMS mencurigakan
dengan tautan ke situs web, jangan klik tautan
tersebut.[bi/dimsum]

HONG KONG, BI - Direktur Imigrasi, Au Ka-
wang, dan Komisaris Bea Cukai, Hermes Tang,
dituduh melanggar tata tertib karena makan malam
di sebuah klub pribadi di Wan Chai pada 2 Maret
lalu dan mereka didenda karena melanggar
peraturan anti-epidemi.

Dapat dipahami bahwa polisi menerima
laporan dari seorang wanita pada tanggal 3 Maret
tahun ini, mengklaim bahwa dirinya telah
diperkosa di kediamannya pada malam tanggal 2
Maret.

Setelah penyelidikan, polisi menangkap
seorang pria yang dilaporkan perempuan tersebut,
yang ternyata pria yang ditangkap itu merupakan
seorang staf manajemen tingkat tinggi di sebuah
perusahaan swasta di Daratan.

Selama penyelidikan polisi atas kasus
pemerkosaan, ditemukan bahwa pria dan wanita
yang terlibat menghadiri makan malam di klub
pribadi di Causeway Centre, 28, Harbour Road,
Wan Chai sebelum kembali ke kediaman wanita
tersebut.

Menurut sumber, polisi menemukan bahwa

Direktur Imigrasi dan Staf Tinggi
Langgar Aturan Pandemi

para peserta melanggar perintah pembatasan
berkumpul dan mengeluarkan 9 denda termasuk
direktur imigrasi dan Komisaris Bea Cukai. Klub
pribadi adalah tempat katering Kategori C dengan
kapasitas maksimal 6 orang per meja dan
maksimal 20 orang untuk jamuan makan malam.

Polisi menjawab bahwa seseorang ditemukan
telah mengatur pertemuan di tempat bisnis katering

di Wan Chai pada malam tanggal 2 Maret dan
melanggar perintah pertemuan.

Atas peristiwa diatas polisi juga menuntut
orang yang bertanggung jawab atas tempat
tersebut sesuai dengan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Persyaratan dan
Instruksi) (Bisnis dan Tempat) Peraturan (Batas
599F).

Secara umum, polisi tidak akan merilis
informasi tentang identitas orang yang diduga
melanggar Peraturan Pencegahan dan Pengen-
dalian Penyakit.

Klub pribadi terdaftar sebagai Klub
Menguntungkan dan nomor lisensinya adalah
2212817092. Klub Keberuntungan adalah “klub
keanggotaan kelas atas yang melayani elit global
dan keluarga serta teman-teman mereka dan
setiap upaya dilakukan untuk menciptakan klub
pribadi eksklusif kelas atas, nyaman dan tertinggi.
Layanan perusahaan mencakup lebih dari 10
negara dan kota termasuk Hong Kong, Singapura,
Taipei, Shanghai, Beijing, dan Shenzhen.
[dimsum/bi]

HONG KONG, BI - Departemen
Imigrasi melakukan serangkaian operasi
pekerja anti-ilegal di seluruh wilayah
dengan nama sandi “Twilight” dari 5 hingga
7 Juli.

Selama operasi “Twilight”, Satgas Imi-
grasi  menggerebek 31 lokasi dengan
sasaran antara lain; tempat parkir mobil,
bangunan industri, pabrik laundry, panti
pijat, bangunan perumahan, restoran, toko
ritel, warung sayur dan gudang.

Hasilnya Satgas menemukan seba-
nyak 12 tersangka pekerja ilegal dan lima
tersangka sebagai majikan, mereka
semua ditangkap.

Para tersangka pekerja ilegal itu terdiri dari
tiga laki-laki dan sembilan perempuan, berusia 33
hingga 65 tahun. Di antara mereka, dua laki-laki
dan dua perempuan adalah pemegang formulir
tanda pengenal, yang melarang mereka bekerja.

Sementara, seorang wanita diduga menggu-
nakan dan memiliki kartu identitas Hong Kong palsu.
Sedang  dua pria dan tiga wanita lainnya yang
berusia 23 hingga 60 tahun masuk kedugaan
mempekerjakan pekerja ilegal.

Setiap orang yang melanggar peraturan tetap

akan mendapat hukuman yang berlaku, sehubungan
dengan dia bersalah karena melakukan pelang-
garan. Selain itu, status pengunjung/ turis tidak
diperbolehkan bekerja di Hong Kong, baik dibayar
maupun tidak, tanpa izin Direktur Imigrasi.

“Pelanggar bertanggung jawab untuk penun-
tutan dan setelah terbukti bersalah menghadapi
denda maksimum $50.000 dan hingga dua tahun
penjara. Aiders dan abettors juga bertanggung
jawab untuk penuntutan dan hukuman, ”kata juru
bicara Imigrasi.

Juru bicara tersebut memperingatkan
bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal
38AA dari Undang-undang Keimigrasian
bahwa imigran ilegal atau orang-orang
yang menjadi subjek perintah pemindahan
atau perintah deportasi dilarang mengambil
pekerjaan apa pun, baik yang dibayar
maupun tidak, atau mendirikan atau
bergabung dalam bisnis apa pun di Hong
Kong. Pelanggar akan mendapat denda
maksimum HK$50.000 dan penjara hingga
tiga tahun.

Berdasarkan undang-undang yang
berlaku, menggunakan atau memiliki kartu
identitas Hong Kong palsu atau kartu

identitas Hong Kong yang terkait dengan orang lain
merupakan pelanggaran. Pelanggar bisa men-
dapatkan denda maksimum denda HK$100.000 dan
penjara hingga 10 tahun. Juru bicara imigrasi  mene-
gaskan  bahwa mempekerjakan orang-orang yang
tidak dapat dipekerjakan adalah pelanggarn serius.
Jika seseorang melanggar aturan ini bisa dikenakan
hukuman penjara selama tiga tahun dan denda
HK$350.000.

Menurut putusan pengadilan, pengusaha harus
mengambil semua langkah praktis untuk

Imigrasi Tangkap 17 Pekerja Ilegal

HONG KONG, BI – Pemerintah Hong Kong
sangat serius dalam menjaga persatuan dan
kesatuan bangsanya agar tak terbelah, meng-
awasi tindakan generasi mudah adalah yang
sangat dibutuhkan agar tak tersesat dalam
arus adu domba.

Sebuah sekolah menengah Hong Kong
telah menghukum dua siswa setelah mereka
membawakan lagu pop Canto dengan lirik
yang dianggap sensitif, menurut sesama
siswa, sementara salah satu dari pasangan
yang dihukum itu juga meneriakkan slogan
protes di akhir kompetisi kampus.

Sekolah Menengah ELCHK Yuen Long
Lutheran menolak berkomentar, sementara
Biro Pendidikan telah menghubungi sekolah
dan mengingatkan semua siswa untuk me-
matuhi undang-undang keamanan nasional
yang diberlakukan Beijing. Berita tentang
hukuman tersebut, yang membuat kedua
muridnya dihukum, memicu gelombang duku-
ngan online untuk pasangan itu, sementara
serikat guru mendesak sekolah untuk tidak
bereaksi berlebihan terhadap perilaku siswa.

Generasi muda adalah aset bangsa, jika
asetnya bagus makan itu akan berguna bagi
nusa dan bangsa. [bi/scmp]

Dua Siswa Dihukum
Karena Menyanyikan

Lagu Dear Jane ..

menentukan apakah seseorang dapat dipekerjakan
secara sah sebelum bekerja.

Di bawah mekanisme yang ada, Imigrasi selalu
melakukan penyaringan orang-orang yang rentan,
termasuk pekerja ilegal, imigran ilegal, pekerja
seks dan pembantu rumah tangga asing, yang
ditangkap selama operasi apa pun untuk
memastikan apakah mereka diperdagangkan atau
tidak. Jika diantaranya da korban perdagangan or-
ang yang teridentifikasi maka fihak imigrasi akan
memberikan  berbagai bentuk dukungan dan
bantuan, termasuk intervensi darurat, layanan
medis, konseling, penampungan, akomodasi
sementara dan layanan pendukung lainnya. [bi/
dimsum]
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HONG KONG, BI – Pelanggaran undang –
undang darurat pandemi masih terus ada yang
melanggar, kali ini Polisi menemukan kerumunan
sebuah pesta di Kwun Tong.

Petugas Tugas Distrik Polisi Kwun Tong
melancarkan operasi anti-kejahatan pada pukul
6 sore (7/7). Mereka menggerebek 8 ruang pesta
di daerah itu dan menemukan satu unit bangunan
industri di Jalan Hoi Yuen 55 yang dicurigai
beroperasi secara ilegal.

Ke-14 pelanggan (18 sampai 24 tahun) yang
hadir di ruang pesta saat itu diduga melanggar

Ordonansi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (Larangan Group Gathering) (Cap
599G).

Polisi kemudian mengeluarkan denda tetap
kepada 8 pria dan 6 wanita. Karena mereka semua
gagal menunjukkan catatan “LeaveHomeSafe” dan
gagal menerima vaksin COVID-19, petugas polisi
mengeluarkan peringatan lisan kepada mereka.

Seorang Laki-laki [29 tahun]  yang ber-
tanggung jawab terduga pelanggar Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit  saat ini ditahan untuk
penyelidikan lebih kanjut. [bi/dimsum]

Polisi Tangkap Pelanggar Kerumunan di Kwun Tong

HONG KONG, BI - Pada kamin [8/7] ada sekitar
20 pemimpin dan perwakilan etnis minoritas (EM)
lokal, baik organisasi non-pemerintah yang
melayani komunitas EM [Etnis Minoritas] atau
profesional kesehatan berkumpul dalam sebuah
Round Table Discussion yang dipimpin langsung
oleh Sekretaris Makanan dan Kesehatan, Profesor
Sophia Chan.

Profesor Sophia Chan mengundang para
pemimpin dan perwakilan EM tersebut
dimaksutkan untuk memberikan pandangan dan
wawasan mereka tentang usaha pemerintah dalam
mensukseskan program vaksinasi COVID-19
dengan cara bekerjasama dalam mempromosikan
program dan kegiatan tersebut.

Bersinergi merupakan cara paling bijak agar
program pemerintah bisa berjalan tanpa
kontroversi dan menyinggung perasaan hingga
menimbulkan isu diskriminasi.

“Hong Kong beruntung telah mengamankan
pasokan vaksin COVID-19 yang cukup. Ada juga
pilihan vaksin yang ditawarkan – CoronaVac yang
dikembangkan oleh Sinovac dan Comirnaty yang
dikembangkan oleh BioNTech/Fosun Pharma.
Puluhan juta suntikan telah diberikan juga ke
seluruh dunia, dan kedua vaksin tersebut terbukti
aman, berkhasiat dan berkualitas baik.” kata
Profesor Sophia Chan

Zubin Foundation, yang berkomitmen untuk
meningkatkan kehidupan anggota komunitas EM
di Hong Kong, membagikan pengalamannya kepada
para peserta dalam membantu komunitas EM di
Hong Kong mengatasi hambatan bahasa untuk
menerima informasi yang benar dan terkini tentang
vaksinasi COVID-19.

Pendiri dan Chief Executive Officer The Zubin
Foundation, Ms Shalini Mahtani, mengatakan,
“Dalam kemitraan dengan Pusat Perlindungan
Kesehatan dan organisasi lain, The Zubin Foun-
dation menyelenggarakan tiga webinar di Punjabi,
Nepal, dan Urdu, masing-masing, pada bulan April
dan Mei 2021. Selama webinar, para profesional
kesehatan membahas kekhawatiran peserta dan
mengklarifikasi mitos mereka
mengenai vaksinasi COVID-19.”

United Christian Nethersole Com-
munity Health Service (UCNCHS)
telah melakukan proyek untuk
memperkuat pengetahuan EM tentang
tindakan pencegahan COVID-19,
pengujian dan vaksinasi, dan lebih
lanjut mempromosikan pendaftaran
EM dalam Program Vaksinasi
COVID-19.

Manajer Layanan UCNCHS,

Sharmila Gurung, mengatakan, “Sejak dimulainya
proyek pada Maret 2021, kunjungan rumah ke
rumah tangga EM telah dilakukan dan pemesanan
vaksinasi telah dilakukan. Kami berharap lebih
banyak anggota komunitas EM akan
memanfaatkannya. layanan hotline kami dan
melakukan pemesanan vaksinasi melalui layanan
kami.”

Anggota Dewan Masyarakat Anak Hong Kong,

Dr Gilbert Chua, berbagi dengan para peserta
temuan penelitian tentang faktor-faktor penentu
kesediaan vaksinasi COVID-19 di antara
komunitas EM.

“Penguatan pendidikan tentang pengetahuan
terkait COVID-19, dan pembicaraan kesehatan dan
pendidikan yang membahas kesalahpahaman dan
kekhawatiran terkait vaksin COVID-19 yang
ditawarkan DH berguna untuk membantu

meningkatkan kesadaran vaksinasi.”
DH sangat mementingkan

penyebaran informasi penting kepada
komunitas EM. Materi pendidikan
kesehatan terus diterjemahkan ke
dalam sembilan bahasa EM (Hindi,
Bahasa Indonesia, Tagalog, Nepal,
Urdu, Thai, Bengali, Sinhala dan Viet-
nam) dan tersedia secara online. Materi
yang dipilih juga diterjemahkan ke
dalam bahasa Prancis, Spanyol,
Punjabi, dan Tamil.[*]

HONG KONG, BI - Keputusan Singapura
yang Covid-19 sudah tidak ada atau adanya
hanya flu biasa telah menimbulkan kontro-
versi di banyak negara termasuk Hogn Kong.

Beberapa anggota parlemen pada hari
Jumat [9/7] mendesak pemerintah untuk
menghentikan rencana gelembung perjalanan
dengan Singapura karena negara kota itu
ingin mengubah strateginya melawan pan-
demi Covid-19.

Singapura baru-baru ini mengumumkan
bahwa mereka berencana untuk melong-
garkan pelacakan kontak dan karantina dan
fokus pada peningkatan vaksinasi.

Pada pertemuan dewan legislatif, anggota
parlemen mengatakan Hong Kong harus
mempertahankan tujuannya untuk memper-
tahankan nol infeksi Covid lokal, sehingga
perjalanan antara SAR dan daratan dapat
dilanjutkan sesegera mungkin.

Anggota parlemen meja bundar Michael
Tien mengatakan SAR seharusnya tidak
menawarkan perjalanan bebas karantina
kepada orang-orang dari tempat-tempat yang
tidak memiliki target “Covid zero” yang sama.

“Daratan tidak akan mentolerir celah di
bandara kami. Jika Singapura benar-benar
mengubah target antipandemi, pemerintah
dapat berhenti berbicara dengan negara itu
terkait traveling dan perjalanan, ”katanya.

Alice Mak dari Federasi Serikat Buruh
mencatat bahwa gelembung perjalanan akan
bermanfaat bagi industri pariwisata, tetapi dia
mengatakan “biayanya akan terlalu tinggi” jika
membahayakan situasi pandemi Hong Kong.

“Untuk tempat-tempat yang tidak
bertujuan untuk mencapai nol infeksi tetapi
berharap untuk hidup dengan virus, kita tidak
boleh memiliki gelembung perjalanan dengan
mereka,” katanya.[rtk/bi]

Vaksin: Departemen
Kesehatan Berdiskusi
Dengan 20 Organisasi

Hong Kong Akan
Larang Perjalanan

Ke Singapura
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serta dapat membungkam kebebasan berbicara,”
kata koalisi.

Koalisi tersebut juga menyarankan agar Hong

Facebook dkk Ancam
Hengkang dari Hong Kong

Kong mempersempit ruang lingkup
pelanggaran.

Komisaris Privasi Hong Kong
untuk Data Pribadi mengakui
keberadaan surat yang ditulis oleh
koalisi perusahaan teknologi
tersebut, dan mengatakan bahwa
langkah-langkah baru diperlukan
setelah doxing mendorong batas
‘moralitas dan hukum’.

Ia bersikeras bahwa perubahan
undang-undang tidak akan
berpengaruh pada kebebasan

berbicara, dan juga tak akan menghalangi
investasi dari perusahaan luar negeri ke
wilayah Hong Kong.[bi/lip.6]

Google Dukung Simpan Kartu
Vaksinasi di Ponsel

Covid-19 maupun kartu vaksinasi digital di
perangkat Android secara lebih mudah.

Akses API tersebut telah dibagikan Google

JAKARTA, BI – Sebagian
orang banyak yang risau terkait
bagaimana menyimpan kartu
vaksinasi agar tidak terselip
atau bahkan hilang.

Kerisauan itu bukan tanpa
alasan, sebab untuk saat ini
kartu vaksin merupakan pra-
sarat seseorang untuk me-
ngurus surat menyurat dan juga
izin sebuah perjalanan baik
nasional ataupun internasional.

Rupanya Google mema-
hami hal itu, di negara Amerika
perusahaan pencari informasi
telah merilis dukungan baru
berupa tempat  menyimpan
kartu vaksinasi di platform An-
droid secara digital.

Dengan pembaruan ini, pengguna bisa
menyimpan dan menampilkan kartu hasil tes

ke organisasi kesehatan, lembaga
pemerintah, dan juga organisasi
lain yang diizinkan otoritas
kesehatan.

Dengan akses tersebut, para
pengembang masing-masing
otoritas kesehatan bisa lebih
mudah membuat kartu tes Covid-
19 maupun kartu vaksinasi digital
yang bisa disimpan dan dibuka
lebih mudah oleh masyarakat
lewat perangkat mereka.

Seperti diketahui umum
Google Pay merupakan aplikasi
pembayaran yang biasa digu-
nakan untuk melakukan pem-
bayaran produk Google seperti
layanan Photos atau Google Play.

Setelah Amerika dalam waktu deakt Google
berjanji akan merilis dukungan tersebut  ke lebih
banyak negara, termasuk Indonesia. [bi/*]

JAKARTA, BI - Dalam waktu
dekat Badan Antariksa Amerika
Serikat NASA akan menguji misi
Artemis 1 NASA melalui tiga boneka
yang terdiri dari satu manekin pria
dan dua manekin wanita ke Bulan.

Variasi manekin ini dibuat
dengan bahan yang mensimula-
sikan manusia, seperti kulit, tulang,
dan organ. Mengutip USA Today, dari
misi ke Bulan itu, para ilmuwan akan
memperoleh data penting dan
inklusif tentang radiasi untuk astro-
naut Artemis di masa depan. NASA
kemudian memberi nama pada
manekin, yaitu Komandan Moonikin
Campos.

Nama itu dipilih melalui jajak
pendapat publik yang mendapat 300
ribu suara. Nama terakhir Campos
diambil untuk menghormati Arturo
Campos yang membantu menga-
rahkan para astronaut Apollo 13
dengan selamat untuk kembali ke
Bumi setelah tangki oksigen
mereka bermasalah di pesawat
ruang angkasa.

Komandan Moonikin Campos
akan mengenakan setelan lengkap
Sistem Kelangsungan Hidup Kru
Orion, seperti yang akan dikenakan
astronaut dalam fase misi Artemis
mendatang.

Campos juga memakai beberapa
sensor untuk mendeteksi jumlah
radiasi yang bisa ditemui astronaut
di atas pesawat ruang angkasa
Orion. Sementara itu manekin
wanita bernama Helga dan Zohar
diberi nama pada tahun 2020 lalu
oleh Pusat Dirgantara Jerman dan
Badan Antariksa Israel. Keduanya
memil iki  sensor radiasi yang

NASA Kirim Misi
Manekin ke Bulan,

Uji Radiasi

Jakarta, BI - Nama Naufal Fikri
semakin dikenal sebagai Youtuber
penyandang autisme pertama yang
memiliki podcast sejak menjadi tamu
di kanal Deddy Corbuzier pada 30
Juni 2021. Pemuda berusia 21 tahun
ini adalah anak bungsu dari ahli
hukum tata negara, Refly Harun.

Naufal memiliki kanal Youtube
yang bernama Aku Naufal. Ia adalah
anak berkebutuhan khusus pertama
yang membuat podcast. Di kanal
pribadinya itu, mahasiswa di Binus
Universitya, Jakarta itu membuat
program podcast yang diberi nama
Lemper, kepanjangan dari lima empat pertanyaan.
Program ini mendapatkan rekor MURI pada 24
April 2021.

“Naufal ini berhasil menciptakan satu rekor
yang orang lain belum pernah lakukan. Jadi MURI
sangat kagum atas apa yang telah anda lakukan,”

ujarm Jaya Suprana, pendiri Museum Rekor In-
donesia dalam acara rekor MURI yang diunggah
oleh akun youtube Aku Naufal.

Apresiasi juga diberikan kepada Refly Harun
dan istri sebagai orang tua Naufal, karena dinilai
berhasil dalam mendidik anak berkebutuhan

khusus.
“Naufal sangat beruntung karena punya or-

ang tua yang demikian memperhatikan
perkembangan Naufal ini. Dan sebaliknya, kedua
orang tua juga beruntung punya seorang anak
yang punya kemampuan khusus yang demikian
semangat,” ujar Jaya Suprana.

Dengan rekor yang diberikan, tim MURI Indo-
nesia berharap agar Naufal semakin semangat
dalam membuat konten dan menginspirasi banyak
orang.

“Sukses ya buat Naufal. Podcastnya harus
terus ya, supaya menginspirasi anak-anak muda
yang lain,” ucap Aylawati Sarwon selaku Wakil
Ketua Umum dan Direktur MURI.

Di kanal Youtubenya saat menghadirkan anak
kandungnya pada 25 Maret 2021, Refly Harun
mengatakan Youtube Naufal hadir lebih dulu
daripada kanal miliknya. “Naufal ingin berjuang
agar pemerintah memberikan perhatian kepada
anak-anak berkebutuhan khusus,” ucapnya.

Refly menitipkan pesan kepada orang tua
yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar
tak pesimistis. “Dalam Islam, anak berkebutuhan
khusus seperti Naufal, tak akan dihisab, langsung
dijamin surga karena mereka anak yang memiliki
hati tidak membenci. Meski usia 21 tahun,
perilakunya seperti usia lima tahun,” katanya.[*]

Naufal, Youtuber Berkebutuhan
Khusus Pemecah Rekor MURI

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  09

JAKARTA, BI -  Sejumlah perusahaan tek-
nologi yang tergabung dalam Asia Internet Coa-
lition, termasuk Facebook, Google, dan Twit-
ter, mengancam akan meninggalkan Hong
Kong.

Mengutip Wall Street Journal via Engadget
[6/7], hal itu lakukan jika pemerintah Hong Kong
melanjutkan amandemen undang-undang
perlindungan data yang bisa membuat

perusahaan bertanggung jawab atas kampanye
doxing.

Raksasa teknologi khawatir bahwa staf
dapat menghadapi investigasi kriminal atau
bahkan tuntutan jika pengguna membagikan
informasi pribadi secara online, meskipun
mereka tidak bermaksud jahat.

“[Tindakan itu] akan jadi tanggapan yang
sama sekali tidak proporsional dan tidak perlu
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COVID Mereda, Taiwan Ingin
Longgarkan Pembatasan

TAIPEI, BI - Pemerintah Taiwan
pada Senin (5/7) mengatakan bahwa,
dengan meredanya kasus COVID-19,
ada ruang untuk melonggarkan
pembatasan dan kementerian serta
para pejabat harus membuat persiapan
untuk melakukannya.

Keinginan Taiwan untuk
melonggarkan pembatasan sosial
muncul pada saat pulau itu mulai
bangkit keluar dari pandemi terburuk
yang dialaminya.

Taiwan pada Mei memberlakukan
pembatasan berbagai pertemuan,
termasuk menutup tempat hiburan dan
membatasi kegiatan restoran —hanya
untuk memberi layanan makanan untuk
dibawa pergi, di tengah lonjakan kasus
COVID-19 di dalam negeri setelah
berbulan-bulan tidak ada atau sedikit
penularan di masyarakat.

Namun dengan kondisi wabah
COVID-19 yang mulai stabil, para
pejabat Taiwan menyarankan agar

aturan pembatasan itu dilonggarkan.
Para pejabat, dalam sebuah

pernyataan yang mengutip komentar
dari pemimpin Su Tseng-chang,
mengatakan bahwa dengan infeksi
sporadis di masyarakat, kondisi yang
ideal belum terpenuhi untuk
sepenuhnya mencabut pembatasan
tingkat tiga.

“Tetapi, karena situasi epidemi di
sebagian besar kabupaten dan kota
telah melambat, ada ruang untuk
penyesuaian yang wajar dalam
langkah-langkah pengendalian untuk
semua lapisan masyarakat dan sektor,”
menurut pernyataan itu, yang mengutip
Su.

“Departemen-departemen terkait
diminta untuk merencanakan dan
mempersiapkan terlebih dahulu,” kata
Su. Ia juga mengatakan bahwa setiap
penyesuaian akan diterapkan di
seluruh pulau itu.

Ibu kota Taiwan, Taipei, telah

memulai pembukaan kembali terbatas
pasar malamnya yang terkenal, yang
biasanya menjadi daya tarik utama bagi
wisatawan. Kepala departemen
kesehatan Taiwan Chen Shih-chung,
saat berbicara dalam sebuah konferensi
pers harian pada Senin, mengumumkan
28 kasus domestik baru COVID-19,
yakni turun dari 37 kasus yang
dilaporkan pada Minggu (4/7).

Taiwan tidak pernah melakukan
penguncian penuh, dan industri
semikonduktor utama secara umum
tidak terpengaruh, meskipun
perbatasannya tetap ditutup secara
efektif untuk semua orang, kecuali
warga negara dan penduduk, yang
semuanya harus menjalani karantina
yang ketat.

Sementara angka wabah infeksi
domestik di Taiwan relatif kecil
dibandingkan dengan di banyak tempat
lain, pemerintah pulau itu telah
bertindak sangat hati-hati. Pemerintah
mengisolasi orang-orang yang diduga
terpapar virus corona dan meningkat-
kan program pengujian COVID —yang
awalnya lambat diluncurkan.

Hampir semua kasus domestik
COVID-19 di Taiwan adalah varian Al-
pha, yang sebelumnya dominan secara
global. Sementara, wabah kecil varian
Delta yang sangat menular di daerah
Taiwan selatan dapat dikendalikan.
(Reuters/ant)

Tentara di Taipei, Taiwan, Minggu (16/5/2021), menyemprotkan disinfektan
di Distrik Wanhua, daerah yang memiliki salah satu kasus COVID-19
terbanyak.(ANTARA FOTO/REUTERS)

atau pun pemilihan
kata sandi menjadi
efektif pastikan anda
tidak membagikan kata
sandi kepada orang lain
yang tidak berkepen-
tingan.

“Pemberian akses
ke pihak yang tidak
berhak itu sering kali
terjadi. Misalnya dari
bos ke sekretaris
memberikan akses
password ke akun pribadi, itu yang
kerap kali menyebabkan data
perusahaan bisa bocor. Modus lainnya
yang sering terjadi, orang tua memberi
tahu password akun bank kepada anak,
tiba- tiba uang di banknya habis padahal
setelah ditelusuri dikuras oleh anak
sendiri. Ini yang harus dihindari,” kata
Eko.

Rektor dari Universitas Pradita
itu pun berpesan agar di era
kecanggihan teknologi saat ini, ada
baiknya masyarakat tidak dengan

menurut undang-undang. Pekerja
migran berhak mendapatkan gaji
penuh sesuai dengan nilai yang
ditentukan dalam kontrak kerja
(sesuai Upah Minimum). Pemba-
yaran gaji harus tepat waktu dan
tidak boleh lebih dari 7 hari dari tang-
gal penggajian yang disepakati.

Pekerja migran berhak
memperoleh makan gratis atau
tunjangan makanan sebagai
pengganti. Selain itu, pekerja migran
harus bekerja di tempat yang sesuai
tercantum dalam kontrak kerja dan
bekerja sesuai masa kontrak kerja.
Majikan pekerja migran harus
memberi akomodasi gratis dengan
privasi yang wajar.

Selain itu, majikan wajib
menyediakan tiket pesawat menuju
Hong Kong dan tiket kembali ke In-
donesia saat kontrak berakhir.
Selama masa kerja di Hong Kong,
berhak mendapat perawatan medis
selama terikat kontrak kerja.

Beberapa informasi mengenai
ketenagakerjaan dapat dilihat di
Youtube KJRI Hong Kong (video
singkat) ataupun di situs Labour De-
partment (dalam bahasa Indonesia)
https://www.fdh.labour.gov.hk/
indonesia/home.html. [*]

berhak menolak permintaan
majikan atau agen untuk memberi
informasi yang tidak sesuai dengan
tujuan kontrak kerja (contoh: gaji Anda,
alamat kerja Anda).

Apabila PMI mengalami
permasalahan/tindak kekerasan, agar
segera melapor ke Kepolisian Hong
Kong melalui nomor telepon darurat
999 dan KJRI Hong Kong melalui
nomor telepon 6773 0466 dan 6894
2799 untuk dapat segera
ditindaklanjuti. Selain itu simpan pula
nomor telpon Labour Department untuk
mengadukan permasalahan dengan
majikan terkait gaji yang tidak dibayar
dan terlambat, tidak diberikan hari libur,
atau bahwa anda mencurigai hak anda
dilanggar ke 2157 9537 (ekstensi 1823)
atau 2717-1771.

Komitmen Pelayanan Perwakilan
RI di Luar Negeri

KJRI Hong Kong selalu
berkomitmen untuk melayani dan
melindungi seluruh warga negara In-
donesia di Hong Kong dan merespon
setiap pengaduan dari warga Indone-
sia di Hong Kong. Untuk itu, KJRI Hong
Kong senantiasa menghimbau kepada
para pekerja migran Indonesia agar
tidak ragu untuk menghubungi KJRI
bila ada permasalahan. Selain itu,
sinergi antara organisasi dan
komunitas Indonesia dengan KJRI
Hong Kong yang sudah terbina dengan
baik, perlu terus untuk ditingkatkan
demi visi yang sama yakni melindungi
seluruh WNI di luar negeri.

Suatu perwakilan negara asing
termasuk perwakilan Indonesia wajib
menghormati hukum negara setempat.
Dalam hal ini, guna efektivitas

pelaksanaan tugas KJRI Hong Kong,
koordinasi dan kerjasama dengan
Otoritas setempat (antara lain
Kepolisan Hongkong, Labour Depart-
ment, Kantor Imigrasi Hongkong) dan
agen tenaga kerja menjadi penting
dalam menjembatani hubungan antara
majikan dan pekerjanya. Dalam kaitan
peran agen, KJRI Hong Kong secara
tegas dapat memberikan sanksi
kepada agen yang terbukti tidak mau
menjalankan perannya dalam upaya
pelindungan pekerja migran di Hong
Kong. Selain itu, dalam beberapa
kasus, tidak jarang pula, si pemberi
kerja / majikan terkena blacklist
karena terbukti menganiaya dan tidak
memperlakukan pekerja migrannya
sebagaimana mestinya.

Hak-Hak Pekerja Migran
Perlindungan diri sendiri dimulai

dari pemahaman yang baik akan hak
dan kewajibannya sebagai pekerja
migran. Beberapa hak-hak sebagai
pekerja migran, antara lain adalah
anda diberi hak untuk libur
setidaknya 1 hari libur dalam setiap
periode 7 hari kerja, hari libur menurut
undang-undang dan cuti tahunan.
Majikan tidak
b o l e h
m e m a k s a
anda bekerja
selama hari
istirahat anda
atau membuat
segala bentuk
pembayaran
kepada anda
s e b a g a i
p e n g g a n t i
hari libur

mudah meminjamkan alat komunikasi
elektroniknya seperti ponsel, laptop,
hingga komputer untuk mencegah
kebocoran data dengan lebih baik.

“Kita itu seringnya kalau ada
kebocoran data pribadi nyalahin pihak
ketiga, tapi sebenarnya kita harus
berkaca pada diri sendiri jangan-
jangan saya yang menyebabkan itu
terjadi. Jadi itu yang harus dipahami,
kita harus bisa memproteksi diri sendiri
agar tidak terjadi hal seperti itu,” tutup
Eko. (ant)

>> PERKUAT PERLINDUNGAN WNI DI LUAR...DARI  HLM 01

>> PAKAR: LINDUNGI DATA DENGAN...DARI  HLM 22

Adib menjelaskan, sejak Januari
hingga Juli 2021, penambahan
kematian dokter tertinggi terjadi pada
Juni. Pada bulan tersebut, kasus
kematian dokter meningkat
sebanyak 48 orang.

Padahal pada bulan sebe-
lumnya, kasus kematian dokter
hanya bertambah 7 orang. “Pada
bulan Juni langsung naik 48
kematian dokter. Jadi hampir 7 kali
lipat,” ungkap Adib.

Dia menambahkan, laporan

yang diterima IDI, tenaga kesehatan
yang paling banyak terpapar Covid-
19 berada di Pulau Jawa. Mulai dari
Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yog-
yakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta
dan Banten.

“Ini kondisi menurut saya luar
biasa karena kebutuhan untuk
saling mendukung, saling
berkoordinasi dan berkonsolidasi
menjadi sangat penting saat ini.
Kami selalu ingatkan kepada
anggota kami di IDI, tolong sam-
paikan kalau ada yang sakit, jangan
sembunyikan,” jelas dia.[*]

>> IDI: 458...DARI  HLM 01
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JAKARTA, BI - PT Peru-
sahaan Listrik Negara (Persero)
menjamin keandalan pasokan
listrik untuk industri oksigen yang
tersebar di 28 lokasi di Jawa
hingga Bali.

“Kami berupaya memastikan
keandalan listrik pada industri pro-
dusen oksigen agar proses
produksi tetap lancar,” kata
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini
dalam keterangannya di Jakarta,
Minggu (4/7).

Pihaknya juga menjamin
keandalan listrik 577 rumah
sakit rujukan COVID-19 selama
penerapan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat pada 3-20 Juli
2021.

Dia menjelaskan daya listrik
di Jawa, Madura, dan Bali dalam
kondisi aman karena memiliki data
mampu mencapai 37.400 megawatt dengan
beban puncak sekitar 27.335 megawatt dan
cadangan daya sekitar 10.065 megawatt.

PLN juga melakukan beberapa langkah
antisipatif untuk memastikan keandalan

PLN Jamin Suplay  Listrik ke Pabrik Oksigen
terjadinya gangguan.

“Kami akan mengerahkan
seluruh kekuatan guna memastikan
keandalan dan meminimalisasi
potensi terjadinya gangguan listrik,
walau hanya kedip sekalipun. Kami
komitmen dukung penanganan
COVID-19,” kata Zulkifli.

PLN juga telah menyediakan
piket personel khusus untuk
menjaga keandalan listrik di lokasi
industri oksigen.

PLN menyiagakan sebanyak
23.934 personel khusus di Jawa
hingga Bali yang tersebar di 420
posko.

Perseroan pelat merah itu juga
menyiagakan 1.786 kendaraan
bermotor dan 789 peralatan pendu-
kung seperti genset, uninterruptible
power supply, dan unit gardu
bergerak.

“PLN memastikan kecukupan
daya listrik selama PPKM Darurat. Kami
menyadari betul kehadiran listrik sangat
penting agar masyarakat tetap produktif saat
beraktivitas di rumah dan penanganan COVID-
19 tidak terganggu,” kata Zulkifli. (ant)

BREBES, BI - Para buruh di Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah, merasa kesulitan
mendapatkan vaksin corona dari pemerintah.
Sementara vaksin gotong royong khusus bagi
para pekerja jumlahnya sangat sedikit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Kabupaten Brebes, Edy Suryono
mengungkap, kalangan buruh selama ini merasa
dibedakan dalam mendapatkan vaksin.
Beberapa kali mengerahkan buruh untuk
mengikuti vaksin massal selalu tidak dilayani.
Kalaupun dilayani, hanya sebagian kecil yang
mendapatkan vaksin.

“Jadi menurut saya dan teman teman Apindo
lain, untuk pelaksanaan vaksin harusnya tidak
perlu ada pembedaan, apa itu buruh atau
masyarakat sipil lainya. Karena yang resiko
terpapar COVID-19 ini kan tidak memandang
buruh atau lainnya, Semuanya beresiko kena.
Ada beberapa yang kami dengar kami tangkap,
dan kami cross cek, pelaksanaan vaksin oleh
pemkab itu bukan untuk buruh,” ungkap Edy
kepada wartawan Selasa (6/7/2021).

Meski demikian, Edy akan terus
mengupayakan vaksin bagi para pekerja. Salah
satunya adalah vaksin gotong royong. Hanya
saja, persediaan vaksin ini sangat terbatas dan
tidak mencukupi untuk memvaksin seluruh
buruh yang ada.

Bicara vaksin untuk buruh, kami selaku
apindo kami akan mengupayakan untuk buruh.
Karena buruh ini juga masyarakat kab brebes

“Kami akan mengupayakan adanya vaksin
untuk pekerja, istilahnya namanya vaksin gotong
royong. Tapi vaksin gotong royong pun
persedianya terbatas, sehingga jauh dari cukup
untuk kebutuhan buruh. Sebagai contoh untuk
perusahaan kami, baru mendapat untuk 138 or-
ang, padahal jumlah karyawan ada 7000 orang
lebih,” bebernya.

Ke depan, Ketua Apindo Brebes berharap,
Pemkab terbuka dalam pembagian vaksin.
Artinya tidak membedakan antara buruh dan
masyarakat lain. Terlebih, penyebaran virus di

Petugas layanan teknis PLN UID Jawa Barat memeriksa jaringan
listrik guna memastikan pasokan listrik untuk optimalisasi penanganan
pandemi COVID-19. (ANTARA)

listrik industri oksigen agar tetap terjaga, di
antaranya pengecekan jaringan, pemasangan
proteksi agar potensi gangguan eksternal dapat
dikurangi, assessment, dan melakukan
rekonfigurasi jaringan sebagai antisipasi

Buruh di Brebes
Kesulitan Dapatkan

Vaksin Corona

JAKARTA, BI - Anggota Komisi VI DPR 
Amin Ak menginginkan harga tabung
oksigen atau isi ulang oksigen jangan
sampai memberatkan warga dengan cara
menaikkan harga secara tidak wajar agar
dapat berempati dengan kondisi
masyarakat di tengah pandemi COVID-19
pada saat ini.

“Naiknya permintaan atau omzet saja
sudah untung besar kok, janganlah
ditambah dengan menaikkan harga secara
tidak wajar,” kata Amin Ak dalam rilis di
Jakarta, Senin (5/7).

Untuk menjamin pasokan gas, Amin
meminta Kementerian Perindustrian untuk
memaksimalkan produksi oksigen medis
sesuai kapasitasnya. Saat ini utilitas rata-
rata industri gas oksigen medis baru
mencapai 75 persen dari kapasitas
terpasang sebesar 866.100 ton/tahun,

sehingga masih ada idle capacity sekitar 216.500
ton/tahun.

Ia mengingatkan bahwa lonjakan kasus
COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir
berdampak pada lonjakan permintaan tabung gas
di tengah masyarakat.

“Keterbatasan daya tampung rumah sakit
menyebabkan tingginya masyarakat terpapar
COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di
rumah, padahal banyak yang mengalami gejala
sesak nafas dan angka saturasi oksigen di dalam
darahnya turun,” papar Amin.

Amin mendapatkan laporan bahwa di sejumlah
daerah ada yang menaikkan harga tabung gas
oksigen hingga sekitar tiga hingga empat kali lipat
dari harga normal, yang merupakan fenomena aji
mumpung yang seharusnya tidak dilakukan.

Amin juga mendesak Satgas Covid-19 dari
pusat hingga daerah untuk mengedukasi
masyarakat agar tidak perlu panik dan membeli
tabung gas jika kondisi diperlukan.

“Pembelian langsung oleh masyarakat umum
secara besar-besaran berdampak pada
terganggunya pasokan untuk rumah sakit,

Anggota DPR: Harga Tabung
Oksigen Jangan Beratkan Warga

Pekerja menyusun tabung gas oksigen di agen isi
ulang, Kalimalang, Jakarta Timur, Kamis (28/1/2021).
Menurut pemilik agen permintaan oksigen untuk
kebutuhan medis rumahan meningkat 50 persen selama
pandemi COVID-19 dengan harga jual Rp20.000 sampai
dengan Rp50.000. (ANTARA)

beroperasi hingga pukul 17.00 dengan
kapasitas 25 persen.

Sedangkan tempat ibadah level empat di-
tutup sementara dan level lainnya menyesuai-
kan dengan peraturan Kementerian Agama.

Demikian pula dengan kegiatan di area
publik, kegiatan seni budaya, sosial, kema-
syarakatan dan rapat, seminar, pertemuan lur-
ing, ditutup sementara. Sedangkan level
lainnya diperbolehkan dengan kapasitas 25
persen.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyam-
paikan terkait pelaksanaan shalat Idul Adha di
level 4 dilaksanakan di tempat masing-masing
dan untuk level lainnya mengikuti Surat
Edaran masing-masing daerah. (ant)

PPKM Mikro di Luar Jawa Diperpanjang 20 Juli
JAKARTA, BI - Pemerintah memu-

tuskan untuk kembali memperpanjang
penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro
untuk wilayah di luar Pulau Jawa-Bali
hingga 20 Juli mendatang dengan 43
kabupaten/kota berada pada asesmen
COVID-19 di level 4.

“Tadi sudah melapor ke Bapak Pre-
siden terkait perpanjangan PPKM mikro
tanggal 6- 20 Juli 2021 untuk di luar Pulau Jawa.
Ini diatur perpanjangan yang selaras dengan
PPKM Darurat di Jawa-Bali,” kata Menteri Koor-

dinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam konferensi
pers daring, di Jakarta, Senin (5/7).

Menko Airlangga menyampaikan
pada perpanjangan PPKM Mikro kali ini,
terdapat 43 kabupaten/kota yang berada
di asesmen level 4, kemudian 187
kabupaten/kota di level 3, dan 146
kabupaten/kota berada pada level 2.

“Dengan asesmen level 4 ini maka
di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi dilakukan
pengetatan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyebutkan kegiatan

perkantoran/tempat kerja di level 4 melakukan
Work From Home (WFH) dengan kapasitas 75
persen dan Work From Office (WFO) 25 persen.
Sedangkan di zona lainnya, WFH 50 persen dan
WFO 50 persen. Kegiatan belajar/mengajar di
level 4 dilakukan secara daring dan level lainnya
mengikuti peraturan Kemendikbudristek.

Kemudian kegiatan makan/minum di tempat
umum di seluruh level asesmen, hanya
diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen
hingga pukul 17.00 dan layanan pesan antar
hingga pukul 20.00. Begitu juga dengan pusat
perbelanjaan/mall yang hanya diizinkan

>> BERSAMBUNG  KE  HLM  26

Airlangga H

>> BERSAMBUNG  KE  HLM  26



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

DDDDDAEAEAEAEAERARARARARAHHHHH EDISI 239 - JULI 2021 21

LUMAJANG, BI - Sejak beberapa pekan
terakhir, taman bunga yang berada di areal
persawahan Desa Kedungrejo, Kecamatan
Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa
Timur, ramai menjadi perbincangan
warganet atau netizen di berbagai media sosial. 

Taman bunga tersebut merupakan maskot
kegiatan “Gerakan Belanja Sayuran dari Lahan
Tani” (Gerbas Tani) 2021 yang akan dilaksanakan
pada 2-4 Juli 2021. “Taman bunga itu sebenarnya
ide dari para petani untuk menyukseskan Gerbas
Tani 2021, sehingga harapan kami dapat menjadi
ikon untuk wisata juga dan meningkatkan
perekonomian masyarakat di sektor pertanian,”
kata Kepala Desa Kedungrejo Hariyanto.

Ternyata, antusias masyarakat cukup tinggi
yang terlihat dari kunjungan mereka ke Taman
Bunga Gerbas Tani tersebut, sehingga pihaknya
optimistis sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) juga ikut berkembang.

Camat Rowokangkung Aziz Facrurrozi
mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi ide
kreatif untuk menarik perhatian masyarakat luas
datang ke kegiatan Gerbas Tani 2021. 

Melakui Gerakan Belanja Sayuran dari Lahan
Tani, masyarakat yang datang diharapkan tidak
hanya berfoto melainkan juga membeli produk
hasil pertanian yang dijual. “Kami berharap
kedatangan masyarakat tidak sekadar berswafoto
di taman bunga itu, namun mereka juga membeli
sayuran petani, sehingga otomatis akan membantu
meningkatkan pendapatan petani,” tuturnya.

Salah satu anggota kelompok tani Desa
Kedungrejo, Haru Afandi, menjelaskan bahwa ide
kegiatan tersebut berawal dari rendahnya harga

Taman Bunga Tengah Sawah di
Lumajang yang Instagramable

Suasana taman bunga tengah sawah di Desa Kedungrejo, Kec. Rowokangkung, Kabupaten
Lumajang yang menjadi maskot Gerbas Tani 2021. (ANTARA/ HO - Diskominfo Lumajang)

sayuran di pasar, sehingga dirinya bersama anggota
kelompok tani yang lain memikirkan cara untuk
meningkatkan harga hasil pertanian. Kemudian,
muncul ide untuk membeli sayur langsung dari area
persawahan. Gerbas Tani awalnya dimulai dari
konsep edukasi siswa-siswi yang diajak memetik
sayuran langsung dari persawahan, kemudian ide
tersebut berkembang hingga memunculkan konsep
wisata edukasi pertanian.

“Kelompok tani yang akan menyiapkan,
konsumen nanti bisa langsung petik beberapa jenis
sayuran dan kami siapkan sayuran yang siap dibawa
pulang, untuk harga di sini masih relatif murah

dibandingkan pasar,” katanya.
Lahan yang disiapkan dalam Gerbas Tani

sekitar 2,5 hektare dengan berbagai macam
tanaman sayur mengelilingi taman bunga
yang dikonsep menjadi sebuah crop
circle sehingga terlihat indah, apalagi untuk
menjadi spot foto yang instagramable.

Nah, bagi Anda yang kebetulan berjalan-jalan
di Kabupaten Lumajang, tidak ada salahnya untuk
membeli sayuran langsung dari petani dengan
harga yang terjangkau sambil menikmati
keindahan taman bunga di areal persawahan yang
keren dan instagramable. (ant)

BATU, BI - Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur,
memastikan seluruh tempat wisata di kota itu
ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20
Juli 2021.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Kota Batu,
Sabtu (3/7), mengatakan bahwa penutupan tempat
wisata di wilayah tersebut bertujuan untuk
meminimalisasi mobilitas masyarakat yang
melakukan kegiatan wisata dalam upaya menekan
penyebaran COVID-19.

“Atas komitmen kita bersama,  mulai hari ini
semua tempat wisata di Kota Batu harus tutup
sampai nanti tanggal 20 Juli 2021,” kata Dewanti.

Menurutnya, selama masa PPKM Darurat
tersebut masyarakat bisa disiplin menerapkan
protokol kesehatan pada saat melakukan aktivitas
penting di luar rumah. Sementara untuk pelaku
usaha, juga bisa mengikuti ketentuan-ketentuan
yang telah disiapkan.

Ia menambahkan jika seluruh masyarakat
khususnya di wilayah Kota Batu, termasuk para
pelaku usaha bisa mengikuti ketentuan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan
penyebaran COVID-19 bisa diredam.

“Nanti hasilnya bisa kita lihat usai PPKM
Darurat, mudah-mudahan semua bisa kembali
kondusif,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Dewanti, memang untuk tempat-
tempat wisata sudah dipastikan tidak ada yang
beroperasi. Namun, untuk tempat-tempat makan
seperti restoran atau kafe, diakuinya masih ada
yang mengizinkan  makan di tempat.

Seluruh Tempat Wisata
di Batu Tutup

Pulang, Arda Naff dan Tantri Kotak Kagumi Kota Madiun
MADIUN, BI - Artis Hatna Danarda atau dikenal dengan nama

Arda Naff dan sang istri Tantri Kotak mengagumi kemajuan Kota
Madiun, Jawa Timur, saat berkunjung ke kota kelahirannya tersebut.

“Setiap pulang kampung saya takjub. Kota Madiun kini sudah
berkembang pesat,” ujar Arda di Kota Madiun, Sabtu (27/6).

Sebagai putra asli Kota Madiun, dia berharap seluruh masyarakat
juga bisa merasakan kebanggaan seperti dirinya.

Menurut Arda, Kota Madiun telah mengalami kemajuan yang luar
biasa. Hal ini tampak dari banyaknya pembangunan di Kota Pecel
tersebut. Selain itu, wisatawan yang tertarik berkunjung ke Kota
Madiun juga semakin banyak.

Tak hanya itu, dirinya juga sering mendapatkan informasi tentang
Kota Madiun melalui warganet di media sosial. Tak sedikit yang
memintanya untuk pulang kampung dan melihat perubahannya.

“Melihat Kota Madiun sekarang ini luar biasa. Kota ini selalu
membangkitkan kenangan saya. Karena saya lahir di kota ini dan
bertemu jodoh juga di sini,” katanya.

Dalam kegiatannya pulang kampung ke Kota Madiun, Arda
didampingi sang istri, Tantri Kotak. Mereka turut mempromosikan
UMKM Kota Madiun saat mengikuti kegiatan “Madiun Night Cycling”

pada Jumat (25/6) sebagai rangkaian dari peringatan ke-103 Hari
Jadi Kota Madiun.

Pada kegiatan itu, Arda dan Tantri berkunjung ke lapak UMKM
kelurahan, di antaranya di lapak UMKM Kelurahan Oro-Oro Ombo,
Madiun Lor, dan Taman.

Keduanya juga mencicipi beragam produk kuliner unggulan,
seperti jamu, susu kedelai, dan pecel. “Semuanya enak-enak,” ucap
Tantri Kotak.

Arda dan Tantri berharap semakin banyak inovasi yang diciptakan
di Kota Madiun. Sehingga, semakin maju serta mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pemkot telah
menyiapkan sejumlah program unggulan guna mendukung
peningkatan sektor pariwisata di Kota Madiun. Di antaranya, sepeda
wisata hingga pembangunan tempat-tempat ikonik yang menjadi daya
tarik tersendiri. Ke depannya, setelah pandemi berakhir, pemkot
juga akan menyelenggarakan beragam kegiatan menarik yang bisa
mendatangkan wisatawan.

“Dengan fasilitas yang sudah disediakan ini, Saya harap wisata
di Kota Madiun bisa semakin optimal,” kata Maidi. (ant)

Arda Naff dan Tantri Kotak ikut mempromosikan jamu
produk lapak UKMK di Kota Madiun, Jawa Timur dalam
kegiatan Madiun Night Cycling pada Jumat (25/6) sebagai
rangkaian dari peringatan ke-103 Hari Jadi Kota Madiun.
(ANTARAHO-/Diskominfo Kota Madiun)

Suasana di salah satu daerah tujuan wisata di
Kota Batu, Jawa Timur, Jatim Park 2, yang ditutup
selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20
Juli 2021, Sabtu (3/7/2021). (ANTARA)

“Kalau yang jelas di Alun-Alun Kota Batu
sudah ditutup, dan kosong. Namun, karena ini
baru hari pertama yang belum berkomitmen itu
adalah restoran yang tidak boleh makan di
tempat,” kata Dewanti.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya,
Pemerintah Kota Batu bersama seluruh jajaran
Forkopimda, akan melakukan sosialisasi dan

penertiban, terhadap restoran-restoran yang tetap
memperbolehkan pengunjung untuk melakukan
aktivitas makan di tempat.

Dewanti menegaskan jika setelah
diperingatkan tempat-tempat usaha tersebut
masih membandel, Pemerintah Kota Batu akan
dengan tegas menutup tempat usaha tersebut.
Saat ini, memang diakuinya penerapan PPKM

Darurat harus dilakukan secara ketat.
“(Jika melanggar) Ditutup, tempat usaha itu

ditutup,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kota Batu juga telah

melakukan sosialisasi ke tempat-tempat ibadah
yang ada di wilayah Kota Batu, agar sementara
ini dalam masa PPKM Darurat bisa menghentikan
aktivitas ibadah secara berkelompok.(ant)
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JAKARTA, BI - Wakil Ketua MPR
RI Lestari Moerdijat mengatakan
kebijakan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) darurat
harus mendapat dukungan penuh
masyarakat.

“Antrean panjang di titik-titik
penyekatan memunculkan dugaan
masih banyak instansi belum
sepenuhnya menjalankan aturan yang
ditetapkan dalam PPKM darurat,” kata
Lestari Moerdijat dalam keterangan di
Jakarta, Senin (5/7).

Menurut Lestari, dalam aturan
PPKM darurat yaitu sektor esensial
diberlakukan 50 persen maksimum
karyawan WFO atau bekerja dari
kantor dengan menerapkan protokol
kesehatan. Sementara itu sektor non-
esensial menerapkan 100 persen WFH
atau bekerja dari rumah selama masa

Waka MPR: PPKM Darurat Perlu
Dukungan Penuh Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi
daring bertema Reformasi Sistem Perpajakan yang digelar Forum
Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/6/2021). ANTARA/HO-MPR RI/am.

PPKM darurat.
Rerie sapaan akrab Lestari

berharap para pemangku kepentingan
segera mengonfirmasi dugaan
ketidakpatuhan tersebut. Dalam setiap
penerapan kebijakan baru, menurut
Rerie langkah memeriksa ulang
apakah kebijakan yang diterapkan
berjalan sesuai yang direncanakan,
memang harus dilakukan.

Menurut dia saat ini yang
diperlukan adalah semangat
kebersamaan dalam menjalankan
kebijakan PPKM darurat tersebut.
Karena, kata Rerie sebagus apa pun
kebijakan bila tidak dijalankan dengan
baik oleh masyarakat akan percuma.

Rerie sangat berharap, dukungan
penuh masyarakat dalam menjalankan
setiap aturan yang telah ditetapkan. Di
sisi lain, lanjutnya para pemangku

kepentingan harus memastikan kesiapan sejumlah
fasilitas kesehatan dan sarana pendukung
lainnya, dalam mengantisipasi lonjakan kasus
positif COVID-19 yang terjadi di masyarakat.

Karena, menurut Rerie kesiapan pemerintah
dan fasilitas kesehatan dalam melayani
kebutuhan masyarakat terkait COVID-19 dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam
proses pengendalian COVID-19 di tanah air.

Sikap saling percaya yang terbentuk antara
para pemangku kepentingan dan masyarakat,
menurut Rerie diharapkan mampu memperkuat
semangat kebersamaan dalam pengendalian
COVID-19 di tanah air. (ant)

JAKARTA, BI - Indonesia turun kelas. Bank
Dunia resmi mengumumkan Indonesia kembali
masuk dalam negara lower middle income alias
negara dengan penghasilan menengah ke bawah.

Pengumuman ini diumumkan per 1 Juli di
website resmi Bank Dunia. Dalam laporan itu,
assessment Bank Dunia terkini menyatakan GNI
per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi
US$ 3.870.

Padahal, tahun lalu berada di level US$ 4.050
dan membuat Indonesia naik kelas menjadi
negara upper middle income country alias negara
berpenghasilan menengah ke atas.

“Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa
sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi
pada tahun 2019 dan semuanya mengalami
penurunan Atlas GNI per kapita terkait COVID-
19, yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah
pada tahun 2020,” papar Bank Dunia dalam
pengumumannya, dilansir detikcom, Rabu (7/7/
2021).

Bank Dunia sendiri tahun ini mengubah
klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap
negara. Klasifikasi berubah karena di setiap
negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan
penduduk mempengaruhi GNI per kapita.

Di 2019, klasifikasi GNI per kapita untuk
negara Low Income di level US$ 1.035, Lower
Middle Income di level US$ 1.035- US$ 4,045,
Upper Middle Income di level US$ 4.046 - US$
12.535, dan High Income di level lebih dari US$
12.535.

Tahun 2020 berubah, untuk Low Income di
level US$ 1.046, Lower Middle Income di level
US$ 1.046-US$ 4,095, Upper Middle Income di
level US$ 4.095 - US$ 12.695, dan High Income
di level lebih dari US$ 12.695.

Klasifikasi kategori ini biasa digunakan secara
internal oleh Bank Dunia, namun juga dirujuk
secara luas oleh lembaga dan organisasi
internasional dalam operational guidelines. Bank
Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah
satu faktor untuk menentukan suatu negara
memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas
dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing
atau harga pinjaman. (detik)

RI Turun Jadi Negara
Berpenghasilan

Menengah Bawah

Tapi untuk masa pandemi ini, dibanding dengan
urusan lain, kesehatan adalah prioritas utama
saya. Sebab, apabila sakit sudah melanda,
pekerjaan lain akan terganggu penggarapannya.
Belum lagi orangtua di rumah, hukumnya wajib
menjaga kesehatan mereka, dengan cara peduli
terhadap kesehatan pribadi.

Saya merasa sangat prihatin ketika melihat ka-
bar pemberitaan media yang menyebutkan orangtua
sangat berpeluang besar terkena Covid-19. Ada
yang mereka sama sekali tidak pernah keluar
rumah, tapi saat anaknya pulang dari luar kota,
mereka tiba-tiba terjangkit virus. Bahkan kabar
terakhir yang saya baca beberapa hari lalu, ada
anak menyengaja tertular virus agar dia bisa men-
jaga orangtuanya di ruang isolasi, karena sesaat
sebelumnya, orangtuanya terkena terlebih dahulu.

Beberapa teman di sekeliling saya juga ada
satu-dua orang yang hampir tidak percaya dengan
Covid-19 ini. Alasannya cukup kuat, tidak bisa
digoyahkan oleh alasan apapun dan dari mana
pun. Ia sangat kuat memegang prinsip keilmiahan.
Padahal ibu dan kakak laki-lakinya sudah tertular,
tetapi sampai tulisan ini saya buat, ia masih
canggung mempercayai keberadaan virus itu.

Alasan paling logis menurutnya adalah karena
selama ini tidak ada uji lab yang mampu
membuktikan virus itu. Saya juga tidak bisa

mengelak dan membantah, lantaran saya tidak
begitu paham ada atau tidak uji lab yang
membuktikan keberadaan Covid-19 tersebut.

Dalam menghadapi pikiran sejenis itu, saya
mempunyai cara sendiri menghadapinya. Cara
ini sangat halus dan cenderung sangat tidak fron-
tal. Soal kepercayaan, saya tidak bisa membantah
alasan dia. Toh saya juga tidak ahli menjelaskan
keberadaan Covid-19. Saya hanya diam
mendengarkan, lebih-lebih saya tanggapi dengan
sikap santai dan kalem.

Cara pandang saya cukup realistis kalau
melihat sesuatu. Dipercaya atau tidak, saya selalu
melihat Covid-19 dari perspektif korban yang
terpapar. Bagaimana mereka berjuang
mempertahankan napasnya agar tetap ada.
Bagaimana mereka berjuang di dalam komplikasi
penyakit yang bermacam-macam.
Mereka pasti sakit menanggung
penderitaan itu. Mereka harus menjaga
dirinya sendiri di ruang isolasi tanpa
ditemani keluarga.

Sekali lagi, dipercaya atau tidak,
rumah sakit di mana-mana penuh.
Banyak rumah sakit yang sudah tidak
bisa lagi menampung pasien dengan
gejala Covid-19. Beberapa rumah sakit
dekat rumah saya juga sudah memberi
edaran kalau tidak bisa menerima
pasien lagi. Ada yang terlantar di luar

ruangan UGD. Ada juga mereka ditangani di luar
ruangan rumah sakit dengan beralas hanya kasur
kecil dan tabung oksigen satu-satu. Miris rasanya.

Belum lagi pasien-pasien lain di luar kasus
Covid-19. Mereka juga butuh penanganan darurat.
Seperti ibu hamil, korban kecelakaan, serangan
jantung, dan jenis kasus lain. Saya tidak bisa
membayangkan bagaimana tragisnya mereka
harus menunggu lama hanya sekadar antre kamar.
Iya kalau hanya menunggu kamar, bagaimana
kalau antre menunggu penanganan dokter?
Pertaruhannya bukan lagi sakit, tapi antara hidup
dan mati. Setidaknya kita bisa turut prihatin atas
kondisi semacam itu. Acuh tak acuh kadang
sedikit perlu, tetapi untuk urusan kesehatan, kita
harus sedikit belajar menghilangkan ego itu demi
kesehatan bersama.(Sumber: Detik Com)

JAKARTA, BI - Pakar Teknologi dan
Informatika Richardus Eko Indrajit menjelaskan,
cara termudah untuk menghindari kebocoran data
adalah dengan melindungi akun pada aplikasi
dengan kata sandi yang kuat. 

“Cara paling mudah membuat password yang
ideal untuk akun digital tinggal cari rangkaian
simbol yang mudah diingat, namun sulit ditebak
oleh orang lain. Ini prinsip dasarnya untuk
pembuatan password yang ideal,” kata Eko dalam
webinar “Kebocoran Data, Siapkan Proteksi!”,
Rabu (16/6) malam.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua
pertama Lembaga Indonesia Security Incident
Response Team On Internet (ID-SIRTII) itu
menyebutkan semakin banyak simbol unik dan
panjang karakter untuk kata sandi maka semakin
ampuh menjaga akun digital anda tidak dapat
diretas atau mengalami kebocoran data.

Eko bilang, jika didapatkan keterbatasan
karakter untuk kata sandi maka yang harus
dilakukan adalah sering- sering mengganti kata
sandi.

“Semakin panjang itu semakin baik, semakin

sering diganti semakin baik. Tapi kalau yang
dibatasi gitu seperti pin ATM, jangan sampai balik
lagi ke pin sebelumnya. Harus berbeda,” kata Eko.

Langkah mengganti pin atau kata sandi yang
berbeda dan tidak lagi menggunakan yang sudah
pernah digunakan bertujuan agar oknum- oknum
yang tidak bertanggung jawab tidak dapat menebak
atau pun meretas dengan mudah akun anda.

Di samping itu, agar pengubahan kata sandi

Pakar: Lindungi Data dengan Sandi yang Kuat

>> BERSAMBUNG KE HLM 19

>> MUDIK, ANTARA...DARI HLM 20
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JAKARTA, BI - Peneliti
Center for Indonesian Policy
Studies (CIPS) Noor Halimah
Anjani menyatakan program
digitalisasi kepada UMKM
semakin mendesak dengan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.

“Program digitalisasi
yang bersifat jangka panjang
dan berkesinambungan
harus menjadi fokus dari
pemerintah. Penting bagi
pemerintah untuk
memastikan UMKM dapat
bertahan selama masa
PPKM Darurat dan
setelahnya,” kata Noor
Halimah Anjani dalam
keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (6/7).

Noor menyatakan PPKM darurat berpeluang
besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digi-

Digitalisasi UMKM Makin
Mendesak saat PPKM Darurat

tal sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan oleh
UMKM, yang belum semua sudah beroperasi

secara digital.
Ia mengingatkan bahwa Data Kementerian

Koperasi dan UMKM menunjukkan baru 16 persen
dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah
terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.

“Penelitian yang dilakukan Danareksa Re-
search Institute juga memperlihatkan ada
kesenjangan digital antara UMKN yang mulai
mengadopsi digitalisasi di masa pandemi.
Sebanyak 41 persen dari mereka yang mulai
menggunakan platform digital berada di wilayah
DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa
pengguna platform digital baru mencapai 16
persen,” katanya.

Halimah menambahkan.rendahnya adopsi
teknologi digital pada UMKM dipengaruhi oleh
beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan dan
keahlian dalam menggunakan layanan digital,
merasa lebih nyaman berjualan secara luring dan
tidak merasa aman dengan daring.

Oleh karena itu, ujar dia, diperlukan
pendampingan secara berkelanjutan agar
pengusaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi
digital untuk meningkatkan penjualannya.

Ia menyatakan kerja sama antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah melalui Dinas
Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Dinkop)
perlu ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan
pihak swasta juga dapat membantu mempercepat
proses digitalisasi ini dapat menjangkau lebih

Pengunjung memindai kode batang pembayaran non tunai di Pasar
takjil Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (13/4/2021). ANTARA FOTO/
Budi Candra Setya/foc. (ANTARA)

banyak lagi UMKM.
Sebelumnya terkait digitalisasi UMKM,

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-
KUMKM) terus mengoptimalkan program kerja
sama dengan para inkubator wirausaha terpilih
guna mendampingi koperasi maupun pelaku
usaha pemula atau startup potensial di Indone-
sia.

Pada 2021 ini, lembaga keuangan bukan bank
yang berada di bawah koordinasi Kementerian
Koperasi dan UKM itu telah menyeleksi delapan
inkubator wirausaha yang akan bekerja sama
guna mendorong peningkatan kewirausahaan
sehingga dapat berkontribusi aktif terhadap
perekonomian Indonesia di masa depan.

Kepala Divisi Perencanaan LPDB-KUMKM,
yang juga Ketua Koordinasi Kegiatan Inkubator
Wirausaha, Andika Sunandar mengatakan pada
2021, program inkubator wirausaha LPDB-
KUMKM akan fokus kepada digitalisasi sistem
proses inkubasi melalui platform Room for Incu-
bation Development Over Internet (RIDI).

“Kami fokus untuk melakukan proses inkubasi
secara digital, jadi menggunakan aplikasi RIDI,
platform RIDI ini nantinya digunakan oleh
inkubator untuk melakukan inkubasi sehingga
seluruh proses nantinya akan termonitor oleh
aplikasi,” katanya.

Andika menjelaskan dengan menggunakan
platform digital RIDI, nantinya semua konten atau
materi pelatihan inkubasi akan seluruhnya
menggunakan sistem tersebut, mulai dari
rekrutmen tenant, pembelajaran secara online,
hingga proses bisnis pitching menggunakan plat-
form RIDI yang sudah terintegrasi.

Untuk saat ini, dalam mendukung kinerja
inkubator wirausaha, LPDB-KUMKM juga tengah
menyiapkan materi pelatihan secara digital berupa
audio visual yakni Podcast, hal ini dilakukan agar
memberikan kemudahan dalam proses
pembelajaran di tengah pandemi. (ant)

Menko Ancam Produsen
Obat yang Mainkan Harga

JAKARTA, BI - Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti
produsen obat COVID-19 agar tidak memain-
kan harga dan melakukan penimbunan.

Ia meminta dalam tiga hari ke depan jika
masih ada harga obat tinggi dan kelangkaan,
maka pemerintah akan mengambil langkah
tegas berupa razia gudang.

“Saya tekankan, apabila dalam tiga hari
ke depan kami masih mendapatkan harga-
harga yang cukup tinggi atau terjadi kelang-
kaan, maka kami akan mengambil langkah
tegas dan merazia seluruh gudang-gudang
mereka yang sudah kami identifikasi keber-
adaannya,” kata Menko Luhut Pandjaitan dalam
konferensi pers virtual, Senin (5/7) malam.

Menko Luhut juga meminta Kapolda dan
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk
melakukan patroli gudang-gudang obat yang
datanya dimiliki pemerintah.

“Paling lambat saya ulangi hari Rabu,
Kamis. Tidak boleh terjadi kelangkaan (obat).
Kita jangan diatur orang-orang serakah. Saya
tekankan hal ini,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut yang juga Koordinator PPKM
Darurat Jawa-Bali itu mengatakan pemerintah
mencermati kelangkaan obat yang terjadi. Ia
juga menilai sudah terlalu banyak keuntungan
yang diambil para perusahaan obat.

“Saya ingin mengimbau 1,5 tahun sudah
mengambil untung begitu banyak. Masak
sekarang ini masih terus begini,” ujar Menko
Luhut.

Menko Luhut menuturkan pemerintah juga
sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi
(HET) obat-obatan untuk penanganan pandemi
COVID-19. Penghitungannya pun dilakukan
dengan cermat sehingga perusahaan tidak
akan dirugikan.

“Tapi jangan juga mengambil keuntungan
dari kesulitan masyarakat. Semua saya minta
agar masuk akal dan keuntungan diterima oleh
produsen dan distributor,” kata Menko Luhut

Khusus obat impor, Menko Luhut menga-
takan pemerintah akan melakukan upaya
antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan dengan
mengimpor langsung obat dari pabriknya. Peri-
zinan akan diurus langsung oleh pemerintah
guna memastikan tak ada kelangkaan obat.

“Saya tegaskan sekali lagi kepada Kapol-
da dan Pangdam agar melakukan tindakan
tegas bagi para penimbun dan para pemain
harga obat-obatan ini. Sekali lagi, saya imbau
ada anda yang mau produksi obat atau yang
importir obat, untung kalian sudah lebih dari
untung kalian selama 1,5 tahun ini,” ujar Menko
Luhut Pandjatan. (ant)
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JEMBER, BI - Cilok Edy mudah
ditemui di berbagai titik di kawasan
kampus, seperti di depan kantor
DPRD Jember, di depan kampus
Universitas Jember dan Universi-
tas Muhamadiyah Jember.

Faktanya Cilok Edy disukai oleh
berbagai kalangan dari anak - anak,
mahasiswa hingga orang tua.

“Dulu di Jember saja ada sepu-
luh rombong, sekarang tinggal em-
pat rombong,” kata Harsono, pemi-
lik cilok Edy.

Dalam sehari, Cilok Edy bisa
menghasilkan Rp 5.000.000 dari
empat rombong itu. Sebelum pan-
demi Covid-19, dia mampu meraup
omset hingga Rp 8.000.000 per hari.
Harsono memiliki karyawan
sepuluh orang.

Sedangkan lima orang lainnya
bagian meracik dan memasak cilok.
Hasil dari berbisnis cilok, Harsono
bisa membeli tiga apartemen, 13 rumah kontrakan
hingga sawah. Bahkan, dia sudah menunaikan
ibadah haji pada 2019 lalu.

Kisah Awal Berjualan Cilok
Cilok Edy merupakan usaha yang dilakukan oleh

pasangan suami istri Harsono dan Siti Fatimah.
Warga Kelurahan Tegalgede Kecamatan
Sumbersari itu memulai usaha sejak tahun 1997
lalu.

Sebelum menekuni bisnis ini,
Harsono merupakan tukang ojek dengan
sepeda hasil kredit. Namun karena tidak
mampu membayar, sepeda itu diambil dan
uang mukanya dikembalikan.

“Akhirnya uang muka itu dibelikan becak,” ucap
dia. Penghasilan dari becak tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, dia
dia juga sebagai honorer petugas kebersihan Dinas
Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Jember.

Ide awal berjualan cilok dari dari
ayahnya yang juga berjualan cilok
di Bali saat itu. Sementara di Jember,
masih belum ada cilok yang
bahannya terbuat dari daging, yang
ada hanya dari tepung.

Akhirnya, Harsono menangkap
peluang itu dan mulai berjualan cilok.
Ketika ayahnya pulang dari Bali
tahun 1997. Dia bersama istrinya
menirukan bisnis bapaknya, yakni
menjual cilok dari bahan daging sapi
dicampur tepung.

“Modal awal dulu paling
hanya Rp 20.000,” ungkap dia.

Uang itu untuk membeli
daging lalu diolah oleh

istrinya menjadi cilok.
Kemudian, Harsono
memasarkan cilok ke
berbagai tempat.

Harsono berangkat
pukul 06.30 WIB untuk
berjualan cilok secara

keliling. Terutama di se-
jumlah sekolah yang ada di

Kecamatan Sumbersari
hingga Kecamatan Kaliwates.

“Berangkat pagi, pulangnya habis
isya’,” aku dia.

Pertama kali berjualan, cilok tidak terjual habis.
Bahkan, ketika menjual ke sekolah, wali murid tidak
memperbolehkan anaknya membeli cilok karena

Kisah Sukses Pedagang
Jajanan Cilok Di Jember

merupakan jenis makanan baru.
Semangat Harsono mulai berkurang karena

penghasilan tak sesuai dengan harapan. Dia kembali
memilih jadi tukang becak selama dua bulan. Namun
sang istri memintanya untuk berjualan cilok lagi.

“Waktu itu, penghasilan becak hanya Rp 5000.
Sedangkan berjualan cilok Rp 10 ribu,” tambah Siti
Fatimah, istri dari Harsono. Karena mendapat
dorongan dari istri untuk bersabar, Harsono kembali
menjual cilok secara keliling.

Perjuangan Harsono berjualan cilok secara
keliling selama lima tahun membuahkan hasil. Nama
Cilok Edy mulai dikenal masyarakat. Wali murid
yang awalnya tak mau membeli, kini mulai ketagihan
karena memiliki rasa yang berbeda.

Harsono semakin semangat, setiap pagi dia
menjual cilok di SD, kemudian siang hari jam 13.00
berjualan di SMP, lalu sore hari berkeliling di daerah
perkotaan, seperti alun-alun Jember. Selama lima
tahun berkeliling, permintaan Cilok Edy semakin
banyak hingga akhir dikebangkan dengan membuat
cabang dan merekrut karyawan.

Ide Usaha Jajanan Unik Di Indonesia saja orang yang tidak bisa makan tanpa
kerupuk. Biasanya, kerupuk akan digoreng di
wajan berisi minyak panas, dan teksturnya
renyah dengan rasa yang gurih. Namun,
Seblak ini menyajikan kerupuk dengan cara
olahan yang berbeda.

Seblak merupakan cemilan berkuah yang
pedas dengan olahan kerupuk yang direbus.
Jadi, kerupuknya direbus bukan digoreng,
kemudian diberi bumbu-bumbu yang membuat
rasa seblak menjadi gurih dan pedas.

Kadang juga, seblak akan diberi isian
berupa batagor, ceker, bakso, ataupun sosis.

7. Kripik Pedas
Kripik pedas

mungkin bukanlah
camilan yang asing
bagi Anda, bahkan
beberapa tahun
yang lalu camilan
ini sukses banyak
dijual di gerai-gerai oleh-oleh yang ada di
kota-kota di Indonesia. Namun, baru-baru ini
kripik pedas kembali menjadi viral, setelah
adanya “One Chip Challenge”.

One Chip Challenge adalah tantangan
yang diberikan kepada orang-orang yang
berani mencoba kripik tortilla yang dibumbui
dengan bubuk cabai Carolina Reaper.

Di Indonesia sendiri memiliki beraneka
macam kripik pedas dari yang goreng pakai
minyak hingga krupuk yang digoreng dengan
pasir.[*]

1. Corndog
Corn dog hadir

sebagai varian dari
hidangan sosis yang
baru di Indonesia.
Hidangan yang ber-
asal dari Amerika
Serikat ini meru-
pakan perpaduan dari
sosis (hot dog) dengan lapisan dari adonan
tepung jagung yang dimasak dengan cara
digoreng.

Tidak hanya disajikan dengan sosis, corn
dog pun memiliki varian menu yang unik yang
digabungkan dengan tambahan bahan-bahan
makanan lainnya, misalnya sosis mozzarella,
cokelat mozzarella, atau ditambahkan kentang
goreng dilapisan adonan corn dog-nya.

2. Es Mochi
Mochi adalah

sajian kue ber-
bahan dasar te-
pung ketan yang
berasal dari Je-
pang namun ter-
kenal juga seba-
gai salah satu kuliner khas Sukabumi.

Mochi yang mempunyai tekstur kenyal dan
lengket ini biasanya disajikan dengan isian
kacang tanah ditambah gula, Namun kini, mochi

dihidangkan dengan isian yang lebih modern,
yakni ice cream,

Tidak hanya unik karena dihidangkan selagi
dingin, es krim mochi juga memiliki banyak rasa
dan warna, seperti cokelat, green tea, stroberi,
ataupun tiramisu, yang bisa membuat Anda
tergoda untuk mencicipinya.

3.. Siomay Goreng Mayo
Berbeda dari sio-

may yang pada
umumnya dimasak
dengan cara dikukus,
seperti pada hida-
ngan dim sum, atau
bakso tahu, hidangan
ini disajikan dengan
cara digoreng dan
dilengkapi dengan saus mayoinase. Rasanya
yang gurih dan asam dari saus mayoinase
memberikan sensasi yang unik untuk
mencicipinya.

4. Jasuke
Jagung Susu

Keju atau sering di-
singkat menjadi Ja-
suke. Camilan ini bia-
sanya dijadikan seba-
gai menu jajanan
khas di pinggir jalan.

Rasanya yang manis dari perpaduan jagung,
susu kental manis dan keju parut serta
dihidangkan selagi hangat membuat camilan ini
cocok untuk disantap pada saat cuaca dingin,
baik itu di pagi hari, malam hari ataupun di saat
hujan.

5. Martabak Mini
Berbeda dengan martabak mini yang

umumnya dijual di pinggir jalan, hidangan
martabak mini ini merupakan transformasi dari
martabak kekinian yang dimasak dalam loyang
yang lebih kecil.

Martabak mini ini tidak memiliki tekstur
layaknya martabak tipis kering, karena adonan
yang digunakan sama dengan martabak manis
pada umumnya. Akan tetapi, hidangan ini
mempunyai keunggulan dari tampilannya yang
cantik lewat topping yang digunakan, contohnya
KitKat, Cokelat Batangan, Oreo, Marshmallow,
Froot Loops, dan yang lainnya. Pokoknya
makanan ini cocok untuk disajikan khususnya
bagi anak kecil.

6. Seblak
Orang In-

d o n e s i a
sangat terikat
d e n g a n
k e r u p u k .
Bahkan, ada

Putar Uang Untuk Investasi
Uang dari hasil penjualan cilok tak ditabung

oleh Harsono dan istrinya. Namun, ia meng-
gunakan uang itu untuk investasi. Seperti mem-
beli rumah untuk dijadikan rumah kontrakan dan
rumah kos.

Selain itu, juga digunakan untuk membeli
sawah hingga apartemen. “Sekarang apartemen
punya tiga untuk disewakan, rumah ada 13 untuk
dikontrakkan dan dikoskan,” jelas Harsono.

Caranya, Harsono meminjam uang ke bank,
lalu membayar dari hasil penjualan cilok. Uang
yang dipinjam dari bank itu digunakan untuk
membeli aset. Mulai dari rumah, sawah hingga
apartemen. Sekarang, Harsono terus menggeluti
usaha tersebut. Dia mengelola perputaran
uangnya agar bisnisnya terus berlangsung.
“Intinya dalam memulai usaha, harus telaten
dan sabar,” ucap dia. [sumber:kompas]
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Toleransi dan Jejak
Persaudaraan di Borobudur
Pergi ke magelang ketemu sama pak Ganjar

Orangnya ramah selalu senyum ke siapa
saja

Dari Borobudur kita akan belajar
Gali jejak peradaban agak makin dikenal di

dunia
 Jalan jalan ke hutan ketemu lemur

Hewannya gesit nyaring sekali suaranya
Ayo sukseskan event Sound of Borobudur

Jadikan Indonesia sebagai pusat musik
dunia

 
Itulah pantun yang disampaikan Menteri

Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Salahuddin Uno sekaligus
membuka International Conference Sound
of Borobudur Music Over Nations, Kamis, 24
Juni 2021 pukul 9.45 WIB. Mengusung tajuk
Menggali Jejak Persaudaraan Lintas Bangsa
Melalui Musik, konferensi digelar secara hy-
brid di Balkondes, Karangrejo, Magelang.

Sandiaga Uno menyampaikan Candi
Borobudur menjadi salah satu dari lima
destinasi wisata super prioritas yang
dicanangkan oleh Kemenparekraf. “Borobudur
merekam ilmu pengetahuan dan jejak peristiwa
masyarakat Jawa Kuno. Terdapat 1.460 relief
sepanjang lima kilometer nan sarat makna
ajaran hidup moral, pengetahuan agama,
kepemimpinan, budaya, seni, termasuk musik,”
kata Sandiaga Uno dalam sambutannya.

Sandiaga mengaku takjub manakala
Nusantara pada abad 8, telah menempatkan
musik melekat dalam kehidupan sehari hari.
Mengiringi kegiatan ritual upacara, menjadi

media ekspresi dan komunikasi. Melalui
penggambaran ragamnya alat musik yang
dimainkan melalui relief Candi Borobudur,
Sandiaga Uno menilai  musik telah menjadi me-
dia diplomasi nenek moyang di masa lampau.

“Kita lihat lagi jejak peradaban dan relasi
yang terjalin antar bangsa di seluruh pelosok
dunia. Nilai toleransi, menghargai keberagaman
dan persaudaraan antar bangsa telah diusung
leluhur kita,” ujar Sandiaga Uno memungkasi

sambutan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

melalui zoom meet turut mendukung rangkaian
program Sound of Borobudur ini. “Musik dalam
relief Candi Borobudur ini dapat kita angkat men-
jadi story telling dalam bentuk tulisan, video, dise-
barkan lewat  televisi dan media sosial. Kelak
akan menjadi cerita, publik talks tentang sejarah
musik di Borobudur, apakah Borobudur menjadi
tempat berkumpul atau menjadi titik sebar,” ujar

Ganjar Pranowo.
Meski keduanya tak secara gamblang

memberikan pernyataan dukungan dalam hal
kebijakan, musisi Purwa Tjaraka, inisi-
ator Sound of Borobudur berharap Kemen-
parekraf, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan instansi terkait dapat mendorong
terwujudnya titik tuju Sound of Borobudur.

“Tak sabar melihat musik dalam tampilan
relief Candi Borobudur dimainkan oleh anak-
anak kawasan Borobudur, hidup dalam
keseharian di sana.Menjadi atraksi wisata yang
dicari orang, menjadi warisan budaya,” ujar
Purwa Tjaraka.

Musik Ansambel
Gambar alat musik beragam jenis

ditemukan pada dinding Candi Borobudur.
Sejumlah 200 relief terpahat dalam 40 panel.
Alat musik ini setelah ditelisik ternyata tak
hanya berasal dari Jawa atau kawasan
Nusantara. Terdapat Dombra dari Kazakhstan,
Ngombi dari Algeria, Pipa dari China, dan
sebagainya.

“Persahabatan antar-bangsa melalui
musik tergambar melalui relief Candi
Borobudur. Permainan musik bersama atau
dikenal dengan ansambel dengan orkestra
menunjukkan pada abad 8, Nusantara telah
dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai
bangsa atau sebaliknya orang Nusantara telah
berkelana,” ujar Purwa Caraka.

Melalui konferensi ini akan dikulik lebih
mendalam bagaimana keterhubungan antar
bangsa melalui jalur musik. Acara ini
menghadirkan narasumber dari akademisi,
etnomusikologi hingga birokrat terkait industri
seni musik dan ekonomi kreatif.

Meliputi Guru Besar Monash University
Professor Emerita Margaret Kartomi, musisi
Addie MS, Duta Besar Indonesia untuk
Selandia Baru Tantowi Yahya, Pakar Geografi
Profesor DR. M. Baiquni MA dan Dr.
Muhammad Amin dari Kemenparekraf akan
mengisi konferensi yang digelar hingga pukul
17.30 WIB. (Terakota/Wulan Eka)

Sound of Borobudur feat Musisi Nusantara membuka International Conference Sound of
Borobudur Music Over Nations. (Foto : Tangkapan layar youtube).

Film Tjoet Nja’ Dhien Diputar
di Hari Kemerdekaan Seniman yang tergabung dalam Malang

Dance membawakan teater tari berjudul
Pengakuan Rahwana saat pementasan Padang
Mbulanan di Malang, Jawa Timur, Kamis (24/
6/2021). Teater tari tersebut diadaptasi dari
buku kumpulan puisi Kemelut Cinta Rahwana
karya penulis Djoko Saryono. (Antara Jatim)

Seniman yang tergabung dalam Malang
Dance membawakan teater tari berjudul
Pengakuan Rahwana saat pementasan Padang
Mbulanan di Malang, Jawa Timur, Kamis (24/
6/2021). Teater tari tersebut diadaptasi dari
buku kumpulan puisi Kemelut Cinta Rahwana
karya penulis Djoko Saryono. Antara Jatim/
Ari Bowo Sucipto/zk

Ilustrasi - tangkapan layar Film Tjoet Nja’ Dhien (ANTARA/HO)

Pementasan Teater Tari
Pengakuan Rahwana

Banda Aceh
(ANTARA) - Anggota
DPR Aceh Bardan
Sahidi meminta se-
luruh lembaga penyi-
aran di Aceh baik milik
pemerintah maupun
swasta untuk memu-
tarkan film Tjoet Nja’
Dhien saat hari ke-
merdekaan 17 Agus-
tus 2021 mendatang.

“Kami meminta,
lembaga penyiaran
publik di Aceh, stasiun
televisi milik pemerin-
tah, swasta dan komu-
nitas menyiarkan,
tayang ulang film Tjoet
Nja’ Dhien,” kata
Bardan Sahidi, di
Banda Aceh, Rabu (30/6).

Selain itu, kata Bardan, pemutaran film
yang bernilai sejarah tersebut juga sebagai
tanda kesiapan perpindahan televisi ana-

log ke digital tahap pertama yang mulai
diterapkan pada 17 Agustus 2021 nanti. 

Bardan menyampaikan, proses migrasi
televisi analog ke digital tahap pertama

untuk Aceh dimulai dari Kota Banda
Aceh dan Kabupaten Aceh Besar,
selebihnya akan diterapkan pada
tahapan selanjutnya.

“Karena itu pada kesempatan
migrasi tv analog ini harus ditandai
dengan pemutaran film Tjoet Nja’ Dhien,
apalagi itu tepat dihari kemerdekaan
Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bardan juga
menyampaikan bahwa secara
administrasi dan teknis Aceh sudah
mampu melakukan migrasi tv analog ke
digital sebagai langkah memudahkan
penyampaian informasi publik. 

“Upaya menyampaikan informasi
publik yang bersih, jernih dan canggih,
migrasi ke digital adalah keniscayaan,
jika kita tidak mau tertinggal, teknologi
informasi ini sangat cepat tumbuh dan
berkembang,” kata politikus PKS itu.

Bardan mengapresiasi Komisi
Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA),
Dinas Komunikasi Informasi dan
Persandian Aceh, Balnon Kementerian
Komunikasi dan Informatika Kelas II
Banda Aceh dan lembaga penyiaran
publik di Aceh karena telah menyiapkan
proses migrasi ini secara baik.

Untuk diketahui, tahapan ASO 2022
tersebut dilaksanakan lima tahapan
berdasarkan wilayah, terakhir hingga 2
November 2022. (ant)
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BANYUWANGI, BI – Pos
Pelayanan Badan Pelindu-
ngan Pekerja Migran Indone-
sia (BP2MI) Banyuwangi
menyambut baik kunjungan
dari Koalisi Perempuan Indo-
nesia (KPI) Cabang Banyu-
wangi dalam rangka mem-
perkenalkan organisasi dan
menyosialisasikan program
baru yang digarap oleh KPI
minggu lalu [6/7].

Sekretaris KPI Cabang
Banyuwangi, Rulis Diana,
Dewan Kepentingan Kelom-
pok Pemuda Pelajar Maha-
siswa, Ainur Rizkiyah serta
didampingi Saras Dumasari
selaku Preswil Kelompok
Kepentingan Pemuda Pelajar Mahasiswa,
kunjungan KPI ini diterima langsung oleh
Koordinator Pos Pelayanan BP2MI
Banyuwangi, Muhammad Iqbal, di ruang

Usaha Penguatan Komunitas
PMI dan Keluarga PMI

kerjanya.
Rulis menyampaikan bahwa kunjungan

tersebut bertujuan untuk menjalin kerja sama
dalam hal pelatihan dan pendampingan Pekerja

Migran Indonesia (PMI)
serta keluarganya, khusus-
nya anak-anak dan perem-
puan.

Menanggapi kunjungan
ini, Muhammad Iqbal,
menjelaskan bahwa PMI
tidak bisa dipisahkan dari
peran serta perempuan,
apalagi dengan fakta yang
ada bahwa perempuan
adalah bagian terbesar dari
komunitas PMI.

“Menurut data dari
SISKOPMI, data penem-
patan PMI di Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2021
berjumlah 1.210 orang,
dengan rincian 42 laki-laki,

sedangkan 1.168 lainnya adalah perempuan atau
sekitar 96,53% dari keseluruhan,” jelasnya

Data tersebut tentunya sejalan dengan pro-
gram KPI Jawa Timur di kantong-kantong PMI

berupa program Safe and Fair bersama UN
Women. Harapannya, melalui program ter-
sebut KPI dapat melakukan penguatan komu-
nitas PMI dan keluarganya, serta memperluas
jangkauan LTSA hingga ke desa-desa dalam
bentuk Balai Perempuan Pusat Informasi
Pengaduan dan Advokasi (BP PIPA) PMI
sebagai Migrant Resource Center (MRC).

Program Safe and Fair ini juga diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA), BP2MI, dinas
terkait serta MRC sendiri melalui pelatihan
tentang migrasi yang aman, hak-hak
ketenagakerjaan dan kesetaraan gender,
kekerasan terhadap perempuan, pencegahan
perdagangan orang, dan masalah-masalah
yang berdampak pada PMI perempuan,
termasuk perekrutan ilegal, migrasi non-
prosedural, eksploitasi, kekerasan, dan
perdagangan orang.

Ke depannya, diharapkan MRC melalui BP
PIPA PMI dapat menjadi layanan lini terdepan
dalam pelayanan informasi dan pengaduan
bagi PMI di desa-desa dan juga
mengoptimalkan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK).

Menanggapi KPI, Iqbal menyampaikan
bahwa adanya penguatan ekosistem sosial
kemasyarakatan dalam pelindungan PMI akan
sangat membantu kinerja Pos Pelayanan
BP2MI Banyuwangi ke depannya.

Selain isu tersebut, Iqbal juga
menyampaikan bahwa BP2MI tengah fokus
dalam program vaksinasi gratis bagi PMI dan
Calon PMI. [BI/BP2MI]

JAKARTA, BI - Menteri Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Sandiaga Uno, mendorong Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk tidak takut membuka pelu-
ang usaha.

Ia pun mendorong mereka untuk bertrans-
formasi menjadi pencipta lapangan kerja, terlebih
pandemi saat ini banyak membuka peluang usaha
baru melalui digitalisasi. Peluang tersebut dapat
diciptakan baik bagi mereka yang masih menjadi
pekerja migran di luar negeri ataupun PMI purna
yang telah kembali ke Tanah Air.

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga dan nantinya bisa berkarya di daerahnya
sendiri, serta tidak kembali bekerja keluar negeri.

“Saya harapkan pekerja migran Indonesia
yang ingin mulai usaha untuk tetap semangat, mari
kita bangkit, bangun usaha agar kita menjadi
pengusaha yang memberikan manfaat bagi orang
lain,” kata Sandiaga (5/7).

Sandiaga juga berbagi kiat untuk memulai
usaha, yakni dapat dimulai dari hal-hal yang
memang disukai. Jika hobi makan, bisa mencoba
bisnis kuliner. Suka menjahit, dapat menjajaki
peluang usaha di bidang fesyen.

Dikatakan Menparekraf, terdapat 17 subsektor
dalam ekonomi kreatif yang dapat dijajaki para
pekerja migran Indonesia.

“Di awal mungkin akan sulit, tapi percayalah
kegagalan adalah anak tangga menuju sukses.
Kuncinya adalah percaya diri dan memiliki etos
kerja yang baik. Yakni kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Seorang pengusaha
yang sukses adalah mereka yang bekerja keras,”
kata Sandiaga.

Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, sektor
fesyen, kriya, dan kuliner menjadi tiga teratas.
Sektor fesyen misalnya, menyumbangkan Rp

200,20 triliun atau 17,64 persen terhadap PDB
nasional pada 2020.

Sementara kriya menyumbangkan Rp166,13
triliun atau sekitar 14,64 persen atas keseluruhan
PDB nasional pada 2020. Sedangkan kuliner
menyumbang Rp 455,44 triliun atau sebesar 40,13
persen atas keseluruhan PDB nasional pada
tahun lalu.

“Pariwisata bisa kita kembangkan, tapi yang
ingin saya dorong tidak hanya pariwisata. Adalah
17 subsektor ekonomi kreatif yang terbuka

Usaha Menjanjikan Yang Bisa
Digarap  Pekerja Migran

peluangnya di pandemi ini. Di fesyen misalnya,
kita harus mengapresiasi fesyen lokal,” kata

Sandiaga.
Kemenparekraf bersama Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indone-
sia (BP2MI) sebelumnya telah
menandatangani Nota Kesepahaman
dalam rangka Pengembangan Potensi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pekerja
Migran Indonesia dan Keluarganya.
Kemenparekraf akan memberikan
pendampingan dan pelatihan bagi para
PMI Purna dalam memproduksi
produk-produk ekonomi kreatif.

“Selain pemanfaatan teknologi
dalam digitalisasi, networking, dan
kolaborasi juga harus dapat

ditingkatkan para PMI dalam membuka usaha.
Mari kita tangkap timing yang tepat untuk memulai
usaha,” ungkap Sandiaga. [Lip.6]

khususnya tabung gas kecil. Masyarakat
juga harus mendahulukan pasien COVID-19
yang memang kondisinya sudah berat,”
ujarnya.

Selain itu, ujar dia, Satgas juga harus
lebih ketat mengawasi perilaku aji mumpung
sebagian pengusaha tabung gas medis dan
gas medis isi ulang, dan bekerja sama dengan
aparat penegak hukum.

Sebagaimana diwartakan, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta
pasokan oksigen seluruhnya dikonversi untuk
memenuhi kebutuhan medis.

Sementara i tu,  Kementer ian
Perindustrian menyatakan para produsen
gas oksigen sudah 100 persen diwajibkan
untuk menggeser produksi oksigennya ke
oksigen medis.

Melalui kewajiban tersebut, bisa didapat
1.700 ton oksigen per hari nasional, di mana
1.400 ton diantaranya digunakan untuk Pulau

Jawa.
Industri oksigen kecil juga sudah mulai

dikerahkan juga untuk mengkonversi produksi
gas oksigennya ke oksigen farmasi.

Selain itu, beberapa perusahaan juga ikut
mengirimkan Iso Tank untuk penanganan
pasokan oksigen. Tercatat ada 21 unit kapasitas
20 ton Iso Tank dari IMIP Morowali akan tiba di
Tanjung Priok pada Selasa (6/7). Disusuk
kemudian 5 unit Iso Tank dari Balikpapan
(merupakan Iso Tank baru) yang akan tiba pada
Jumat (9/7) di Pelabuhan Tanjung Priok. (ant)

>> ANGGOTA DPR:...DARI HLM 20

Brebes sudah cukup memprihatinkan,
sehingga perlu upaya cepat dalam menekan
penyebaran virus di masyarakat termasuk buruh.

“Kami selaku pelaku usaha berharap
pemerintah terbuka, di mana vaksin ini adalah
untuk semua warga Kabupaten Brebes termasuk
buruh. Brebes kan penyebarannya sudah cukup
memprihatinkan, sementara vaksin ini salah
satu upaya untuk meminimalisir penyebaran vi-
rus,” sambung dia.

Diwawancara terpisah, Sekda Brebes,
Djoko Gunawan mengatakan, pelaksanaan
vaksinasi masih terkendala ketersediaan
vaksin. Padahal Pemkab telah menyiapkan
tenaga di 38 puskesmas.

“Pemda telah menyiapkan seluruh tim, kita
ada 38 puskesmas, diluar itu juga ada spot spot
lain seperti di Islamic Center. Jadi tiap hari ini
itu harus siap 38 kalikan 200 orang yang siap
divaksin. Jadi setiap hari siap 7.600 orang. Cuma
masalahnya kiriman vaksin masih terbatas. Jadi
ini bukan hanya di Brebes,” terang Sekda.(detik)

>> BURUH DI BREB...DARI HLM 20
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ingin pasang iklan kolom

di Berita Indonesia?

GAMPANG!
Jika berminat, hubungi

+852-6222-4345

ingin pasang iklan kolom
di Berita Indonesia?

GAMPANG!
Jika berminat, hubungi

+852-6222-4345
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JAKARTA, BI - Anjasmara baru saja
kehilangan ibu sambungnya Rahmawati Soekarno
Putri yang telah berpulang pada awal bulan juli
2021.

Sebagai anak sambung, Anjasmara mengaku
terkejut ketika mendengar Rachmawati meninggal
dunia. Ia mengaku belum lama ini masih
berkomunikasi dengan sang ibu sambung.

“Saya kaget. Saya baru dengar tadi pagi
sekitar jam setengah 8, saya dengar kabar beliau
sudah berpulang. Saya terakhir itu komunikasi
sekitar awal bulan Juni. Saya sempat ketemu
sama beliau, terus ngobrol-ngobrol segala
macem,” ujar Anjasmara.

Anjasmara kini merasa sangat kehilangan. Ia
menganggap bahwa kepergian Rachmawati
adalah hal yang menyakitkan karena ibu

Kerinduan Anjasmara Pada Ibu Rahmawati
sambungnya itu adalah orang yang baik dan
penyayang.

“Beliau adalah seorang ibu yang menyayangi
seluruh anak-anaknya. Saya beruntung sekali
diangkat oleh beliau sebagai salah satu anaknya
yang cukup dekat. Dia sangat sayang sama
semuanya,” ungkap Anjasmara.

Beberapa hari sebelumnya, Anjasmara
mengaku sudah merasakan firasat. Ia sempat
merasa heran karena tiba-tiba dirinya merindukan
sang ibu sambung.

“Saya sebenarnya sudah firasat, saya kangen
sekali pengin ketemu. Tapi karena saya sibuk,
saya pikir nanti-nanti ajalah,” kata Anjasamara.

“Mudah-mudahan bu Rachma dilapangkan
kuburnya. Diberikan tempat yang terbaik di antara
yang paling baik oleh Allah SWT.” Doanya. [bi]

Rossa Habis Rp 1 Miliar Karena Covid-19
JAKARTA, BI - Penyanyi Rossa harus

kehilangan uang hampir Rp 1 miliar sebagai
dampak terkena Covid-19. Ia harus mengem-
balikan uang muka dari orang-orang yang sudah
memintanya tampil bernyanyi.

Menurut Rossa, awalnya ia hanya mengira
terkena penyakit typhus. Karena pekerjaanya
sebagai juri di Indonesian Idol, Rossa
diwajibkan melakukan tes PCR setiap Sabtu
atau Ahad.

Rossa yang saat itu sudah merasa tak enak
badan memilih tidak menjuri. Terlebih, asisten
pribadi Rossa ternyata sudah positif Covid-19.
Sampai empat hari kemudian, Rossa kembali
melakukan tes swab PCR. “Aku mau nyanyi ke
Surabaya jadi cek lagi PCR untuk terbang naik
pesawat. Hasilnya positif dengan CT 33,” ujar
ibu satu anak ini.

Selama melakukan isolasi mandiri di rumah,
Rossa juga meminta obat dokter yang melakukan

kunjungan ke rumahnya. “Untungnya pas Rizky
libur sekolah, jadi diungsiin ke Sumedang,” kata
dia menyebut nama anaknya.

Setelah sepuluh hari, Rossa dinyatakan
sembuh dari Covid-19. Meski Covid-19 sudah
ada di mana-mana, namun tidak mungkin bagi
Rossa untuk diam di rumah saja. “Semua harus
berjalan, tapi tetap hindari kerumunan, nyanyi di
atas panggung, kalo foto enggak mau dekat-dekat,
pakai masker,” ujarnya.[*/*]




