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JAKARTA , BI - China baru-baru ini melapor-
kan kasus pertama penularan flu burung H10N3
pada manusia dan negara - negara tetangga
memberikan reaksi yang sama yakni kewaspadaan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
(P2PML) dr Siti Nadia Tarmizi menyebut Indone-
sia sudah melakukan surveilans terkait
kemungkinan munculnya virus baru flu burung.

“Jadi kalau flu burung termasuk H10N3 ini
varian variannya dipantau terus melalui whole ge-
nome sequencing juga di kita, selain varian
COVID-19. Untuk melihat apakah ada varian baru
dari virus influenza,” kata dr Siti Nadia Tarmizi.

Meski begitu, Nadia mewanti-wanti masyarakat

Kemenkes Wanti - Wanti
Soal Flu Burung  H10N3

jika ada kasus kematian unggas dalam
jumlah besar secara mendadak. Hal ini bisa
menjadi tanda kemunculan virus baru flu
burung. Terlebih, jika peternakan amat
jarang didisinfeksi.

“Kewaspadaan saat ini adalah pada
kasus kematian yang banyak pada ternak
ayam yang harus dilakukan pemeriksaan
apakah ada virus baru dari varian flu
burung,” sambung Nadia.

Lantas, siapa sajakah yang  rentan
tertular, Dr. Siti Nadia menyebutkan jika semua
bisa menjadi rentan jika berhubungan dengan
unggas, waspada jika terkena flu setelah
melakukan kontak erat dengan unggas.

“Masyarakat yang menderita flu setelah
mengolah bahan unggas atau peternak
unggas harus waspada,” kata dia.

Nadia mengklaim, surveilans terkait
kemunculan virus-virus baru sejauh ini
sudah dilakukan dengan baik bersama
sejumlah kementerian.

“Kalau untuk flu burung H10N3 ini kan
jelas penyakit zoonotik ya artinya sebelum
menginfeksi manusia penularannya melalui
hewan atau unggas, dalam hal ini burung

ayam itik, dan kita sejak kasus flu burung sudah
punya surveilansnya yg melibatkan Kementan,
KLHK, dan Kementerian Kesehatan yang kita sebut
strategi one health,” pungkasnya.[*]

Tarif MTR Ke Tuen Ma
Lebih Mahal HK.$ 3,4

SURABAYA BI - BMKG mengumumkan
alan ada potensi gempa dan tsunami Jawa
Timur, Pakar Geologi mengatakan apa yang
dilakukan  BMKG tersebut memang sebaik-
nya diketahui lebih awal.

Dalam pengumumannya BMKG menyebut
ada gempa hingga magnitudo 8,7 dan tsunami
setinggi maksimal 29 meter yang berpotensi
mengguncang Jawa Timur.

Pakar Geologi ITS Dr Ir Amien Widodo
menyebut tsunami Jatim berpotensi datang
dengan waktu tempuh air untuk sampai ke
daratan yakni selama 20 sampai 25 menit. Bila
terjadi pertanda tsunami, warga pesisir hanya
memiliki waktu sekitar 20 menit untuk menuju
tempat yang lebih tinggi, setidaknya setinggi
20 meter.

“Penting edukasi terkait mitigasi yang
dikenal dengan semboyan 20-20-20,” kata
Amien di Surabaya(4/6).

Amien mengatakan edukasi ini penting.
Nantinya jika terjadi gempa yang
terasa selama 20 detik,
warga di pesisir tak perlu
menunggu air surut. Tetapi
harus segera menuju ke
tempat dengan ketinggian
minimal 20 meter, karena
waktu yang ada hanya
sekitar 20 menit.

Edukasi inilah, yang
menurut Amien juga
melandasi BMKG

membeberkan kabar ini sekarang. Evaluasi
dari gempa Malang beberapa waktu lalu, dengan
skala kekuatan gempa sebesar M 6 saja
membawa dampak kerusakan yang cukup
luas.

“Harus semakin tinggi kewaspadaan kita,
jika Jawa Timur berpotensi alami gempa
sampai kekuatan M 8,7,” tegas pria yang
merupakan peneliti dari Pusat Penelitian
Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
(MKPI) ITS.

Amien juga berpesan, adanya kabar ini
tidak membuat masyarakat panik dan cemas.
Tetapi menambah kehati-hatian dengan
mempersiapkan infrastruktur layak gempa dan
edukasi lainnya.

Jika edukasi terkait kebencanaan dan
mitigasinya digencarkan, menurut Amien akan
peluang besar untuk mengurangi jumlah korban
jiwa akibat bencana hidrometeorologi seperti
gempa dan tsunami. [bi]

Jatim Berpotensi Tsunami,
Kenali Rumus 20-20-20 HONG KONG, BI - MTR Corporation ditanyai oleh anggota

parlemen pada hari Jumat tentang mengapa penumpang yang
menggunakan Jalur Tuen Ma baru setelah dibuka penuh pada 27
Juni akan membayar lebih mahal daripada yang lain dan lebih
jauh. Para legislator mencatat bahwa orang yang pergi dari Hung
Hom ke Hin Keng akan dikenakan biaya HK$3,4 lebih banyak
daripada mereka yang melakukan perjalanan satu stasiun lebih
jauh dan turun di Tai Wai.

CEO operator kereta api Jacob Kam mengatakan kepada
dewan bahwa panjang perjalanan bukan satu-satunya
pertimbangan ketika mereka menetapkan tarif.

“Selain jarak perjalanan, kami
juga membicarakan faktor pasar,
seperti kenyamanan serta waktu
tempuh,” jelasnya.

Sementara itu, Amy Wong
mengatakan lebih tepat pemerintah
memberikan subsidi transportasi
bagi masyarakat agar biaya
transportasi lebih ringan.[bi/rthk]

dr Siti Nadia T
Dirjen P2PML
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UNTUK kesekian kalinya pejabat publik
kedapatan terlibat dalam acara berkerumun di era
anti-kerumunan ini. Meski peristiwa sejenis
hampir selalu viral, namun para pejabat publik
tidak cukup belajar. Menurut saya, ini terjadi
karena orang-orang kita, tidak hanya pejabat
publik, tidak terlalu peduli pada presisi data.

Awal kuliah di Jakarta, seringkali saya keting-
galan kereta di Stasiun Pasar Senen ketika hen-
dak mudik. Saya mencari sebab keterlambatan
itu, mulai dari bus kampus yang lama datang, KRL
yang begitu lambat, sampai tukang ojek
online yang tidak mau ngebut mengejar jadwal
kereta saya. Dari semua daftar itu, ternyata
kesalahannya ada pada ketidakpercayaan saya
pada akurasi waktu.

Baik bus kampus, KRL, maupun ojek online
sekalipun bisa diestimasikan waktu tempuhnya
dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Namun, yang
tidak saya lakukan adalah mengecek jadwal
kedatangan dan lama tempuh masing-masing
moda transportasi tersebut. Padahal semuanya
bisa saya perkirakan melalui internet (Google).

Rupanya, kasus begitu tidak hanya terjadi
pada saya. Saya kerap melihat orang lari-larian
mengejar jadwal kereta, dan tertinggal. Buru-buru
calo bus, sopir travel, dan penyedia angkutan
alternatif lain menuju ke “Jawa” menawarkan jasa
transportasinya ke kami, orang-orang yang tak
percaya pada presisi.

Meskipun, tentu saja, lebih banyak yang tidak
terlambat, saya tidak yakin orang mengecek
jadwal keberangkatan KRL lalu datang sesuai
jadwal. Alih-alih mengecek jadwalnya, orang lebih
suka pergi ke stasiun begitu saja dan menunggu
kereta tercepat yang sampai dan bisa mereka

tumpangi sesuai tujuan.
Dalam penantian itu, ketidakpastian telah

membudaya dalam diri kita, manusia Indonesia.
Bangsa kita ini tidak cukup percaya pada akurasi
data dan kepastian. Akhirnya, hal-hal yang
bisa dipastikan pun, tidak biasa kita
periksa presisinya.

Sementara itu, berapa
banyak moda transportasi yang
tidak bisa dipastikan
jadwalnya? Angkot, bus,
dan kopaja seringkali
membuat orang
menunggu lama
di halte, termi-
nal, dan pos
b e r h e n t i
lainnya. Jadwal
berangkatnya
sering bukan ditentukan
oleh waktu yang akurat, tapi oleh
situasi “sudah penuh atau belum”.

Contoh lainnya adalah soal prediksi
cuaca. Terutama di musim pancaroba, seberapa
banyak orang mengecek prakiraan cuaca di pagi
hari untuk menentukan barang apa yang dibawa
dan jenis jaket apa yang dikenakan hari itu. Tentu
akan ada lebih sedikit orang yang kehujanan kalau
di antara mereka mengecek prediksi cuaca di hari
itu.

Saya juga kembali teringat kejadian siswa
pramuka di Sleman yang terseret arus sungai
beberapa tahun lalu. Di tengah kegiatan susur

sungai, hujan lebat datang dan mengakibatkan
luapan air sungai. Ratusan siswa pun terseret
arus besar sungai tersebut.

Bahwa peristiwa itu musibah adalah benar.
Tapi kalau mau lebih berpresisi, itu terjadi karena
sang pembina tidak mengecek atau mengabaikan
prediksi cuaca hari itu. Buktinya, atas kejadian
itu, tiga guru kemudian didakwa pasal kelalaian

karena mengorbankan nyawa 10 siswa.
Ketidaktaatan pada presisi

ini bisa kita lihat dalam
banyak hal lainnya,
misalnya pada berbagai
kecelakaan kapal yang
kelebihan muatan,

termasuk kasus perahu
yang tenggelam di Waduk

Kedung Ombo, Boyolali pada
musim libur Lebaran lalu. Perahu

yang sedianya hanya muat untuk 14
orang, tanpa presisi yang hati-hati dinaiki

oleh 20 orang. Meskipun ada faktor lain,
yaitu banyak orang yang berswafoto di ujung

perahu, tapi itu juga menunjukkan bahwa mereka
tidak begitu taat pada presisi dan
konsekuensinya.

Pola Kausalitas
Ketidaktaatan pada presisi ini bukan hanya

soal kuantitatif, seperti waktu jadwal transportasi,
prediksi cuaca, dan jumlah muatan kapal.
Kehidupan sosial kita sehari-hari juga adalah soal
presisi dari pola kausalitas, sebab-akibat,
sederhana. Ketidaktaatan pada presisi data,punya
konsekuensinya sendiri di kehidupan sosial kita.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ada banyak

kasus viral seseorang yang marah-marah. Mulai
dari ibu-ibu COD yang marah karena salah
barang, mbak-mbak yang marah karena operasi
lalu lintas, seorang ibu yang mengumpat dari dalam
mobil, dan banyak kasus lainnya. Ujung dari
semua itu adalah minta maaf.

Kasus itu sebenarnya bisa kita tarik pola
kausalitasnya. Orang yang marah-marah dan
direkam, kemungkinan besar, untuk tidak
mengatakan selalu, akan viral. Pola itu
membentuk presisi atau ketepatan kausalitas.
Pola itu bisa saja meleset, sebagaimana prediksi
cuaca yang tidak selalu tepat; orang bisa saja
“aman” dan tidak viral karena sudah marah-marah
dan direkam orang.

Tetapi, dari kasus-kasus itu orang bisa belajar
untuk lebih hati-hati bersikap. Ada preseden buruk
ketika orang marah, apalagi di ruang publik.
Bukannya menuai solusi, malah memanen
masalah baru. Ujung-ujungnya adalah klarifikasi
dan minta maaf atas kesalahannya.

Anehnya, memang, meski sudah banyak
kasus sejenis, orang tidak lekas belajar dalam
bersikap. Sebagaimana banyak kasus viral
karena penyelenggaraan acara yang mengundang
banyak orang, masih saja ada oknum manusia
yang menggelar pesta ulang tahun dan abai pada
protokol pencegahan penyebaran virus di saat
pandemi begini, terlepas siapapun inisiatornya.

Kita tidak perlu menunggu pejabat lainnya
melakukan hal yang sama untuk menguji presisi
kausalitas ini. Kasus-kasus begitu bisa ditebak
cerita akhirnya, yaitu klarifikasi dan minta maaf.
Bukan apa-apa, hanya saja, sekali lagi, itu
menunjukkan bahwa orang-orang kita masih tidak
cukup percaya pada presisi atas kasus-kasus
yang terjadi.

(Penulis: Mukh. Imron Ali Mahmudi alumni
Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia.
Sumber: Detik Com)

Editorial

Bangsa yang Tak Presisi

Menjaga Data, Menjaga Harga Diri Bangsa

SEBULAN yang lalu saya bersama tim
melakukan eksplorasi secara mendalam di
sebuah desa untuk membuat video dokumenter
tentang budaya setempat. Desa itu memiliki
keunikan tersembunyi yang belum banyak or-
ang tahu. Selama tiga hari kami menghabiskan
waktu untuk meliput segala aspek budaya di
sana. Semua tentang hal itu selalu membuat
kami takjub.

Semuanya berjalan lancar, hingga hari
terakhir kami meminta data di pemerintah desa
setempat untuk melengkapi informasi dalam
video yang kami buat. Tapi apa yang kami
dapatkan sungguh membuat kaget. Data profil
desa sangat berbeda dengan data yang
ditampilkan pada dokumen di tataran yang lebih
tinggi, seperti dalam dokumen Kecamatan
Dalam Angka dari BPS. Dan pihak desa
mengklaim data di profil-lah yang paling benar,
karena mereka yang paling paham mengenai
kondisi warganya.

Akhirnya, muncul kebingungan pada tim
kami sebagai pembuat video tentang validitas
data desa. Itu artinya apa? Ternyata data bagi
kita masih dianggap sebagai sesuatu “lelucon”.

Data bukan menjadi hal yang perlu
diprioritaskan. Pada lingkup yang
paling kecil saja dalam sebuah
pemerintahan, yang notabene
harusnya menjadi ujung tombak
ketersediaan data yang real
time (nyata sesuai kondisi terkini),
malah sangat longgar dalam hal
manajemen data.

Di balik tampilan data yang
sederhana, terdapat tanggung
jawab moral yang besar selama
data itu dapat diakses oleh publik.
Banyak yang melupakan prinsip ini. Data yang
benar saja masih bisa membuat proyeksi masa
depan yang meleset, apalagi dengan
menggunakan data yang salah. Apa tidak
mengerikan?

Fenomena data yang kurang update, data
yang dicuri, atau pribadi yang dimata-matai, kini
ramai lagi di jagad pemerintahan kita. Setelah
isu tentang aplikasi-aplikasi berbasis internet
yang bisa jadi “mata-mata”, sekarang Indone-
sia diterpa lagi dengan dugaan kebocoran
ratusan juta data lewat BPJS Kesehatan.
Kemudian disusul lagi dengan kabar tentang
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang
mengaku ada puluhan ribu ASN misterius yang

namanya tidak ada, tapi mereka tetap menerima
gaji dan uang pensiun. Itu Kepala BKN-nya
sendiri yang bersuara! Rentetan realitas yang
terjadi di pemerintahan itu kembali mengerucut
pada satu hal: data.

Seperti biasanya, ketika dicecar oleh
pertanyaan media, setiap pemangku kepentingan
punya argumentasi dan pembelaan masing-
masing. Pihak BPJS Kesehatan mengklaim
sudah sangat memperhatikan standar keamanan
dalam manajemen data mereka, bahkan
diterapkan berlapis-lapis. Mereka menerapkan
standar ISO 27001 yang sudah terverifikasi
serta control objectives for information technol-
ogy.

Pihak BPJS Kesehatan
beralasan bahwa dunia
peretasan sangat dinamis
sehingga masih memungkinkan
menembus sistem keamanan
yang canggih. Beda lagi dengan
BKN. Mereka berdalih bahwa
dari jumlah 97.000 ASN
misterius di tahun 2014 itu
adalah para ASN yang belum
melakukan proses pendataan
ulang PNS (PUPNS). Mereka
yang belum melakukan
verifikasi ulang itu tidak muncul

di sistem BKN.
Sangat krusial bagi saya saat kita kalah dari

kejahatan. Ironisnya lagi, kekalahan itu
disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk
mengimbangi perkembangan yang diciptakan
oleh pelaku kejahatan. Peran BPJS Kesehatan
beberapa tahun belakangan dibuat sangat
dominan oleh pemerintah melalui serangkaian
peraturan.

Tidak dapat dipungkiri, sekarang BPJS
Kesehatan merupakan salah satu pemain utama
dalam roda kehidupan masyarakat Indonesia.

Faqih Ashri 
Birokrat Daerah

>> BERSAMBUNG KE HLM  20
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Pemberitaan Kematian Selepas Vaksin Di Stop
HONG KONG, BI - Menteri

Kesehatan Sophia Chan telah
mendukung keputusan komite
ahli untuk berhenti melaporkan
setiap kematian setelah  suntikan
virus corona, dengan menga-
takan itu dapat membantu orang
lebih memahami situasi karena
mereka hanya akan diberitahu
tentang “kasus yang berarti”.

Komite Ahli Penilaian Ke-
jadian Klinis Setelah Imunisasi
Covid-19 mengumumkan pada
hari Selasa lalu  bahwa dengan efek langsung,
itu hanya akan membuat kematian publik yang
berpotensi terkait dengan suntikan.

Upaya inokulasi kota telah
menerima tanggapan hangat sejak
diluncurkan pada bulan Februari.

Beberapa orang mengatakan
mereka enggan mendapatkan suntikan
setelah mengetahui dari media bahwa
banyak orang telah meninggal setelah
menerima suntikan – meskipun para ahli
menegaskan kembali bahwa kematian
mereka tidak terkait dengan vaksin.

Berbicara di sebuah program radio
RTHK pada hari Rabu, Chan
mengatakan praktik pelaporan

sebelumnya setiap kematian setelah tusukan dapat
menyebabkan kebingungan dan informasi yang
salah. “Transparansi kami telah dan akan selalu

ada,” kata Chan.
“Kami tidak menahan informasi, tetapi hanya

melaporkan kasus yang berarti kepada orang-or-
ang ... Kami percaya bahwa jika kami hanya
mengungkapkan kasus yang memiliki hubungan
potensial dengan vaksin, itu akan lebih jelas.”

Laporan bulanan tentang keamanan vaksin juga
akan diterbitkan mulai Juli, tambah kepala
kesehatan.

Dia mengakui bahwa ada “banyak ruang untuk
perbaikan” dalam hal tingkat inokulasi kota, dan
mendesak orang untuk “menerima” vaksin yang
ditawarkan karena itulah satu-satunya cara untuk
mengendalikan penyebaran virus corona.

Sementara itu, ahli mikrobiologi Universitas
Hong Kong Ho Pak-leung mengatakan pemerintah

HONG KONG, BI - Pengembang properti yang
menawarkan flat sebagai hadiah dalam undian
yang dirancang untuk meningkatkan tingkat
inokulasi Covid-19 Hong Kong mengatakan or-
ang dapat mendaftar mulai 15 Juni.

Penduduk dewasa permanen yang telah
menerima dua dosis vaksin sebelum 1 Septem-
ber dapat mendaftar untuk kesempatan

Pendaftaran Undian Flat
Dimulai 15 Juni

memenangkan flat satu kamar senilai HK$10,8
juta di pengembangan Grand Central di Kwun
Tong.

Yayasan Amal Ng Teng Fong Sino Group dan
Chinese Estates Holdings mengatakan mereka
juga akan membayar bea materai, pendaftaran
dan biaya hukum untuk flat lantai 47, serta biaya
manajemen untuk tahun pertama.

Orang-orang akan dapat mendaftar undian
berhadiah di situs web baru yang diluncurkan oleh
penyelenggara, atau melakukannya secara
langsung di berbagai mal di seluruh kota.

Pemenang – bersama dengan 20 kartu
prabayar atau kartu kredit dengan nilai
HK$100.000 – akan diumumkan pada 8 Sep-
tember.

Secara terpisah, Asosiasi Perbankan
mengatakan para anggotanya menyelenggarakan
undian berhadiah lainnya bagi orang-orang yang
divaksinasi penuh untuk memenangkan kredit
belanja atau voucher senilai masing-masing
HK$100.000.

Dikatakan rincian lebih lanjut akan diberikan
nanti. [rthk/bi]

Sophia Chan

perlu berkomunikasi dengan orang-orang
dalam istilah awam, dengan mengatakan
bahwa anggota masyarakat tidak akan
memahami semua jargon teknis.

“Ketika orang biasa mendengar istilah
seperti asosiasi potensial, mereka bisa
takut…dan khawatir yang tidak perlu. Meski-
pun baik bahwa pemerintah memberikan
insentif kepada orang-orang untuk
mendapatkan suntikan, pejabat perlu meninjau
materi promosinya tentang keamanan vaksin,
sehingga pesannya dapat menjangkau
masyarakat, “katanya kepada sebuah acara
radio. Ho menekankan kedua vaksin yang
tersedia di Hong Kong – BioNTech dan
Sinovac – aman. [rthk/bi]
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Berani Katakan TIDAK!
Kepada Penipu dan Pemeras

supaya membuat hutang atau menghapuskan
piutang, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

2. Kejahatan ini hanya dituntut atas
pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Namun karena kasus ini spesifik berkaitan
dengan tindak pidana yang berkaitan dengan
informasi elektronik, maka yang digunakan
hanyalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat
(2) KUHP, yaitu:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu
aturan pidana yang umum, diatur pula dalam
aturan pidana yang khusus, maka hanya yang
khusus itulah yang diterapkan.”

Bagaimana Jika Pelaku Tinggal di Luar
Negeri?

UU ITE dan perubahannya secara prinsip
mengatur batas teritorial suatu kejahatan siber
secara borderless. Yurisdiksi UU ITE dan
perubahannya tidak hanya berlaku di wilayah
Republik Indonesia, melainkan juga berlaku atas
kejahatan yang dilakukan di luar wilayah teritori
Indonesia. 

Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa UU ITE
dan perubahannya berlaku untuk setiap orang
yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana
diatur dalam UU ITE dan perubahannya, baik
yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun
di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indo-
nesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia
dan merugikan kepentingan Indonesia.

Perbuatan pemerasan sebagaimana yang
Anda jelaskan termasuk kategori perbuatan yang
memberikan akibat hukum di wilayah hukum In-
donesia meskipun pelakunya di luar wilayah
hukum Indonesia. Dalam prosesnya tentu
penyidik akan meminta bantuan dari otoritas
penegak hukum negara terkait untuk membantu
maupun bersama-sama mengungkap kasus
tersebut.

Pertanyaan
Pak Agung, nama saya MAR,

umur 32, pekerjaan PMI dan saya baru
12 bulan bekerja di Hong Kong. Saya
berkenalan dengan seorang lelaki
bernama MIS, 40 tahun, seorang
warga negara Inggris sebulan yang
lalu saya kenal via Facebook, Lalu
kami akrab dan MIS memperlakukan
saya sebagai pacarnya.

MIS sangat sopan dan pandai
memikat hati saya, sehingga pacaran
kami sudah sangat jauh. MIS meminta
kenang-kenanagan dari saya berfoto
berupa foto foto saya berbaju seksi.
Bulan berikutnya MIS mulai meminta
ditarnsfer uang dengan berbagai
alasan.

Sampai akhirnya saya tidak
mempunyai uang lagi,namun MIS
tetap memaksa saya mencari
pinjaman ke Bank atau teman-teman saya.
Bahkan MIS mulai mengancam akan
menyebarkan foto foto saya di Facebook apabila
saya tidak mengirimi dia uang. Saya takut dan
bingung, apa yang harus saya lakukan?

Pemerasan dapat dipidana
Tindakan mengancam orang lain untuk

mendapatkankeuntungan pribadi atau pemerasan
pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum
di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui
internet pada prinsipnya sama dengan
pemerasan/pengancaman secara konvensional.
Yang membedakan hanya sarananya yakni
melalui media internet, sehingga video dan foto
pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik.

Tindakan mengancam akan mengunggah
video pribadi termasuk foto pribadi ke publik
merupakan modus baru dalam pemerasan di era
digital saat ini. Beberapa kasus pemerasan
dengan cara tersebut telah dilaporkan kepada
POLRI maupun Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Sub Direktorat Penyidikan dan
Penindakan Direktorat Keamanan Informasi).
Kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran
video atau foto pribadi diyakini banyak terjadi,
namun minim laporan. Hal ini disebabkan
kekhawatiran korban atas ancaman pelaku dan
rasa malu.

Modus lain pemerasan dengan ancaman
penyebaran video atau foto pribadi juga ditemukan
pada beberapa kasus pencurian dengan
peretasan (hacking) akun jejaring sosial maupun
e-mail seseorang yang mana terkadang pelaku
menemukan video atau foto pribadi korban yang
tersimpan dalam profil pribadi jejaring sosial atau
e-mail.

Kemudian, pelaku memeras pemilik akun
tersebut dengan mengancam akan disebarkannya
video atau foto pribadi korban selaku pemilik akun.
Atau mungkin saja pelaku mengirimkan sebuah
e-mail atau pesan lainnya secara elektronik
kepada korban secara langsung berisi foto atau
video pribadi korban. E-mail  tersebut
dimaksudkan untuk memeras korban secara
finansial atau mengancam korban untuk

melakukan hal tertentu.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektro-
nik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
mengatur tentang pemerasan/pengancaman di
dunia siber dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang
menyatakan sebagai berikut:

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

(Menyikapi Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Pribadi ke Internet)
“Ancaman pidana dari Pasal

27 ayat (4) UU ITE tersebut
diatur dalam Pasal 45 ayat (4)
UU 19/2016 yaitu pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling banyak
Rp 1 miliar”.

Sebagaimana disebutkan
dalam penjelasan Pasal 27 ayat
(4) UU 19/2016, ketentuan
pemerasan dan/atau pengan-
caman yang diatur dalam Pasal
27 ayat (4) UU ITE dan per-
ubahannya mengacu pada
pemerasan dan/atau peng-
ancaman pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau
KUHP.

Tindakan Pemerasan atau
pengancaman telah diatur

dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik
dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman
akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya
memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau

Mengingat perbuatan pencemaran/
pemerasan sebagai delik aduan baik
berdasarkan UU ITE dan perubahannya
maupun KUHP, sebaiknya segera lapokan
kasus tersebut ke polisi Adapun prosedur
untuk menuntut secara pidana pelaku,
secara sederhana dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Korban atau orang yang merasa
haknya dilanggar atau bisa melalui kuasa
hukum, dapat langsung membuat laporan
kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/
bagian Cybercrime atau kepada penyidik
PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada
Sub Direktorat Penyidikan dan
Penindakan, Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

2. Setelah proses penyidikan selesai,
maka berkas perkara oleh penyidik akan
dilimpahkan kepada penuntut umum untuk
dilakukan penuntutan di muka pengadilan.
Apabila yang melakukan penyidikan adalah
PPNS, maka hasil penyidikannya
disampaikan kepada penuntut umum
melalui penyidik POLRI.

3. Bagi sobat PMI di Hong Kong, apabila
anda menjadi korban, pastikan dulu pelaku
kira-kira menggunakan bank luar atau
dalam negeri, nomor yg digunakan apakah
nomor luar negeri atau nomor Indonesia.
Apabila rekening penampungan
menggunakan Bank Indonesia dan nomor

yang digunakan meng-
gunakan nomor Indonesia,
anda dapat meminta bantuan
KJRI membantu meneruskan
laporan anda ke Indonesia.
Sebaliknya, apabila pelaku
menggunakan rekening dan
nomor Hong Kong, segera
buat laporan ke Kantor
Kepolisian Hong Kong
terdekat.

Tips!
Apabila anda merasa terancam dan

berpotensi menjadi korban pemerasan, lakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

1.  Berani katakan
TIDAK/NO apabila sese-
orang mulai memeras anda,
walaupun dengan ancaman

2.  Apabila anda tidak
berani katakan TIDAK,
segera matikan telpon atau
BLOK nomor pelaku peme-
rasan.

3. Semua kata-kata pe-
laku adalah MANIPULATIF,
semua perkataan pelaku
adalah BOHONG, jadi
jangan takut dan jangan
khawatir.

4. Jangan pernah ter-

goda atau terpancing apabila teman atau pacar
anda meminta anda berfoto PANAS atau
SERONOK. Tolak dengan halus dan jangan
takut, karena orang yang mencintai anda, tidak
akan pernah meminta hal tersebut kepada
anda. Kecuali motifnya adalah KRIMINAL!

Cara Melaporkan
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kami di  Quitline
(1833 183) atau
kunjungi situs web
yang ditunjuk
www.live tobacco
free.hk.

Untuk infor-
masi lebih lanjut
tentang berhenti
merokok dan
alat serta laya-
nan pendukung yang tersedia.
Mereka juga dapat mengunduh
aplikasi seluler “Berhenti Merokok”
untuk melacak kemajuan usaha

HK Kampanyekan Berhenti Merokok

mereka dalam berhenti merokok
dan mendapatkan kiat untuk
mengatasi keinginan merokok
kembali. [bi/chp]

HK Lakukan Penarikan Obat dari Pasaran obat yang dikeluarkan oleh otoritas
pengawas obat luar negeri untuk
mempertimbangkan tindakan apa pun
yang dianggap perlu.

Produk di atas adalah obat resep
yang digunakan untuk menurunkan
tekanan darah. Menurut T-Boma, batch
yang terkena dampak telah dipasok ke
dokter swasta dan rumah sakit, serta
apotek. T-Boma telah menyiapkan
hotline (2370 2092) untuk menangani
dan menjawab semua pertanyaan
terkait obat yang ditarik dari peredaran
tersebut.

“Sejauh ini, DH belum terima lapo-
ran reaksi yang merugikan sehubungan
dengan produk tersebut. DH akan
memantau dengan cermat penarikan
tersebut,” kata juru bicara DH.[bi/chp]

HONG KONG, BI-  Direktur
Kesehatan, Dr Constance Chan,
meminta para perokok untuk berusaha
berhenti guna mengurangi risiko
penyakit dan kematian terkait
tembakau.

Departemen Kesehatn [DH] juga
meluncurkan kampanye Berhenti
Merokok pada Bulan Juni ini, dengan
begitu kita akan membebaskan
keluarga dan lingkungan bebas asap
rokok dan tembakau.

Hal ini mengingat banyaknya
penyakit yang bisa diderita oleh
perokok dan orang yang terkontaminasi

asap rokok, seperti adanya peningkatan
risiko penyakit virus corona parah pada
tahun 2019 lalu.

Organisasi Kesehatan Dunia
[WHO] menetapkan tanggal 31 Mei
menjadi Hari Tanpa Tembakau Se-
dunia, guna menyoroti risiko kesehatan
yang terkait dengan konsumsi dan
penggunaan tembakau.

Pada hari bebas tembakau  selasa
lalu [31/5] Dr Chan mengatakan,
“Berhenti merokok bermanfaat bagi
perokok dari segala usia dan membawa
manfaat kesehatan untuk jangka waktu
pendek dan jangka panjang. Perokok

yang konsisten membebaskan diri dari
tembakau selama empat minggu akan
memungkinkan untuk berhenti untuk
selamanya.”

Dr Chan menambahkan, “Depar-
temen Kesehatan (DH) menugaskan
sejumlah organisasi non-pemerintah
untuk melayani berbagai layanan dan
dukungan berhenti merokok gratis,
baik layanan lewat surat atau layanan
penghentian merokok dengan obat
yang dikirimkan kerumah melalui
pos.

Bagi perokok yang hendak berhenti
merokok bisa berkonsutasi dengan

HONG KONG, BI - Departemen
Kesehatan (DH) telah mengesahkan
pedagang grosir obat berlisensi, Trenton-
boma Ltd (T-Boma), untuk menarik dua
batch produk berikut dari pasar sebagai
tindakan pencegahan karena adanya
kontaminasi/pengotor dalam produk [31/5]

DH menerima pemberitahuan dari T-
Boma hari ini bahwa produsen produk di
luar negeri sedang memulai penarikan
sukarela batch produk tertentu karena
adanya tingkat pengotor azido yang lebih
tinggi dari yang diterima dalam batch yang
terkena dampak.

Menurut T-Boma, dua batch tablet yang

terkena dampak telah diimpor dan dipasok
di Hong Kong. Sebagai tindakan pence-
gahan, T-Boma secara sukarela menarik
batch tersebut dari pasar. Pengotor azido
dianggap sebagai mutagen yang dapat
menyebabkan perubahan DNA sel dan
dapat meningkatkan risiko kanker, tetapi
risiko pengotor azido menyebabkan kanker
pada manusia tidak diketahui.

Otoritas pengawas obat luar negeri
telah meninjau dampak keamanan dari
pengotor azido yang ditemukan dalam
produk obat. DH akan memantau dengan
cermat perkembangan masalah dan
pembaruan keamanan apa pun mengenai
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JAKARTA, BI - Dokter
spesialis penyakit dalam
Suzy Maria mengatakan,
masyarakat mempunyai
peran untuk ikut mengon-
trol pandemi COVID-19
dengan memutus rantai
penularan dan juga tidak
menyebarkan hoaks.

“Kita semua sudah
lelah dengan pandemi, kita
punya peran untuk me-
ngontrol pandemi ini.
Masyarakat punya peran
salah satunya membantu
memutus rantai penularan
dan juga tidak menyebar-
kan hoaks,” kata Suzy,
dokter spesialis dari
Rumah Sakit Omni Pulo-
mas Jakarta dalam dialog
produktif dengan tema hindari hoaks
seputar vaksin yang dipantau secara
daring di Jakarta, Kamis (3/6).

Menurut dia, siapapun selalu
punya banyak kesempatan untuk
meluruskan berita-berita tidak benar,
mulai dari orang-orang di sekitar kita.

“Tugas saya sebagai dokter
mengedukasi pasien mengenai
berita-berita yang tidak benar yang

Pakar: Masyarakat Berperan
Mengontrol Pandemi

beredar di masyarakat. Saat ini yang
lebih sering ditanyakan tentang
keamanan vaksinasi, misalnya efek
samping vaksin. Kami para dokter
selalu menyampaikan bahwa efek
samping itu wajar,” tambah dia.

Lebih lanjut Suzy mengatakan,
masyarakat harus paham bahwa untuk
memerangi pandemi ini kita perlu
berbagai senjata. Di awal pandemi ada

protokol kesehatan lalu
dilengkapi vaksin.

“Meskipun sudah di
vaksinasi tapi tetap harus
melakukan protokol kese-
hatan supaya virus tidak
sampai ke kita jadi tidak
boleh merasa kebal ter-
hadap virus dan abai ter-
hadap protokol keseha-
tan,” kata dia.

Pandemic fatigue atau
lelah dengan pandemi,
malah berpotensi ber-
bahaya dan mengabaikan
protokol kesehatan.

COVID-19 masih
merupakan penyakit baru,
dan virusnya terus ber-
mutasi. Selama masih
masa pandemi maka

semua berisiko terkena COVID-19.
Vaksinasi juga tidak menjamin 100
persen tidak tertular namun dapat
mengurangi risiko yang memberatkan.

“Kapan kita bisa mengabaikan
prokes, dilihat dari seberapa tinggi
tingkat penularan di negara kita. Kita
sabar saja, ayo taat protokol
kesehatan dan vaksinasi,” ujar Suzy.
(Antara)

kenalkan produk-produk para wira-
usahawan muda pertanian, khususnya
PWMP serta memberikan motivasi untuk
para milenial lainnya,” kata dia.

Dedi menambahkan regenerasi

Kementan: Kebutuhan Petani
Milenial Sudah Mendesak

petani ke depan akan diarahkan untuk
membangun pengusaha muda
pertanian. Bukan sekadar dibekali
kemampuan mengolah tanah, tanam,
hingga panen, tetapi akan terjun

langsung di sektor bisnis pertanian.
Bisnis pengusaha tani milenial

antara lain bisa berwujud eduwisata
agro yang menggabungkan aspek
wisata dan pertanian, bisa pula lewat
usaha-usaha yang ada di hilir dengan
konsep bisnis kreatif.

“Di perkotaan sudah dibangun ur-
ban farming dengan cara hidroponik
yang mampu menghasilkan berbagai
sayuran yang bisa diatur kualitas dan
kuantitasnya,” kata Dedi menam-
bahkan.

Sementara itu, Kepala Pusat
Pendidikan BPPSDMP Idha Widi
Arsanti meyakini target 2,5 juta
petani milenial bisa tercapai pada
2024. Alasannya, animo generasi
muda atau kaum milenial saat ini
cukup tinggi untuk terjun di bidang
pertanian.

Ia mencontohkan, di DIY cukup
banyak para pengusaha muda
pertanian yang mulai mengem-
bangkan urban farming dengan
beragam kreativitas seperti vertikal
garden dan hidroponik.

Berikutnya, lanjut Idha, di Jawa
Barat juga memiliki potensi besar
terlahir para petani milenial. Selain
didukung ketersediaan lahan
pertanian cukup luas, Gubernur
Jabar Ridwan Kamil juga telah
menginisiasi program 5.000 petani
milenial sejalan dengan program
Kementan.

“Pak Sultan (Gubernur DIY) juga
ingin membangun jaringan agribisnis.
Ini akan kita dorong menjadi program
konkret,” kata dia. (Antara)

KEPALA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
(BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menjawab pertanyaan awak media di Politeknik
Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan YoMa), Kamis (3/6/
2021). (ANTARA)

Tangkapan layar - Dokter spesialis penyakit dalam
Suzy Maria pada dialog produktif dengan tema hindari hoaks
seputar vaksin yang dipantau secara daring di Jakarta,
Kamis (3/6/2021). (ANTARA)

JAKARTA, BI - Sekre-
taris Jenderal (Sekjen) Ke-
menterian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi mendorong
pekerja dan perusahaan
menyelesaikan perselisihan
atau konflik hubungan indus-
trial dengan musyawarah
dan dialog.

Anwar menyampaikan
itu dalam diskusi di Jakarta
pada Kamis, membahas isu
aktual ketenagakerjaan se-
perti permasalahan terkait pemutusan
hubungan kerja (PHK) karyawan Giant
Hypermarket setelah manajemen memu-
tuskan untuk menutup semua gerainya
serta isu hubungan industrial PT Indo-
marco Prismatama dengan seorang kar-
yawannya. “Musyawarah tentunya untuk
mufakat dengan hati yang tenang dan
pikiran yang lapang untuk mencari solu-
si terbaik yang menguntungkan kedua
belah pihak,” kata Anwar dalam diskusi
dengan media di Jakarta, Kamis (3/6).

Anwar mengatakan bahwa dalam
situasi pandemi seperti saat ini yang
berdampak terhadap perekonomian,
selayaknya menjadi momen bagi semua
pihak untuk bersatu dan saling
memahami.

Dengan itikad baik dari kedua belah,

kata Anwar, maka dapat
dilakukan untuk mencari
solusi bagi semua pihak
berkepentingan yaitu pekerja
dan perusahaan. “Dialog
sosial harus kita kedepankan
untuk mencari solusi yang
terbaik,” tutur Anwar dalam
kesempatan tersebut.

Terkait penutupan gerai
Giant, Anwar mengatakan
hal tersebut adalah keputu-
san bisnis di mana Kemen-

terian Ketenagakerjaan tidak memiliki
kewenangan untuk campur tangan dalam
urusan bisnis. Namun, dia memastikan
pihaknya telah bergerak untuk memas-
tikan pemenuhan hak pekerja di gerai-
gerai tersebut.

Anwar mengatakan telah menemui
perwakilan serikat pekerja PT Hero
Supermarket Tbk, sebagai manajemen
Giant, yang menyampaikan bahwa pro-
ses PHK dan kompensasi telah dilaku-
kan sesuai peraturan perundang-unda-
ngan.

Sementara dari pihak manajemen
telah melakukan sosialisasi dan me-
lakukan komunikasi dengan serikat
pekerja terkait penutupan tersebut dan
kompensasi berdasarkan perjanjian kerja
bersama. (Antara)

Kemnaker: Selesaikan
Konflik Hubungan Industrial

dengan Musyawarah

Anwar Sanusi
Sekjen Kemnaker

JJJJJENENENENENDELDELDELDELDELAAAAA

YOGYAKARTA, BI  - Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian (BPPSDMP) Kementerian
Pertanian Dedi Nursyamsi menilai
upaya penumbuhan petani milenial
merupakan kebutuhan mendesak
mengingat 70 persen petani di Indone-
sia saat ini telah berusia tua.

“Penumbuhan petani milenial mau
tidak mau, suka tidak suka, siap tidak
siap harus dilakukan. Mulai saat ini
juga, tidak boleh ditangguhkan lagi,”
kata Dedi Nursyamsi di sela me-
ngunjungi Politeknik Pembangunan
Pertanian Yogyakarta Magelang
(Polbangtan YoMa) di Yogyakarta,
Kamis (3/6).

Dedi menuturkan dari 38 juta petani
yang tersebar di penjuru Tanah Air, 70
persen di antaranya rata-rata berusia
di atas 45 tahun dengan latar belakang
pendidikan Sekolah Dasar (SD),
bahkan sebagian tidak lulus.

“Sudah umurnya tua, pendidikan
hanya SD, bahkan tidak lulus SD.
Mana mungkin kita berikan beban
menyediakan pangan bagi seluruh
rakyat Indonesia,” ujar dia.

Tanpa regenerasi petani, menurut
dia, kondisi pembangunan sektor
pertanian amat mengkhawatirkan.
Pasalnya, sepuluh tahun yang akan
datang 70 persen petani tua tersebut
memasuki usia pensiun alias tidak
produktif lagi.

Oleh sebab itu, Kementan saat ini
tengah menggenjot realisasi target 2,5
juta petani milenial hingga 2024 dengan
kategori usia rata-rata di bawah 40
tahun.

Untuk mendukung pencapaian tar-
get itu, kata Dedi, Kementan telah
menyiapkan berbagai program. Mulai
dari pendidikan vokasi, pelatihan
vokasi, program penumbuhan wira-
usaha pertanian (PWMP), program
YESS, Kostratani, hingga beragam
pameran.

Dalam waktu dekat, ia mengatakan,
BPPSDMP juga akan menggelar “The
2nd Millenial Indonesian Agropreneurs
(MIA) Expo 2021”. Kegiatan yang ber-
langsung 12-13 Juni 2021 tersebut akan
berlangsung di Ambarukmo Plaza
Yogyakarta.

“Pameran ini bertujuan memper-
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JAKARTA, BI - Politisi PDIP Ruhut
Sitompul meyakini Komisi Pemberantasan
Kosrupsi (KPK) akan tetap independensetelah
pegawainya beralih menjadi aparatur sipil
negara (ASN)

“Tetap. Polisi apa tidak independen? Jaksa
tidak independen? TNI apa tidak independen?,”

Ruhut Sitompul: Jangan Ada
Negara di Dalam KPK

kata Ruhut Sitompul dalam keterangannya, Kamis
(3/6).

Ruhut mengatakan, peralihan menjadi ASN
itu membuat status pegawai KPK menjadi jelas.
Sebab, Ruhut merasa enggan KPK terlihat seolah
terbagi menjadi dua.

“Karena itu, saya tidak mau KPK itu ada

JAKARTA, BI - Pemerintah melalui
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Kemenko
Marves) mengajak masyarakat menjadi
brand ambassador (duta) dari produk-
produk buatan dalam negeri dengan
membeli dan mempromosikannya.

Ajakan tersebut disampaikan Deputi
Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo
RM Manuhutu dalam perkenalan
kampanye untuk para pelaku usaha jual-
beli mulai dari mitra penjual, produsen,
hingga konsumen bertajuk “Maju Produk
Indonesia” yang digagas oleh tiga startup,
yaitu Mapan, Blibli, dan Kaya.ID.

“Jika kita beli produk-produk anak
bangsa, apakah jam tangan ini, atau
produk lain, yang kita hidupkan adalah
sesama anak bangsa kita menghargai
produk anak bangsa, kita membeli dan
memakainya. Dan mari kita masing-
masing menjadi brand ambassador untuk produk-
produk dalam negeri,” katanya dalam jumpa pers
virtual dari Jakarta, Kamis (3/06).

Odo pun menyambut baik gerakan
kolektivisme atau gotong royong yang dilakukan
Mapan, Blibli dan Kaya.ID atas inisiasi kampanye
tersebut. Kampanye tersebut, menurut dia, juga
sejalan dengan target pemerintah untuk bisa

Pemerintah Ajak Masyarakat Beli dan
Promosi Produk Dalam Negeri

mencapai 30 juta UMKM onboarding (masuk ke
ekosistem digital) hingga 2023 mendatang.

“Tujuannya paling utama adalah mening-
katkan pembelian dan penjualan produk-produk
milik anak bangsa. Kami selalu menyambut
apapun inisiatifnya dalam rangka pembelian
produk dalam negeri,” imbuhnya.

Ketiga startup akan memiliki peran sesuai

dengan industrinya masing-masing
untuk mendukung ekosistem yang
kuat. Mapan dengan jaringan kemitra-
annya yang telah merangkul lebih dari
250 ribu mitra usaha dipercaya bisa
menjadi agen distribusi dan pema-
saran, Blibli sebagai platform e-com-
merce yang menawarkan sistem peng-
adaan dan rantai pasok yang trans-
paran dan efisien bagi para produsen
lokal.

Sementara, Kaya.ID sebagai inku-
bator merek UMKM yang membantu
menjamin kualitas produk dan
mengembangkan brand UMKM dalam
upaya mendukung produsen lokal
sehingga masyarakat Indonesia bisa
mendapatkan produk lokal berkualitas
dan bangga menggunakan merek lokal.

“Seiring dengan ajakan pemerintah
dalam Bangga Buatan Indonesia, kami
merasa bisa turut andil dengan

memperkuat ekosistem jual beli produk lokal
dengan strategi bisnis berbasis kolektivisme.
Tidak hanya mendukung agar mitra kami bisa
berpenghasilan, namun juga perlu disiapkan
ekosistem yang kuat mulai dari sisi konsumen,
distribusi, dan produsen produk lokal mulai dari
UMKM hingga pabrik,” kata CEO Mapan Hendra
Tjanaka. (antara)

JENEWA, BI - Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) mengatakan pada Selasa
bahwa mereka telah menyetujui vaksin
COVID-19 yang dibuat oleh pembuat obat
Sinovac Biotech untuk daftar penggunaan
darurat, membuka jalan bagi vaksin China
kedua untuk digunakan di negara-negara
miskin.

Daftar darurat WHO adalah sinyal bagi
regulator nasional tentang keamanan dan
kemanjuran suatu produk. Daftar tersebut
juga akan memungkinkan suntikan
dimasukkan dalam COVAX, program glo-
bal untuk menyediakan vaksin terutama
untuk negara-negara miskin, yang
menghadapi masalah pasokan utama
karena penangguhan ekspor India.

Panel ahli independen mengatakan
dalam sebuah pernyataan bahwa mereka
merekomendasikan vaksin Sinovac untuk
orang dewasa di atas 18 tahun, dengan
dosis kedua 2-4 minggu kemudian. Tidak
ada batasan usia atas karena data
menyarankan kemungkinan memiliki efek
perlindungan pada orang tua.

Kelompok penasihat teknis WHO, yang
mulai bertemu pada 5 Mei, mengambil
keputusan setelah meninjau data klinis
terbaru tentang keamanan dan kemanjuran
vaksin Sinovac serta praktik manufaktur
perusahaan.

Bermerek CoronaVac di beberapa
wilayah, ini adalah vaksin kedua yang
dikembangkan China yang memenangkan
daftar WHO untuk memerangi COVID-19,
setelah persetujuan 7 Mei dari vaksin yang
dikembangkan oleh Sinopharm yang
didukung pemerintah China. Vaksin China
ketiga, yang diproduksi oleh CanSino
Biologics, telah mengirimkan data uji klinis,
tetapi tidak ada tinjauan WHO yang
dijadwalkan.

Sinovac mengatakan bahwa mereka

negara di dalam negara,” ucapnya.
Lebih jauh, Ruhut juga menanggapi soal tes

wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang
menyita perhatian publik.

Awalnya, Ruhut menyinggung pernyataan
Kasatgas Pembelajaran Internal KPK Hotman
Tambunan saat berdebat dengannya dalam pro-
gram di salah satu stasiun televisi.

“Jadi kaitan dengan yang ramai-ramai
kemarin wawasan kebangsaan, jujur aja
lah, kan sudah aturan. Dia (Hotman)
kemarin menyinggung pasal aturan,
hei, ada syarat aturan menjadi
ASN,” kata dia

Para pegawai yang tidak
lulus tersebut menurut
Ruhut Sitompul, karena

memiliki umur yang
sudah lewat dari
batasan yang diatur.
(ANT)

(ant/GenPI.co)

WHO Setujui Vaksin
COVID Sinovac

>> BERSAMBUNG KE HLM 08

Yaqut itu menambahkan Pemerintah RI sudah
berupaya maksimal melakukan diplomasi agar
bisa memberangkatan jemaah calon haji.

Namun, dia menegaskan, sampai hari ini
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum
mengundang Indonesia untuk menandatangani
nota kesepahaman tentang penyelenggaraan haji.

Gus Yaqut menjelaskan, Pemerintah RI bisa
memahami tindakan Kerajaan Arab Saudi tersebut
untuk menjaga penyebaran Covid-19, meskipun
penanganan corona di Indonesia sudah baik.

“Pembatalan (keberangkatan jemaah calon)
haji 2021 semata-mata demi menjaga
keselamatan jemaah calon haji Indonesia. Ibadah
haji adalah salah satu kewajiban umat Islam, tetapi
menjaga keselamatan serta kesehatan juga
wajib,” tuturnya.

Dia menyampaikan, Komisi VIII DPR RI,
Pemerintah RI, serta organisasi kemasyarakatan
(ormas) Islam sudah berupaya sangat maksimal
melakukan lobi ke Arah Saudi. (jpnn)

JAKARTA, BI - Pemerintah
Republik Indonesia resmi
membatalkan pemberangkatan
jemaah calon haji 2021. Alasan
utama adalah karena Pemerintah
Kerajaan Arab Saudi belum
membuka penerbangan ke Jeddah
dan Madinah. Selain itu, Saudi
belum memberikan kuota haji bagi
Indonesia.

Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas mengungkapkan pihaknya
sudah melakukan lobi-lobi kepada
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

sejak Desember 2020.
Pemerintah RI, kata dia, bahkan

sudah melakukan berbagai persia-
pan penyelenggaraan haji. Sayang-
nya, hingga 3 Juni, sinyal dari
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
masih belum ada.

“Kami sudah berusaha melobi
Arab Saudi tetapi dengan berat hati
pemerintah sampaikan (pemberang-
katan jemaah calon) haji 2021 batal
diselenggarakan,” kata Yaqut dalam
konferensi pers, Kamis (3/6).

Sosok yang karib disapa Gus

MODEL mengenakan busana berbahan batik Jawa barat karya
Deden Siswanto seusai peresmian Gerakan Nasional (Gernas)
Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Gerakan Indonesia Bersama
UMKM di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). (ANTARA)

Pemerintah RI Resmi Batalkan
Pemberangkatan CalHaj 2021

Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas
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JAKARTA, BI - Sebuah video
memperlihatkan seorang wanita
memamerkan gajinya sebagai tenaga
kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Video tersebut diunggah oleh akun
Instagram @tante_rempong_officiall.
Dalam tayangan tersebut, seorang
wanita tampak membandingkan hasil
pendapatannya dengan profesi lainnya.

Wanita itu membandingkan
pendapatannya dengan bidan dan
PNS.

Dia mengaku bekerja sebagai
seorang TKW di luar negeri yang
berpendapatan Rp 12 juta per bulan.

“Gaji PNS perbulan berapa sih ya
kali gitu. Gue TKW gaji Rp 12 juta per
bulan kalah sama bidan,” tulis
keterangan video itu, dikutip Suara.com.

Dalam tayangan tersebut, wanita itu tampak
memakai kaus putih bertuliskan ‘I Love Taiwan’.

Usut punya usut, wanita tersebut menjadi

TKW Pamer Gaji Capai Rp 12 Juta,
Bandingkan dengan Bidan

korban patah hati lantaran ditinggal oleh
mantannya yang bekerja sebagai PNS.

Mantannya diketahui meninggalkan wanita
tersebut dan lebih memilih dengan seorang bidan.

“Mantan gue PNS, ninggalin gue
demi bidan. PNS gaji Rp 3.300.000 aja
sok keren loh,” tulisnya.

Sontak, kolom komentar unggahan
itu pun ramai dikomentari oleh warganet.
Mereka tampak memberikan respon
mengenai video wanita tersebut.

Rupanya, unggahan tersebut
menuai komentar negatif dari warganet.
Mereka tidak terima dengan aksi wanita
tersebut yang membandingkan
pekerjaannya dengan profesi lain.

“Mulai deh hina hinu gaji dan
pekerjaan, dipecat tau rasa lo,” ujar
warganet.

“Ciri-ciri iri dan tidak terima,” balas
warganet.

“RIP pola pikir si embaknya,” timpal
warganet.

“Dia nggak tahu aja kalau bidan udah buka
praktek sebulan bisa puluhan juta,” komentar
warganet. [babe]

SINGAPURA, BI - Sebuah
restoran di Singapura menge-
luarkan pernyataan permintaan
maaf publik, setelah dikecam
warganet karena dianggap
“menghina” makanan tradisional
Indonesia, Nasi Padang. Res-
toran bernama The Ritual itu
secara tersirat menyebut Nasi
Padang buatan Indonesia tidak
sehat.

Restoran yang terletak di
Steven Road dan Bukit Timah
di Singapura itu menawarkan
kreasi menu terbaru mereka di
Instagram. Restoran itu mengunggah sebuah
foto Nasi Padang versi mereka sendiri di
Instagram dengan tulisan “Nasi Padang tanpa
hal-hal buruk”, yang langsung mendapat
kecaman dari warga lokal Singapura dan In-
donesia.

Dalam unggahan itu ditulis, Nasi Padang
versi mereka dibuat tanpa MSG, aditif, dan
menggunakan garam Himalaya. Restoran itu

mengklaim bahwa versi masakan tradisional
Minangkabau mereka memungkinkan orang
menikmati cita rasa Indonesia tanpa rasa
bersalah.

Bagian posting yang paling kontroversial,
(selain pemotongan masakan tradisional Padang
itu sendiri) adalah bagaimana restoran tersebut
tampaknya menyinggung bahwa Nasi Padang
memiliki banyak bahan-bahan tidak sehat di

dalamnya.
Baris pembuka dari postingan Instagram

yang dihapus berbunyi: “Tersedia untuk
pengiriman dan pengambilan! - Ritual ‘Nasi’
Padang tanpa hal-hal buruk. Makan tanpa rasa
bersalah. ”

Dilansir dari World of Buzz, Senin 31 Mei
2021, setelah menghadapi serangan kritikan
warganet di kolom komentar postingan
tersebut, The Ritual memutuskan untuk
menghapus postingan tersebut, dan
memposting permintaan maaf kepada publik.

Pihak restoran meminta maaf atas pilihan
kata yang kurang tepat di postingan mereka
yang sekarang telah dihapus. Mereka
kemudian mengklarifikasi bahwa yang mereka
lakukan adalah menyampaikan filosofi
memasak mereka sendiri dan pemilihan
bahan-bahannya.

Lebih lanjut, The Ritual mengatakan bahwa
mereka menyukai Nasi Padang dan ingin
merayakan masakan dengan interpretasi
mereka sendiri, dengan melayani teman dan
tamu yang memiliki batasan dalam hal diet.

Postingan itu lebih lanjut menekankan,
“Sebagai tim yang menyukai makanan dari
budaya yang berbeda, pemilihan kata tidak
tepat dan tidak sensitif. Gagal mengar-
tikulasikan niat asli kami dan rasa hormat kami
terhadap budaya dan warisan Nasi Padang
sebagai hidangan.”[*]

Restoran Singapura Minta
Maaf Usai Hina Nasi Padang

10. Ikan Komet
Ikan komet termasuk ikan hias air tawar

yang banyak digemari. Selain karena
perawatan dan daya tahan yang baik, sifatnya
yang jinak membuat ikan komet bisa menjadi
sahabat yang baik bagi ikan hias lainnya di
dalam aquarium.

Keindahan dari ikan hias air tawar satu
ini adalah kombinasi warna yang dimilikinya
sangat beragam mulai dari merah, putih,
kuning, hitam dengan pola-pola abstrak yang
cantik.

11. Ikan Lemon
Ciri khas dari ikan hias air tawar ini adalah

warnanya yang kuning seperti warna lemon.
Ikan lemon yang memiliki nama latin
Neolamprologus leleupi ini memiliki daya
tahan yang cukup kuat sehingga cocok untuk
dipelihara oleh Toppers yang masih pemula
dalam memelihara ikan hias.

Perlu diingat, ikan lemon termasuk ikan
yang agresif sehingga sebisa mungkin jangan
digabungkan dengan ikan jenis lain dalam
satu akuarium. Jika sampai melihat ikan lain,
terutama yang berukuran lebih kecil, ikan
lemon nggak akan segan-segan menyerang
hingga mati.

12. Ikan Bala
Ikan Bala terkadang disebut juga ikan hiu

bala karena bentuknya yang sekilas
menyerupai ikan hiu. Tapi, ikan hias ini nggak
sebuas ikan hiu dan juga hidup di air tawar.

Ikan hias air tawar ini memiliki sisik dan
sirip metalik yang kontras dengan warna
hitam dan putih sehingga sangat cantik saat
berada di dalam aquarium-mu. Di habitat
aslinya, ikan ini bisa tumbuh hingga 35 cm.

>> IKAN HIAS AIR TAWAR...DARI HLM 24

telah memasok lebih dari 600 juta dosis
vaksinnya di dalam dan luar negeri pada akhir
Mei dan lebih dari 430 juta dosis telah diberikan.

Hasil kemanjuran vaksin menunjukkan
bahwa vaksin mencegah penyakit gejala pada
51 persen dari mereka yang divaksinasi dan
mencegah COVID-19 parah dan rawat inap
pada 100 persen populasi yang diteliti, kata
WHO.

Kelompok Penasihat Strategis (SAGE) yang
terpisah dari WHO telah mengatakan sebelumnya

dalam dokumen tinjauan bahwa kemanjuran
vaksin dalam uji klinis Fase III multi-negara
berkisar antara 51 persen hingga 84 persen.

Kementerian Kesehatan Indonesia
mengatakan pada 12 Mei bahwa studinya terhadap
120.000 petugas kesehatan yang telah menerima
vaksin menemukan bahwa vaksin itu 94 persen
efektif untuk mencegah penyakit simtomatik.

Dalam evaluasi awal, panel SAGE
menemukan bahwa suntikan itu efektif dalam
mencegah COVID-19 pada orang dewasa di
bawah 60 tahun, tetapi beberapa data kualitas
tentang risiko efek samping yang serius masih
kurang.

Evaluasi tersebut mengutip kesenjangan bukti
dalam keamanan untuk kehamilan, dan pada
keamanan dan perlindungan klinis pada orang
dewasa yang lebih tua, mereka yang memiliki
penyakit yang mendasarinya, dan evaluasi efek
samping yang jarang terdeteksi melalui
pemantauan keamanan pasca-otorisasi.

Para ahli SAGE, yang mengeluarkan
rekomendasi kebijakan untuk negara bagian dan
pedoman dosis, meninjau data klinis Sinovac
bulan lalu.

China telah mengerahkan ratusan juta
dosis vaksin Sinopharm dan Sinovac di dalam
negeri dan mengekspornya ke banyak negara,

>> WHO SETUJUI ...DARI HLM 07

terutama di Amerika Latin, Asia dan Afrika.
(Reuters/Antara)
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SEORANG tukang air memiliki dua
tempayan besar, masing-masing bergantung
pada kedua ujung sebuah pikulan, yang
dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari
tempayan itu retak, yang satunya tidak.
Tempayan yang tidak retak selalu dapat
membawa air penuh dari mata air ke rumah
majikannya, sedang tempayan retak itu
hanya dapat membawa air setengah penuh.

Selama dua tahun, hal ini terjadi setiap
hari. Si tempayan yang tidak retak merasa
bangga akan prestasinya, karena dapat
menunaikan tugasnya dengan sempurna.
Namun si tempayan retak merasa malu
sekali akan ketidaksempurnaannya dan
merasa sedih sebab ia hanya dapat
memberikan setengah dari yang seharusnya
dapat diberikannnya. Tertekan oleh
kegagalan ini, tempayan retak itu berkata
kepada si tukang air,”Saya sungguh malu
pada diri saya sendiri, dan saya ingin
mohon maaf kepadamu.””Kenapa?” tanya si
tukang air, “Kenapa kamu merasa malu?”

“Saya hanya mampu, selama dua tahun
ini, membawa setengah porsi air karena
retakan pada sisi saya telah membuat air
yang saya bawa bocor sepanjang jalan
menuju rumah majikan kita. Karena cacatku
itu, saya telah membuatmu rugi.” kata
tempayan itu.

Si tukang air merasa kasihan pada si
tempayan retak dan berkata, “Jika kita
kembali ke rumah majikan besok, aku ingin
kamu memperhatikan bunga-bunga indah di
sepanjang jalan.”

Benar, ketika mereka naik ke bukit, si
tempayan retak memperhatikan dan baru
menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di
sepanjang sisi jalan, dan itu membuatnya
sedikit terhibur.

Kata tukang air kepada tempayan retak,

“Apakah kamu memperhatikan adanya
bunga-bunga di sepanjang jalan di sisimu
tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di
sisi tempayan lain yang tidak retak itu. Itu
karena aku selalu menyadari akan cacatmu
dan aku memanfaatkannya. Aku telah
menanam benih-benih bunga di sepanjang
jalan di sisimu, dan setiap hari jika kita
berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi
benih-benih itu.

Selama dua tahun ini aku telah dapat
memetik bunga-bunga indah itu untuk
menghias meja majikan kita. Tanpa kamu
sebagaimana kamu adanya, majikan kita tak
akan dapat menghias rumahnya seindah
sekarang.”[*]

Tempayan Retak

Percakapan 4 lilin
ADA 4 lilin yang menyala, Sedikit demi sedikit

habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga
terdengarlah percakapan mereka

Yang pertama berkata: “Aku adalah Damai.”
“Namun manusia tak mampu menjagaku: maka lebih
baik aku mematikan diriku saja!” Demikianlah sedikit
demi sedikit sang lilin padam.

Yang kedua berkata: “Aku adalah Iman.” “Sayang
aku tak berguna lagi.” “Manusia tak mau mengenalku,
untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala.”
Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya.

Dengan sedih giliran Lilin ketiga bicara: “Aku
adalah Cinta.” “Tak mampu lagi aku untuk tetap
menyala.” “Manusia tidak lagi memandang dan
mengganggapku berguna.” “Mereka saling
membenci, bahkan membenci mereka yang
mencintainya, membenci keluarganya.” Tanpa
menunggu waktu lama, maka matilah Lilin ketiga.

Tanpa terduga…
Seorang anak saat itu masuk ke dalam

kamar, dan melihat ketiga Lilin telah padam.
Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata: “Ekh
apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala,
Aku takut akan kegelapan!”

Lalu ia mengangis tersedu-sedu. Lalu
dengan terharu Lilin keempat berkata:

Jangan takut, Janganlah menangis, selama
aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat
selalu menyalakan ketiga Lilin lainnya:

“Akulah HARAPAN.”
Dengan mata bersinar, sang anak

mengambil Lilin Harapan, lalu menyalakan
kembali ketiga Lilin lainnya.

Apa yang tidak pernah mati hanyalah
HARAPAN yang ada dalam hati kita….dan
masing-masing kita semoga dapat menjadi
alat, seperti sang anak tersebut, yang dalam
situasi apapun mampu menghidupkan
kembali Iman, Damai, Cinta dengan
HARAPAN-nya!

>> KISAH KEANGKERAN PASAR BUBRAH...SAMBUNGAN DARI HLM 12

berlangsung tak lama setelah kami turun, dan
ternyata masih ada kaitannya dengan semua yang
telah kami alami.

Setelah mengalami dan menyaksikan sendiri
keberadaan kerajaan ghaib dan pasar setan
dipuncak Merapi, baru kami percaya bahwa
sesuatu yang gaib itu memang ada. Dan harus
diakui kalau Gunung Merapi memanglah bukan
sembarang gunung.  Bahkan, kepercayaan itu
diperkuat lagi dengan adanya upacara ritual
labuhan yang diadakan oleh pihak keraton dan
penguasa merapi, karena telah membantu
melindungi dari malapetaka.

Berdasarkan cerita rakyat, asal muasal
upacara ritual ini berawal dari jaman Sultan
Agung. Ketika itu, kerajaan tengah tertimpa
malapetaka yang membuat negara kacau balau.
Sultan Agung melakukan semedi dan meminta
bantuan pada penguasa alam halus yang
merupakan penjelmaan dari Nawang Wulan,
seorang bidadari cantik yang diturunkan dari
kayangan atau dikenal oleh masyarakat jawa
sebagai Nyi Roro kidul, penguasa laut selatan.

Kemudian, sang ratu memberikan bantuan
dengan mengirimkan ribuan anak buahnya untuk
menyelesaikan malapetaka itu. Tapi bantuan itu
bukan tanpa syarat, sang sultan beserta seluruh
keturunannya harus bersedia menjadi suami dan
memberikan persembahan yang kemudian
dikenal dengan nama labuhan.

Hingga saat ini, pada masa kesultanan
Hamengkubuono X, perjanjian itu masih berlaku
dan akan terus berlanjut pada keturunan Sultan
Agung yang berikutnya. Konon, bila perjanjian itu
dilanggar, maka akan mengakibatkan kehancuran
kesultanan Yogyakarta. “Jika perjanjian dilanggar,
akan terjadi malapetaka seperti yang terjadi pada
masa Sultan Agung,” demikian penurutan
almarhum Mbah Marijan yang telah menjadi juru
kunci Merapi selama hidupnya.

Sementara itu, selain kerajaan para dedemit
dan pasar setan, di desa Kinahrejo juga banyak
terdapat tempat–tempat yang kental bernuansa

ghaib. Seperti watu gajah, merupakan sebuah batu
besar yang dipercaya dapat menahan aliran lahar
bila gunung merapi meletus. Batu ini dilingkari
oleh pagar tembok, dan memiliki satu buah pintu
masuk. Di dalamnya terdapat tempat
persembahan yang biasanya dilakukan pada
malam jum’at kliwon.

Tak jauh dari sini, ada sebuah pohon beringin
satu-satunya yang ada di desa, sehingga
disakralkan oleh warga sebagai tempat keramat.
Menurut penuturan Mbah Marijan, tempat ini
dulunya merupakan tempat bersemedi seorang
pertapa sakti.

“Dengan adanya wringin putih ini, desa
Kinahrejo akan menjadi sebuah lokasi yang ramai

serta dapat mendatangkan banyak
rejeki,” kata almarhum Mbah Marijan
berdasarkan wangsit yang
diterimanya.

Pasar Bubrah adalah sebuah
dataran sebelum Puncak Merapi.
Batu-batu yang berserakan yang
jatuh dari puncak, membentuk
seperti sekelompok bangunan pasar
yang rusak (bubrah). Konon daerah
ini angker.

Potongan Kisah Pendaki
1. Seseorang bilang kalau belum

melihat dengan mata kepala sendiri
dia tak akan percaya adanya pasar
bubrah yang sering diceritaka orang,

hingga suatu saat dia mendaki dan pun berkemah
dengan teman-teman dilokasi pasar, alhasil saat
malam tidur dia bisa terbangun dengan adanya
suara riuh  ramai seperti berada di sebuah pasar
tradisional. Karena takut ia pun segera kabur
menyingkir.

2. Kisah seorang pemandu turis Belanda
yang pulang melewati Pasar Bubrah, bule
Belanda itu melihat ada seorang berpakaian
Jawa yang naik kuda.

3. Kisah lain ketika sekelompok mahasiswa
yang sudah sampai disini, kemudian mendirikan
tenda. Salah satu dari mereka masuk tenda
dengan membawa pisang. Temannya bertanya,
darimana dapet pisang itu? Dan dijawab, tadi beli
di warung di depan sana. Warung mana, ini kan
di gunungDan mere? .. akhirnya merekapun
segera kabur.

4. Pendaki indigo menyampaikan jika di
tempat pasar bubrah ini dulunya memang benar-
benar ada kehidupan namun musnah ketika
letusan gunung merapi kala itu.

Bahkan kalau yang belum pengalaman nge-
camp di pasar bubrah, di jamin tidak bisa tidur,
karna puncak merapi terus mengeluarkan -
bunyian seperti batu longsor, mengingat pasar
bubrah hanya berjarak 100 meter dari puncak
merapi.

Belum lagi sugesti tentang cerita mistis Pasar
Bubrah, tapi bagaimanapun nge-camp di pasar
bubrah banyak manfaatnya dan layak anda coba,
kata orang jawa = laku prihatin. [**]



JAKARTA, BI - Perbedaan kelapa muda
dan kelapa tua terdapat pada kandungan air
dan ketebalan daging buah di dalamnya. Air
kelapa muda umumnya lebih banyak
dikonsumsi daripada air kelapa tua, karena
khasiatnya yang dapat mengatasi berbagai
gangguan pencernaan, seperti diare.

Berbeda dengan air kelapa muda yang
lebih sering dikonsumsi, air kelapa tua kerap
dibuang dan hanya dimanfaatkan daging
buahnya untuk membuat santan. Padahal, air
kelapa muda dan air kelapa tua memiliki nutrisi
yang sama baiknya untuk kesehatan tubuh.

Manfaat Air Kelapa Muda untuk Kesehatan
Air kelapa muda kaya akan elektrolit,

seperti kalium, natrium, dan magnesium, yang
dapat mengatasi dan mencegah dehidrasi
ringan. Air kelapa muda juga mengandung

karbohidrat, serat, protein, vita-
min C, dan antioksidan.

Berkat kandungan
antioksidan dan bera-
gam nutrisi tersebut, air
kelapa muda sangat

baik untuk kesehatan
tubuh. Berikut
ini adalah ber-

bagai manfaat
air kelapa muda
untuk kesehatan:

Mengontrol dan menurunkan
tekanan darah tinggi, Menurunkan kadar
kolesterol jahat (LDL), Mengurangi risiko
terjadinya penyakit kardiovaskular,
Meredakan gejala diare, Mencegah
terbentuknya batu ginjal, Menurunkan dan
mengontrol gula darah, Mencegah kerusakan
sel akibat radikal bebas

Untuk mendapatkan manfaat air kelapa
muda secara maksimal, sebaiknya Anda
mengonsumsi air kelapa murni yang diperoleh
langsung dari buah kelapa. Anda juga
disarankan untuk tidak menambahkan gula
atau pemanis buatan saat mengonsumsinya.

Jika Anda memilih air kelapa muda dalam
kemasan, pastikan kemasan tidak rusak dan
perhatikan kembali kandungan nutrisi di
dalamnya. Air kelapa dalam kemasan
sebaiknya segera dikonsumsi setelah Anda
membuka kemasannya.

Namun, jika Anda ingin menyimpannya
kembali, pastikan air kelapa disimpan dalam
lemari es dan segera habiskan dalam waktu
maksimal 48 jam.

Manfaat Air Kelapa Tua untuk Kesehatan
Pada dasarnya, kandungan nutrisi air

kelapa tua dan air kelapa muda tidak jauh
berbeda. Air kelapa tua juga mengandung
asam amino dan berbagai mineral, seperti
sodium, selenium, fosfor, kalium, dan zinc.
Hal inilah yang membuat air kelapa tua
memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, di
antaranya:

Meningkatkan daya tahan tubuh, Menjaga
saluran pencernaanMenurunkan dan
mengontrol ,

Mencegah kerusakan sel akibat radikal
bebas, Untuk mendapatkan manfaat air kelapa
tua tersebut, Anda bisa mimum air kelapa tua
yang diambil langsung dari buahnya.[*]
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JAKARTA, BI - Ada banyak alasan mengapa
seseorang menahan keinginan untuk buang air
besar atau BAB, terutama saat berada di tempat
umum. Alasannya bisa karena tidak ada toilet di
sekitar, malas menunggu antrian toilet yang
panjang, toilet kotor, hingga enggan untuk
menggunakan toilet umum.

Menahan BAB sesekali sebenarnya bukanlah
sebuah masalah besar. Namun, jika hal ini dilakukan
secara terus menerus, ada bahaya menahan BAB
yang patut untuk diwaspadai sebagai berikut:

1. Sembelit
Ketika Anda menahan BAB, usus bagian

bawah akan menyerap air dari tinja yang menumpuk
di rektum, sehingga feses menjadi lebih keras.
Kondisi ini bisa membuat feses sulit untuk keluar
dan sembelit pun akhirnya tidak terhindarkan.

2. Wasir atau ambeien
Sembelit akibat menahan BAB juga bisa

memicu terjadinya wasir atau ambeien. Saat
sembelit, Anda bisa mengalami kesulitan untuk
BAB sehingga perlu untuk mengejan agar tinja bisa
keluar.

Nah, kebiasaan mengejan saat buang air besar

Jangan Sepelekan Bahaya
Menahan BAB

ini bisa menyebabkan pembuluh darah di anus dan
rektum bawah membengkak sehingga memicu
terjadinya wasir atau ambeien.

Wasir atau ambeien ditandai dengan beberapa
gejala, salah satunya adalah BAB berdarah.

3. Fisura ani
Bahaya menahan BAB berikutnya adalah Anda

berisiko untuk mengalami fisura ani. Kondisi ini
dapat terjadi karena feses yang mengeras dan sulit
untuk dikeluarkan bisa melukai atau merobek
jaringan kulit dan juga mukosa yang melapisi
saluran maupun lubang anus.

Fisura ani ditandai dengan beberapa gejala, di
antaranya adalah sakit saat buang air besar dan
BAB berdarah.

4. Inkontinensia tinja
Kebiasaan menahan BAB bisa membuat otot-

otot di rektum meregang, sehingga Anda berisiko
untuk mengalami inkontinensia tinja. Kondisi ini
menyebabkan hilangnya sensasi untuk BAB,
sehingga tinja mungkin untuk keluar secara tiba-
tiba tanpa disadari.

Setiap orang memiliki toleransi yang berbeda
dalam menahan keinginan BAB, sehingga dampak

menahan BAB bisa berbeda pada setiap orang.
Namun, guna menghindari bahaya menahan BAB,
Anda tetap disarankan untuk tidak menunda pergi
ke toilet jika keinginan untuk BAB muncul.

Untuk membantu melancarkan buang air besar,
terapkanlah pola hidup sehat. Caranya adalah
dengan memperbanyak konsumsi makanan
berserat, minum air putih yang cukup, dan
berolahraga secara rutin.

Apabila cara tersebut telah
diterapkan tetapi Anda masih
memiliki masalah ketika BAB,
sebaiknya konsultasikan hal ini ke
dokter. [allodokter]

Tiga Olahraga Yang Bisa Meredakan Stres
JAKARTA, BI - Stres menjadi bagian

kesehatan mental yang tak terhindarkan di masa
pandemi. Sayangnya stres sendiri bisa
merembet menjadi masalah fisik seperti tekanan
darah tinggi, rambut rontok, masalah berat
badan, dan lain sebagainya. Berikut:

Peregangan
Kebanyakan orang menganggap

peregangan sebagai bagian dari rutinitas
yang dilakukan sebelum atau setelah
berolahraga inti. Padahal peregangan
memiliki manfaat penting lain, termasuk
meredakan stres.

Peregangan pada dasarnya
membantu melepaskan ketegangan dari
tubuh. Hal ini yang mengurangi kekakuan
yang disebabkan oleh duduk sepanjang
hari di depan laptop. Dengan begitu,

peregangan memberikan kelegaan dari
ketegangan dan rasa sakit, termasuk ketegangan
pikiran.

Yoga
Yoga adalah bentuk aktivitas fisik yang

terkenal dapat membantu meredakan stres.

Perbedaan
Manfaat Air

Kelapa

Latihan ini membantu menenangkan pikiran
dan meningkatkan ketenangan mental.

Secara keseluruhan, yoga juga dapat
membantu meningkatkan suasana hati.

Lari
Berlari menjadi satu dari beberapa latihan

fisik yang juga terbukti cukup efektif dalam
meredakan stres. Bahkan berlari di luar
ruangan dapat menenangkan pikiran
dengan merelaksasikan zat kimia di otak.
Jadi berlari bisa menjadi salah satu
alternatif lahraga untuk meredakan stres.

Selain berolahraga, pola makan sehat
dan istirahat juga bisa membantu
meredakan stres. Untuk itu, tidurlah tepat
waktu, lebih banyak bergerak atau
berolahraga, dan jangan lupa untuk
makan makanan sehat saat stres
melanda.[*]

JAKARTA, BI - Sawi putih juga dikenal
sebagai tanaman majemuk yang memiliki banyak
manfaat kesehatan. Sejak zaman kuno, sawi putih
juga mengejutkan dengan
manfaat dan kegunaannya.

Karena, bunga,
daun, batang hingga
akar sawi putih bisa
memberikan manfaat
yang sama dan
digunakan secara
melimpah. Sebab,
sawi putih memiliki sifat
antioksidan yang
bermanfaat banyak untuk
kesehatan tubuh.

Berikut ini dilansir dari Plants Hospital,
manfaat kesehatan dari makan sawi putih.

1. Memperkuat sistem kekebalan tubuh dan
melindungi diri dari penyakit

2. Mendukung fungsi hati dan
kandung empedu

3. Mendukung sistem
pencernaan agar bekerja lebih
baik dan memperlacar sistem
pencernaan

4. Membantu membersihkan
darah

5. Mempercepat sirkulasi
darah

6. Meningkatkan kesehatan jantung
7. Melawan aterosklerosis, arterisklerosis dan

kolesterol
8.Menjaga kesehatan kulit, terutama

membantu gangguan kulit gatal dalam waktu
singkat

9.. Membersihkan kulit dari zat berbahaya
10.Membentuk efek antipenuaan dalam jangka

Panjang
11. Meningkatkan kesehatan usus
12. Mendukung solusi stres dan insomnia

terkait stres
13. Mendukung kesehatan tulang
Anda bisa mengonsumsi sawi putih dalam

bentul salad sayur, tumis sayur atau lalapan. Anda
juga bisa mencampurkan daun, bunga dan akar
sawi putih yang dikeringkan ke dalam teh untuk
diseduh.[*]

Makan Sawi Putih Jatung Bisa Sehat
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JAKARTA, BI - Logikanya agar sebuah hubungan bisa langgeng itu
keduanya harus bisa saling   melengkapi dan percaya satu sama lain.
Namun bagaimana jadinya kalau kepercayaan kita selama ini terhadap
pasangan dimanfaatkan begitu saja. Kebaikanmu sering dimanfaatkan
secara diam-diam, manfaatin secara fisik, hingga berkaitan materi. Sungguh
menyebalkan bukan?

Nah. supaya gak terjebak dengan pasangan seperti ini yuk ketahui
empat tanda kamu dimanfaatin sama pasangan.

1. Memandang segala sesuatu dengan materi
Tanda pertama bahwa kamu sedang dimanfaatkan sama pasangan yaitu

ia selalu memandang segala sesuatu dengan materi. Apa-apa kamu yang
harus keluar uang, suruh bayarin ini itu, dan menganggapmu sebagai ATM
berjalannya. Giliran dia gak pernah keluar uang sepeser pun.

Mungkin sekali dua kali saat kencan kita yang membayar tidak masalah,
namun kalau sudah keterusan hingga dia berani minta barang ini itu dan
kamu disuruh membayarnya maka haruslah hati-hati. Ingat kalian masih
tahap pacaran, kamu belum punya kewajiban untuk membiayai seluruh
hidupnya.

Maka, sewajarlah saja, jangan sampai kebaikanmu malah dimanfaatkan

4 Tanda Kalau Kamu Suka Dimanfaatin Pacar
oleh orang yang gak bertanggung jawab seperti dia.

2. Hanya menemuimu kalau sedang butuh saja
Tanda selanjutnya yaitu dia menemuimu kalau sedang butuh

dan perlunya saja. Padahal hubungan itu dijalin untuk saling
membersamai. Namun kalau si dia sering ngilang, ketika kamu
butuhin selalu gak bisa dengan berbagai alasan yang ada, dan
menemanimu kalau ada perlunya doang ini bisa menjadi tanda
kalau ia hanya memanfaatkan kebaikanmu untuk kepentingan
sendiri.

Capek hati deh menghadapi orang seperti ini, maka supaya
hidupmu damai pikirkan ulang apakah kamu masih mau bertahan
dalam hubungan ini atau tidak.

3. Tidak pernah mau berkorban
Jangankan mau membahagiakanmu, berkorban dalam

hubungan saja dia gak pernah. Dia selalu mementingkan dirinya

sendiri, tidak mau memikirkan orang lain termasuk dirimu.
Selama ini kamu yang terus-terus berjuang dalam hubungan.

Sedangkan dia? Gak pernah ada usahanya sama sekali.
Selain itu ia hanya memberikan perhatian dan sok peduli ke
kamu kalau sedang ada maunya saja. Sudahlah gak usah kamu
pertahankan orang seperti dirinya ini.

4. Hidupnya selalu bergantung padamu
Tanda terakhir bahwa kamu hanya dimanfaatkan pasangan

yaitu, hidupnya selalu bergantung padamu. Dia gak bisa
melakukan apa pun sendiri, selalu saja melibatkanmu dalam
setiap urusannya.

Kalian sudah sama-sama dewasa dan kamu pun punya
kehidupan sendiri yang harus diurus, punya pekerjaan yang
harus diselesaikan, dan kepentingan yang lain. Jadi mulai
sekarang tegaslah dengan pasangan supaya kalian tidak saling
menyesal nantinya.[*]

JAKARTA, BI - Hubungan sehat merupakan sebuah
kisah anti drama yang bagus untuk kondisi emosional
pasagan. Berikut ciri - ciri hubungan sehat anti toxic:

1. Bisa terbuka dengan pasangan
Saat bisa saling terbuka dengan pasangan, maka bisa

dibilang hubungan pacaran kalian sehat. Tak hanya hal
yang menyenangkan, terbuka terhadap hal-hal yang kurang
mengenakkan juga merupakan salah satu tanda-tanda
hubungan relationship yang sehat. Komunikasi yang baik
merupakan salah satu indikator apakah suatu hubungan
bisa berjalan lebih lama.

2. Mau saling percaya
Apakah selama ini masih ada yang disembunyikan

Kriteria Hubungan Pacaran yang Sehat

>>BERSAMBUNG KE HLM  18
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SEBUAH film fiksi tersebut diatas sebenarnya
diambil dari kisah dan kondisi Gunung Merapi yang
sesuai dengan mitos yang ada di masyarakat
sekitarnya. Perbedaannya
hanya pada tokoh dan alur
ceritanya.

Seperti dikatakan
almarhum Mbah Marijan,
kuncen Merapi yang tewas
akibat awan panas, “Sesung-
guhnya Gunung Merapi
adalah sebuh kerajaan para
makhluk halus. Namun tidak
sembarang orang yang dapat
melihatnya, hanya mereka
yang memiliki kelebihan atau
sang penguasa alam ghaib itu
yang sengaja menampakan
keberadaannya.” ujarnya.

Mbah Marijan juga menga-
takan, selain terdapat sebuah
kerajaan ghaib, keangkeran
lainnya adalah pasar dedemit yang bernama Pasar
Bubrah. Tempat ini merupakan pasarnya para
makhluk halus, yang dapat dilihat pada setiap
malam jum’at. Pada saat itu, jangan heran bila akan
terdengar keramaian layaknya sebuah pasar
malam di puncak gunung ini.

Awalnya banyak orang yang tidak percaya
hingga beberapa pendaki membuktikannya, sebut
saka Ali, Elo dan Dulah, mereka yanh tak begitu
yakin tentang semua yang dikatakan oleh Mbah
Marijan.

Tapi, ketika kami bertiga mendapat ijin dari
Mbah Marijan untuk mendaki puncak Garuda,
kamipun merasakan dan mengakui kebenaran kisah
itu yang membuat kami gemetar ketakutan.
Kebenaran kisah itu terbukti saat kami melakukan
pendakian melalui jalur kaliurang yang terdapat di
Desa Kinahrejo, dengan ditemani Mas Budi, anak
angkat Mbah Marijan.

Medan berbatu yang terjal dan juga sangat
rapuh harus dilalui sehari penuh. Rasa penat
bertambah lagi ketika harus melintasi kawah mati,
karena uap belerang membuat napas semakin
sesak. Sesampai di Pasar Bubrah, kami sepakat
berkemah dan bermalam di sana, untuk merasakan
keanehan yang kerap dibicarakan orang itu.

Bukannya sombong, tapi sekedar membuktikan
bahwa semua itu adalah sebuah kebenaran dan
bukan mitos. Selain itu, tempat ini merupakan lokasi
ideal berkemah karena letaknya sudah mendekati
puncak.

Tak lama, ketika mata kami mulai terpejam
karena rasa penat setelah seharian berjalan, kisah
pasar setan yang diceritakan oleh Mbah Marijan
menunjukan kebenaran. Suara-suara gamelan dan
gending jawa mulai mengalun di telinga kami,
keramaian sebuah pasarpun menyusul. Bersa-
maan dengan itu deru angin semakin besar dan
menambah gaduh suasana.

Seperti terhenyak dari mimpi buruk, kami
langsung terjaga dengan wajah pucat dan keringat
dingin. Tanpa sepatah kata, mata kami saling

memandang dan berusaha menjawab pertanyaan
yang ada dalam hati masing-masing.

Sebuah pertanyaan yang baru akan terjawab
bila mentari telah menampakkan dirinya. Dalam
keadaan demikian, teringatlah semua dosa yang
pernah dilakukan. Doa dan harapan kepada Tuhan
terus terucap dari bibir kami dengan terpatah-patah.

“Semoga Allah masih mengijinkan untuk
menebus kesalahanku. Dan tidak membiarkan para
dedemit itu membawa kami ke alam ghaib,” ujar
saya.

Dari ketinggian 2919 Dpl, keramaian pasar
setan itu terus berlangsung hingga larut malam.
Rasa penat yang tak tertahankan akhirnya membuat
kami terlelap saat hari menjelang pagi.

Saat sinar mentari membangunkan kami, rasa
syukurpun spontan keluar dari mulut kami. Mesti
sempat terlintas tidak melanjutkan pendakian, tetapi
akhirnya pada pukul 08.00 WIB. Kami melanjutkan
pendakian menuju puncak Garuda.

Karena untuk mencapai puncak tinggi
membutuhkan waktu sekitar satu jam. Suasana
puncak Garuda memang sangat mengerikan,
apalagi bila teringat pada tragedi 1994 lalu, yang
letusannya mengakibatkan 66 jiwa melayang. Dan
pada awal 2001, material letusan melambung ke
angkasa sejauh 4 Km dan menyebabkan hujan
petir.

Coba bayangkan bila gunung itu kembali
meletus, harus kemana kami melarikan diri?
Sehingga wajar saja, rasa takut terus menghantui
kami. Belum lagi ketika salah seorang teman,
sempat melihat bangunan candi tua yang berada di
sebelah timur puncak garuda. Hal itu jelas
menimbulkan ketakutan yang luar biasa waktu itu.
Terlebih mengingat kejadian semalam yang baru
kami alami.

Kemudian kami pun langsung turun mening-
galkan puncak serta pemandangan alam yang
belum puas kami nikmati karena kejadian
itu.Perjalanan turun membutuhkan konsentrasi
yang tinggi, karena kondisi medan hingga 90

derajat. Kalau terpeleset, kami dapat kehilangan
nyawa atau lebih bila beruntung mungkin hanya
patah tulang serta memar.

Setibanya di pasar Bubrah, kami menyem-
patkan diri beristirahat sejenak untuk melepaskan
lelah sambil memandangi lautan awan yang
mengelilingi puncak Merbabu dan Puncak gunung
Sindoro Sumbing di Wonosobo.

Pemandangan dan udara yang sejuk itu
membuat mata ini akhirnya terpejam. Baru pada
pukul 13.00 WIB, kami terbangun oleh teriakan
Mas Budi. Dengan wajah seputih kertas, ia lalu
mengajak kami untuk segera turun.

Tempat Camping Gunung Merapi
lokasi Pasar Bubrah
  Dalam perjalanan turun, Mas Budi terus

berada di depan. Tanpa bicara ia melaju dengan

cepat seperti dikejar-kejar setan. Melihat keanehan
itu, tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan
dalam benak kami. Apalagi, ketika ditegur ia seolah-
olah tidak peduli dan terus menerus mengayukan
kakinya, bahkan semakin cepat.

Begitu hampir tiba di Desa Kinahrejo, ia mulai
memperlambat langkahnya. Tapi, tetap saja ia tidak
menceritakan apa yang telah terjadi. “Nanti kalu
sudah sampai di rumah simbah aku ceritakan!”
jawabnya, singkat.

Sesampainya di Desa Kinahrejo, terlihat Mbah
Marijan sudah berdiri di depan halaman rumahnya
seakan memang sengaja menyambut kehadiran
kami. Dengan ramah ia tersenyum dan mem-
persilakan kami masuk untuk beristirahat. Tak lama
tanpa basa-basi lagi kami langsung mem-
pertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kepada
Mas Budi.

“Saat tidur, saya mendapatkan pesan dari
Simbah untuk segera meninggalkan tempat itu.
Karena akan ada penumbalan oleh penguasa
Merapi. Dan korbanya akan dijadikan pengikutnya,”
ucapnya.

Menurutnya, hal semacam itu memang sering
terjadi. Korbanyapun tak pandang bulu, bila sang
penguasa menyukainya maka dia akan dijadikan
sasaran. Biasanya sang penguasa memilih orang-
orang yang memang kurang baik dari segi moral,
agama, atau telah berbuat sesuatu yang
membuatnya murka.

 Keesokan harinya, terdengar kabar dari si
Mbah bahwa Merapi kembali menelan korban jiwa.
Kali ini, korbannya berasal dari kewarganegaraan
asing, yaitu asal Jerman. Pendaki itu tewas ketika
hendak melakukan penelitian aktivitas Merapi

Misteri Gunung Merapi,
mengingatkan kita pada film fiksi
Misteri Gunung Merapi yang
berlatar belakang keangkeran
Gunung Merapi yang dihuni oleh
Mak Lampir, tokoh jahat setengah
manusia dan jin.

>>BERSAMBUNG KE HLM  09

Kisah Keangkeran Pasar Bubrah Gunung Merapi

informasi yang tidak lengkap pada saat
pemberitahuan.

Kasus-kasus baru terutama dilaporkan
oleh tiga sumber utama: rumah sakit umum,
klinik dan laboratorium (43 kasus); Klinik
Kebersihan Sosial DH (23 kasus); dan
organisasi layanan AIDS (14 kasus). Juga,
66 orang terinfeksi HIV (65 persen) telah
menerima layanan spesialis HIV dari DH atau
Otoritas Rumah Sakit.

Selain itu, 24 kasus baru AIDS dilaporkan
pada kuartal ini, di mana 12 kasus (50 persen)
dikaitkan dengan kontak homoseksual atau
biseksual dan sembilan kasus (38 persen)
terkait dengan kontak heteroseksual.

Rute penularan tiga kasus (13 persen)
belum ditentukan karena informasi yang tidak
lengkap pada saat pemberitahuan. Pada
kuartal ini, penyakit terdefinisi AIDS yang pal-
ing umum adalah Pneumocystis pneumonia,
sejenis infeksi dada.

Sejak 1985, total
kumulatif 2.254 kasus
AIDS yang dikonfirmasi
telah dilaporkan di Hong
Kong.

Juru bicara itu me-
ngatakan, “HIV adalah
penyebab AIDS dan
pengobatan HIV dini
dengan obat antire-
troviral membantu
mencegah AIDS dan

komplikasinya. Ini juga secara signifikan
meningkatkan kualitas hidup dan mem-
perpanjang kelangsungan hidup mereka yang
terinfeksi.

Khususnya, orang dengan HIV yang
mencapai virus berkelanjutan penekanan ke
tingkat yang tidak terdeteksi oleh obat
antiretroviral tidak memiliki peluang untuk
menularkan virus melalui hubungan seks.

“Anggota masyarakat dengan riwayat
hubungan seks yang tidak aman harus
melakukan tes antibodi HIV lebih awal.
Mereka dapat menghubungi DH’s AIDS
Hotline (2780 2211) untuk tes HIV gratis,
anonim dan rahasia. Orang HIV-positif butuh
perawatan spesialis sesegera mungkin.
mungkin.”

  Masyarakat juga dapat mencari
informasi dengan mengunjungi halaman
www. aids.gov.hk atau mengujungi  Pusat
Pita Merah (www.rrc.gov.hk juga www.
21171069.gov.hk. [chp/bi]

>> KASUS HIV AIDS...DARI HLM 13
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HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan
menerima pemberitahuan dari Komisi
Kesehatan Nasional tentang kasus flu burung
A (H10N3) pada manusia di Provinsi Jiangsu
(1/6i) dan mendesak masyarakat untuk
menjaga kebersihan pribadi, makanan dan
lingkungan.

Informasi dari Komisi Kesehatan
Nasional menunjukkan bahwa ini adalah
kasus pertama infeksi flu burung A (H10N3)
pada manusia di dunia. Kasus tersebut
melibatkan seorang pasien pria berusia 41
tahun yang tinggal di Kota Zhenjiang di
Provinsi Jiangsu yang mengalami gejala pada
23 April.

Dia dirawat di rumah sakit untuk
perawatan medis pada 28 April dan sekarang
dalam kondisi stabil. Kontak dekatnya yang
relevan tidak menunjukkan kelainan apa pun
selama periode pengawasan medis. Setelah
analisis genetik, gen virus ditentukan berasal
dari unggas dan virus H10N3 memiliki
patogenitas rendah di antara unggas.

“Semua infeksi influenza A baru, termasuk
H10N3, adalah penyakit menular yang dapat

Hong Kong Waspadai Kasus Flu Burung A (H10N3)

dilaporkan di Hong Kong,” kata juru bicara CHP.
 Wisatawan ke Daratan atau daerah lain yang

terkena dampak harus menghindari mengunjungi
pasar basah, pasar unggas hidup atau peternakan.

Mereka harus waspada terhadap keberadaan
unggas di halaman belakang ketika mengunjungi
kerabat dan teman. Mereka juga harus
menghindari membeli unggas hidup atau yang baru

dipotong, dan menghindari menyentuh
unggas/burung atau kotorannya. Mereka harus
benar-benar memperhatikan kebersihan
pribadi dan tangan ketika mengunjungi tempat
mana pun dengan unggas hidup.

 Bagi Pelancong yang kembali dari daerah
yang terkena dampak harus segera
berkonsultasi dengan dokter jika gejalanya
berkembang, dan memberi tahu dokter tentang
riwayat perjalanan mereka untuk diagnosis
segera dan pengobatan penyakit.

Diingatkan bahwasannya penting untuk
memberi tahu dokter jika mereka telah melihat
unggas hidup selama perjalanan, yang
mungkin menyiratkan kemungkinan paparan
lingkungan yang terkontaminasi. Ini akan
memungkinkan dokter untuk menilai
kemungkinan flu burung dan mengatur
investigasi yang diperlukan dan pengobatan
yang tepat secara tepat waktu.

Publik dapat mengunjungi halaman CHP
untuk informasi lebih lanjut: halaman flu
burung, Laporan Flu Burung mingguan,
statistik global dan wilayah yang terkena flu
burung, Halaman Facebook dan Saluran
YouTube. . [chp/bi]

Kasus HIV Aids Terus Naik Hingga Tahun 2021
HONG KONG, BI - Sebanyak 101 kasus

tambahan infeksi Human Immunodeficiency Vi-
rus (HIV) dilaporkan ke Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan (DH)

pada kuartal pertama tahun 2021, menjadikan total
kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan secara lokal
menjadi 10886 sejak 1984.

Meninjau situasi terbaru HIV/Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS) di
Hong Kong, juru bicara DH hari ini
(25/5) mengatakan, “Penularan
seksual tetap menjadi cara utama
penularan HIV. Anggota
masyarakat harus menggunakan
kondom secara konsisten dan
benar. untuk mengurangi risiko
tertular HIV.”

Dari 101 kasus HIV, yang
melibatkan 87 laki-laki dan 14
perempuan, dilaporkan pada
kuartal tersebut, 50 tertular melalui

kontak homoseksual atau biseksual dan 22 melalui
kontak heteroseksual. Rute penularan dari 29
kasus yang tersisa belum ditentukan karena

>> BERSAMBUNG KE HLM 12
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Vaksinasi Bertabur
Hadiah di Hong Kong

HONG KONG, BI - Usaha pemerintah
sukseskan vaksinasi berkembang kearah
iming-iming dan pemberian hadiah bagi siapa
saja yang mau di vaksin.

Para Pelaku Bisnis Pembisnis Hong Kong
menyumbangkan uang tunai dan hadiah HK$52
juta, termasuk penerbangan pribadi dari
perusahaan penerbangan Cathay Pacific.

Dicanangkan akan ada lebih dari HK$52
juta dalam bentuk tunai dan hadiah yang siap
diperebutkan bagi warga Hongkong yang
sukareala divaksin hingga selesai..

Mereka yang suka terbang dapat mengikuti
undian Cathay Pacific
Airways untuk meme-
nangkan pesta pribadi di
atas pesawat baru Airbus
A321 neo di wilayah
udara kota, dan 20 juta
Asia Miles.

Pengembang pro-
perti Chinachem Group
telah memberikan ha-
diah senilai HK$21,6 juta
termasuk menginap di
hotel, insentif makan,
dan voucher tunai, se-
mentara Sa Sa Interna-
tional Holdings yang
menjual produk kosme-
tik dan perawatan kulit

akan memberikan voucher tunai senilai HK$1
juta kepada mereka yang sudah melakukan
vaksin komplit.

Kamar Dagang Umum Hong Kong akan
mengadakan undian berhadiah total HK$20
juta mulai dari tiket tahunan 500 MTR, tiket
pesawat kelas bisnis Cathay, menginap di
hotel, paket taman hiburan, serta kupon makan
dan belanja.

Semua penawaran hadiah diatas telah
dilontarkan oleh fihak swasta sejak Jumat[28/
5]lalu dalam upaya bersama untuk
meningkatkan tingkat vaksinasi.[bi/scmp]

KJRI Hong Kong Luncurkan Aplikasi Lingkar PMI
HONG KONG, BI – Kabar baik dari KJRI Hong

Kong, yang mana pelayanan dan pelindungan WNI
di luar negeri terus dioptimalkan melalui berbagai
inovasi pemanfaatan teknologi informasi.
Sebagaimana dikutip dari laman Facebooknya [24/
5], KJRI Hong Kong meluncurkan aplikasi
LINGKAR PMI, atau kependekan dari Layanan
Informasi Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran
Indonesia.

Sesuai dengan namanya, Lingkar PMI
memuat informasi antara lain pedoman bekerja,
pelayanan, nomor hotline, daftar agen yang
terakreditasi, lapor diri, profil KJRI Hong Kong,
lokasi penting, kalender, link terkait serta
peraturan atau buku penting terkait
ketenagakerjaan. Hal ini semata demi terus
meningkatkan pelayanan dan pelindungan
terhadap PMI di luar negeri, khususnya di Hong
Kong.

“Di tengah situasi pandemi Covid-19, KJRI
Hong Kong tetap berupaya memberikan pelayanan
yang optimal bagi seluruh Pekerja Migran Indone-
sia (PMI) di Hong Kong dan inovasi menjadi kunci
untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan
pelindungan”, ujar Konjen RI Hong Kong, Ricky
Suhendar.  Terobosan baru dilakukan melalui pe-
manfaatan teknologi informasi dengan pe-
ngembangan aplikasi layanan informasi
ketenagakerjaan yang mudah dimanfaatkan dan
digunakan yakni Lingkar PMI.

“Diharapkan aplikasi Lingkar PMI dapat menjadi
sumber kebutuhan informasi bagi PMI di Hong Kong
dan dapat dimanfaatkan PMI dengan baik selama
bekerja di Hong Kong”, tambah Konsul Ketenaga-
kerjaan KJRI Hong Kong, Erga Grenaldi.

Aplikasi Lingkar PMI dapat diunduh di Google
Playstore dan untuk Apple Store akan aktif dalam
waktu dekat. [bi/kjrihk]

Covid Meledak, HK Stop
Pelancong Dari China

Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng
Yuet-ngor juga meminta warga untuk
melakukan vaksinasi  virus corona sese-
gera mungkin, menyebut inokulasi
sebagai prasyarat untuk perjalanan lintas
batas dan luar negeri.

“Saat ini, pemerintah pusat tidak me-
miliki kebijakan atau informasi tentang
orang yang divaksinasi yang menerima
perlakuan khusus. Tetapi saya dapat
mengatakan bahwa di masa depan,
apakah itu dari daratan atau luar negeri,
vaksinasi akan diperlukan untuk perja-
lanan tanpa karantina, “katanya. [bi/scmp]

HONG KONG, BI – Menindak lanjuti adanya
kasus meledaknya covid-19 beberapa kota
bagian China, salah satunya Guangdong  peme-
rintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan baru
terkait pelancong dari Tiongkok daratan.

Pemimpin kota Carrie Lam mengungkapkan
skema baru yang ditujukan untuk pelancong

China  daratan yang hendak masuk wilayah
Hong Kong supaya dihentikan dulu atau ditunda
untuk sementara waktu.

Sebelumnya, Hong Kong telah meng-
umumkan adanya kemungkinanakan di-
bebasnya pelancong China  dari aturan
karantina.

HONG KONG, BI – Pandemi
menghantam perekonomian
Hong Kong hingga berkeping,
oleh karena itu pemerintah dan
swasta ingin segera membuka
kerjasama usaha dan perda-
gangan dengan fihak asing agar
perekonomian bisa segera
beransur pulih.

Kamar dagang utama kota
dan mitranya dari Amerika ber-
pendapat pembukaan kembali
ekonomi bergantung pada
pemangku kepentingan utama
lainnya dalam menerapkan
kebijakan aturan melakukan
perjalanan saat ini

Sepasang kelompok bisnis terkemuka
Hong Kong telah meminta pemerintah untuk
memperluas pengecualian karantina virus co-
rona wajib “di luar” terutama bagi petinggi
sektor keuangan, sementara pembantu rumah
tangga asing telah mengecam pengaturan yang
ada sebagai  bentuk perbedaan dan
diskriminatif.

Kamar Dagang Amerika yang berpengaruh
di Hong Kong (AmCham) mengatakan kepada
media pada hari Rabu[2/6] bahwa menge-
cualikan pialang, bankir, asuransi, dan eksekutif
senior yang divaksinasi di perusahaan-
perusahaan besar yang terdaftar dari karantina
tampak “aneh dan tidak adil” bagi sektor lain

Tuntutan Karantina Luar
Bagi Pembisnis

yang telah melakukan investasi signifikan di
kota dan wilayah tersebut

“Rencana pertumbuhan untuk Hong Kong
melintasi sektor-sektor utama lainnya seperti
hukum, perawatan kesehatan, penerbangan,
teknologi dan seni hanya untuk beberapa
nama,” kata Tara Joseph, presidennya.

“Mereka juga harus diberi kesempatan
perjalanan yang sama dalam tujuan kolektif
untuk membuka kembali ekonomi dan
interkonektivitas Hong Kong.”

Dengan demikian Hong Kong akan
melakukan banyak pelonggaran jika tak mau
disebut pilihkasih dan diskriminatif. [bi/
scmp]
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HONG KONG, BI – Kehadiran Toko In-
donesia di tanah rantau merupakan
kebahagiaan terdiri bagi para Pekerja
Migran Indonesia di negara manapun
berada, tidak terkecuali di Hong Kong.

Di Hong Kong sendiri ada banyak
sekali Pekerja asal Indonesia yang sangat
rindu dengan makanan Indonesia.

Kehadiran Toko Kampung Kita ini
melengkapi banyaknya Toko penyedia
produk tanah air, kehadirannya di area
Mong Kok memudahkan warga Indonesia
yang tinggal disiitu untuk   berbelanja dan
makan-makanan kampung halaman.

Toko Kampung Kita juga sudah
memiliki cabang 3 gerai di wilayah Mong
Kok dan Sham Shui Po, toko tersebut
menyediakan bahan makan jadi dan
mentah dari Indonesia, Philipine, Thailand
dan Malaysia.

Toko Kampung Kita menjual menu –
menu nusantara seperti rawon dan soto
yang panas yang bisa melepas rindu kita
terhadap menu tradisional tanah air.

Layanan lain dari toko ini adalah
melayani pengiriman uang dari Hong Kong
ke Indonesia dan Indonesia ke Hong Kong,
juga melayani paket dari Hong Kong dan
Ke Hong Kong, dengan transaksi dan
pengambilan barang  cukup di Toko
Kampung Kita.

Pelayanan selebihnya bisa langsung
datang ke toko karena tidak bisa
disebutkan satu-satu.

Alamat Toko Kampung Kita ada di
1. Sham Shui Po, Exit A2,  tepatnya

Tai Nan Street no 256
2: Mongkok samping Lung Ham Place,

tepatnya Pasar Mongkok, Canton Road no
997

3.Mongkok tepatnya dekat Pasar Fa

Toko dan Warung Kampung Kita

Hong Kong, BI - Polisi mengatakan pada
Jumat[4/6] kemarin bahwa mereka telah menangkap
dua orang karena dicurigai megajak orang lain
untuk bergabung dengan acara “nyala lilin” terlarang
yang diadakan  di Victoria Park, untuk memperingati
peristiwa penumpasan Tiananmen 1989.

Petugas mengidentifikasi mereka sebagai wakil
ketua kelompok yang mengatur acar  nyala lilin,
Chow Hang-tung, dan seorang kurir makanan

berusia 20 tahun.
“Mereka menggunakan akun media sosial  untuk

mengiklankan atau mempublikasikan pertemuan
publik yang dilarang oleh polisi,” kata inspektur
senior detektif Terry Law.

Tetapi Law menolak untuk mengungkapkan apa
yang sebenarnya dikatakan pasangan itu di media
sosial, menyebut tindakan mereka “sangat tidak
bertanggung jawab” karena orang-orang yang

mendengarkan dugaan banding mereka akan
berada dalam masalah juga.

Ditanya mengapa petugas memutuskan untuk
melakukan penangkapan pada Law, hal itu karena
tugas dan mereka menangkap dengan bukti

HONG KONG, BI - Sebanyak 24  orang
terluka pada hari Jumat [4/6]setelah sebuah
bus sekolah menabrak satu set lampu lalu
lintas, bertabrakan dengan mobil pribadi dan
sebuah van, sebelum membelok dari jalan ke
jalur bersepeda.

Rekaman Dashcam yang beredar online
menunjukkan bus meluncur melalui per-
simpangan Jalan Tai Chung Kiu dan Jalan Fo
Tan sekitar pukul 1 siang. Tampaknya mena-
brak median yang ditinggikan melalui lampu
lalu lintas, sebelum memotong kendaraan yang
melaju ke arah yang sama.

Bus sekolah itu membawa 55 siswa
sekolah dasar.

Polisi mengatakan semua murid telah
memasang sabuk pengaman mereka dan
beruntung hanya beberapa murid yang meng-
alami luka ringan, seperti goresan pada anggota
badan mereka.

Seorang gadis mengatakan kepada RTHK
bahwa dia mendengar ledakan besar ketika
kecelakaan itu terjadi. Dia bilang dia terbentur
kepalanya dan sangat ketakutan.

Penyelidikan awal polisi menemukan
bahwa pengemudi bus tidak mengikuti marka
jalan saat melintasi persimpangan. Mereka
menduga dia berada di jalur di mana dia hanya
diizinkan berbelok ke kanan, tetapi malah
melaju lurus. Sopir mengalami patah tulang
dan dalam kondisi serius. Petugas mengatakan
dia akan ditangkap karena mengemudi
berbahaya.[rthk/bi]

Bus Sekolah Sha Tin
Kecelakaan, 24 Terluka

Langgar Larangan Nyala Lilin,
Chow Hang Ditangkap

pelanggaran.
 Polisi melarang nyala lilin

tahunan di Victoria Park selama
dua tahun berturut-turut, dengan
alasan bahaya mengizinkan
pertemuan publik di tengah
situasi Covid-19 di kota itu.

Chow sebelumnya menga
takan dia berencana pergi ke
Victoria Park dalam kapasitas
pribadi untuk menyalakan lilin

bagi para korban.
Orang-orang yang pergi ke dekat Victoria Park

dan berpakaian hitam, meneriakkan slogan-slogan,
atau menyalakan lilin dapat dianggap telah berga-
bung dan melanggar laranagan berkumpul. [bi/rthk]

Yuen Street, Fa Yuen Street no
116, pas depan mini bus

Pemilik Toko Kampung
Kita bernama Pak Apin, beliau
mengawali kariernya di Hong
Kong dengan menjadi pekerja
berat di sebuah pabrik selama
5 tahun, karena merasa sudah
cukup melelahkan, Pak Apin
pun berhenti dan memulai
membuat Toko dan Warung
Indonesia.

Keputusan membuat Toko
dan warung Indonesia tak lepas
dari impian Pak Apin untuk
punya usaha sendiri. [bi]
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JAKARTA, BI – Kali Berita Indonesia akan
memperkenalkan beberapa chanel Youtube yang
sangat berfaedah agar tak sekedar skroling dan
menonton saja. Namun alangkah baiknya jika kita
punya tujuan untuk apa kitamenonton youtube.
Lanjut cek berikut chanelnya:

1. Kok Bisa?
Kok Bisa adalah pelopor channel YouTube

Edukasi di Indonesia. Penyajian konten yang
dibungkus dengan desain grafis keren serta
penjelasan yang mudah dipahami membuat kita
gak akan bosan menontonnya, dan tentu wawasan
kita akan bertambah.

Ada banyak banget bidang ilmu dan
pengetahuan yang dibahas dalam channel ini
sehingga bisa mudah
disesuaikan dengan minat
teman-teman.

2. Pufflova
Buat kamu yang hobi ngide

atau masak, channel ini sangat
cocok buat ditonton! Konten ini
akan mengajarkan berbagai
macam cara untuk membuat
makanan unik bahkan yang
terispirasi dari film lho.
Penasaran kan? Langsung aja
dicek.

5 Chanel Recommended Untuk Ditonton

3. Video Influencers
Channel ‘Video Influencers’ ini bakal ngajarin

kamu tips tips untuk menjadi Influencer yang
berkualitas dan menarik tentunya! Tenang,
meskipun berbahasa inggris, kan ada fitur
terjemahannya, tinggal klik aja ya!

4. Guruku Mr D
Bahasa Inggris merupakan Bahasa

internasional yang sangat perlu dikuasai. Nah, di
channel ini kamu akan diajarkan Berbahasa
Inggris langsung oleh ‘Bule’ nya lho!

Dengan pengemasan konten yang lucu dan
menarik. Semua konten dalam channel ini juga
menggunakan Bahasa Indonesia lho! Jadi gak
perlu takut jika tidak bisa memahami ya!

5. Rio Purba
Di era modern seperti sekarang, skill desain

grafis merupakan hal yang penting untuk dimiliki.
Tapi terkadang kursus belajar desain
membutuhkan biaya yang gak murah ya gak sih?
Oleh karena itu, channel ‘Rio Purba’ ini bisa
dijadikan alternatif untuk Kamu yang ingin
mempelajari dan mengasah skill desain grafis dan
mudah dimengerti.

Itulah channel YouTube yang recommended
buat teman-teman pembaca konsumsi agar
aktifitas dengan gadget Kita semakin bermanfaat
yaa guys. Karena banyak konten-konten yang
harus di saring terlebih dahulu agar tidak
berdampak buruk terhadap diri kita.

Semoga rekomendasi diatas bisa meng-
inspirasi teman-teman Pembaca agar tetap
produktif selama menghabiskan waktu dengan
beraktifitas dari rumah.[**]

Cinta Laura Buat Konten Edukatif di YouTube
JAKARTA, BI - Cinta Laura membuat konten

edukatif di YouTube yang terinspirasi dari Najwa
Shihab. Hal ini bermula dari pemikirannya di
awal pandemi mengenai perkembangan media
di Indonesia yang membuatnya resah.

“Kebanyak konten di TV atau YouTube
hampir-hampir enggak ada yang edukatif,
kebanyakan enggak ada values-nya dan itu
membuat aku sedih,” kata Cinta Laura di kanal
YouTube Gritte Agatha.

Perempuan 27 tahun ini
menyadari banyak anak-anak di
Indonesia yang masih hidup
dalam kekurangan terutama dari
pendidikan. Cinta Laura tidak
bisa membayangkan generasi
penerus bangsa tumbuh tanpa
kemampuan berpikir kritis yang
memadai.

“Kalau dari segi edukasi di
sekolah mereka enggak dikasih
kesempatan untuk berpikir kritis
dan di rumah mungkin mereka
punya orang tua yang juga
pendidikannya enggak tinggi,
nanti sumber pembelajaran

mereka dari mana,” katanya.
Sebagai seorang selebriti yang dikenal

banyak orang, Cinta Laura merasa diuntungkan
untuk bisa berkontribusi menyajikan tayangan
yang mendidik melalui kanal YouTube PUELLA
ID.

Nama Puella sendiri diambil dari Bahasa
Latin yang artinya perempuan kuat, percaya diri,
dan pintar.

“Yang aku inginkan adalah memberdayakan

perempuan dan anak-anak muda Indonesia,”
katanya.

Gadis lulusan Columbia University, Ame-
rika Serikat ini membuka kesempatan bagi
anak-anak muda yang ingin memiliki program
edukatif di kanal YouTubenya untuk terlibat ber-
sama-sama.

Salah satu yang menginspirasinya
melakukan hal ini adalah wartawan sekaligus
pendiri Narasi TV, Najwa Shihab.

“Visinya mudah-mudahan
bisa kayak Narasi-nya Mba Najwa
tapi buat anak-anak Gen Z, Gen
Alpha, remaja-remaja dan dewasa
muda,” katanya.

Nama Cinta Laura sempat
menduduki peringkat trending
topic di Twitter karena gaya
hidupnya yang sederhana. Ia
memilih untuk membantu
masyarakat yang membutuhkan
dibanding membeli tas bermerek
berharga Rp 30 juta. Hal tersebut
membuat Cinta Laura dibanjiri
pujian oleh netizen di media
sosial. [tempo]

JAKARTA, BI – Setelah beredar rumor me-
ngenai aplikasi berbayar milik Twitter yang
tengah diujicoba, Twitter akhirnya mengkon-
firmasi kebenaran rumor tersebut. Dikutip dari
phonearena, Jumat (28/5), aplikasi itu dina-
makan Twitter Blue yang dibandrol seharga
US$2,99 (sekitar Rp42.000) per bulan.

Tetapi, aplikasi ini hanya tersedia di App
Store. Sebelumya, blogger teknologi Jane
Manchin Wong sempat membocorkan bahwa
Twitter sedang melakukan uji coba aplikasi
berbayar bernama Twitter Blue. Dia
mengatakan pengguna akan dikenakan biaya
langganan US$2,99 per bulan.

Twitter Blue ini memiliki fitur ‘Undo Send’
yang memungkinkan penggunanya untuk
menghapus tweet yang sudah dikirim. Tak
hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur “save
and organize your favorite tweets into Collec-
tions’ sehingga tweet-tweet bisa gampang
ditemukan untuk kemudian hari.

Twitter jenis ini juga akan memiliki Reader
Mode yang memungkinkan mengatur format
threads supaya mudah dibaca. Pengguna juga
bisa memiliki tema warnanya dan ikon aplikasi
dengan warna berbeda. [**/bisnis]

 Twitter Blue, Layanan
Berbayar dari Twitter

>> KRITERIA HUBUNGAN...DARI HLM 11

antara kamu dengan pasangan? Well, coba
deh mulai lebih percaya satu sama lain.
Kepercayaan yang bagus diawali dengan saling
mau memahami satu sama lain. Tak usah
memegang sosmed pasangan karena bisa
memicu timbulnya penyakit kecurigaan.

3. Bisa saling menghargai antar pasangan
Walah sudah jadi pasangan, selama belum

ada ikatan yang sah dalam pernikahan, sudah

sebaiknya bisa saling menghargai antar
pasangan. Kamu berhak memberikan space
baginya  lebih berkembang. Kehidupannya bukan
tentang kamu seorang girls! Dia pun perlu
mengurus keluarga, sahabat dan juga karirnya.
Tolong mengerti.

4. Bisa membuat satu sama lain berkembang
Hubungan pacaran yang sehat seyogyanya

mampu membuat satu sama lain berkembang.
Kalian pun tidak stuck di situ-situ aja. Kalau pun
selama pacaran kalian berdua justru semakin

berjalan mundur dalam hidup, bisa jadi ini tanda
hubungan menuju hal yang nggak sehat. Dia yang
sayang justru akan selalu mendukungmu pada
kebaikan.

5. Bisa menyelesaikan problem dengan baik
Relationship yang sehat terlihat dari gimana

masing-masing dari kalian menyelesaikan
problematika dengan baik. Kalian pun nggak ada
niatan buat menyudahi saja suatu hubungan,
hanya karena suatu masalah yang menimpa. Coba
lebih sabar lagi.[*]
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NEW DELHI, BI - Banyak abu
jenazah korban virus Corona (COVID-
19) di India yang tidak diklaim atau
diambil oleh keluarga masing-masing
setelah proses kremasi selesai. Oleh
karena itu, otoritas India memutuskan
menenggelamkan abu-abu jenazah
korban Corona itu di sungai setempat.

Abu 1.200 Korban Corona
di India Ditenggelamkan

Seperti dilansir AFP, Jumat (4/6/
2021), banyak guci tanah liat berisi abu
jenazah korban Corona menumpuk
di krematorium Sumanahalli, pinggiran
Bangalore, India, tanpa ada keluarga
yang mengklaim atau mengambilnya.
Guci tanah liat itu diselimuti kain putih
dan ditempeli stiker bernomor sebagai

penanda.
Guci-guci berisi abu itu kemudian

diangkut untuk ritual perendaman
massal di sungai-sungai setempat,
bersama banyak abu jenazah lainnya
yang juga tidak diambil pihak keluarga.
Totalnya dilaporkan ada sekitar 1.200
korban Corona yang tidak diklaim oleh
keluarganya.

Ritual seremoni Hindu digelar di tepi
Sungai Cauvery di wilayah Karnataka.
Dalam ajaran Hindu, diyakini bahwa
menenggelamkan atau menaburkan abu
jenazah di aliran sungai yang dianggap
suci akan membebaskan jiwa orang
yang meninggal. Di Bangalore, banyak
keluarga yang ternyata tidak datang
mengklaim atau mengambil abu jenazah
orang tercinta mereka.

WASHINGTON DC - Pakar medis
terkemuka Amerika Serikat (AS), Dr An-
thony Fauci, menyerukan kepada
China untuk merilis rekam medis para

peneliti laboratorium
Wuhan yang jatuh sakit
sebelum pandemi virus
Corona (COVID-19)
diumumkan ke publik
awal tahun lalu.

S e b e l u m n y a
dilaporkan bahwa
sedikitnya tiga peneliti
laboratorium Institut
Virologi Wuhan jatuh
sakit dan dirawat di

rumah sakit pada musim gugur tahun 2019,
dengan gejala-gejala yang konsisten
dengan COVID-19 dan penyakit musiman
biasa. Wuhan menjadi lokasi awal
terdeteksinya kasus Corona di China.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (4/6/
2021), Fauci menyampaikan seruan itu
kepada China dengan menilai bahwa
rekam medis para peneliti laboratorium
Wuhan mungkin memberikan petunjuk
penting soal kemunculan awal virus Co-
rona, terutama soal teori kebocoran
laboratorium yang belakangan kembali
mencuat.

“Saya ingin melihat rekam medis tiga
orang yang dilaporkan jatuh sakit tahun
2019. Apakah mereka sungguh-sungguh
sakit, dan jika demikian, sakit apa
mereka?” cetus Fauci yang merupakan
pakar penyakit menular terkemuka AS,
seperti dilaporkan media Financial Times.

Asal-usul virus Corona masih menjadi
perdebatan panas, dengan badan-badan

>> BERSAMBUNG KE HLM  20

Pakar Medis AS
Minta China Rilis

Rekam Medis
Peneliti Lab Wuhan

telah ditunda karena pandemi virus corona.
Pemimpin junta itu “tidak berkomitmen”

tetapi tidak menolak permintaan Maurer. Hal
itu dilaporkan surat kabar Nikkei Jepang yang
mengutip orang-orang yang mengetahui
pertemuan itu.

Pernyataan dari ICRC itu tidak mengatakan
di mana pertemuan berlangsung.

Perekonomian nasional dan sistem
perbankan Myanmar telah lumpuh sejak
perebutan kekuasaan oleh militer.

Mata pencaharian telah hilang setelah
pemogokan dan penutupan pabrik. Harga
bahan bakar juga melonjak dan mereka yang
cukup beruntung memiliki tabungan bank
menghadapi antrean sepanjang hari untuk
menarik uang tunai mereka.(detik)

ICRC Temui Pimpinan Junta Myanmar, Minta Akses
Kemanusiaan Diperluas

NAYPYIDAW, BI - Komite Palang Merah
Internasional (ICRC) bertemu dengan kepa-
la junta militer Myanmar pada Kamis waktu
setempat. ICRC menyerukan peningkatan akses
kemanusiaan di negara yang dilanda kudeta itu
diperluas.

Dilansir AFP, Jumat (4/6/2021) Myanmar
berada dalam kekacauan sejak militer
menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu
Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk
Demokrasi (NLD) dalam kudeta 1 Februari.

Menurut kelompok pemantau lokal tindakan
keras brutal terhadap perbedaan pendapat oleh
junta telah menewaskan lebih dari 800 orang.

Pada pertemuan dengan pemimpin junta Min
Aung Hlaing, presiden ICRC Peter Maurer
meminta “akses kemanusiaan yang lebih luas”

ke beberapa negara perbatasan yang mengalami
peningkatan pertempuran antara kelompok etnis
bersenjata dan militer Myanmar sejak kudeta.

Dia juga meminta badan amal itu diizinkan
untuk melanjutkan “kunjungan dan kegiatan
kemanusiaan” di penjara-penjara Myanmar yang

Menurut para pekerja krematorium
setempat, beberapa keluarga terlalu
miskin untuk melakukan ritual dan yang
lainnya diduga takut tertular virus Co-
rona di krematorium yang penuh sesak
di mana prosesi pembakaran mayat
terus dilakukan tanpa henti.

“Dalam satu keluarga, dua atau tiga
anggotanya mungkin meninggal karena
Corona dan beberapa orang takut tertular
jadi mereka tidak mengambilnya (abu
jenazah-red),” tutur kontraktor Krema-
torium TR Mills Bangalore, Kiran Kumar,
kepada AFP.

Situasi itu memaksa otoritas setem-
pat mengambil tindakan dengan meng-
gelar seremoni yang dipimpin pendeta
Hindu dan pejabat wilayah Karnataka,
R Ashoka, di desa Belakvadi, yang

berlokasi 125 kilometer dari Bangalore.
Sebelum ritual penenggelaman

dilakukan, abu-abu jenazah itu disema-
yamkan di atas platform tepi sungai.
Guci-guci tanah liat berisi abu jenazah
itu diselimuti bunga warna merah dan
kuning.

Ashoka yang menjabat Menteri
Pendapatan Karnataka, menjadi yang
pertama memasukkan guci berisi abu
jenazah ke dalam sungai. Para pegawai
otoritas setempat meletakkan guci-guci
lainnya ke atas coracle — semacam
kapal ringan berukuran kecil — dan
menenggelamkannya ke dalam sungai.

Ritual ini dilakukan tanpa kehadiran
keluarga dari para korban, yang tidak
mengklaim abu jenazah-jenazah
tersebut. (detik)

RITUAL penenggelaman abu jenazah korban virus Corona di India (Manjunath
Kiran/AFP)

Dr Anthony Fauci

menindaklanjuti pengaduan perihal persoalan
yang dialami PMI ABK. Tercatat dari 1 Januari
2018 hingga 31 Mei 2021, terdapat 415 kasus ABK
yang diadukan ke BP2MI yang didominasi aduan
eksploitasi.

“Saya langsung membawa dan melimpahkan
kasus-kasus tersebut ke Bareskrim Polri, bekerja
sama dengan K/L terkait, termasuk seluruh kasus
hasil penggerebekan yang sudah 24 kali dilakukan
oleh BP2MI pusat dan 16 kali dilakukan oleh UPT
BP2MI di daerah. Selain itu, BP2MI juga
menangani 432 pengaduan kasus PMI sea-based
dan menangani kepulangan 22.577 ABK sampai
akhir tahun 2020,” tambah Benny.

Sebagai bagian dari Pemerintah, tentu BP2MI
sebagai pelaksana kebijakan, menjadi garda
depan pengaduan PMI ABK ini. Kita mesti jujur
bahwa tata kelola penempatan dan pelindungan
ABK ini masih carut marut, masing-masing K/L
memiliki kewenangan yang saling berhimpit,
bahkan tumpang tindih.

Sebagai bentuk komitmen nyata BP2MI
terhadap pelindungan PMI ABK ini, BP2MI telah
mengeluarkan kebijakan moratorium penempatan

PMI Pelaut Perikanan sejak tahun 2015 melalui
SE No.01/2015 tentang Penundaan Pelayanan
TKI Pelaut Perikanan/TKI Nelayan (16/3/2015),
yang hingga saat ini masih berlaku, kecuali
penempatan PMI Pelaut Perikanan di Laut
Teritorial Taiwan dan Korea Selatan dengan
penjaminan standar gaji, bonus, asuransi
kesehatan dan jiwa, mess yang layak, dan
kualifikasi PMI.

“Dalam perjalanan penyusunan RPP tersebut
sejak 2017, BP2MI dilibatkan dalam pembahasan-
pembahasan yang dilakukan, dan sejak saya
menjabat, kami dilibatkan dalam dua kali Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri pada bulan
Mei 2020 yang dipimpin oleh Bapak
Menko Bidang Kemaritiman dan
Investasi untuk membahas tentang
percepatan penyelesaian RPP tersebut.

Terdapat tiga catatan kritis BP2MI
terhadap pembahasan RPP tersebut,
yaitu pertama, hilangnya kewenangan
BP2MI dalam membuat Petunjuk Teknis
tentang Penempatan Awak Kapal Niaga
Migran dan Petunjuk Teknis tentang
Penempatan Awak Kapal Perikanan
Migran pada dokumen RPP yang
diharmonisasi.

Kedua, masa transisi yang terlalu lama untuk
peralihan SIUPPAK menjadi SIP3MI, dimana
masa peralihan tersebut adalah 2 tahun. Dan yang
ketiga, masalah ego sektoral yang masih terasa
dalam pembahasan RPP yang menentukan nasib
para anak bangsa yang melaut di luar Indonesia
untuk mencari nafkah. “Semoga FGD ini dapat
membuahkan hasil, mendorong pembenahan tata
kelola Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal
Perikanan Migran secara menyeluruh sekaligus
menjadi pengayaan substansi Peraturan yang akan
disusun BP2MI terkait Perlindungan ABK,” tutup
Benny. {** (Humas/MIT/cie)

>> PEMBENAHAN TATA...DARI  HLM 26
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PEKANBARU, BI - Polisi mem-
bongkar mafia pemalsuan surat
bebas COVID-19 di Bandara Sultan
Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru,
Riau. Terungkap sudah ada 1.252
surat palsu yang dibuat sejak 3 bulan
terakhir.

“Ada pihak yang mengambil
keuntungan dengan cara pintas.
Mengeluarkan surat antigen yang
kemudian digunakan untuk perjalanan
penerbangan,” tegas Kapolda Riau,
Irjen Agung, di Pekanbaru, Kamis (3/
6/2021).

Agung menyebut pembuatan surat
bebas COVID-19 palsu karena
menjadi salah satu syarat untuk
bepergian. Terutama bagi siapa saja
yang akan menggunakan moda

3 Bulan, Pelaku Palsukan 1.252 Surat Bebas COVID

KAPOLDA RIAU, Irjen Agung Setya, saat mengungkap kasus pemalsuan
surat tes antigen COVID-19 di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II
Pekanbaru. (Raja Adil/detikcom)

transportasi udara atau pesawat.
“Kita ketahui untuk bepergian

dengan moda transportasi ini
harus dilengkapi persyaratan
tertentu. Salah satunya swab an-
tigen dan PCR,” kata jenderal bin-
tang 2 tersebut.

Swab antigen dan PCR yang
jadi syarat utama penerbangan itu
kemudian dibuat tanpa ada tes
pengambilan sampel swab. Surat
dibuat sesuai pesanan dan
terungkap dari kecurigaan
petugas.

“Kemarin, 2 Juni 2021 sekitar
pukul 10.00 WIB petugas Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) di
Bandara SSK II menemukan ada
kecurigaan surat yang dibawa

penumpang Saudari S. Sebagai porter ia
membawa 5 surat yang mencurigakan,” kata
Agung.

Dari kecurigaan itu, petugas melapor
kepada Polresta Pekanbaru dan Polda
Riau untuk ditindaklanjuti. Usai ditindaklanjuti,
dilakukan pemeriksaan dengan cepat.

“Hasilnya kami temukan N (sebelumnya
ditulis AP) yang diketahui membuat surat tersebut.
Ini surat-surat dibuat N dan mengakui sudah
membuat surat tanpa ada pemeriksaan medis,
baik antigen atau PCR,” katanya.

“Mereka membuat sesuai pesanan di
komputer, di-print dan dijual 1 lembar Rp 50-200
ribu.

Hasil pemeriksaan, kita dapatkan ada 1.252
surat yang sudah dibuat selama 3 bulan ini. Tentu
ini adalah perbuatan melawan hukum yang akan
kami proses,” tegas Agung. (detik)

Siapa pun harus sadar posisi ini, termasuk
insan BPJS Kesehatan sendiri. Kesadaran di sini
penting, agar BPJS Kesehatan lebih berpikir
selangkah lebih maju dari siapa pun.

Jika melayani, BPJS Kesehatan harus pal-
ing tulus. Jika melibatkan teknologi, BPJS
Kesehatan harus paling canggih dan mutakhir.
Jika berbicara hubungan antarlembaga, BPJS
harus paling fun and friendly. Iya, harus sampai
seperti itu. Jadi, masyarakat Indonesia bahkan
dunia akan memandang institusi sekelas BPJS
Kesehatan dengan rasa segan dan hormat.
Masyarakat tidak merasa sia-sia mendapat
kenaikan iuran bulanan, tidak
mempermasalahkan tingginya gaji direksi
mereka, tidak langsung mengadakan demo atas
kesalahan-kesalahan minor yang terjadi, dan
masih banyak lagi.

Bukan tidak mungkin para peretas menjadikan
BPJS Kesehatan sebagai sasaran
kejahatan cyber karena berawal dari sekumpulan
kelompok yang tidak puas dengan pelayanan atau
pun operasional yang diterapkan. Para peretas
ingin menunjukkan kemampuan mereka, selain
demi mendapat perhatian, tentu saja untuk
memperingatkan tentang satu hal, yaitu perbaikan
kinerja. Motif seperti ini sudah biasa terjadi pada

situs-situs pemerintah di negara lain.
Syukurnya data yang bocor di BPJS

Kesehatan tidak terjadi pula di BKN, yang
notabene merupakan sumber data seluruh
pegawai negeri yang ada di Indonesia. BKN hanya
mengkorfimasi tentang data misterius yang
ditemukan tahun 2014. Ini murni kelemahan
manajemen data pegawai. Urusan pegawai sudah
hampir berusia sama dengan usia negara Indo-
nesia sendiri. Harusnya Indonesia sudah khatam,
sudah expert di bidang ini. Tidak membiarkan
kesalahan sekecil apa pun untuk terjadi.

Ditambah lagi amanah dari Perpres Nomor
39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Perpres itu menginginkan data lengkap dan
terlindungi dari “akar rumput” sampai ke tataran
pusat menyatu dalam sebuah sistem yang mudah.
Tapi kesalahan-kesalahan fundamental masih
kerap terjadi. Sebenarnya apa yang salah?

Saya sangat setuju dengan pendapat dari

pakar keamanan internet Alfons
Tanujaya. Sebenarnya situs-situs
pemerintah itu bukan tidak menerapkan
standar keamanan. Tapi karena
kebanyakan dari sifat pengelolaan si-
tus-situs pemerintah tersebut
hanyalah project based. Artinya,
pengelolaan situsnya dilakukan dengan
model proyek. Jadi ketika ada dana bisa
dianggarkan untuk ditenderkan, tapi

kalau dana tidak ada maka pengelolaannya
mandeg.

Model ini tentu saja membuat
pengelolaan website pemerintah tidak
berkelanjutan, sehingga sangat rentan
memunculkan celah keamanan. Pengurus
dari website dalam sistem proyek pasti berganti-
ganti orang, sehingga bisa ditebak apa yang terjadi
setelah pergantian pengurus yang terus-menerus.

Begitulah sistem yang kita jalani saat ini.
Semua harus sadar. Semua harus membuka mata.
Pemerintah harus aware. Setiap sen uang yang
digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan
adalah uang dari rakyat. Maka kita perlu berjuang
dengan tidak memberikan ruang sekecil apa pun
untuk kejahatan atau perilaku yang bisa
mengorbankan kepentingan masyarakat. Agar
muncul dua kata yang selalu saya ulang, yaitu
kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat.
(Sumber: Detik Com)

>> MENJAGA DATA...DARI HLM 02

intelijen AS masih memeriksa laporan
soal para peneliti di laboratorium Wuhan
yang mengalami sakit serius akhir tahun
2019, atau sebulan sebelum kasus pertama
Corona dilaporkan di China.

Para ilmuwan maupun pejabat China
secara konsisten membantah teori
kebocoran laboratorium. Otoritas China
bahkan menyebut virus Corona bisa saja
telah beredar di wilayah-wilayah lainnya
sebelum terdeteksi di Wuhan, dan mungkin
masuk ke China melalui pengiriman impor
makanan beku atau penjualan hewan liar.

Financial Times melaporkan bahwa
Fauci sendiri masih meyakini virus Corona
pertama kali ditularkan ke manusia melalui
hewan. Dia juga menekankan jika para
peneliti laboratorium Wuhan terkena COVID-
19, mereka bisa saja tertular dari masyarakat
yang lebih luas.

Akhir Mei lalu, Presiden AS, Joe Biden,
memerintahkan badan-badan intelijen AS
untuk mengumpulkan dan menganalisis lebih
banyak informasi soal asal-usul virus Co-
rona, lalu melaporkannya dalam tiga bulan
atau 90 hari ke depan.

Arahan itu disampaikan demi
memperjelas kesimpulan soal asal-usul
China, setelah dua badan intelijen AS disebut
condong pada teori secara alami dari hewan,
dan satu badan intelijen lainnya ‘lebih
condong’ pada teori kebocoran lab.

Dalam arahannya itu, Biden juga
menginstruksikan laboratorium-laboratorium
nasional AS untuk membantu penyelidikan
itu dan meminta komunitas intelijen AS untuk
mempersiapkan daftar pertanyaan khusus
untuk pemerintah China. Dia bahkan
menyerukan kepada China untuk bekerja
sama dengan penyelidikan internasional
terhadap asal-usul virus Corona. (detik)

>> PAKAR MEDIS...DARI HLM 19

Menurutnya, walau pun jumlah pembeli ke
studio secara offline sedikit berkurang, tetapi
penjualan secara online justru bertambah.

“Strategi survive di COVID-19, kemarin
(Pride n Joy) idealis ke jeans. Lalu kita akan
bikin rilis satu artikel satu season. Terus ganti
model sistemnya,” kata Intan.

Intan pun berbagi tips bagi pengusaha muda
untuk tetap bertahan di tengah pandemi.
Baginya, pengusaha tidak perlu takut untuk
berkreasi dan menuangkan ide-ide gila.

“Jangan takut untuk gagal. Gagal bangun
lagi,” kata dia. (antara)

ini. Bisa pilih warna benang juga, kemudian bisa
pilih size,” katanya.

Sementara itu, quality control bisa langsung
dilakukan oleh pelanggan di tempat sehingga
jika ada kekurangan bisa segera ditangani.

Berbicara mengenai harga, Intan
mengatakan, pembeli hanya pelu menambah
Rp20 ribu untuk setiap potong celana.

Jika bahan yang dipakai seharga Rp180 ribu,
maka pembeli hanya perlu membayar Rp200
ribu.

“Kalau kita ambil bahan yang harganya
Rp360 ribu, ditambah Rp20 ribu juga. Berlaku
untuk denim dan chino,” kata dia.

Ia mengakui, Fast Pants mampu menekan
banyak biaya produksi sehingga produk bisa
dijual lebih murah. Meski demikian, kualitas bisa
diadu dengan brand lainnya.

“Kualitasnya bagus tapi harganya murah,”
tutur dia.

Intan menjelaskan, ide Fast Pants pertama
kali muncul dari pemilik Pride n Joy, Irham

Muhammad Fadhil Karim.
Setiap hari, lini busana ini bisa memproduksi

sampai 200 potong celana sehingga menurut
Irham dibutuhkan teknologi yang memudahkan.

Pandemi membuat peluncuran Fast Pants
sempat tertahan.

Saat itu, Pride n Joy mulai mematangkan
konsep hingga akhirnya fitur ini resmi dirilis pada
awal September 2020. Sampai saat ini, rata-rata
ada 100 pelanggan per bulan yang memesan
lewat fitur Fast Pants.

Menurut Intan, saat ini 80 persen pasar Pride
n Joy adalah laki-laki mengingat brand ini
memiliki spesialisasi celana berbahan denim.

Kedepannya Pride n Joy akan mulai
meluncurkan produk untuk wanita juga untuk
memperbesar target pasar perempuan.

Saat ini fitur Fast Pants baru ada di studio
Pride n Joy cabang Bandung. Sementara di
cabang lainnya di Tebet, fitur ini direncanakan
akan diluncurkan tahun ini.

Intan mengaku, pandemi tak menghalangi
Pride n Joy untuk terus berinovasi demi
meningkatkan penjualan.

>> UMKM PRODUKSI...DARI HLM 23
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JAWA TIMUR - Polda Jawa Timur melaku-
kan sejumlah langkah untuk andil dalam mene-
kan penyebaran COVID-19 di daerahnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo se-
belumnya mengarahkan polisi turut berperan
dalam menekan angka COVID-19 pascalibur
Lebaran. Menindaklanjuti itu, Kapolda Jawa
Timur Irjen Nico Afinta memerintahkan seluruh
jajarannya untuk bersiaga dan melakukan
sejumlah tindakan.

“Kapolda meminta seluruh jajaran agar
mengoptimalkan peran PPKM mikro,” kata
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli
Handoko, Rabu (2/6) Pengoptimalan tersebut
dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan
3T (testing, tracing, dan treatment) serta melak-
sanakan mikro lockdown terhadap wilayah zona
merah. Selain itu, menjamin kesiapan rumah
sakit yang menyediakan PCR, kapasitas tempat
tidur, serta peningkatan vaksinasi COVID-19
dari pintu ke pintu (jemput bola).

Kombes Gatot juga menyampaikan tetap
menyiagakan pos penyekatan di perbatasan,
baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Pada
pos-pos tersebut akan disediakan pula fasilitas
tes usap antigen.

“Dari data akumulasi hasil pemeriksaan
usap antigen secara acak saat penyekatan

Usai Lebaran, Begini Jurus
Polda Jatim COVID-19

RAPID test yang dilakukan Polda Jawa Timur di pos penyekatan larangan mudik. (ANTARA)

terhadap pemudik dan PPKM mikro pada 15-30
Mei lalu secara nasional, diperoleh sebanyak
5.393 pemudik yang positif COVID-19,” kata dia.

Oleh sebab itu, Kapolda meminta jajaran
untuk memaksimalkan pos penyekatan di tiga
t i t ik  yakni  d i  ja lur  Tol  Ngawi-Solo,

Bojonegoro-Cepu, dan Tuban-Rembang.
“Selain itu, kami juga memaksimalkan tim
pemburu, yakni COVID-19 Hunter, yang
siap menjemput dan memberi pelayanan
kepada masyarakat terpapar virus corona,”
ucap Gatot. (antara/jpnn)

SURABAYA - Puluhan pekerja migran In-
donesia (PMI) asal Jawa Timur yang
sebelumnya terpapar COVID-19 dinyatakan
sembuh setelah menjalani perawatan di Rumah
Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya.

“Sampai hari ini ada 67 pasien yang boleh
pulang usai terkonfirmasi dua kali negatif hasil
tes usap PCR,” ujar Ketua Pelaksana Relawan
Program Pendampingan Keluarga Pasien
COVID-19 RSLI Radian Jadid di Surabaya,
Minggu (30/5). Dia memerinci dari jumlah
pasien sembuh itu, 38 laki-laki dan 29
perempuan.

Setelah dinyatakan sembuh, mereka
dikembalikan ke Pemprov Jatim untuk
ditindaklanjuti dengan pemberian surat jalan
dari dinas perhubungan provinsi dan
penjemputan pemda masing-masing. Sejak
kedatangan pertama kali PMI hingga 31 Mei
ini, lebih dari 11 pekerja migran telah tiba.
Mereka menjalani tes usap, dan hasilnya 120
orang dinyatakan positif COVID-19. Dengan
kepulangan 67 orang tersebut, maka masih ada
53 orang tersisa yang mendapatkan perawatan
dan menjalani isolasi.

Dari total yang menjalani perawatan,
terdapat dua orang pasien yang terkonfirmasi
COVID-19 varian baru. Pasien yang
terkonfirmasi varian baru B.117 (strain Inggris)
berinisial P, masuk dengan gejala ringan tanpa
komorbid atau penyakit penyerta. Setelah 14
hari perawatan, kondisi klinisnya terus
membaik dan dikonfirmasi dua kali tes usap
negatif.

Pasien lain terkonfirmasi varian baru
B.1351 (strain afrika Selatan) berinisial M
masuk tanpa gejala, namun komorbid. Setelah
18 hari perawatan serta terkonfirmasi dua kali
tes usap negatif, kini keadaannya juga
membaik. (antara/jpnn)

67 Pekerja Migran
Asal Jawa Timur

Sembuh dari COVID

Bayar Tiket Bus Transsemarang Pakai Botol Plastik

SEBANYAK 67 pekerja migran asal Jawa
Timur dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke
daerahnya masing-masing. Ilustrasi (JPNN)

BANDUNG - Pasangan suami istri (pasutri) di
Kota Bandung, Jawa Barat, berurusan dengan
polisi. ST dan AF menyembunyikan sabu-sabu di
dalam microwave saat polisi melakukan pengge-
ledahan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung
Sampurna Jaya mengatakan penangkapan itu
merupakan pengembangan setelah sejumlah
pengedar sabu-sabu lainnya diringkus. Dari
tangan ST dan AF, polisi menyita 871 gram sabu-
sabu.

“Kami harus bongkar dulu mesin (microwave)
ini baru ketahuan. Memang istrinya juga ikut serta
menyembunyikan barang tersebut,” kata Ulung,
Kamis (3/6). Ulung menjelaskan, sebelumnya
polisi telah menangkap sejumlah tersangka yang
diduga pengedar berinisial MI, US, DH, dan RN.

Kemudian polisi juga turut mengamankan ST

setelah kasus dikembangkan.
Pada saat tim dari kepolisian melakukan

pengembangan di rumah ST, polisi mendapatkan
sabu yang disembunyikan AF di dalam microwave.

Menurut Ulung, pasutri ini bersama dengan

empat tersangka lainnya mengaku baru menerima
satu kiriman paket dari jaringan lembaga
pemasyarakatan di Jakarta.

Namun, dia menduga mereka telah melakukan
peredaran sabu selama setahun terakhir ber-
dasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

“Ini sudah lama juga, kurang lebih setahun
mereka mengedarkan sabu,” katanya.

Dia mengatakan para tersangka melakukan
peredaran sabu di tingkat lintas provinsi. Adapun
dari seluruh tersangka yang diamankan saat ini,
polisi menyita sabu seberat 1.937,95 gram.

Akibat peredaran tersebut, polisi menjerat
mereka dengan Pasal 114 ayat 2 UU tahun 2009
tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati,
pidana penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun.
(antara/jpnn)

Pasutri Kompak Berbuat Dosa

SEMARANG, BI - Pemerintah Kota Semarang memberlakukan
tarif khusus berupa penggunaan botol plastik yang bisa ditukarkan
dengan tiket bus Transsemarang dalam rangka memperingati Hari
Lingkungan Hidup.

“Khusus untuk naik Transsemarang setiap hari Selasa, mulai 8
Juni hingga 6 Juli 2021,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi
dalam siaran pers di Semarang, Kamis (3/6).

Jenis botol plastik yang bisa ditukarkan di antaranya botol ukuran
1 galon akan memperoleh 2 tiket, dan masing-masing 3 botol ukuran
1,5 liter; 5 botol berukuran 600 ml; 7 botol ukuran 330m; serta 10
gelas plastik ukuran 220 ml bisa ditukarkan dengan 1 lembar tiket.

Penukaran sampah botol plastik tersebut bisa ditukarkan di halte
Transsemarang Balai Kota Semarang, Simpanglima, Imam Bonjol,
serta Elizabeth.

“Kebijakan ini sekaligus salah satu upaya untuk mendorong
minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mewajibkan
para pegawai pemerintah kota ini menggunakan transportasi umum
atau daring saat berpergian di setiap hari Selasa, pada 8 Juni hingga
6 Juli 2021.

Wali kota yang akrab disapa Hendi itu mengatakan selain
pegawai Pemkot Semarang, imbauan untuk menggunakan
transportasi umum setiap hari Selasa itu juga berlaku untuk
masyarakat umum.

Ia menjelaskan kebijakan Hari Transportasi Umum di tiap Selasa
selama sekitar sebulan itu merupakan salah satu kegiatan dalam
menyambut Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2021.
(Antara)

Hendrar Prihadi mengecek kondisi feeder bus
Transsemarang di Semarang, Kamis (3/6/2021). (ANTARA)
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SITUBOND0, BI - Prajurit Intai Amfibi Korps
Marinir TNI AL mengadakan latihan bersama
dengan United States Marines Corps (USMC)
Reconnaissance Unit di Pusat Latihan Pertem-
puran Marinir (Puslatpurmar) 5 Baluran, Kabu-
paten Situbondo, Jawa Timur.

Latihan bersama prajurit khusus Marinir In-
donesia dengan Marinir Amerika Serikat (AS) itu
dibuka oleh Wakil Komandan Pasmar 2 Kolonel
Marinir Purwanto Djoko Prasetyo mewakili
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI
(Mar) Suhartono, di Situbondo, Kamis (3/6).

Latihan bersama dengan sandi Reconex 21-II
yang dipimpin Komandan Batalion Intai Amfibi 2
Marinir Letkol Marinir Supriyono tersebut diikuti
171 personel, yakni 156 personel dari Korps
Marinir TNI AL (Taifib) dan 15 personel USMC.

Komandan Korps Marinir (Dankormar), dalam
amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Wadan
Pasmar 2, berharap latihan bersama ini dapat
meningkatkan kepercayaan dan pemahaman
bersama antara marinir kedua negara.

Dia juga berharap delegasi Marinir AS dapat
menyesuaikan diri dengan kondisi dan iklim In-

Marinir Indonesia Latihan
Bersama AS di Situbondo

PRAJURIT Marinir TNI AL bersama Marinir AS di Situbondo, Jatim, Kamis (3/6/2021). (ANTARA)

donesia yang tentunya berbeda dengan di AS.
Latma Reconex 21-II, katanya, merupakan

latihan yang diselenggarakan setiap dua tahun
sekali antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini

korps marinir dengan Marinir Amerika Serikat
sebagai implementasi kesepakatan antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat

kerjasama bilateral bidang pertahanan.
“Latma Reconex 21-II Tahun 2021 merupakan

serial pertama antara Korps Marinir TNI Angkatan
Laut bersama USMC yang melibatkan Satuan Intai
Amfibi Marinir dengan Reconnaissance Unit
dengan materi latihan mengenai operasi intai
amfibi,” kata jenderal marinir berbintang dua itu.

Dankormar menjelaskan bahwa penyeleng-
garaan latihan ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu
Reconex 21-I Team Level yang dilaksanakan di
Camp Pendelton AS dan Reconex 21-II Platoon
Level yang dilaksanakan di Puslatpurmar 5 Balu-
ran, Karang Tekok, Situbondo dan Puslatpurmar
7 Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa materi
latihan yang menitikberatkan pada pelaksanaan
operasi intai di tingkat peleton pada operasi amfibi
ini akan menjadi suatu pelajaran, pengetahuan
serta pengalaman baru bagi prajurit Taifib Marinir
guna mewujudkan prajurit Taifib Marinir yang
andal, tangguh serta profesional dalam
melaksanakan operasi.

Komandan Korps Marinir berharap dengan
dilaksanakannya kegiatan latihan ini marinir kedua
negara dapat saling berbagi taktik dan strategi
tempur demi meningkatkan profesionalisme
prajurit. (antara)

TANGERANG, BI - ARH (54), pelaku kasus
penipuan yang beraksi di wilayah Desa Gin-
tung, Sukadiri, Tangerang, ternyata telah
melakukan aksi tak terpuji itu berulang kali.

Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri
Bintoro mengatakan pelaku kerap mengincar
anak-anak sebagai korban dalam tiap aksinya.

“Dalam proses pemeriksaan, tersangka
ARH mengaku telah lima kali melakukan tindak
pidana penipuan dan penggelapan dengan
modus operandi yang sama,” kata Wahyu
dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6).

Adapun pelaku ditangkap polisi di daerah
Pasar Kemis, pada Sabtu (29/5). Saat ini
pelaku sudah ditahan di Mapolsek Mauk.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat
Pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman
hukuman di atas lima tahun penjara,” ujar
Wahyu.  Sebelumnya, kejadian itu bermula
saat pelaku menggunakan sepeda motor
menghampiri dua anak perempuan yang
sedang bermain di wilayah Desa Gintung pada
18 Mei 2021 lalu.  Adapun kedua korban yang
masih di bawah umur itu berinisial S dan SA.

Pelaku kemudian mengajak kedua korban
untuk ikut denganya. Saat mengajak korban,
pelaku mengiming-iming korban akan
dibelikan telepon genggam.

Selanjutnya pelaku mengajak korban
berkeliling dengan sepeda motor. Di tengah
perjalanan, pelaku meminjam anting emas
yang dipakai korban dengan alasan ingin
diperlihatkan ke anaknya. Kedua korban
kemudian diturunkan di pinggir jalan depan
kantor Kepala Desa Gintung. (jpnn)

JAKARTA - Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) menyita aset
lahan di Jalan Sultan Agung Nomor
7 Batu, Jawa Timur.

Penyitaan ini berkaitan dengan
kasus dugaan penerimaan grati-
fikasi di Pemerintah Kota (Pemkot)
Batu Tahun 2011-2017.

“Tim penyidik KPK telah mela-
kukan pemasangan plang penyi-
taan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali
Fikri dalam siaran pers, Kamis (3/
6).

Fikri memastikan hingga saat ini proses
penyidikan kasus tersebut masih terus

berjalan.
“Di antaranya dengan melakukan

pemanggilan dan pemeriksaan saksi-
saksi yang diduga mengetahui
perbuatan korupsi yang dilakukan oleh
pihak yang terkait dengan perkara ini,”
katanya.

Terkait pemeriksaan saksi, yang
paling anyar tim penyidik telah
memanggil Direktur Utama PT
Adrasentra Propertindo Hamid Mundzir
pada Senin (5/4).

Diketahui, PT Adrasentra Proper-
tindo merupakan perusahaan yang berbasis di
Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis

Wanita ini Sering
Lakukan Aksi

Tak Terpuji
KPK Sita Aset terkait Kasus

Korupsi di Batu

pengoperasian taman rekreasi. Taman
rekreasinya terdiri atas The Jungle Water Park
(The Jungle) yang merupakan taman tema air,
Jungle Fest, dan Jungleland Adventure Theme
Park (Jungleland).

Selain Hamid, KPK juga memeriksa wira-
swasta Lamidi Jimat, Direktur PT Lintas Inti
Mandiri Artha (PT LIMA) Zuriah, dan Direktur
Utama PT Cakra Nusantara Sukses (2007-
2008)/Komisaris PT Abei Anmas Trans Made
Wiley Harsadinata. Hingga saat ini KPK belum
menyampaikan tersangka dalam kasus dugaan
gratifikasi di lingkungan Pemkot Batu ini.

Diketahui, kasus gratifikasi ini adalah hasil
dari pengembangan kasus suap yang telah
membuat mantan Wali Kota Batu Eddy
Rumpoko yang juga suami Dewanti divonis lima
tahun enam bulan penjara. Eddy divonis
bersalah lantaran terbukti menerima suap
senilai Rp 295 juta dan satu unit Toyota Alphard
senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha sekaligus
Direktur PT Dailbana Prima Filiput Djap. (jpnn)

Suami di Malang Nekat Tusuk Eks Istrinya
MALANG - Polres Kota Malang meng-

ungkap motif kasus percobaan pembunuhan
oleh tersangka berinisial SH (39) terhadap
mantan istrinya TY (43).

Wakil Kasatreskrim Polresta Malang,
Jawa Timur, AKP Hendro Triwahyono
mengatakan percobaan pembunuhan oleh
SH disebabkan perselisihan hak asuh
anak. “Korban mendatangi rumah tersangka
untuk mengambil anak korban yang me-
nimbulkan adu mulut kedua pihak,” kata
Hendro dalam jumpa pers di kantor Pol-
resta Malang, Kamis (3/6).

Hendro menjelaskan YT diduga mema-
ki-maki SH yang merasa tersinggung. Pela-
ku lantas mengambil pisau di dapur, kemu-
dian menyerang korban. Korban yang men-
dapatkan luka tusukan di tubuh bagian kiri sempat
terkapar di lantai, sedangkan tersangka berusaha

kabur.
“Gagang pisau patah namun ujung pisau

Plt Juru Bicara
KPK Ali Fikri.

masih menancap di tubuh korban. Saat itu
ada saksi yang bersama korban berinisial
N, yang kemudian berteriak,” kata Hendro.
Pada saat bersamaan, jajaran Polsek
Lowokwaru, Kota Malang, tengah melakukan
patroli di dekat rumah tersangka.

Mendengar informasi tersebut, petugas
langsung mendatangi tempat kejadian
perkara (TKP), kemudian mengejar pelaku.

“Petugas menangkap SH di Merjosari.
Tersangka bawa ke Polresta Malang untuk
proses lebih lanjut,” kata Hendro. Korban
berhasil diselamatkan meski pisaunya
sempat menancap di tubuh korban. Atas
perbuatannya, SH dijerat dengan Pasal
338 KUHP juncto Pasal 53 KUHP dan
Pasal 351 KUHP dengan ancaman

hukuman penjara maksimal 15 tahun. (mcr6/
antara/jpnn)
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JAKARTA, BI - Kepala Departemen
Komunikasi Direktur Eksekutif Bank Indonesia
Erwin Haryono menilai indikator perbaikan
ekonomi sudah mulai terlihat nyata baik dari sisi
global maupun dalam negeri.

Dari sisi global, berbagai indikator dini telah
menunjukkan pemulihan diantaranya peningkatan
volume perdagangan, harga komoditas hingga
kinerja ekspor impor. Sedangkan di dalam negeri,
pemulihan ekonomi terlihat dari mobilitas
masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan
kasus COVID-19 yang melandai.

“Indikator perbaikan
semakin nyata di global
maupun dalam negeri,
yang kemudian kami di
otoritas melihat respons
kebijakan sudah mulai
dilakukan bersama-
sama di KSSK,
membangun itu semua
baik fiskal moneter
porsinya sama untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi,” kata Erwin
dalam diskusi virtual
Infobank di Jakarta,
Kamis (3/6).

Tak hanya itu, lanjut
Erwin, indikator indeks
penjualan eceran hingga
indeks ekspektasi

konsumen juga sudah mulai meningkat, di mana
Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2021 tumbuh
6,1 persen (mtm) meningkat dari pertumbuhan
bulan sebelumnya yang masih minus 2,7 persen
(mtm).

Perbaikan ekonomi juga terlihat dari kontraksi
pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah menjadi
0,74 persen (yoy) di triwulan I 2021 dibanding
triwulan IV 2020, yang minus 2,19 persen.

“Perbaikan ekonomi ini terutama didorong oleh
kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan
Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja

BI Sebut Ekonomi Mulai Pulih
barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta
investasi nonbangunan,” ujar Erwin.

Ia mengungkapkan Bank Indonesia
memperkirakan perekonomian domestik akan
mulai membaik pada triwulan II 2021. Berbagai
indikator dini menunjukkan bahwa ekonomi terus
membaik, seperti tercermin pada ekspektasi
konsumen, penjualan eceran dan realisasi belanja
yang meningkat.

Begitu juga dari sisi permintaan, perbaikan
ekonomi terutama didorong oleh peningkatan
ekspor dan investasi nonbangunan. Dari sisi
lapangan usaha (LU), peningkatan terjadi di
sejumlah sektor seperti industri pengolahan,
perdagangan, dan konstruksi.

Pengrajin Tahu Tempe Menjerit

Tangkapan layar - Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif
BI Erwin Haryono saat diskusi daring Infobank, Kamis (3/6/2021).
(ANTARA)

“Pertumbuhan ekonomi 2021 tetap sesuai
dengan proyeksi Bank Indonesia pada April 2021,
yakni pada kisaran 4,1 - 5,1 persen,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pemulihan
kesehatan menjadi kunci kebangkitan ekonomi
dan saat ini pemerintah tengah fokus dalam pro-
gram vaksinasi COVID-19 sebagai upaya
penanganan virus yang berasal dari China
tersebut.

Menurut Erwin, kasus COVID-19 yang mulai
melandai telah mendorong peningkatan mobilitas
masyarakat dan program vaksinasi yang berlanjut
guna mendukung pencapaian herd immunity,
diharapkan ikut memulihkan perekonomian.

Erwin juga menyebutkan komunikasi
kebijakan yang kuat dan erat antar lembaga
otoritas baik BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga
Kementerian Keuangan terus mendorong
percepatan pemulihan ekonomi nasional. (Antara)

UMKM Bandung Produksi
Celana Hanya 30 Menit

UMKM asal Bandung yang bergerak di
bidang fesyen yakni Pride n Joy memiliki
inovasi luar biasa bernama Fast Pants yakni
memprodukei sebuah celana denim dan chino
bisa diproduksi hanya dalam waktu 30 menit.
(ANTARA)

BANDUNG, BII - UMKM asal Bandung,
Jawa Barat, yang bergerak di bidang fesyen
yakni Pride n Joy memiliki inovasi luar biasa
bernama Fast Pants yakni memproduksi
sebuah celana denim dan chino bisa
diproduksi hanya dalam waktu 30 menit.

Public Relation Pride n Joy Intan
Desyyanti Ibrahim, di Bandung, Kamis (3/6),

mengatakan, teknologi yang mulai dikenalkan
tahun lalu ini diklaim yang pertama di dunia.

“Ini pertama kali di dunia karena di brand
lain masih belum ada yang bisa jadi dalam 30
menit,” ujar Intan.

Ia menjelaskan, celana yang dibuat juga
bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan
atau custom, mulai dari ukuran, bahan, hingga
warna benang. Pride n Joy memberikan tiga
pilihan cutting, yakni regular fit, slim straight,
dan slim tapered.

“Pelanggan bisa pilih antara tiga cutting
ini. Bisa pilih warna benang juga, kemudian
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SURABAYA - Keluhan pengrajin tempe dan
tahu terkait kenaikan harga kedelai direspons
Satgas Pangan Polda Jawa Timur.

Polda langsung menerjunkan tim untuk
mengecek ke agen dan distributor.

Pengecekan itu dilakukan berkoordinasi
dengan Dinas Perdagangan dan Pertanian Jatim.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Farman
mengatakan dari data Kementerian Perdagangan
31 Mei 2021, harga kedelai internasional sudah
turun dari Rp9.604 menjadi Rp9.220 per kilo-
gram. Hal itu sesuai dengan pengecekan yang
dilakukan.  Sementara itu, informasi dari PT
Surabaya Palentig Company FPC harga kedelai

saat ini sudah mengalami penurunan diban-
dingkan harga saat ramadan dan lebaran.

“Yang semula Rp10.150 di tingkat importir
hari ini menjadi Rp9.500 per kilogram,” ujarnya,
Kamis (3/6).

Saat ini FPC memiliki stok kurang lebih
1.000 ton. Pengecekan di tempat lain yaitu PT
FKS juga mengalami penurunan harga
Rp10.100 per kilogram di gudang importir.

Di tempat selanjutnya CV Jaya Tri Hutama
Lumajang harga jual kedelainya Rp10.300 per
kilogram.

“Masih ada stok kurang lebih 40 ton dan
beberapa hari terakhir permintaan kedelai turun

karena harga yang
masih tinggi,” jelas
dia.

Kemudian dari
salah satu agen sub-
distributor di Tulung-
agung, harga kedelai
Rp10.500 per kilo-
gram. Jika dijual
eceran harganya Rp10.750.

“Kemudian CV Polowijo menjual harga
kedelai Rp10.300 per kilogram,” tambah dia.

Farman mengatakan berdasarkan informasi
dari importir dan distributor, stok kedelai di Jatim

masih cukup. Terkait
harga yang tinggi hal itu
disebabkan beberapa
faktor.

“Harga internasio-
nal dari negara asalnya
seperti Amerika dan
Brazil memang sudah
tinggi, sedangkan
Kebutuhan kedelai
untuk bahan baku tahu
tempe di dalam negeri
80 persen masih

bergantung pada impor,” papar Farman.
Faktor berikutnya dari kenaikan biaya trans-

portasi kapal karena dampak dari pandemi Covid-
19. Satgas Pangan akan mengambil langkah
berkoordinasi dengan disperindag.  (jpnn)
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Jakarta, BI - Jika kamu mempunyai lahan yang
cukup luas dengan perairan yang lancar tidak ada
salahnya berpikir tentang usaha kolam
pemancingan ikan yang dilengkapi dengan dapur
untuk membakar ikan atau menggorengnya.

Tingginya animo masyarakat terhadap hobi
memancing, tentu bisa dilihat sebagai peluang
usaha yang menguntungkan, tak ada salahnya
kamu merintis usaha kolam pancing.

Memancing ikan adalah salah satu hobi yang
disukai banyak masyarakat Indonesia sejak dulu
sehingga kolam pancing ikan di berbagai daerah
hampir tidak pernah sepi oleh para pecinta
mancing.

Selama kolam tersebut
memiliki ikan, para pemancing
pun datang untuk berburu ikan.

Dengan kondisi ini, tentu
sangat menguntungkan jika
kamu mulai mengelola kolam
pemancingan sendiri.Namun,
dalam merinitis usaha ini,
banyak hal yang harus kamu
perhatikan.

Untuk kamu yang ingin
merintis bisnis ini simak
sejumlah tips untuk
merintisnya:.

MODAL
Usaha yang satu ini bisa dimulai dengan modal

awal sekitar Rp11.800.000 dengan rincian  kurang
lebihnya sebagai berikut.

-  Pembuatan kolam (pipa, mesin pompa, dll)

Peluang Usaha Kolam Pemancingan Ikan

– Rp 3.000.000,00
-  Bibit Ikan – Rp 2.000.000,00
-  Alat (alat masak, jaring, kail, piring, gelas

dll) – Rp 2.000.000,00

-  Total pengadaan adalah Rp 7.000.000.

Dan biaya operasional per bulan sebagai
berikut.

-  Pegawai – Rp2.800.000,00
-  Bahan Masakan – Rp1.000.000,00
-  Bibit Ikan – Rp1.000.000
-  Total operasional bulanan termasuk pakan

ikan adalah Rp4.800.000.

POTENSI KEUNTUNGAN
Secara detail agak susah dijelaskan karena

variabelnya banyak dan kecil-kecil. Kalau ambil
paling buruk saja misalnya, omzet per bulan ada
di angka kurang lebih Rp9.000.000.

-  Keuntungan bersih per bulan Rp9.000.000

– Rp4.800.000 = Rp4.200.000
Dengan membuka usaha kolam pemancingan,

kamu juga bisa menambah potensi pemasukan
melalui hal-hal ini. jual minuman, makanan,
jajanan, sewa alat, lomba mancing.

TENTUKAN IKAN YANG AKAN DI PANCING
/ DIPELIHARA

Sebelum menentukan jenis ikan yang akan
kamu ternak dalam kolam, sebaiknya kamu
mempelajari seluk-beluk beragam ikan air tawar
yang bisa dipelihara.

Beberapa jenis ikan yang biasa dipelihara
dalam kolam pemancingan di antaranya adalah
ikan gurame, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, dan
ikan nila.

Jenis-jenis ikan tersebut disebut mudah untuk
dirawat dan tahan terhadap berbagai penyakit.

STRATEGI PEMASARAN
Jika ingin sebuah bisnis berkembang, harus

disertai dengan strategi promosi yang baik. Kamu
bisa mencoba cara konvensional dan cara mod-
ern.

Cara konvensional bisa dimulai dengan
menyebar brosur ke penduduk sekitar kolam
pemancingan dan memasang pamflet di beberapa
tempat. Jika ingin menggunakan cara modern,
kamu bisa menggencarkan promosi melalui me-
dia sosial.

Saat bisnis mulai berjalan, kamu bisa
menggelar program promosi berupa diskon untuk
menarik lebih banyak pelanggan atau apapun yang
bisa menarik lebih banyak orang tahu tentang
kolam pemancinganmu.[*]

Ikan Tetra memiliki banyak jenis dan termasuk
ikan hias air tawar berukuran kecil. Perbedaan
jenis-jenis ikan tetra ini bisa dilihat dari warnanya.
Ikan hias air tawar satu ini paling cantik jika
dipelihara dalam jumlah yang banyak karena
sifatnya yang berkoloni.

Nggak cuma mudah dipelihara, harga ikan
Tetra juga relatif murah. Namun, untuk jenis yang
langka, harga ikan hias ini bisa mencapai jutaan
untuk satu ekornya.

6. Ikan Black Ghost
Black ghost atau black

phantom merupakan ikan
asal sungai Amazon dan
Suriname. Warnanya yang
hitam dan bentuknya yang
pipih dengan sirip panjang
membuatnya disebut ikan black ghost.

Soal makanan, ikan black ghost nggak banyak
pilih-pilih. Ia suka memakan jentik nyamuk dan
serangga air kecil lainnya. Pelet ikan juga bisa
jadi pilihan mudah untuk Toppers yang nggak mau

ribet.

7. Ikan Oscar
Bentuk fisik oskar terlihat seperti ikan nila,

namun dengan warna dan kombinasi warna
sisik yang lebih variatif. Ikan ini termasuk
karnivora dan agresif sehingga ada baiknya
jangan mencampur ikan oscar dengan ikan
hias lainnya, ya.

8. Ikan Manfish
Ikan manfish yang memiliki nama lain angel

fish adalah ikan hias air tawar yang tepat untuk
Toppers yang mencari ikan hias dengan
tampilan elegan. Bentuk pipih dengan sirip
panjang yang cantik serta gerakan yang tenang
pasti membuat siapa saja yang melihatnya ikut
merasa rileks.

9. Ikan Platy
Sekilas ikan platy memiliki bentuk dan

penampilan menyerupai ikan molly. Hanya
saja, ikan hias air tawar satu ini memiliki warna
yang lebih mencolok. Ikan ini nggak cuma
mudah dirawat tapi juga sangat jinak. Harga
dari ikan ini juga termasuk sangat murah, lho.

Ikan Hias Air Tawar yang Mudah Dipelihara
1. Ikan Cupang
Ikan cupang masih satu famili dengan ikan

gurami ini memiliki variasi warna beragam yang
buntun menjuntai yang indah. Nggak cuma
cantik, perawatan ikan ini sangat mudah. Ikan
cupang nggak membutuhkan tempat atau
akuraium yang besar dan juga oksigen untuk
dapat bertahan hidup.

Sifatnya yang agresif, bahkan ke sesama
ikan cupang, mengharuskanmu untuk selalu
memisah ikan ini dengan ikan lainnya.

Soal makanan, Toppers bisa memberikan
jentik-jentik nyamuk, cacing dara, ataupun
cacing rambut yang merupakan panganan
kesukaan dari ikan hias satu ini.

2. Ikan Guppy
Berbicara tentang ikan yang minim

perawatan, nggak lengkap rasanya jika nggak
menyebutkan ikan guppy. Ikan berukuran kecil
dengan ekor dan sirip yang berwarna-warni ini
memang terkenal bukan hanya karena
kecantikannya tapi juga perawatannya yang
mudah.

Bahkan, jika ikan guppy sudah merasa
nyaman dengan lingkungannya, mereka bisa

dengan mudah berkembang biak.

3. Ikan Pedang / Swordfish
Ikan pedang memiliki ciri khas warna yang

merah dan sirip yang lancip memanjang
layaknya pedang pada pejantan dari ikan ini.
Untuk memelihara ikan pedang juga nggak
diperlukan perawatan istimewa. Cukup aquarium
dan pelet makanan ikan, ikan hias air tawar ini
bisa bertahan meski tanpa alat oksigen, lho.

4. Ikan Molly
Jinak, cantik, dan mudah dirawat adalah

alasan mengapa Ikan Molly memiliki banyak
penggemar. Ukurannya kecil dan gempal
sehingga banyak yang mengganggap ikan hias
air tawar satu ini lucu. Warnanya yang
bervariasi juga bisa jadi daya tarik yang menarik.

Ikan ini juga memiliki daya tahan yang kuat
dan mampu untuk bertahan hidup meski nggak
memiliki alat pompa oksigen sama sekali.

5. Ikan Tetra >> BERSAMBUNG KE HLM 08
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Balada Indra Mengukir Karya dan Menepis Stigma
BANDUNG, BI - Indra

Sumedi siuman. Tubuhnya
terbaring lemah lunglai di
ruang operasi rumah sakit.
Ia perlahan membuka panda-
ngan lebar-lebar selepas
beberapa jam tak sadar.

“Waktu bangun usai
dibius, saya kaget. Dua kaki
sudah enggak ada,” kata
Indra mengenang kisahnya
saat berbincang di kon-
trakannya, Jalan Kawalu-
yaan Baru 1, RT 6 RW 13,
Kelurahan Sukapura, Keca-
matan Kiaracondong, Kota
Bandung, Rabu 2 Juni 2021.

Tim medis mengam-
putasi kaki Indra lantaran
infeksi menjalar ke paha.
Semenjak itu, hari-hari Indra
diterkam gelombang kelam yang mengusik
benak dan otak.

“Terus terang saja, saya putus asa. Sem-
pat down,” kata pria bertato ini.

Insiden horor berujung Indra kehilangan
kaki dipicu keributan di Kabupaten Garut, Jawa
Barat. Malam itu, tahun 1998 atau semasa
reformasi Indonesia, Indra dan kelompoknya
terlibat bentrok dengan kawanan pemuda.

Perkelahian sengit pecah. Kubu musuh
memburu Indra. Terdesak gempuran lawan,
Indra menghindar dan berlari kencang ke arah
perlintasan kereta api di kawasan Cibatu.

Tiba-tiba kaki kirinya tersangkut di sela-

sela rel. Nahas, kereta api ekspres jurusan
Surabaya-Jakarta bergerak cepat mendekatinya.
Indra panik bukan kepalang.

“Kereta menggilas kaki kiri dan kanan,”
ucapnya.

Warga setempat gempar ada kabar lelaki ter-
sambar. Mereka melihat Indra bersimbah darah.
Mengenaskan.

“Tubuh ini ditutup daun pisang. Warga me-
nyangka saya sudah meninggal,” ujar Indra.

Seorang temannya datang, lalu membuka
daun itu dan mengecek napas Indra. “Tahu saya
masih hidup, teman dan warga langsung membawa
ke puskesmas di Garut. Setelah itu, saya dibawa

ke Rumah Sakit Hasan Sadikin
Bandung,” tutur Indra.

Sekelumit Rintangan
Merengkuh Bangkit

Kini Indra berusia 47 tahun.
Balada sebagai penyandang

disabilitas dilaluinya dengan sekelumit
rintangan. Selagi berupaya keras untuk
merengkuh bangkit dan berproses
mengembalikan kepercayaan diri, Indra diterpa
stigma.

“Saya dihina. Dicela,” kata Indra sambil mem-
perlihatkan jahitan bekas amputasi.

Orang-orang bernada sumbang saat
menatapnya. Segelintir teman melirik angkuh kala
berjumpa dengannya. Cerita pahit bertubi-tubi itu
Indra hadapi tanpa murka.

“Ada teman yang menghina keadaan saya
begini. Dia bilang nggak mungkin kayak dulu lagi.

Disebutnya kalau
saya nggak bisa
cari duit dan nggak
mungkin nikah,”
tuturnya.

Indra perlu em-
pat tahun melawan
gejolak yang me-
rongrong psikolo-
gisnya. Sempat
frustrasi dan me-
milih mengurung
diri di kamar.

Denyut opti-
misme menyeruak

usai ibunya memberikan wejangan. “Berkat
seorang ibu, saya bangkit. Ibu selalu mem-
berikan nasihat agar saya jangan putus asa,”
ucap Indra.

Sejak itu, semangat baja Indra berkobar.
Ia sempat bekerja menyuplai makanan ringan
ke pasar di Garut. Pernah melakoni bisnis
kerajinan tangan. Kursi roda menemaninya
beraktivitas.

Kendati suara miring masih terdengar,
Indra memilih tetap enjoy. Dia punya cara
menipis stigma.

“Perjalanan hidup ini bertahap, banyak
godaannya. Jangan dengarkan orang yang
mencela. Jangan balik melawan dan
menghina,” katanya.

Indra membuktikan bahwa keterbatasan
fisik bukan halangan. Saat ini ia ber-
penghasilan dan hidup harmonis bersama istri
dan tiga anaknya. (detik)

Baru-baru ini pemerintah melalui Kemenkom-
info mengeluarkan kebijakan berupa gerakan literasi
digital. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari
misi transformasi digital nasional, khususnya guna
pengembangan SDM. Presiden Joko Widodo
berharap masyarakat dapat menciptakan konten-
konten yang kreatif, edukatif, menyejukkan, dan
menyerukan perdamaian.

Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, terdapat
196,7 juta warganet di Indonesia. Melalui modal ini
terdapat potensi ekonomi digital mencapai US$ 124
miliar pada tahun 2025. Gerakan ini ditargetkan
mampu menjangkau 50 juta masyarakat sampai
tahun 2024 nanti. Menarik untuk menantikan
kelanjutan dari kebijakan ini.

Kesiapan Masyarakat
Gerakan literasi digital menjadi sebuah

terobosan yang menarik dari pemerintah guna
merespons kecepatan perubahan. Namun penting
untuk memperhatikan kesiapan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam gerakan ini. Ketika pemerintah
mulai menunjukkan sejumlah teknologi canggih,
seperti mobil listrik, virtual reality, artificial
intellegent, machine learning, dan lain sebagainya,
penting untuk mempertanyakan, apakah infrastruktur
digital di Indonesia telah mampu untuk menunjang
pelaksanaan inovasi teknologi?

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi
Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk
menggunakan video conference ataupun organized
learning system, dihadapkan pada problem-prob-

lem mendasar seperti kepemilikan masyarakat
atas smartphone dan laptop ataupun
ketidakterjangkauan akses internet. Artinya, cukup
menggelitik jika pemerintah berharap masyarakat
melek digital sedangkan pembangunan infrastruktur
digital—yang sifatnya mendasar—belum cukup
merata.

Selain itu, penting juga untuk membiasakan
masyarakat dengan satu situasi baru di mana akan
terjadi intensitas interaksi antara masyarakat dengan
teknologi. Tentu pembiasaan yang dimaksud tidak
hanya berada pada level keterampilan, yaitu
kemampuan untuk mengoperasikan teknologi secara
teknis, melainkan juga pembiasaan di level sosial
dan kultural. Hal ini menjadi penting agar tidak ada
resistensi dari masyarakat ketika pemerintah
berupaya mewujudkan literasi digital.

Secara sosiologis, resistensi dari masyarakat
atas perubahan sosial terjadi karena perubahan yang
ditawarkan bertentangan dengan nilai, norma, dan
moralitas yang selama ini dipegang teguh. Artinya,

literasi digital sebisa mungkin tidak
menghapuskan unsur-unsur sosial
elementer dari masyarakat Indonesia.

Kematian Ruang Sosial
Apabila tidak dipersiapkan dengan

matang, khususnya mengenai
kesiapan masyarakat secara sosial
dan kultural, literasi digital dapat
menciptakan kematian ruang sosial.
Gejala-gejalanya sebenarnya sudah
mulai terlihat semenjak penggunaan
media sosial (Facebook, Whatsapp,
Instagram, Twitter,
Youtube, dll) menjadi

semakin masif.
Masifitas tersebut semakin

ditunjang dengan terjadinya pandemi
Covid-19 yang secara tidak langsung
memindahkan ruang hidup
masyarakat dari ruang fisikal menuju
virtual, meskipun dengan alasan yang
dapat dimaklumi, yaitu terkait
menekan laju penularan virus.

Kematian ruang sosial dalam
istilah sosiolog asal Prancis Jean Baudrillard
disebut sebagai “phantasmagoria”. Ini adalah satu
situasi di mana individu membangun relasinya
dengan media sosial tanpa merasa harus terkoneksi
dengan dunianya yang konkret. Perjumpaan-
perjumpaan fisik yang lebih intim dan bermakna
berpotensi tergantikan oleh perjumpaan virtual yang
murni hanya bernuansa pertukaran informasi.

Ranah pendidikan formal menjadi sangat
problematis, karena mendidik tidak hanya soal trans-
fer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter

yang tentu membutuhkan interaksi langsung—dalam
tingkat tertentu butuh sentuhan fisik. Sejumlah
kearifan lokal, seperti mudik dan silaturahmi yang
secara filosofis berupaya untuk mempererat tali
persaudaraan juga bisa saja digantikan sekadar oleh
pesan singkat ataupun panggilan video.

Kecepatan penetrasi pemerintah terkait literasi
digital yang tidak diimbangi dengan kesiapan
masyarakat secara sosial dan kultural juga dapat
membawa masyarakat ke dalam situasi yang disebut
Baudrillard sebagai “simulakra”. Ini merupakan
situasi di mana masyarakat kesulitan untuk
membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu.
Tentu yang menjadi kekhawatiran adalah masyarakat
menganggap yang nyata sebagai palsu, sedangkan
yang palsu dianggap nyata.

Berita palsu atau hoax menjadi perwujudan pal-
ing mudah dari simulakra. Kemudahan
dan kecepatan akses informasi
membuat masyarakat disuguhi oleh
berbagai macam informasi. Apabila
masyarakat tidak siap untuk menyaring
dan menyeleksinya, yang terjadi adalah
masyarakat akan tenggelam dalam banjir
informasi. Maka, bisa saja terjadi
ketegangan, keributan, konflik, atau
bahkan kekerasan yang disebabkan
oleh informasi yang sebenarnya palsu.

Kemenkominfo sendiri sebenarnya
telah mendasarkan gerakan literasi digital pada
empat pilar utama, yaitu digital ethics, digital safety,
digital skills, dan digital culture. Tentu harapannya
literasi digital tidak berhenti hanya pada digital skills,
apalagi hanya tergoda pada potensi ekonomis
sebesar US$ 124 miliar pada tahun 2025. Kesiapan
masyarakat secara sosial dan kultural juga perlu
menjadi perhatian penting bagi pemerintah, sehingga
Indonesia siap untuk menyongsong digitalisasi glo-
bal tanpa menciptakan permasalahan-permasala-
han baru. (Sumber: Detik Com)

Kesiapan Sosial-Kultural Literasi Digital

INDRA SUMEDI, penyandang disabilitas di Bandung. (Foto: Baban
Gandapurnama/detikcom)

Dimas Wira Adiatama 
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi

Universitas Negeri Jakarta

Apabila masyarakat
tidak siap untuk
menyaring dan

menyeleksinya, yang
terjadi adalah

masyarakat akan
tenggelam dalam
banjir informasi
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MALANG, BI - Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)  mengawal langsung
kepulangan satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) sakit atas nama Sumardianti ke daerah
asal di Dusun Sumber Gempol, Kabupaten
Malang, Jawa Timur.

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Hadi
Wahyuningrum mengawal kepulangan PMI dan
menyerahkan langsung kepada keluarga di
Malang yang disaksikan Kepala UPT BP2MI
Surabaya, Happy Mei Ardeni, Kepala Bidang
Penta Kerja, Disnaker Kabupaten Malang,
Rahmat Yuniman, dan Edi Susilo Kaur Kesra
Desa Pagelaran Kabupaten Malang, pada
Kamis (3/6/2021).

Hadi Wahyuningrum mengatakan bahwa
PMI Sumardianti merupakan salah satu korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
yang diberangkatkan ke Suriah secara
nonprosedural.

Suriah adalah salah satu negara yang
dilarang untuk penempatan Calon PMI
berdasarkan Surat Keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan no. KEP. 157/PPTK/VIII/2011
tertanggal 9 Agustus 2011 mengenai

Pemulangan PMI Sakit Korban TPPO dari Suriah

penghentian pelayanan penempatan Tenaga Kerja
Indonesia ke negara Suriah untuk bekerja pada
sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)
terhitung tanggal 5 September 2011, serta
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik In-
donesia nomor 260 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015
tentang penghentian dan pelarangan penempatan
Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna

perseorangan di negara-negara kawasan Timur
Tengah, termasuk Suriah.

Hadi Wahyuningrum menambahkan, pada
Jumat (28/5/2021) di Bandara Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Kepala BP2MI,  Benny
Rhamdani menjemput langsung pemulangan
sebanyak 22 PMI repatriasi korban TPPO dari
Damaskus, Suriah. Sesuai protokol kesehatan,

semua PMI harus menjalani karantina selama 5
hari di Wisma Atlet.

“Untuk kasus TPPO, BP2MI telah mene-
ruskan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk
dilakukan penyelidikan karena sesuai UU no. 18
tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran
Indonesia pasal 86, tindakan tersebut dapat
diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak 15 miliar Rupiah bagi orang
yang menempatkan Calon PMI ke negara tertentu
yang dinyatakan tertutup,” ujarnya.

Di tempat terpisah melalui sambungan video
call, Kepala BP2MI Benny memberikan
semangat kepada PMI Sumardianti supaya
cepat sehat. Untuk perawatan lanjutan di Malang,
pemerintah telah menyiapkan fasilitasi
kesehatan rujukan ke rumah sakit.

Selanjutnya Kaur Kesra Desa Pagelaran
Kabupaten Malang, Edi Susilo, mengucapkan
terimakasih kepada Kepala BP2MI yang telah
memfasilitasi pemulangan warganya dengan
selamat dan mengharapkan BP2MI dapat
melaksanakan sosialisasi sampai ke desa agar
masyarakat mengerti prosedur bekerja ke luar
negeri secara benar dan migrasi yang aman. *
(Humas/Aff/MH)

BPJS Ketenagakerjaan Perhatikan
Kesehatan PMI

JAKARTA, BI - Badan Pelin-
dungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) menerima bantuan untuk
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dari BPJS Ketenagakerjaan di
Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta
Utara.

Adapun bantuan ter sebut
berupa perlengkapan kesehatan
seperti masker, hand sanitizer,
dan multivitamin yang digunakan
sebagai penunjang pelaksanaan
protokol kesehatan bagi PMI
selama menjalani masa karan-
tina di Wisma Atlet, Pademangan.

Secara simbolis, bantuan dari
BPJS Ketenagakerjaan diterima
oleh  Plt. Deputi Bidang Penem-
patan dan Pelindungan Kawasan
Eropa dan Timur Tengah, Firdaus
Zazali, bersama Direktur Penem-
patan Non Pemerintah Kawasan
Eropa dan Timur
Tengah, Mocharom
Ashadi.

Plt. Deputi Bidang
Penempatan dan
Pelindungan Kawasan
Eropa dan Timur
Tengah, Firdaus Zazali
mengatakan, sinergitas
antar lembaga dan
kementerian dalam
penyerahan bantuan ini
merupakan wujud nyata
kehadiran negara
dalam memberikan
pelindungan secara

menyeluruh terhadap PMI di tengah
pandemi COVID-19.

Melalui bantuan ini diharapkan para
PMI dapat pulang ke rumahnya
masing-masing dengan sehat dan
bahagia bertemu dengan keluarganya.

“Ini salah satu bentuk kepedulian
kita terhadap para PMI kita, termasuk
dari teman-teman BPJS. Kita berko-
mitmen untuk terus bekerja sama anta-
ra BP2MI dengan BPJS dan Satgas
COVID-19 untuk memberikan pelaya-
nan yang terbaik bagi PMI,” ujar
Firdaus di Wisma Atlet, Pademangan,
Rabu 2/6/2021

Firdaus menambahkan, bantuan ini
merupakan bantuan tahap awal yang
nantinya akan dilanjutkan dengan
tahap-tahap berikutnya menyesuaikan
dengan sejumlah titik kepulangan PMI
yang akan datang.

Saat ini wisma atlet merupakan titik

lokasi karantina yang paling banyak
menampung PMI.

Menurutnya, kurang lebih 80
persen dari seluruh penghuni yang
sedang menjalani karantina di
Wisma Atlet saat ini merupakan
PMI. Jumlah tersebut dipre-
diksikan akan mengalami lonjakan
mengingat adanya kebijakan
lockdown di Malaysia saat ini akan
berdampak pada meningkatnya
jumlah kepulangan PMI.

“Diharapkan nanti sinergitas
dan koordinasi antar lembaga dan
kementerian bisa lebih diting-
katkan lagi tidak hanya melibatkan
Satgas Penanganan COVID-19,
BPJS, dan Kemenkes tetapi juga
stakeholder terkait lainnya untuk
memberikan pelayanan terbaik
bagi para PMI. Bantuan ini sangat
dibutuhkan oleh para PMI selama

menjalani karantina di
Wisma Atlet pasca
kepulangan,” pungkas
Firdaus. Turut hadir di
dalam acara penye-
rahan bantuan tersebut
Koordinator Karantina
Kesehatan, Dr. Benget
Saragih, Direktur
Kepesertaan BPJS
Ketenagaker jaan ,
Zainudin, dan Asisten
Operasi (Asops)
Kasdam Jaya, Kolonel
Inf Dody Triwinarto. **
(Humas/MIF/BIL)

Jakarta, BI - Badan
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia
(BP2MI) melalui
Direktorat Pelindungan
dan Pemberdayaan
Kawasan Amerika dan
Pasifik mengadakan Fo-
cus Group Discussion
(FGD) dengan tema Tata
Kelola Penempatan dan
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia,
khususnya untuk Pelaut
Awak Kapal dan Pelaut
Perikanan) di Hotel
Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (3/6/
2021).

Kegiatan ini didasari oleh UU No.
18/2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Pasal 4 yang
memandatkan perihal Pelaut Awak
Kapal dan Pelaut Perikanan, bahwa
ABK adalah Pekerja Migran Indonesia
(PMI).

“Momentum ini harus kita
maksimalkan untuk mengatur dan
menata kembali dari aspek paling fun-
damental, yakni aspek pelindungan
ABK, penataan PMI ABK dari hulu
hingga hilir secara tuntas,” ungkap
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani
dalam sambutannya.

Ditambahkan oleh Benny bahwa
dibutuhkan adanya sinergi, kerja sama,
kolaborasi, bukan hanya Pemerintah,
tapi semua pihak, baik Pemerintah,
NGO yang mewakili masyarakat sipil
dan juga pelaku usaha, atau manning
agency, yang semuanya adalah mitra
strategis pemerintah, untuk bersama-
sama merealisasikan mandat UU No.

18/2017. Untuk melaksanakannya,
perlu kesadaran ideologis dan
komitmen pada kepentingan Merah-
Putih, bukan ego sektoral.

“Kita harus bersama-sama untuk
merealisasikan mandat Pasal 64 UU
No. 18/2017 yang mengatur peraturan
pelaksanaan UU No.18/2017 di mana
secara jelas dan tegas menetapkan
bahwa penetapan peraturan pelaksana
dari UU No. 18/2017 seharusnya sudah
selesai 22 November 2019 lalu (sudah
terlambat 1 tahun 7 bulan), termasuk
salah satunya Peraturan Pemerintah
yang mengatur Tata Kelola Awak Kapal
Perikanan Migran dan Awak Kapal
Niaga Migran. Dan sebelum peraturan
tersebut disahkan, BP2MI berencana
akan mengatur secara teknis melalui
Peraturan Badan,” jelas Benny.

BP2MI sejauh yang dimandatkan
UU telah bekerja semaksimal mungkin,
dengan kewenangan yang dimiliki,
BP2MI telah menerima, dan

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  19

Pembenahan Tata Kelola
ABK dari Hulu Hingga Hilir
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JAKARTA, BI - Pada 1 Juni selalu diperingati
sebagai Hari Lahir Pancasila. Berbagai cara or-
ang merayakannya, seperti Bertrand Antolin
memasang foto terbaru di akun Instagram
terverifikasi miliknya dengan gaya yang berbeda.

Bertrand Antolin tampak mengenakan pakaian
lurik khas Jawa lengkap dengan blangkonnya.
Dalam foto tersebut, ia mencium bendera Merah
Putih.

“Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021
Pancasila Dalam Tindakan Bersatu untuk Indone-
sia Tangguh,” tulisnya yang diunggah di feed-nya.

Dalam keterangan, Bertrand Antolin teringat
masa-masa sekolah dulu. Sejak Sekolah Dasar
(SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ia
kebagian dalam bertugas saat upacara.

“Happy Birthday Happy Born Day the coolest
lambang negara ever. Dari sekolah sd pake celana
pendek ampe sma kalo upacara bendera dapat
kesempatan baca Pancasila,” tulisnya mengenang
masa lalu. Pria kelahiran Jakarta, 14 Juli 1980
bangga bisa melakukan hal itu. Padahal, wajah
dan rambut yang dimilikinya terlihat jelas Bertrand
Antolin keturunan bule.

“Makes me so proud padahal rambut sy londo,
saya bangga jd orang Indonesia…,” lanjutnya.

Bertand Keturunan Tionghoa - Prancis
Seperti dikutip dari Wikipedia, Bertrand Antolin

merupakan blasteran. Sang ibu merupakan wanita
keturunan Tionghia-Riau, sementara sang ayah
adalah orang Prancis.

Wajar saja bila sahabat Dewi Sandra ini
memiliki wajah dan rambut berbeda dari orang In-
donesia lainnya.

Bertrand Antolin menyandingkan lambang

Tampang Bule, Bertrand Bangga
Baca Teks Pancasila

negara Indonesia dengan
lainnya. Ia bangga menjadi
bangsa Indonesia.

“ .. liat deh Lambang negara
kita paling keren.. i just love my
country & my Pancasila….,” ia
mengakhiri.[lip.6]

JAKARTA, BI - Melaney Ricardo kaget saat
tahu Abdee Negara ditunjuk sebagai Komisaris
Telkom.

“Ini kan sesuatu yang enggak kaleng-kaleng,”
ujar Melaney di Jakarta (31/5).

Ditambah lagi, Abdee Negara juga lebih
dikenal sebagai musisi bersama Slank. Meski
begitu, Melaney Ricardo tetap mendukung
langkah pemerintah menunjuk Abdee Negara
sebagai Komisaris Telkom.

“Jadi ya Komisaris, tapi berangkat dari
musisi,” kata Melaney.

“Keren banget. Artinya kita bisa jadi apapun
selama mau berusaha dan punya talenta,” tutur

sang presenter.
Besar pula harapan Melaney agar kelak

banyak pelaku industri hiburan yang
mengikuti jejak Abdee Negara. “Jadi
jangan berhenti di artis saja,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri
BUMN Erick Thohir menunjuk Abdee

Negara sebagai
Komisaris Telkom.
P e n u n j u k a n

dilakukan dalam
Rapat Umum
Pemegang Saham

Tahunan (RUPST)
pada 28 Mei 2021. (LID)

Abdee Negara Jadi
Komisaris Telkom,

Melaney Kaget
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