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HONG KONG, BI – Kondisi pandemi di
Hong Kong naik turun, saat ini covid-19
varian baru sudah banyak terdeteksi
diwilayah kekuasaan Carry Lam tersebut.
Mengantisipasi akan terjadi merebaknya
varian baru tersebut pemerintah
menginstruksikan agar setiap pintu
masuk ke Hong Kong dijaga ketat dan
waspadai penularan impor.
Mengimbangi kondisi tersebut,
perkembangan situasi pandemi COVID-
19 di Indonesia juga sedang
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pergerakan masyarakat yang terus meningkat
sejak awal Ramadan hingga puncaknya setelah
Idul Fitri.

“Diperkirakan jumlah orang yang berpindah
dari satu kota ke kota lainnya selama arus mudik
ataupun arus balik mencapai 5 hingga 6 juta or-
ang.”

“Kondisi ini yang menjadi penyebab lonjakan
kasus ditambah kendornya protokol kesehatan

di masyarakat.”
“Sehingga, laju

penularan virus di
masyarakat penyebab
semakin meningkat,”
ujarnya.

Nadia lalu mengim-
bau agar masyarakat
tidak jenuh untuk
disiplin menjalankan
protokol kesehatan.

“Kami sangat ber-
harap masyarakat tetap
disiplin dalam menja-
lankan protokol kese-

hatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan
menjaga jarak) mengurangi mobilitas dan
menghindari kerumunan,” imbaunya.

“Hal ini juga berlaku bagi yang telah
divaksinasi. Kita tentu saja tidak ingin lonjakan
kasus yang terjadi di sejumlah provinsi dan
mengakibatkan angka keterisian rumah sakit
melonjak drastis terjadi di daerah tempat kita
tinggal.”

“Kita harus memikirkan bukan hanya
kesehatan diri kita sendiri, namun juga anggota
keluarga kita yang lain dan juga tenaga
kesehatan yang bekerja sangat keras dalam
menangani pasien,” jelas Nadia.(Tribun)

JAKARTA, BI - Juru Bicara Satgas
Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito,
menjelaskan penyebab utama kenaikan kasus
Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia
melonjak karena mobilitas masyarakat saat libur
panjang Idul Fitri 2021. Analisis itu berdasarkan
kejadian pada libur panjang 2020 lalu.

“Peningkatan penularan yang terjadi saat ini
kaitannya dengan mobilitas dan kerumunan terkait
dengan liburan panjang yaitu liburan Idul Fitri,”
ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/
6), dikutip dari YouTube Kompas TV.

“Karena polanya sama dengan kejadian-
kejadian seperti tahun lalu pada saat libur panjang,”

jelas Wiku.
Ia menyebut, kasus Covid-19 di Indonesia sejak

awal Februari 2021 terus menurun. Namun, jumlah
kasus baru di Indonesia mengalami kenaikan
setelah libur panjang lebaran 2021.

“Mulai awal Februari 2021, kasus di Indonesia
terus menurun.”

“Setelah ada libur panjang Idul Fitri, jadi naik
sesuai dengan kalkulasi yang ada,” jelasnya.

Wiku berujar, belum diketahui apakah Covid-
19 varian Delta merupakan penyebab lonjakan
kasus Covid-19 di Indonesia.

Namun, Satgas menilai libur panjang Idul Fitri
menjadi penyebab kenaikan kasus Covid-19.

“Pada saat penularan tinggi dan juga dilakukan

Whole Genome Sequencing, ketemu dengan
varian-varian virus tertentu seperti dari India, itu
membuktikan bahwa virus-virus varian tertentu
sudah bersirkulasi di Indonesia,” kata dia.

“Namun, untuk mengetahui apakah penye-
babnya peningkatan kasus itu karena varian atau
karena peningkatan kasus terkait dengan libur
panjang, yang jelas kita bisa melihatnya dari libur
panjang.” “Perlu penelitian lebih jauh yang menghu-
bungkan Whole Genome Sequencing dari varian-
varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,”
beber Wiku.

Sebelumnya, Juru Bicara Covid-19 Kemen-
terian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menyam-
paikan, lonjakan kasus yang terjadi saat ini akibat

PMI, Waspadai Job Hopping!
HONG KONG, BI – Imigrasi Hong Kong

menuduh Pekerja Migran Indonesia telah banyak
melakukan Job Hopping, benarkah? Lantas apa
itu Job Hopping? Simak penuturan Ibu Marsianti,
Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Hong Kong
kepada Berita Indonesia sebagai berikut:

Apa itu Job Hopping?
Job Hopping dapat diartikan yakni berganti-

ganti pekerjaan dengan majikan yang berbeda
dengan cara melakukan pemutusan kontrak kerja
secara sepihak sebelum masa kontrak
selesai, untuk mendapatkan keuntungan
pribadi.

Di masa pandemi ini, pemerintah
Hong Kong telah menyatakan bahwa
akan terus melakukan pengetatan
pemeriksaan yang lebih terperinci
terkait pengajuan visa, terutama yang
diduga adalah job-hopping.

Beberapa alasan pemutusan
kontrak kerja (notice) yang dapat
diterima oleh Imigrasi Hong
Kong sebagai syarat per-
panjangan visa, yakni antara
lain: majikan berpindah tempat
tinggal keluar Hong Kong,
majikan meninggal dunia,
majikan mengalami kesulitan

finansial, atau majikan melakukan pelanggaran
terhadap kontrak kerja maupun peraturan lainnya
dan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada
otoritas Hong Kong (Kepolisian, Labour Depart-
ment). Jika majikan melakukan pelanggaran
terhadap kontrak kerja, pastikan bahwa pekerja
juga melaporkan kepada otoritas Hong Kong yakni
Kepolisian ataupun Labour Department serta
kepada KJRI Hong Kong.

Cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan
majikan kepada otoritas Hong Kong

Apabila jika pekerja mengalami
tindakan kekerasan atau pidana lainnya,
segera hubungi hotline Kepolisian
Hong Kong di nomor telepon 999 dan
jangan menunggu hingga terjadi
berulang kali. Sedangkan bila pekerja
mengalami pelanggaran hak
ketenagakerjaannya seperti gaji, hari

libur, cuti, beban kerja dan sebagai-
nya, maka segera hubungi
hotline Labour Department di
nomor telepon 2717 1771 atau
2157 9537.

Pihak agensi pun harus
membantu pelaporan yangMarsianti

Konsul Protokol dan Konsuler
KJRI Hong Kong

Prof Wiku
Adisasmito

India Diprediksi Bakal Hadapi Gelombang 3
INDIA, BI - Dengan adanya pelonggaran

lockdown pada awal Juni lalu, beberapa negara
bagian di India dikhawatirkan akan kembali
mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam
beberapa pekan ke depan.

Pakar kesehatan di negara bagian terkaya
di India, Maharashtra, mendesak pemerintah

India untuk segera meningkatkan persiapan
dalam menghadapi kemungkinan adanya
gelombang ketiga pandemi.

“Kita harus memiliki rencana yang jelas,
dan memastikan persiapan kita sudah matang
dalam beberapa pekan ke depan, kapanpun
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Saat Pandemi, Tak Prokes
Berarti Tak Bermoral
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membawanya pulang ke negerinya. Di sana mereka
menikah.

Setelah sekian waktu, mereka berdua memutus-
kan untuk kembali ke alam liar, kemudian mereka
membangun sebuah kota yang megah dan makmur di
mana kebijaksanaan, akal, dan keteguhan hati mereka
sepenuhnya terpancar. Orang-orang ‘sinting’ dan or-
ang buangan lainnya, banyak di antaranya dulu
dianggap orang gila, hidup serasi dan saling membantu
dalam berbagai hal.

Kota itu dan desa-desa di sekitarnya menjadi
mashyur hingga ke seluruh dunia. Kekuatan dan
keindahannya lebih cemerlang dari pada kerajaan ayah
sang putri.

Dengan suara bulat, para penduduk di wilayah
tersebut, sang putri, dan suaminya diangkat untuk
memerintah atas kerajaan baru dan serba indah itu.

Pada akhirnya, ayah sang putri memutuskan untuk
mengunjungi negeri asing dan penuh teka-teki itu, yang
dibangun di alam liar, dan seperti yang didengarnya,
dihuni oleh orang-orang buangan yang direndahkan
olehnya dan sejawatnya.

Dengan kepala tertunduk, perlahan dihampirinya
tahta pasangan penguasa muda itu. Ketika ditenga-
dahkannya matanya untuk memandang mereka yang
keadilan, kemakmuran, dan kebijaksanaannya harum
mengungguli miliknya ia dapat mendengar kata-kata
lembut putrinya:

“Kau lihat, Ayah, setiap laki-laki dan perempuan
mempunyai nasib dan pilihannya sendiri.”

Menurut sebuah naskah Sufi , Sultan Saladin
bertemu guru agung Ahmad Al-Rifai, pendiri Tarekat
Rifaiyyah, ‘Kaum Darwis yang Menangis’, dan
mengajukan beberapa pertanyaan.

Cerita di atas dituturkan oleh Rifai untuk menjawab
pertanyaan:

“Apa alasanmu, jika pun ada, sehingga
engkau menganggap bahwa pemberlakuan
aturan hukum tidaklah memadai untuk
melestarikan kebahagian dan keadilan?’

Pertemuan itu terjadi pada tahun 1174, tetapi kisah
ini, yang juga dikenal dalam tradisi-tradisi lain selain
dalam naskah sufi tersebut, telah dipakai untuk
menjelaskan kemungkinan adanya suatu perbedaan
keadaan kesadaran dalam diri manusia. [repub**]

KONON, ada seorang raja yang berpikir bahwa
semua pengetahuan dan keyakinannya adalah benar
tanpa salah. Dalam banyak hal ia menunjukkan
dirinya adil, tetapi ia juga seorang yang terbatas
pikirannya.

Suatu hari berkatalah raja kepada ketiga putrinya:
“Segala milikku adalah milik kalian juga, atau akan
jadi milik kalian. Dari aku, kalian memperoleh
kemakmuran. Akulah yang menentukan masa depan
kalian, dan pada gilirannya nasib kalian.”

Dua dari tiga putri itu patuh dan setuju saja akan
ucapan raja mereka.

Tetapi, putri ketiga berkata: “Betapa pun situasi
menuntutku untuk selalu taat pada hukum, ananda
tidak bisa menerima bahwa nasib ananda harus
senantiasa ditentukan oleh kehendak Yang Mulia
Raja”.

“Begitukah? Mari kita lihat saja,” kata sang raja.
Raja mengurungnya dalam sebuah sel sempit,

dan putri itu merana di sana selama bertahun-tahun.
Sementara itu, sang raja dan kedua putrinya yang
patuh menghambur-hamburkan bagian kekayaan
yang dulunya diperuntukkan bagi putri ketiga itu.

Raja berkata kepada dirinya sendiri :”Anak ini
dipenjara bukan atas kehendaknya, melainkan
kehendakku. Itu buktinya bahwa nasibnya diatur oleh
kemauanku, bukan kemauannya.”

Penduduk negeri itu, begitu mendengar keadaan
putri raja yang dipenjara, berkata satu kepada yang
lain:

“Tuan Putri pasti telah melakukan atau
mengucapkan sesuatu yang salah sehingga Sang
Raja, yang adalah hukum di negeri ini, tega menindak
darah dagingnya sendiri sedemikian kejamnya.”

Sebab bangsa itu belum sampai pada pema-
haman bahwa mereka perlu membantah kepongahan
raja yang merasa dirinya benar dalam segala
sesuatu.

Dari waktu ke waktu raja itu mengunjungi gadis
malang itu. Meskipun penjara telah merenggut
kecerahan dan kekuatan dari dirinya, tetapi putri itu
tetap bersikukuh mempertahankan sikapnya.

Akhirnya, habislah kesabaran raja tersebut.
“Penolakanmu,” kata raja kepada putri itu, “hanya

mengusik aku sedikit, walaupun tampaknya
melemahkan kekuasaanku, jika kau tetap tinggal
dalam kerajaanku. Aku bisa saja membunuhmu,
namun aku raja yang penuh kemurahan. Karena itu,
kau akan kubuang ke hutan belantara di seberang

wilayah kekuasaanku. Tak ada yang menetap di belantara
liar itu kecuali binatang buas dan orang-orang sinting
yang ditolak dari masyarakat kita yang beradab. Di sana
akan kau lihat apakah kau mampu bertahan hidup di
tengah-tengah keluargamu itu; dan, jika ternyata bisa,
mungkin memang di sanalah tempatmu, bukan di sini, di
dalam istanaku.”

Titah sang raja langsung dikerjakan, dan gadis itu
diantar ke perbatasan kerajaan itu. Putri itu mendapati
dirinya asing di alam liar yang sungguh berbeda dengan
suasana serba nyaman di istana ayahnya.

Tetapi, tidak perlu waktu lama baginya untuk melihat
bahwa sebuah gua bisa dijadikan sebuah rumah, bahwa
biji-bijian dan buah yang tersedia di pepohonan sama
seperti yang tersaji pada piring-piring emas, bahwa
matahari memberinya kehangatan. Alam liar memiliki
aturannya sendiri dan menyediakan segala kebutuhan
untuk bertahan hidup.

Setelah beberapa waktu, ia sudah bisa menikmati
hidupnya. Ia mengambil air dari mata air, memetik sayur-
sayuran dari bumi, membuat api dari kayu-kayu kering.

“Di sini,” katanya kepada dirinya sendiri, “adalah suatu
kehidupan yang unsur-unsurnya saling mengisi,
membentuk sebuah kelengkapan, namun tak satu pun
dari unsur-unsur itu yang secara sendiri atau bersama
tunduk kepada perintah ayahku.”

Suatu hari seorang pengelana yang tersesat dia
seorang kaya dan berbudi tinggi —tanpa sengaja bertemu
dengan putri buangan itu, jatuh cinta kepadanya, dan

Putri Terbuang Yang Menjadi Ratu

HONG KONG, BI - Pada masa pandemi,
penting bertindak secara etis sesuai moral demi
keselamatan bersama.

Kedisiplinan masyarakat menjalankan
protokol kesehatan (prokes) salah satu kuncinya.
Menjaga keselamatan sendiri dan orang lain saat
pandemi, harus sepenuhnya disadari sebagai
tindakan bermoral. Tindakan yang perlu diper-
tanggungjawabkan secara rasional.

Ketidakdisiplinan saat pandemi menjadi
masalah. Bukan hanya virusnya, melainkan
respons masyarakat dalam menyikapinya.

Banyak ditemukan, penyebaran virus ini,
terutama di Indonesia, karena ketidakdisiplinan.
Meski di beberapa tempat, mengalami penurunan
kasus harian ataupun kasus aktif, bukan berarti
virus sudah dapat dijinakkan.

Apa pun alasannya, masyarakat yang tidak
menjaga  prokes merupakan bagian tindakan

penduduk tak bermoral.
Prokes seperti mencuci tangan dengan sabun

atau hand sanitizer, memakai masker dengan
benar, menjaga jarak dan tidak melakukan/
membuat kerumunan.

Prokes adalah kewajiban yang mengikat
semua kalangan masyarakat, tidak pandang bulu.

Kewajiban ini pun berlaku secara umum
sekarang karena serangan virus Covid-19 tidak
memandang kita siapa, apa jabatan dan agamanya,
berapa kekayaannya, tinggal di mana, umur berapa,
dan lain sebagainya..

Jangan lengah dan tetap terapkan anjuran
pemerintah untuk patuh dengan protokol virus
korona bisa dikendalikan. [redaksi]

EDITORIAL
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HONG KONG, BI - Akhir - akhir
ini cuaca Hong Kong sangat panas,
situasi tersebut membuat      Pusat
Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan (DH) tidak
bosan untuk memberika perngatan
dan arahan agar warga tak jatuh sakit
karena dehidrasi atau hal lainnya.

Bagi anggota masyarakat yang
melakukan kegiatan di luar ruangan
untuk melaukan antisipasi  terhadap
serangan cuaca panas ekstrim de-
ngan memperhatikan pelindung
paparan sinar matahari langsung dan
sedia air minum yag cukup sera men-
jauhi minuman yang tidak bermanfaat.

“Masyarakat harus membawa
dan minum banyak air untuk mencegah dehidrasi
saat melakukan kegiatan di luar ruangan,” kata

Tips Sehat Saat Cuaca Panas dari Pusat Kesehatan HK

juru bicara CHP.
 “Mereka yang terlibat dalam aktivitas luar

ruangan yang berat harus menghindari
minuman yang mengandung kafein,
seperti kopi dan teh, serta alkohol,
karena mereka mempercepat kehi-
langan air melalui sistem kemih,” jelas
juru bicara itu.

“Orang gemuk, orang sakit,
termasuk mereka yang memiliki
penyakit jantung atau tekanan darah
tinggi, tua dan muda lebih rentan
terhadap penyakit yang berhubungan
dengan cuaca panas. Mereka harus
memberi perhatian khusus,” tambah juru
bicara itu.

 Selain himbauan diatas otoritas
kesehatan jg sarankan agar warga
kenakan pakaian longgar agar  tidak

terlalu panas dan mempermudah penguapan
keringat. Hindari juga melakukan  olahraga berat

dan aktivitas berkepanjangan seperti hiking atau
trekking Lakukan kegiatan di luar ruangan di pagi
atau sore hari;

Untuk kegiatan di dalam ruangan, buka semua
jendela, gunakan kipas angin atau gunakan AC
untuk menjaga ventilasi agar lebih sehat.

Jika memungkinkan jadwalkan ulang
pekerjaan ke waktu yang lebih dingin dalam
sehari, jika harus tetap bekerja dihari yang
panas maka secara berkala berpindah ke
tempat yang sejuk untuk beristirahat agar tubuh
tetap segar.

Untuk perkara tertentu, mengoleskan lotion
tabir surya spektrum  dengan Sun Protection
Factor (SPF) 15 atau lebih itu diperlukan.

Lebih jauh Departemen Kesehatan Hong
Kong  untuk tidak segan mencari informasi lebih
lanjut dari DH’s Health Education Infoline di 2833
0111. [bi/chp]

WNI, Perhatikan Syarat Masuk Hong Kong ..
HONG KONG, BI – Kondisi pandemi di Hong

Kong naik turun, saat ini covid-19 varian baru
sudah banyak terdeteksi diwilayah kekuasaan
Carry Lam tersebut.

Mengantisipasi akan terjadi merebaknya
varian baru tersebut pemerintah mengin-
struksikan agar setiap pintu masuk ke Hong
Kong dijaga ketat dan waspadai
penularan impor.

Mengimbangi kondisi terse-
but, perkembangan situasi pan-
demi COVID-19 di Indonesia juga
sedang menghawatirkan maka
Pemerintah Hong Kong mulai
tanggal 21 Juni 2021 akan mem-
perketat persyaratan masuk selu-
ruh WNI dari Indonesia ke Hong
Kong.

Dihimbau oleh Konsulat Jen-
deral Republik Indonesia melalui
akunn facebooknya, bahwa
setiap WNI harus menyiapkan
beberapa persyaratan jika

hendak memasuki wilayah Hogn Kong, antara
lain:

1. Hasil tes RT PCR Covid-19 dengan
sampel yang diambil paling lama 72 jam
sebelum jadwal penerbangan ke Hong
Kong.

2. Bukti konfirmasi pemesanan hotel

selama 21 hari di hotel yang sudah ditentukan
oleh otoritas Hong Kong. Daftar hotel dapat
dilihat melalui laman ini http://bit.ly/designa
tedhotellist.

3. Setelah melaksanakan karantina 21 hari
di hotel, wajib melakukan pemantauan
kesehatan secara mandiri selama 7 hari.

4. Pada hari ke-26 sejak ketibaan
di Hong Kong, wajib melakukan tes
Covid-19 di Community Testing Cen-
tre (CTC). Pendaftaran secara online
dapat dilakukan di: https://
www.community test.gov.hk/en/

Pemerintah Hong Kong selalu
melakukan pemantauan situasi
pandemi di berbagai negara dan terus
melakukan penyesuaian terkait
kebijakan masuk ke Hong Kong,
pengetatan peraturan ini juga berlaku
bagi negara lain yang masih memiliki
kasus penularan ditingkat meng-
khawatirkan seperti Kolombia dan
Korea. [bi]

HONG KONG, BI - Departemen Kesehatan
(DH) dan Administrasi Produk Medis Nasional
(NMPA) menandatangani perjanjian kerjasama
penelitian untuk pengujian dan standar obat-obatan
Tiongkok pada 15 Juni 201 kemarin.

Kesepakatan tersebut merupakan tonggak
penting dalam kolaborasi antara kedua otoritas
pengatur menuju internasionalisasi obat-obatan
Tiongkok.

Perjanjian tersebut ditandatangani bersama
oleh Direktur Kesehatan, Dr Constance Chan, dan
Direktur Kantor Urusan NMPA Hong Kong, Makau
dan Taiwan, Mr Qin Xiaoling.

Setelah menandatangani perjanjian, Dr Chan
mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan
melanjutkan hubungan kerjasama yang solid
antara kedua pihak dan bersama-sama
mempromosikan pengembangan penelitian untuk
pengujian dan standar obat-obatan Tiongkok.

DH, bersama dengan NMPA dan lembaga
afiliasinya, yaitu Institut Nasional untuk
Pengawasan Makanan dan Obat-obatan (NIFDC),
telah terlibat dalam pertukaran selama ini tentang
masalah yang berkaitan dengan pengujian dan
penelitian standar pengobatan Tiongkok.

NMPA dan NIFDC menawarkan saran teknis
dan pendapat berharga untuk pendirian Herbarium
Pengobatan Tiongkok di Institut Pengujian Obat
Tiongkok Pemerintah (GCMTI) sementara yang
didirikan oleh DH di Taman Sains Hong Kong pada
tahun 2017 dan mengatur untuk menyumbangkan
spesimen yang berharga dan representatif dari obat-
obatan Cina yang umum digunakan ke Hong Kong.

Dr Chan mengatakan bahwa Pemerintah telah
secara aktif mempromosikan pertukaran dan
kerjasama dalam pengujian dan penelitian
standar referensi obat-obatan Tiongkok
dengan otoritas terkait di Daratan dalam
beberapa tahun terakhir.

Daratan juga telah mendukung
pengembangan obat-obatan Tiongkok di
Hong Kong selama bertahun-tahun
termasuk penyediaan dukungan teknis
untuk GCMTI permanen, yang pem-
bangunannya akan segera dimulai
berdekatan dengan lokasi Rumah Sakit
Pengobatan Tiongkok di Tseung Kwan
O. Oleh karena itu, penandatanganan
perjanjian ini meletakkan dasar yang
kokoh bagi pembentukan dan pengem-

bangan jangka panjang GCMTI permanen.
Menurut perjanjian tersebut, pertukaran di

bidang pengembangan standar untuk material
medica Cina, termasuk penelitian dan pengem-
bangan standar kualitas dan keamanan untuk ma-
terial medica Cina dan potongan rebusan, serta
pengujian kualitas dan keamanan obat-obatan
Cina, akan lebih lanjut. ditingkatkan melalui ber-
bagai platform seperti pertemuan para ahli, simpo-
sium dan pelatihan antara kedua tempat. [bi/chp]

Hong Kong Teliti Obat Herbal China Lebih Jauh

HONG KONG, BI - Departemen
Kesehatan (DH) telah menerima
pemberitahuan dari produsen, Philips
Respironics pada 16 juni 2021 lalu terkait
penarikan sukarela model ventilator
tertentu, yang digunakan untuk mengobati
kondisi pernapasan termasuk apnea tidur
obstruktif dengan alasan busa peredam
suara yang rentan terhadap degradasi dan
emisi bahan kimia perangkat.

Pabrikan menyampaikan jia busa
peredam suara yang digunakan dalam ven-
tilator dapat terurai menjadi partikel yang
dapat memasuki jalur udara perangkat dan
tertelan atau terhirup oleh pengguna. Selain
itu, busa dapat mengeluarkan bahan kimia
tertentu.

Degradasi busa dapat diperburuk
dengan penggunaan metode pembersihan
yang tidak disetujui, dan pelepasan gas
dapat terjadi selama operasi.

Menurut fihak pabrik ada sekitar 20.000
perangkat yang bermasalah seperti
tersebut diatas yang dijual di Hong Kong
dengan masa produksi sebelum 26 April
2021, dengan nomor seri yang disebutkan
antara lain E30 (Otorisasi Penggunaan
Darurat, DreamStation ASV, DreamStation
ST, AVAPS, SistemSatu ASV4  dan
selengkapknya bisa mengunjungi web pusat
perlindungan kesehatan Hong Kong.

Fihat pabrik juga  menyarankan agar
pengguna perangkat di atas harus berhenti
menggunakannya dan bekerja sama dengan
dokter mereka tentang opsi yang sesuai
untuk perawatan lanjutan.

Namun, bagi mereka yang meng-
gunakan perangkat untuk terapi penunjang
kehidupan, mereka tidak boleh meng-
hentikan atau mengubah terapi yang dire-
sepkan sebelum berkonsultasi dengan dok-
ter mereka.[bi/chp]

Penarikan Ventilator
Bermasalah dari Pabrik
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SAUDI ARABIA, BI - Saudi meng-
eksekusi mati seorang pria dari komunitas
minoritas Syiah, Mustafa al-Darwish,
pada Selasa (15/6) lalu  atas tuduhan
terlibat protes anti-pemerintah saat masih
remaja.

Kantor berita pemerintah Saudi, SPA,
melaporkan Darwish dieksekusi di timur
Kota Dammam karena “melancarkan
pemberontakan bersenjata” terhadap
penguasa kerajaan.

Darwish ditangkap pada 2015
karena diduga terlibat protes selama
pemberontakan musim semi atau
Arab Spring antara 2011-2012 lalu.
Saat itu, Darwish berusia sekitar 17
tahunan.

Ia akhirnya dieksekusi setelah mendekam di
penjara selama 6 tahun. Eksekusi mati ini pun
menuai kecaman dari berbagai pihak.

“Dengan melakukan eksekusi ini, otoritas Arab
Saudi telah menunjukkan pengabaian yang
menyedihkan terhadap hak untuk hidup,” demikian
pernyataan kelompok pemerhati hak asasi
manusia, Amnesty International, melalui sebuah
pernyataan.

“Dia (Darwish) adalah korban terbaru dari
sistem peradilan yang sangat cacat di Arab
Saudi yang terus menjatuhkan hukuman mati
setelah pengadilan yang sangat tidak adil
berdasarkan pengakuan yang diperoleh melalui
penyiksaan.”

Kelompok HAM yang berbasis di Inggris,
Reprieve, menyatakan bahwa pihak berwenang
Saudi juga belum memberi tahu keluarga Darwish
tentang eksekusinya. Pihak keluarga disebut
mengetahui nasib Darwish melalui pemberitaan
media.

Reprieve menyatakan bahwa selama menja-
lani masa tahanan, Darwish ditempatkan di sel
isolasi dan mendapat penyiksaan.

Eksekusi ini sendiri dilakukan setelah tahun
lalu Saudi mengumumkan akan mengakhiri
hukuman mati bagi pelaku kriminal di bawah umur
18 tahun.(rds/has)

CALIFORNIA, BI - Warga di Negara
Bagian California, Amerika Serikat (AS)
merayakan ‘hari pembukaan kembali’ saat
pemerintah setempat mencabut hampir
semua aturan pembatasan Covid-19
seperti jaga jarak sosial dan batas
kapasitas pada selasa (15/6) lalu.

“Akhirnya kita di sini, 15 Juni untuk
membuka lembaran baru, untuk bergerak
melebihi batas kapasitas, bergerak
melebihi aturan jarak sosial dan fisik,” ujar
Gubernur California, Gavin Newsom, saat
peresmian pembukaan kembali ekonomi

California, seperti dikutip dari AFP, Rabu
(16/6).

Pernyataan itu merujuk pada kerumunan
kecil di luar taman hiburan Universal Studio
Hollywood, Los Angeles, California.

Sebelumnya, California memberlakukan
karantina wilayah (lockdown) sejak 1,5 tahun

lalu. Salah satu aturan itu berdiam diri di rumah

BEIJING, BI  - China akan mengirim tiga
astronot ke orbit pada Kamis (17/6) dalam misi

China Bangun Stasiun Luar Angkasa Tianhe

gelombang selanjutnya tiba,” ujar seorang
anggota Satgas COVID-19 Maharashtra,
Rahul Pandit, pada Jumat (18/6) lalu.

Pandit juga menegaskan bahwa upaya In-
dia harus dikerahkan pada menunda tibanya
gelombang lanjutan sebisa mungkin, bahkan
mencoba untuk mencegahnya.

Sebuah jajak pendapat, dengan partisipan
para pakar kesehatan India, menunjukkan
bahwa gelombang ketiga infeksi COVID-19
diperkirakan akan menghantam pada bulan
Oktober mendatang.

Mereka berpendapat bahwa ledakan kasus
selanjutnya akan bisa ditangani dengan lebih
baik dibandingkan sebelumnya. Meski begitu,
COVID-19 diprediksikan akan tetap
melemahkan India setidaknya hingga setahun
ke depan.

Foto-foto yang beredar di media lokal In-
dia menunjukkan kerumunan warga di toko-
toko dan jalanan, tanpa mengindahkan aturan
jaga jarak.

Jumlah kasus harian corona di India
memang menurun drastis jika dibandingkan

dengan bulan April dan Mei lalu. Pada Jumat (18/
6), India mencatat 62.480 kasus baru dalam 24
jam terakhir, dengan kematian mencapai 1.587—
terendah dalam dua bulan.

Tetapi, India masih menjadi salah satu negara
dengan rata-rata penambahan kasus COVID-19
mingguan tertinggi di dunia.

Negara bagian Maharashtra, dalam satu hari
saja, menyumbang hingga 9.830
kasus baru.

Keramaian tidak hanya terlihat
di Mumbai, Ibu Kota Maharashtra.
Kota-kota lain yang padat
penduduk, seperti New Delhi dan
Bengaluru, juga tampak ramai
dengan kerumunan warga dan
jalanan terlihat mulai dipenuhi
kemacetan.

Menurut para ahli, hal ini bisa
mengganggu jalannya program
vaksinasi nasional India.
Meskipun India merupakan
produsen vaksin COVID-19
terbesar di dunia, mereka masih

mengalami krisis vaksin. Bahkan, baru 5%
dari total populasi 1,3 miliar penduduk yang
sudah divaksinasi.

“Pemerintah harus menggenjot vaksinasi
untuk mencapai target 10 juta vaksinasi dalam
sehari dan juga menggalakkan kampanye soal
manfaat vaksinasi, demi menanggulangi
keragu-raguan dalam melakukan vaksinasi,”
tegas Direktur Pelayanan Kesehatan
Nathealth, Harsh Mahajan.[kump/reuter]

dan pembatasan jam malam.
Newsom mengatakan pembukaan pembatasan

yang berlaku sejak 15 Juni itu diharapkannya bisa
memberikan keuntungan bagi California.

Diketahui wilayah pimpinan Newsom itu
menghasilkan hampir 15 persen dari produk

domestik bruto AS.
Newsom lalu mengulas kembali masa-

masa ‘gelap’ ketika dampak Covid-19
melumpuhkan negara bagian tersebut

“Ada satu titik, beberapa bulan lalu di
bulan Januari, saat kami kehabisan kan-
tong mayat di beberapa wilayah California
selatan,” ujar Newsom.

“Kami melihat lebih banyak kematian
daripada yang ingin kami lihat. Kami saling
berpegangan tangan karena karena kelu-
arga tak bisa menjenguk ke rumah sakit,”
kata salah satu perawat di RS California,
Helen Cordova.

Pemerintah California lalu mengambil
langkah cepat untuk mengatasi laju penyebaran
Covid-19 yang meningkat. Salah satunya mene-
rapkan pembatasan awal dan total yang ternyata
menuai banyak kritik. Terutama dari Partai Demo-
krat dan pengusaha yang mendesak agar pem-
bukaan kembali dilakukan lebih cepat.(isa/kid/cnn)

California Cabut Aturan Pembatasan CovidSaudi Eksekusi Mati
Pria Syiah karena

Demo Anti-Pemerintah

modul.
Awak Shenzhou-12 akan tinggal di Tianhe

(Harmoni Surga), silinder dengan panjang 16,6
meter dan diameter 4,2 meter, selama tiga bulan.

Shenzhou-12 akan menjadi perjalanan luar
angkasa ketiga Nie, setelah misi Shenzhou-6
pada 2005 dan misi Shenzhou-10 pada 2013.

Ini akan menjadi misi kedua Liu ke luar
angkasa dan yang pertama bagi Tang.

Astronot China selama ini memang memiliki
profil internasional yang relatif rendah, tidak
seperti rekan-rekan mereka dari negara-negara
Barat.

Undang-undang Amerika Serikat (AS) yang
melarang NASA bekerja sama dengan China

berarti para astronot China tidak boleh mengun-
jungi Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Saat ini ISS sudah berusia lebih dari dua
dekade dan telah dikunjungi lebih dari 240
astronot pria dan wanita dari berbagai negara.

ISS dapat dinonaktifkan pada 2024 jika
proyek tersebut tidak menerima dana baru. Itu
artinya, China dapat menjadi operator satu-
satunya stasiun luar angkasa di orbit Bumi.

“Setelah selesainya stasiun luar angkasa
China, dalam waktu dekat, kita akan melihat
astronot China dan asing bersama-sama
berpartisipasi dalam penerbangan stasiun luar
angkasa China,” papar Ji.

Peluncuran luar angkasa China menarik
perhatian internasional yang intens bulan lalu
setelah sisa-sisa roket yang membawa modul
Tianhe ke luar angkasa jatuh kembali ke Bumi
tanpa perkiraan resmi tentang lokasi pendaratan
yang dipastikan sampai menit-menit terakhir.

“Kami bersedia melakukan pertukaran dan
kerja sama internasional yang lebih luas
dengan negara lain dalam masalah puing-puing
dari pesawat ruang angkasa dan di luar
angkasa,” ujar Ji.[sindo]

awak pertamanya dalam hampir lima tahun.
Peluncuran misi antariksa itu bagian dari

rencana ambisius menyelesaikan pembangunan
stasiun luar angkasa pada akhir tahun depan.

China diperkirakan meluncurkan pesawat
ruang angkasa berawak Shenzhou-12 pada
pukul 09:22 waktu setempat pada 17 Juni di
Jiuquan, provinsi Gansu barat laut,” ungkap
seorang pejabat di badan Antariksa Berawak
China pada Rabu (16/6).

“Para astronot tersebut adalah Nie Haisheng,
56, Liu Boming, 54, dan Tang Hongbo, 45,” papar
Ji Qiming, asisten direktur di China Manned
Space Agency, dalam konferensi pers di Jiuquan.

Nie, warga asli provinsi Hubei tengah dan
mantan pilot angkatan udara itu akan memimpin
misi tersebut. Dia akan menjadi astronot China
tertua yang pergi ke luar angkasa.

Shenzhou-12 yang berarti “Kapal Ilahi” akan
menjadi misi ketiga dari 11 misi yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan stasiun luar angkasa China
pada akhir tahun 2022.

China memulai pembangunan stasiun anta-
riksa tersebut pada April dengan peluncuran
Tianhe, modul pertama dan terbesar dari tiga
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INGGRIS, BI - Aplikasi
kencan terkemuka di Inggris
akan menambahkan fitur baru
ke aplikasi dan situs website
mereka untuk mendukung
kampanye pemerintah yang
bertema ‘setiap vaksinasi
memberi kita harapan’.

Kampanye ini mendorong
orang-orang muda untuk
mendapatkan vaksin pada fase
kedua peluncuran vaksin
untuk kaum muda dan
bergabung dengan jutaan or-
ang yang telah menerima
vaksin.

Aplikasi-aplikasi kencan
yang bekerjasama dengan pemerintah antara
lain situs kencan Muslim Muzmatch, Tinder,
Match, Engsel, Bumble, Badoo, Plenty of
Fish, dan OurTime.

Aplikasi kencan akan memberikan bo-

nus, stiker, dan lencana profil untuk pengguna
yang sudah divaksinasi. Jajak pendapat
menunjukkan 59 persen orang dewasa yang
berkencan akan lebih memilih kencan dengan
orang yang sudah divaksinasi atau tidak akan

berkencan dengan orang yang tidak
divaksinasi.

Fitur-fitur baru akan memung-
kinkan pengguna menunjukkan duku-
ngan mereka terhadap vaksin di profil
kencan mereka dan memberikan bo-
nus internal di aplikasi bagi pengguna
yang menyatakan mereka telah divak-
sinasi.

Fitur akan mencakup lencana dan
stiker vaksinasi untuk ditampilkan di
profil kencan, bonus “Super Likes”
secara gratis, dan fitur-fitur lainnya
yang dapat meningkatkan popularitas
profil pengguna.

Negara Menteri Vaksin Inggris
Menteri Zahawi mengapresiasi

kemitraanya dengan aplikasi kencan untuk
meningkatkan vaksinasi di seluruh pelosok
Inggris. Menurutnya, inisiatif ini menjadi aset luar
biasa lainnya bagi program vaksinasi Inggris.

“Vaksin adalah jalan keluar kami dari

Pacu Kesadaran Vaksinasi, Inggris Gaet Aplikasi Kencan
pandemi ini dan kami telah membuat
kemajuan luar biasa sejauh ini dengan lebih
dari tiga perempat orang dewasa telah
menerima setidaknya satu dosis,” katanya,
dikutip dari keterangan resminya, Selasa (8/
6/2021).

Hal senada diungkapkan Pendiri dan CEO
aplikasi kencan Muslim, Muzmatch, Shahzad
Younas. Dia juga menyatakan kegembira-
annya bekerja ama dengan Pemerintah Inggris
dalam kampanye vaksin.

“Kami memahami kekhawatiran kaum
muda Muslim tentang vaksinasi, khususnya
mereka yang sedang dalam proses untuk
menikah. Informasi yang salah telah menye-
bar pada tingkat yang mengkhawatirkan di
komunitas kami.

Itulah sebabnya kami senang bekerja
dengan NHS [Pusat Layanan Kesehatan
Inggris] untuk menepis mitos tentang vaksin
dan mendorong anggota kami untuk
divaksinasi,” jelasnya. [bisnis.com]

SEORANG biarawati berusia 92 tahun, yang
mengambil sumpah untuk hidup dalam
keheningan, kesendirian dan kemelaratan, telah
tutup usia di dalam biara yang telah ia tempati
selama lebih dari tiga dekade. Namun, sebelum
itu, kehidupan biarawati Mary Joseph ini jauh
dari kata sederhana.

Sebelum menjadi seorang biarawati, ia
dikenal sebagai Ann Russell Miller, seorang
sosialita tajir dari San Fransisco yang kerap
menggelar pesta-pesta mewah. Ibu sepuluh
anak ini pun rutin menonton pertunjukan opera
dengan harga mahal.

Lahir tahun 1928, Ann punya mimpi menjadi
seorang biarawati. Tapi mimpi itu terbendung
setelah jatuh cinta dengan pria bernama Rich-
ard Miller

Pada usia 20 tahun, dia menikah dengan
Richard, yang menjadi wakil presiden Pacific
Gas and Electric, sebuah perusahaan energi.

“Pada usia 27 tahun, ia punya lima anak,”
kata anak bontotnya, Mark Miller, “Lalu, dia
punya lima anak lagi - seperti tim bola basket
yang masing-masing terdiri dari laki-laki dan
perempuan. Dia menyebutnya Keluarga
Berencana.

“Dia punya begitu banyak teman. Dia
merokok, minum minuman beralkohol, hobi
bermain kartu. Dia juga penyelam di perairan
terbuka.”

“Dia mengemudi dengan cepat dan ugal-
ugalan, sehingga orang-orang yang keluar dari

mobilnya mengalami nyeri pada kaki setelah
melakukan rem imajiner selama perjalanan.

Dia lalu berhenti merokok termasuk tidak
mengonsumsi alkohol dan kafein pada hari yang
sama, dan cara ini berhasil menyelamatkan
jiwanya.”

Ann membesarkan anak-anaknya di sebuah
rumah mewah dengan sembilan kamar tidur
yang menghadap Teluk Fransisco. Ia dikenal
suka mengajak teman-temannya liburan ski,
menjelajah dengan kapal pesiar di Mediterania,
dan melakukan penggalian arkeologi.

Suatu waktu, dia menjadi salah satu dari 22
anggota dewan, yang mendonasikan uangnya
untuk mahasiswa berbakat, tunawisma, dan

Sosialita Tajir Hijrah Menjadi Biarawati

Gereja Katolik Roma.
Suaminya meninggal dunia karena kanker

pada 1984, dan sejak saat itu ia mulai kembali
merajut cita-cita saat kecil dengan bergabung
ke salah satu ordo biarawati paling ketat
sedunia.

Lima tahun kemudian, dia memberikan
segalanya. Dia memilih bergabung dengan ordo
Susteran Santa Maria dari Gunung Karmel
[biasa disebut Ordo Karmel] di Des Plaines,
Illinois.

Susteran Karmel adalah ordo yang tertutup
dan masuk golongan pertapa, sebagian besar
hidup mereka dihabiskan dalam kesunyian.

Mereka tak boleh meninggalkan biara,

kecuali dalam keadaan mendesak seperti pergi
ke dokter. Para biarawati hanya boleh berbicara
untuk hal-hal penting saja, dan menyisakan lebih
banyak waktunya untuk kontemplasi dan berdoa.

“[Tapi] dia tidak seperti biarawati pada
umumnya,” kata Mark. “Dia tidak bernyanyi
dengan baik, dia sering terlambat untuk
mengerjakan kewajibannya di sekitar biara, dan
dia melempar tongkat untuk anjing-anjing, yang
sebenarnya itu tidak diizinkan.

“Sejak dia bergabung di biara, saya hanya
melihatnya dua kali dalam 33 tahun ini. Ketika
berkunjung, Anda tak boleh berpelukan atau
bersentuhan. Anda akan dipisahkan oleh jeruji
besi ganda.

Ann punya 28 cucu, beberapa tak pernah
berjumpa dengannya. Dia juga punya belasan
cicit, tapi tak ada satu pun yang pernah dipeluk
olehnya.

Ann tidur di papan kayu yang dilapisi
dengan kasur tipis di dalam kamar serupa sel,
dan pada siang harinya dia menggunakan
sendal berwana cokelat yang kasar.

Jauh dari kehidupan sebelumnya yang
dipenuhi dengan kain sutra, syal Hermes, dan
sepatu Versace.

Pada ulang tahun ke-61, Ann mengadakan
pesta dengan mengundang 800 tamu di Hotel
Hilton, San Fransisco untuk menyampaikan
salam perpisahan kepada teman dan
keluargannya.

Mereka makan makanan laut yang mahal,
mendengarkan pertunjukan langsung musik
okestra, dan Ann dikatakan mengenakan
mahkota bunga, dan mengikat balon terbang
pada dirinya sendiri, kemudian berkata “Ini lah
saya” sehingga orang-orang dapat menemuinya
dan menyampaikan salam perpisahan.

Dia berkata kepada tamu undangan, bahwa
dia telah menghabiskan 30 tahun pertamanya
untuk diri sendri, lalu 30 tahun berikutnya untuk
anak-anaknya.

Lalu, 30 tahun berikutnya dia mende-
dikasikan dirinya kepada Tuhan. Keesokan
harinya, ia terbang ke Chicago untuk hidup di
sebuah biara sebagai Suster Mary Joseph.

“Hubungan kami sangat pelik,” kata Mark.
“Dia lahir di era 1920an dan meninggal di era
20an abad berikutnya. Dia adalah Ann Russell
Miller, Suster Mary Joseph dari Trinitas
OCD.[bbc/msn]
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MATARAM, BI - Para ilmuwan dan ahli
di seluruh dunia terus berinovasi untuk
menemukan cara menangani virus corona
yang terus bermutasi. Salah satunya juga
dilakukan oleh Sumbawa Technopark dari
Nusa Tenggara Barat.

Lembaga yang menginisiasi pengeta-
huan dan teknologi diantara lembaga pe-
nelitian dan pengembangan, universitas
dan industri itu membuat sistem deteksi dan
surveilans virus SARS-Cov2.

Penemuan tersebut dipresentasikan
pada Ahad, 13 Juni lalu di Bandara Sultan
M Salahudin Bima oleh Direktur Sumbawa
Technopark Kiki Yulianto di depan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga
Uno dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Kiki mengatakan hadirnya sistem itu
diantaranya untuk memulihkan sektor
pariwisata di NTB. Terlebih, NTB akan
menjadi tuan rumah sejumlah agenda
internasional seperti World Superbike dan
MotoGP Mandalika.

Dari presentasi tersebut, Kiki berharap
Kemenparekraf dapat memberikan bantuan
berupa penambahan fasililitas alat yang
dibutuhkan untuk menjalankan program
sistem deteksi dan surveilans virus SARS-
Cov2. ‘’Yang dapat mendukung program
pariwisata di NTB dan mengembalikan
kepercayaan wisatawan untuk berwisata di
NTB,’’ ujarnya kepada Tempo, Senin, 14
Juni 2021.

Penemuan itu adalah hasil kontribusi
Ali Budhi Kusuma lulusan S-3 Mikrobiologi
dari Newcastle University, Ari Pribadi
lulusan S3 Air Pollution and Environmen-
tal Science King’s College London & Im-
perial College dan Haryandi ahli madya
lingkungan kerja.

Sistem tersebut menggunakan
seperangkat alat pengecekan keberadaan
partikel virus SARS-Cov2, termasuk
deteksi varian baru dari virus tersebut.

JAKARTA, BI - Jumlah kasus positif COVID-
19 mengalami lonjakan di sejumlah daerah di
Indonesia. Kepala Bidang Pengembangan Profesi
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
(PAEI) Masdalina Pane menyarankan
masyarakat menghentikan sementara aktivitas
yang tidak perlu, guna menekan lonjakan kasus
COVID-19.

Masdalina dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Kamis (17/6), menjelaskan
lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 dalam
10 hari terakhir ini memiliki tingkat mutasinya
relatif lebih tinggi dari varian yang heboh di tahun
2020.

 “Dalam situasi ini sebaiknya tidak boleh ada
mobilitas lanjutan, terlebih di bulan depan umat
Islam akan merayakan lebaran Idul Adha.
Sebaiknya dilakukan pengetatan kembali untuk
mencegah lonjakan lebih besar,” kata Masdalina.

Dijelaskan, virus SARS-CoV-2 penyebab
COVID-19 yang berkembang saat ini merupakan
varian Delta 1617.2 yang berasal dari India. Jenis
ini, kata dia, memiliki mutasi atau penyebaran
yang lebih cepat walaupun virulensi atau
keganasannya relatif lebih rendah.

Masda-sapaan akrab Masdalina,
menegaskan bahwa varian inilah yang
mendorong hampir empat provinsi di pulau Jawa
kini menjadi zona merah kembali. Sementara itu,
untuk wilayah Bali, tidak terjadi lonjakan. Namun
berdasarkan temuan terakhir pada orang
meninggal akibat COVID-19, ternyata

Jumlah Positif COVID-19 Melonjak
Bukan Dampak Mudik Lebaran

diakibatkan varian B.1.351 asal Afrika Selatan.
“Bedanya, yang varian dari Afrika Selatan

itu virulensi atau keganasannya tinggi. Namun
tidak menyebar cepat. Jadi sekali orang terkena
varian Afrika dalam waktu tiga hari bisa langsung
meninggal,” tegasnya.

Masda mengatakan banyak daerah di pulau
Jawa kini menjadi episentrum, seperti di Kudus,
Bandung, dan Jakarta. Meskipun tidak semua
daerah dalam satu provinsi yang menunjukkan

gejala.
Namun, lanjut Masda, data Satgas COVID-

19 menunjukkan bahwa secara agregat
menunjukkan DKI Jakarta yang mengalami
kenaikan hingga mencapai 400 persen, Depok
305 persen, Bekasi 500 persen, Jawa Tengah
898 persen, dan Jawa Barat 104 persen. Juru
wabah ini juga mengutarakan bahwa lonjakan
COVID-19 bukan merupakan dampak dari mudik
lebaran. [jpnn]

Ilmuwan NTB
Ciptakan Sistem

Deteksi dan
Surveilans Virus

Vaksinasi Gotong Royong Gratis  Untuk Pekerja (16/6).
“Tidak ada biaya yang dibebankan kepa-

da karyawan, termasuk, misalnya, pengu-
rangan benefit pekerja diakibatkan karena
proses vaksinasi gotong royong.”

Jika karyawan diminta membayar
vaksinasi gotong royong oleh perusahaan,
maka dapat melapor ke jalur pengaduan.
Kemenkes pun bekerja sama dengan Kamar
Dagang dan Industri (KADIN)

“Kalau ini bisa disampaikan melalui jalur-
jalur untuk pengaduan, apakah itu melalui SPI
(Satuan Pengawasan Internal), mungkin bisa
melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

JAKARTA, BI -  Vaksinasi gotong ro-
yong gratis, jika karyawan dipungut biaya,
Kementerian Kesehatan menegaskan
segera lapor melalui jalur pengaduan.
Laporan pengaduan akan diproses dan
perusahaan yang bersangkutan dimint
memberikan klarifikasi atau penjelasan.

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI
Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi
gotong royong dibebankan kepada
perusahaan swasta dan diberikan secara
gratis untuk seluruh karyawan. Hal ini

serupa dengan vaksinasi program
pemerintah yang diberikan gratis untuk
target 181,5 juta penduduk Indonesia.

“Tentunya sudah ditegaskan bahwa
vaksin COVID-19 ini harus diberikan
secara gratis. Artinya, baik (program
vaksinasi) dari pemerintah maupun
vaksinasi gotong royong, sudah betul-
betul ditegaskan bahwa tidak ada
pembebanan biaya apapun,” kata Nadia
saat Dialog Produktif, Siap Jaga Indone-
sia dengan Vaksin Gotong Royong, Rabu >> BERSAMBUNG KE HLM 08
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dilakukan oleh pekerjanya kepada otoritas
terkait di Hong Kong. Pekerja perlu menjelaskan
kronologi secara detil dalam laporan tersebut.

Bila pekerja sudah melaporkan kepada
otoritas terkait maka simpan catatan dan bukti
laporan yang didapat dari otoritas tersebut baik
dari Kepolisian ataupun Labour Department dan
sampaikan ke KJRI Hong Kong. Hal ini perlu
dilakukan agar pihak pemerintah Hong Kong
juga memiliki catatan para pemberi kerja yang
memperlakukan pekerjanya secara tidak baik
dan melanggar isi kontrak kerja.

Cara mengisi Surat Notice (Formulir
Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja)

Formulir surat notice dapat diambil di kantor
Imigrasi Hong Kong atau diunduh melalui tautan
berikut: https://www.immd.gov.hk/eng/forms/
forms/id407e.html atau scan QR Code ini:

Yang bersangkutan selanjutnya mengisi
formulirnya sesuai petunjuk pengisian dan

menulis alasan pemutusan kontrak pada bagian
Reason for termination contract untuk Employee.

Majikan nantinya dapat
mengisi bagian Employer.
Apabila membutuhkan ban-
tuan untuk mengisi, hubungi
agensi supaya dapat mem-
bantu.

KJRI Hong Kong senan-
tiasa mengingatkan dan menghimbau para

Pekerja Migran Indonesia untuk selalu
memahami hak dan kewajibannya sebagai
pekerja di Hong Kong sebagai salah satu bentuk
pelindungan diri sendiri termasuk selalu
mematuhi peraturan negara setempat. Selain
itu, para pekerja migran agar menyimpan
beberapa nomor penting antara lain nomor
telpon agensinya, nomor hotline KJRI Hong
Kong +852 6773 0466 atau +852 6894 2799,
Labour Department pada nomor 2717 1771 atau
2157 9537, serta Kepolisian Hong Kong di nomor
999.

Sosialisasi informasi penting senantiasa
dilakukan baik melalui media sosial, maupun
kunjungan lapangan ke berbagai wilayah di Hong
Kong termasuk dalam masa pandemi ini. Selain
itu, KJRI Hong Kong menyediakan layanan
pengaduan untuk membantu dan menangani
solusi dari permasalahan yang dialami Pekerja
Migran Indonesia, pada setiap hari kerja KJRI
yakni Senin s.d. Jumat dan hari Minggu pukul
09.30-12.30 dan 14.30-16.30. [bi/kjri]

>> IMIGRASI HK TUDUH...DARI HLM 01
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JAKARTA, BI - Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indo-
nesia (BP2MI), Benny Rhamdani,
menghadiri Penandatanganan Ke-
sepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dalam Imple-
mentasi Program Smart City antara
Pemerintah Kota Palu dengan PT
Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk.

Benny menyatakan ini meru-
pakan wujud nyata langkah kola-
boratif dan sinergis untuk men-
ciptakan terobosan-terobosan dan
inovasi yang melibatkan BUMN
dalam hal ini salah satu Himbara,
yakni antara BNI dengan pemerin-
tah kabupaten/kota di Indonesia.

“Ini sangat strategis, penting, dan
bersejarah karena banyak catatan sejarah
dalam berbagai hal di mana mereka yang
mempertahankan ego sektoral adalah

KUR PMI Diyakini Bisa Ringankan Beban Pekerja

mereka yang akan mengalami kematian, paling
minimal adalah jalan di tempat. Tapi mereka
yang mau bersinergi dan berkolaboratif pasti
mereka yang akan tetap eksis dan bahkan

sukses. Demikian juga dalam kerja
sama di pemerintahan, sektor-sektor
usaha, maupun bisnis”, tutur Benny, di
Kantor BNI, Jakarta Pusat (16/6).

Kepala BP2MI mengatakan, kegiatan
ini berkaitan dengan pembahasan rencana
launching kerja sama BNI dengan BP2MI
tentang penyediaan fasilitas Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk Pekerja Migran Indo-
nesia (PMI).

“KUR PMI merupakan salah satu
bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan
Calon PMI kaitannya dengan upaya
meringankan biaya penempatan PMI, agar
tidak lagi terjebak dalam praktik ijon rente.
Melalui skema KUR, beban Calon PMI akan
lebih diringankan karena selama ini para
Calon PMI tersebut dikenakan biaya yang

tidak sedikit, bahkan dengan bunga di atas batas
kewajaran,” ujarnya.

Saat ini, BP2MI dan BNI, sambung Benny,
secara terus menerus melakukan hubungan

kolaboratif dan sinergis demi terlaksananya
sejumlah program-program strategis secara
cepat, tepat, efektif, dan efisien. Bercermin dari
Presiden RI, Joko Widodo, yang bekerja cepat,
dan kita sebagai pembantu presiden harus dapat
menjabarkan itu dalam langkah kerja yang cepat
dan tepat.

“Presiden kita selalu mengatakan ini bukan
era di mana negara besar yang bisa me-
ngalahkan negara kecil, bukan negara kaya
yang mengalahkan negara miskin, tapi negara
cepat yang akan mengalahkan negara yang
lambat. Kita sesungguhnya sedang mengikuti
ritme gerak cepat dari kepemimpinan presiden
kita, Bapak Jokowi,” tegas Benny.

Turut hadir dalam acara tersebut  Wali-
kota Palu, Hadiyanto Rasyid, Wakil Direktur
Utama BNI, Adi Sulistyowati, Direktur
Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik
Wijayanto, serta sejumlah pimpinan BNI di
sejumlah daerah seperti Ambon, Manado, dan
Maluku. * (Humas/MIF/MSA/AA)

Kemenlu Pulangkan 172 ABK
WNI yang Tertahan di Fiji

Setelah melalui upaya diplomasi intensif,
otoritas terkait di Fiji memberikan izin turun kapal
(sign off) dan penerbangan repatriasi.

Selama berada di atas kapal, KBRI Suva
juga memberikan bantuan logistik kepada para
ABK WNI.

Repatriasi tersebut merupakan hasil kerja
sama bilateral Indonesia dan Fiji serta koor-
dinasi yang baik antar kementerian/lembaga
terkait di dalam negeri, khususnya dalam hal
fasilitasi ketibaan para ABK WNI dan meminta
pertanggungjawaban perusahaan yang mem-
berangkatkan para ABK.

Selama masa pandemi, pemulangan ABK
maupun pekerja migran Indonesia (PMI) dari
luar negeri mengalami tantangan yang besar
mengingat kebijakan pembatasan ketat yang
diterapkan berbagai negara.

Dalam repatriasi ini, turut dipulangkan 2
jenazah ABK WNI yang meninggal di atas
kapal. Berdasarkan otopsi, kedua jenazah
meninggal karena sakit non-covid-19 se-
hingga dapat diizinkan untuk dipulangkan ke
tanah air. (sfr//cnn)

FIJI, BI - Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) melalui Keduta-
an Besar Republik Indonesia
(KBRI) untuk Fiji di Suva memfa-
silitasi repatriasi 172 anak buah
kapal (ABK) Warga Negara Indo-
nesia (WNI) yang tertahan kepula-
ngannya dari Fiji.

Ratusan WNI tersebut tiba di
Bandara Soekarno-Hatta pada
Rabu (16/6) malam dengan meng-
gunakan penerbangan charter PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam keterangan resmi,
Kemenlu mengungkapkan ABK WNI tersebut
tertahan karena kebijakan penutupan perbatasan
dan penerbangan internasional yang diterapkan

oleh Pemerintah Fiji sejak Mei 2021. Sebagian
besar dari mereka telah berada di laut selama
lebih dari 2 tahun.
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Sistem ini menggunakan serangkaian
alat yang terdiri dari air quality sampler,
Real-time Polymerase Chain Reaction
(RT- PCR) dan Ilumina Sequencer.

Menurut Kiki, alat Ilumina Sequencer
itu harganya bervariasi antara Rp 2 miliar
sampai Rp 4,5 miliar. ‘’Fungsinya untuk
mengetahui cetak biru (blueprint) suatu
makhluk hidup dalam bentuk urutan kode
genetik (DNA),” ujarnya.

Alat tersebut juga berfungsi untuk
memetakan keseluruhan materi genetik vi-
rus SARS-cov2 dan memantau keber-
adaan varian baru dengan mengacu kepada
cetak biru virus SARS-Cov2 yang dite-
mukan pertama kali. Karena mahalnya alat
itu, pihaknya membutuhkan bantuan dari
pemerintah.

Penggunaan sistem itu diharapkan
Sumbawa Technopark dapat meningkatkan
kepercayaan wisatawan untuk kembali
datang ke NTB. Sehingga berdampak
pada ekonomi wilayah setempat.[tempo]

Nanti kami bekerja sama dengan Kamar
Dagang terkait tentang apa yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut,” terang Siti Nadia Tarmizi.

“Karena pasti akan ada ya ada proses klari-
fikasi dan penjelasan dulu dari perusahaannya.
Saya rasa mekanisme untuk pengaduan tersebut
sudah disusun baik oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) maupun KADIN.”

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri
Shinta Widjaja Kamdani menegaskan, tidak ada
beban biaya yang harus ditanggung karyawan
dalam vaksinasi gotong royong.

“Perusahaan tidak boleh memungut bayaran
kepada karyawannya sama sekali. Jadi, ini
(vaksinasi gotong royong) harus gratis. Kalau
ada yang masih ada diminta membayar, silakan
saja laporkan kepada kami,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Ketenagakerjaan juga akan siap menerima
pengaduan bila ada perusahaan yang memungut
biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawan.

“Vaksinasi gotong royong ini benar-benar
diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja. Itu
memang sudah menjadi hak karyawan,” lanjut
Shinta.[*]
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PADANG, BI - Permasalahan yang
dihadapi oleh para Pekerja Migran Indo-
nesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indone-
sia (TKI) memang tidak selalunya
mulus. Ada yang menerima perlakukan
buruk dari majikannya, dan ada juga yang
sukses.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani menyebutkan persoalan yang
dialami oleh pekerja migran yakni
tentang kekerasan dan hal semacamnya
itu, sebagian besar datang dari pekerja
migran yang ilegal.

“Untuk itu, kami dari BP2MI melakukan
sosialisasi Undang-undang No.18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Karena dengan menjadi pekerja migran yang benar-
benar dilindungi secara hukum itu, bukan menjadi
menjadi migran ilegal,” katanya di Padang, Sumbar.

Benny menyatakan sudah sebaiknya negara
memberikan perlindungan dan pelayanan yang
terbaik bagi pekerja migran Indonesia. Karena
dengan banyaknya rakyat Indonesia bekerja di luar
negeri, selain turut mengurangi pengangguran dan
mengangkat perekonomian, juga turut menyum-
bangkan devisa.  Bahkan pekerja migran adalah

penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia yakni
Rp159,6 triliun per tahunnya. Sehingga sudah
selayaknya pekerja migran mendapatkan perlin-
dungan dan pelayanan yang baik.

Begitu juga di Sumbar, dari angka yang dicatat
BP2MI dari tiga tahun terakhir ada sebanyak 804
pekerja migran asal Sumbar. “Bila dihitung satu or-
ang nya saja bisa mengirimkan uang untuk
keluarganya di kampung halaman Rp2,5 juta per
bulan, maka selama satu bulan itu ada sekitar Rp25
triliun lebih uang yang masuk ke Sumbar ini,”
jelasnya.  Di Sumbar ini lumbung pekerja migran itu
berasal dari Kota Padang, Kabupaten Limapuluh
Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan
Kabupaten Solok. Dengan negara tujuan yakni Ma-
laysia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Taiwan, dan
Jepang.

“Pesan pak Presiden Jokowi, jaga dan lindungi
para TKI dari ujung kepala sampai ke ujung kaki,”
tegasnya. Bila melihat dari sisi devisa memang
sangat baik dari pekerja migran ini. Karena peng-
hasilan menjadi pekerja migran di luar negeri jauh
lebih besar ketimbang di Indonesia.

Namun untuk menjadi pekerja migran tentu harus
memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik.
Sehingga bila bekerja di negara tujuan, maka tidak
ada keluhan dari majikannya.  [bi]

Sumbang Devisa Rp159,6 T,
Daerah Harus Dukung PMI
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Pembantu Migran Dapatkan
Akomodasi Tak Layak

HONG KONG, BI – Kabar baik tentang
pembukaan jalur kereta cepat bawah tanah
jurusan Tuen Ma menyisakan kekawatiran
akan adanya penurunan jumlah penumpang
bus tujuan yang sama.

Operator bus dan minibus mengatakan
pada media bahwa bisnis mereka akan
sangat terpengaruh oleh perpanjangan jalur
MTR terbaru dan pembukaan dua stasiun
baru di Kowloon pada akhir bulan juni ini.

Pembukaan penuh Jalur Tuen Ma pada
27 Juni berarti Jalur Kereta Barat akan
terhubung ke Jalur Ma On Shan di Stasiun
Hung Hom. Jalur baru, terdiri dari 27 stasiun,
membentang dari Tuen Mun hingga Wu Kai
Sha.

Departemen Perhubungan telah
mengusulkan pembatalan, setidaknya untuk
empat rute bus di daerah-daerah yang dica-
kup oleh jalur kereta api baru.

Head of Corporate Communications and
Public Affairs Kowloon Motor Bus, Lam Tsz-
ho, mengatakan puluhan rute bus lainnya
dapat terpengaruh akibat pembukaan rute
baru tersebut.

“Pengoperasian akan sangat terpe-
ngaruh dalam arti bahwa penumpang dan
tingkat hunian akan sangat dipengaruhi oleh
jalur MTR baru,” katanya.

“Kami diberitahu bahwa sekitar 40 rute
bus akan terpengaruh, namun penyesuaian
keputusan atau pembatalan 4 rute tersebut
akan ditentuka oleh hasil survei pendudukan
yang dilakukan oleh Departemen Perhu-
bungan nanti.”

Operator minibus di daerah itu, Chan
Chi-fai, memperkirakan jumlah penumpang
minibus akan turun 70 persen, karena or-
ang beralih naik MTR. Dia berharap pe-
merintah mengizinkan mereka mengope-
rasikan beberapa rute baru di kabupaten lain
untuk mengimbangi dampaknya. [bi/rthk]

MTR Tuen Ma Dibuka,
Bus Terancam Rugi

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif
Carrie Lam memuji Partai Komunis
Tiongkok (PKT) karena menunjukkan
“keterampilan kepemimpinan yang hebat”
dalam memerangi pandemi Covid-19,
dengan mengatakan Tiongkok adalah
ekonomi besar pertama di dunia yang
mengendalikan penye-
baran virus.

Berbicara di sebuah
forum untuk menandai
ulang tahun ke-100
partai tersebut, Lam
mengatakan terbukti
bahwa negara itu me-
respons wabah dengan
sangat cepat dan mam-
pu memobilisasi banyak
tenaga untuk memba-
ngun rumah sakit semen-
tara untuk merawat pasien.

Dia menambahkan bahwa China telah
mengembangkan vaksin tidak hanya untuk
rakyatnya sendiri, tetapi juga memasok
vaksin ke negara berkembang lainnya.

“Dalam menghadapi tantangan yang
belum pernah terjadi sebelumnya ini, Partai
Komunis China telah menunjukkan
kepemimpinan dan tekad yang besar dan
mengambil tindakan tegas untuk meme-
rangi pandemi. Hasilnya ada untuk dilihat
semua orang,” katanya.

“Sejarah telah memberi tahu kami
bahwa PKC telah mampu memimpin negara
untuk mengatasi kesulitan dan tantangan,
membawa kemakmuran bagi negara dan
meningkatkan penghidupan masyarakat.
Seiring negara kami terus membuat
langkah menuju impian peremajaan
nasional Tiongkok, akan ada lebih banyak
lagi tantangan di masa depan, tetapi mereka
juga akan sangat dipenuhi, dikelola, dan
diatasi oleh Partai Komunis Tiongkok, dan
rakyat Tiongkok.”

Chief Executive juga mencatat bahwa
Hong Kong telah “sangat diuntungkan” dari
pembangunan negara tersebut.

Dia mengutip krisis keuangan 1997,
epidemi SARS pada 2003 dan pandemi
Covid-19 sebagai contoh, mengatakan
daratan telah memberikan dukungan dan
bantuan kepada SAR setiap kali kota
membutuhkan bantuan.[rthk/bi]

Carrie Lam Puji
PKT Hebat

HONG KONG, BI - Dewan Konsumen telah
meminta pemerintah dan bisnis untuk
melakukan lebih banyak  dukungan untuk
mendorong konsumsi berkelanjutan, setelah
konsumen.

Survei tahun lalu menemukan 77 persen
responden mengatakan mereka mengatakan
bahwa melakukan lebih banyak untuk
konsumsi berkelanjutan – termasuk mendaur
ulang, membeli makanan organik, menghindari
membeli produk, dan sebagainya. Ini adalah

peningkatan tiga persen dari survei dasar
mereka pada tahun 2015.

Namun, hanya 63 persen dari mereka yang
disurvei mengatakan mereka sering mendaur
ulang, tidak berubah dari tahun 2015.

Survei tersebut juga menemukan bahwa
sekitar 30 persen responden lebih jarang atau
tidak pernah mendaur ulang plastik dan kertas,
sedikit meningkat dari survei tahun 2015.

Pemerintah Didesak Untuk
Dukung Daur Ulang
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tinggal di rumah, dan beberapa akhirnya bekerja pada hari libur mereka.
Setengah dari pekerja yang mencari bantuan tidak diberi hari istirahat reguler atau

dipaksa bekerja pada hari istirahat mereka selama pandemi, kata Tong.
Konsekuensi dari hal ini adalah

banyak pekerja rumah tangga yang

Carrie Lam

HONG KONG, BI - Sebuah kelompok advokasi pekerja
rumah tangga telah meminta pemerintah untuk
memperkenalkan pedoman tentang akomodasi yang cocok
untuk pekerja rumah tangga migran, termasuk melarang
penggunaan dapur, balkon, dan bahkan toilet sebagai
akomodasi untuk pembantu.

Pada hari Rabu [16] Mission for Migrant Workers
(MFMW) merilis sebuah laporan tentang kondisi kehidupan
pekerja rumah tangga yang disebut “Antara Mangkuk Toilet
dan Dinding”, yang mengatakan bahwa 51 persen pekerja
rumah tangga yang menghubungi mereka untuk meminta
bantuan pada tahun lalu, mereka melaporkan tidak memiliki
kamar pribadi di rumah majikan mereka.

Laporan tersebut menampilkan foto-foto tempat para
pekerja migran ini tidur, termasuk di bawah tangga, di ruang

penyimpanan, serta di samping toilet.
Johannie Tong, seorang pengorganisir komunitas untuk

MFMW mengatakan mengecewakan bahwa tiga tahun
setelah laporan serupa pada tahun 2017, situasi mengenai
akomodasi yang tidak aman dan tidak cocok untuk pekerja
rumah tangga migran terus berlanjut.

“Setelah tiga tahun, mengecewakan, mengkhawatirkan
akomodasi PRT migran yang bermasalah dan tidak
manusiawi terus terjadi,” katanya.

Tong mengatakan pandemi Covid-19 juga membuat
situasi kehidupan pekerja rumah tangga semakin buruk
karena pembatasan jarak sosial dan himbauan pemerintah
kepada masyarakat untuk menghindari keluar rumah jika
tidak perlu.

Dia mengatakan ini berarti banyak pekerja migran harus >> BERSAMBUNG KE HLM  10
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Kompensasi
Pasien Vaksin

Butuh Tranparansi
HONG KONG, BI – Pada hari kamis [18/6]

seorang aktivis hak pasien mendesak
pemerintah untuk merilis rincian lebih lanjut
tentang kasus-kasus di
mana orang menerima
kompensasi setelah men-
derita komplikasi dari
tusukan Covid-19.

Dana HK$1 miliar
yang disiapkan untuk tuju-
an tersebut sejauh ini telah
menerima 74 aplikasi.

Total HK$450.000
telah diberikan hingga saat
ini, untuk tiga kasus di
mana orang dibawa ke
rumah sakit, atau mende-
rita anafilaksis atau Bell’s Palsy setelah
vaksinasi.

Alex Lam, ketua kelompok Suara Pasien
Hong Kong, mengatakan masyarakat ingin tahu
lebih banyak tentang keseriusan kasus, vaksin
apa yang telah diterima oleh mereka yang
terlibat, dan apakah mereka telah pulih atau
belum. “Mungkin pemerintah bisa memberi
kami informasi lebih lanjut. Secara khusus,
informasi latar belakang klaim ini, apakah ada
kerusakan/cidera serius pada orang tersebut,
sifat pasti kerusakan pada orang yang
mendapatkan vaksinasi,” katanya.  [bi/rthk]

Alasan beberapa responden untuk tidak
mendaur ulang lebih banyak termasuk fasilitas
daur ulang yang terlalu jauh, atau tidak
tahu cara memisahkan atau mendaur ulang
sampah.

Kepala dewan eksekutif, Gilly Wong,
mengatakan kepada konsumen juga
mengutip laporan negatif dari beberapa
tahun terakhir bahwa sampah dapat
dipisahkan dan dibuang bersama dengan
sampah lain di tempat pembuangan
sampah, dan bahwa beberapa orang
mengatakan bahwa “tidak sepadan dengan
usaha” .

Wong mengatakan kepada RTHK:
“Kami percaya sangat penting untuk
membangun kembali kepercayaan orang-

orang Hong Kong dalam mendaur ulang untuk
mengelola limbah kami dengan benar di kota
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Ketua Dewan Paul Lam, sementara itu,

mengatakan pandemi Covid-19 telah menim-
bulkan beberapa tantangan bagi konsumsi

berkelanjutan.
“Banyak dari kita terjebak di rumah karena

Covid-19, kita cukup lama waktu untuk brows-
ing di internet dan kita akan sering tertarik
dengan iklan untuk membeli barang-barang
yang ternyata tidak terlalu dibutuhkan.

Jadi itu bahaya berlebihan dan jelas
merupakan tantangan bagi konsep konsumsi
berkelanjutan.”

Dewan meminta pemerintah melakukan
juga mengatur penggunaan plastik sekali pakai,
memerangi “pencucian hijau” atau kesalahan
pelabelan produk, dan memberikan insentif
untuk mengadopsi kebiasaan konsumsi yang
lebih berkelanjutan. .[bi/rthk]

Alex Lam

HONG KONG, BI - Ahli epidemi-
ologi Benjamin Cowling mengatakan
pada hari Rabu[16/6] bahwa dia skeptis
atau kirang percaya terhadap kasus
adanya seorang gadis berusia 17 tahun
yang telah dinyatakan posiitif strain
mutan Covid dari kemasan makanan
yang terkontaminasi virus.

Profesor Cowling dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Hong Kong mengatakan pengemasan
bukanlah rute utama penularan.

“Tidak mungkin pada titik ini
bahwa infeksi memang terjadi dari
kemasan daging yang terkontaminasi,” kata
Cowling. “Untuk kemungkinan khusus ini, saya
pikir langkah selanjutnya adalah benar-benar
melihat apakah virusnya cocok.”

Epidemiologi:  Pengemasan Bukan Sumber Covid
“Bisakah kita mengatakan itu

virus yang sama pada kemasan
daging dengan virus yang
menginfeksi gadis itu? Apakah vi-
rus pada kemasan daging dulu,
lalu menginfeksi gadis itu, atau
apakah gadis itu yang terinfeksi
dan menghirup kemasannya?
daging dan begitulah virusnya
sampai di sana – dan karena
dibekukan, virus itu bisa bertahan
di sana?”

Gadis itu dilaporkan mengaku
bersin pada paket, menunjukkan

paket itu bukan sumber virus. Dan fihak
pemerintah juga telah melakukan pengujian
terhadap seratus lebih sampel iga buaya yang
terkemas dengan hasil semua negatif. [bi]

HONG KONG, BI – Tindakan hati – hati
dan waspada pada setiap benda atau orang
yang kita sentuh membawa virus itu penting,
hal terebut bukan karena trauma atau
apapun, melainkan agar kita selalu waspada
tidak bosan untuk menjaga protokol
kesehatan dengan memakai masker, jaga
jarak dan jaga kebersihan tangan dengan
hand sanitizer atau sering cuci tangan pakai
sabun.

Baru – baru ini Pusat Keamanan Pangan
pemerintah [16/6] menyampaikan adanya
kasus pasien Covid varian baru yang
disinyalir terpapar dari kemasan produk
olahan beku iga buaya asal Thailan

Pada hari Selasa 15/6] otoritas
kesehatan mengatakan sampel tulang rusuk
di lemari es gadis itu telah dinyatakan
positif.

Selanjutnya Pusat makanan dan
kesehatan Hong Kong melakukan pengujian
dari seratus lebih produk buaya dari gerai
ritel dan gudang. Semua tes negatif, dan
vendor tulang rusuk sekarang telah diberi
lampu hijau untuk melanjutkan penjualan.

Gadis berusia 17 tahun, yang memiliki
bentuk mutan dari virus corona, terinfeksi
awal bulan ini, memecahkan rekor Hong
Kong selama lebih dari 40 hari tanpa kasus
yang tidak dapat dilacak. [bi]

Terpapar Covid
Varian dari Kemasan

Iga Buaya

Benjamin Cowling
Epidemiolog

tidak mendapatkan istirahat yang cukup pada hari
libur mereka dan terlalu banyak bekerja, dengan
Tong mengatakan bahwa 98 persen pekerja yang
mereka bantu tahun lalu menderita karena adanya
jam kerja yang panjang. Dia mengatakan bahwa
tujuh dari sepuluh bekerja lebih dari 11 jam sehari,
sementara tiga dari sepuluh melaporkan bekerja
lebih dari 16 jam sehari.

Tong meminta pemerintah untuk mengambil
“langkah serius” untuk mereformasi pedoman dan
kebijakan yang relevan, termasuk melarang
penggunaan toilet dan dapur sebagai akomodasi
bagi pekerja rumah tangga.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah dapat
mempertimbangkan pengaturan “tinggal di luar”
dalam kasus di mana majikan tidak dapat
menyediakan ruang pribadi yang sesuai untuk
pembantu rumah tangga mereka. [bi/rthk]
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HONG KONG, BI – Kasus penangkapan
karena kesalahan berkerumun tidak saja
menimpa orang biasa atau para Pekerja
Migran namun juga terjadi pada mantan
anggota parlemen Tanya Chan [49th].

Kronologinya Tanya Chan telah
menjadi salah satu tamu dari sebuah
pertemuan di bar Sham Shui Po  bersama
rekan – rekannya termasuk Gordon Lam,
mantan rekanan Partai Sipil, mereka
kedapatan berkumpul lebih dari kapasitas
yang ditentukan saat itu, yakni 4 orang.

Operator bar juga dinyatakan bersalah
karena tidak mematuhi batas tempat duduk,
aturan pemeriksaan suhu, dan didenda
HK$5.000.

Tetapi Hakim Andy Cheng Lim-chi dari
Pengadilan Kota Kowloon pada hari Jumat
menerima bahwa pertemuan mereka “kon-
dusif untuk pencegahan dan pengendalian”
Covid-19 mengingat bukti bahwa mereka
telah membahas langkah-langkah
pemerintah yang menargetkan industri bar,
dan memutuskan pertemuan tersebut.
dibebaskan dari pembatasan.[bi/scmp].

Anggota Parlemen
Dituduh Langgar

Aturan Berkerumun

HONG KONG, BI – Peristiwa
penangkapan lima eksekutif senior
media Apple Daily membuat warga
bersimpati dan menunjukan duku-
ngannya terhadap media yang sudah
menjadi favorit masyarakat Hogn
Kong.

Kios koran melaporkan penjualan
yang cepat dan laris, dengan beberapa
pelanggan mengatakan mereka percaya
membeli edisi Jumat adalah cara untuk
mengekspresikan dukungan untuk
kebebasan pers.

Penasihat Hong Kong juga
meyakinkan para penduduk bahwa-
sannya dengan membeli  Apple Daily
tidak akan melanggar hukum keamanan
nasional.

‘Masalah inti’ di balik penangkapan
lima eksekutif senior tabloid pada hari
Kamis[17/6]  adalah artikel yang menyerukan
sanksi terhadap pemerintah kota atau pusat, kata
Ronny Tong

Warga Hongkong berbondong-bondong untuk
membeli tabloid untuk menunjukkan dukungan,
dengan antrian pagi di beberapa kios koran dan
salinan tambahan. ditumpuk di toko serba ada.

Surat kabar itu mengatakan telah mencetak
sekitar 500.000 eksemplar edisi Jumat - di antara

yang paling banyak sejak diluncurkan pada 1995
- yang menyebabkan penangkapan di halaman
depan dan headline mengutip penerbit Cheung
Kim-hung yang mengatakan “semua orang harus
bertahan”. Cheung juga CEO Next Digital, induk
Apple Daily.

Di kios koran di Kwai Fong, terlihat antrian
yang teratur, dengan beberapa orang membeli
tiga atau lebih eksemplar sekaligus.

Antusias Warga Dukung Apple Daily

“Saya membeli Apple Daily karena
saya ingin mendukung kebebasan pers.
Apa yang terjadi kemarin seharusnya
tidak terjadi sama sekali di Hong Kong,”
kata seorang wanita bermarga Yong, 31.

Wilson Lee, 40-an, mengatakan: “Kami warga
Hongkong tidak memiliki cara untuk mengubah
apa yang terjadi kemarin, jadi ini adalah cara
kami untuk menunjukkan dukungan dan, sampai
batas tertentu, menghibur diri kami sendiri.”

Di sebuah toko serba ada di Aberdeen,
seorang anggota staf mengatakan kepada Post
bahwa mereka biasanya memesan 70 eksemplar
dan sekitar 20 yang tersisa di penghujung hari.

Mereka memesan 400 untuk hari Jumat dan telah
menjual sekitar 100 sekitar jam 9 pagi.

Tetapi seorang pejalan kaki berusia 65 tahun,
bermarga Wong, mengatakan dia tidak membaca
Apple Daily karena dia tidak setuju dengan
seruan surat kabar itu agar Amerika Serikat dan
negara-negara asing lainnya memberikan sanksi
kepada Hong Kong.[bi/scmp]

HONG KONG, BI - Seorang  mantan
pekerja museum sejarah dipenjara selama
enam bulan karena memposting foto
petugas polisi secara online selama
pengepungan Universitas Politeknik pada
November 2019.

Pengadilan Kota Kowloon pada hari
Jumat memvonis Chan Chi-wah, 44,
karena menghalangi polisi.

Untuk melanjutkan gambar, pengadilan
mendengar bahwa dia juga telah merekam
klip yang memberi tahu “saudara” untuk
berhati-hati.

Hakim Cheng Lim-chi mengatakan
pada saat itu, “saudara” pasti berarti
sesama pengunjuk rasa, dan terdakwa
memberi tahu mereka tentang di mana
petugas unit tugas khusus berada.

Dia mengatakan pria berusia 44 tahun
itu pasti tahu foto itu akan menjadi viral,
menambahkan bahwa apa yang dia lakukan
telah menunda taktik polisi.

Cheng mengatakan pengepungan
PolyU – di tengah tingginya protes anti-
pemerintah – sangat mempengaruhi
ketertiban umum, dan semakin cepat
ketertiban dapat dipulihkan, semakin
baik.[*]

Upload Foto Polisi,
Mantan Pekerja

Museum Dipenjara

HONG KONG, BI - Hong Kong membuka
pemesanan untuk suntikan vaksinasi BioN
Tech Covid-19 untuk anak-anak berusia 12
tahun pada hari Jumat [18/6].

Para ahli kesehatan terkemuka mencoba
menggalang dukungan untuk dorongan
inokulasi yang tertinggal dan satu menyeru-
kan untuk menurunkan ambang usia untuk
suntikan Sinovac juga.

Pendidik juga menyambut baik perluasan
program, dengan beberapa insentif yang
dijanjikan seperti kupon untuk buku, masker
gratis, dan hari libur tambahan untuk menarik
minat siswa sekolah menengah.

Dokter anak berencana untuk mena-
warkan pemeriksaan pada anak-anak yang
memiliki riwayat alergi untuk menentukan
apakah mereka bisa   menerima dosis vaksin
atau tidak. Selebihnya pihak dokter akan tetap
bekerjasama dengan rumah sakit dalam
melaksanakan proses vaksinasi untuk anak
Hong Kong ini. [bi/scmp]

Pendaftaran Voucher
HK$.5000

HONG KONG, BI - Pandemi memporak
porandakan ekonomi Hong Kong, berbagai cara
juga telah dilakukan pemerintah dalam mem-
bantu pengusaha tetap bertahan, termasuk
memberikan subsidi dan vocer belanja kepada
masyarakat untuk dibelanjakan, tujuannya jelas
agar roda ekonomi berputar.

Saat ini pemerintah akan kembali mem-
berikan subsidi berupa uang eletrik sebesar
H$.5000 kepada mereka yang memenuhi
syarat, siapa saja dapat mendaftar untuk
voucher dari 4 Juli hingga 14 Agustus, Sek-
retaris Keuangan Paul Chan mengatakan pada
briefing Jumat [18/6].

Voucher, tersedia melalui sistem pem-
bayaran seperti kartu transit Octopus, Alipay,
dan WeChat Pay.

Semua pembayaran vocer akan melalui
sistim pembagian bertahap, bagi pengguna
Octopus uang subsidi akan dimasukan

langsung kekartu dengan aturan bertahab 3
kali pembayaran,  dan 2 kali bagi mereka yang
menggunakan  e-wallet atau aplikasi lainnya
tersebut diatas.

Skema HK$36 miliar bertujuan untuk
membantu memulai ekonomi Hong Kong yang
sekarang perlahan sudah mulai pulih meski
harus tetap bertahan dalam kondisi darurat
pandemi.[bi/scmp]

Pendaftaran Vaksinasi
Anak Sudah Dibuka



JAKARTA, BI - Apa kamu salah satu orang
yang mengandalkan alarm jam untuk bangun
tidur?jika iya berarti Anda harus membaca habis
artikel ini.

Sebuah studi baru menemukan banyak jenis

nada alarm tertentu berisiko sebabkan ‘kelambanan
tidur’ atau inersia, perasaan grogi dan kurangnya
kewaspadaan karena belum siap untuk bangun.

Tim dari RMIT University menambahkan,
sleep inertia adalah fenomena fisiologis yang bisa

Jangan Salah Pilih Nada
Alarm Saat Bangun Tidur
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bertahan hingga empat jam, di mana pun manusia
tidur.

Sementara kafein, cahaya, dan mandi air
panas dapat menyembuhkan pening di pagi hari,
para peneliti menemukan bahwa suara-suara
tertentu juga mengurangi inersia tidur. Studi mereka
mengungkapkan nada dengan melodik, apa pun
genre musiknya, lebih efektif mengurangi inersia
tidur dibandingkan dengan alarm bip tidak melodi.

Penulis studi mendefinisikan musik melodik
sebagai segala sesuatu yang mudah untuk
dinyanyikan atau disenandungkan.

Untuk mempelajari seberapa efektif bangun
tidur dengan musik, penulis penelitian merancang
aplikasi khusus untuk memungkinkan peserta
bangun dengan suara alarm yang berbeda di
ponsel. Setelah bangun, peserta harus segera
memulai aktivitas seperti permainan untuk

mengukur kewaspadaan.
Peserta harus menyentuh ponsel mereka

secepat mungkin ketika warna bentuk tertentu
berubah.

“Suara alarm melodi membuat peserta
memiliki respons yang lebih cepat dan akurat,
dibandingkan dengan kelompok kontrol yang
bangun menggunakan suara alarm klasik tanpa
melodi,” tim menulis dalam rilis universitas, dikutip
dari Study Finds.

Tentu saja, tidak semua orang bisa bangun
pada waktu yang telah ditentukan atau bahkan
memilih suara yang mereka dengar.

“Kami meninjau semua penelitian yang
tersedia tentang desain alarm suara dan
kebangkitan pada kelompok usia yang berbeda.
Ini mengungkapkan bahwa dalam skenario
darurat, anak-anak juga menerima bagaimana
desain suara alarm memengaruhi keadaan bangun
mereka,” tulis para peneliti.

Peneliti Stuart McFarlane dan tim menambah-
kan alarm bernada rendah atau bahkan suara
manusia tampaknya lebih efektif dalam mengu-
rangi inersia tidur daripada alarm atau sirene
berfrekuensi tinggi. Anak-anak dalam penelitian
mereka menunjukkan waktu respons dan
keterampilan memori yang lebih baik ketika
mendengar suara frekuensi rendah. Para peneliti
percaya alasannya karena ada hubungannya
dengan cara suara diproses oleh telinga bagian
dalam dan otak. Studi sebelumnya telah
menemukan bahwa musik mengaktifkan daerah
otak tertentu yang mengontrol perhatian. Namun,
para ilmuwan masih berusaha mencari tahu
bagaimana dan mengapa ini terjadi.[suara/msn]

ketemu anak,” bebernya.
“Sabtu subuh sybil pindah kamar ku

ngeluh demam dan pusing hebat, ku kasih
obat,” lanjutnya.

Khawatir lantaran putrinya mengalami
demam, Zaskia sontak meminta agar Sybil
menjalani tes swab. Saat hasil muncul dan
putrinya dinyatakan positif Covid, ia pun
meminta orang-orang di rumahnya untuk ikut
melakukan tes.

Hingga akhirnya ditemukan tiga orang
lain yang juga memiliki hasil tes serupa
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dengan Sybil. Yakni Kala, mbak Ina (peng-
asuh), dan Syifa (anak dari pengasuh).

“Minggu sybil masih demam jadi
kuputuskan Swab antigen, dia positif
langsung serumah di swab.. keluarlah
hasil positif lain di Kala, Syifa dan mba
Ina,” katanya.

Tak ingin percaya dengan hasil swab,
Zaskia kembali meminta empat orang
yang dinyatakan positif tersebut
untuk menjalani PCR.

Dan ia harus kembali
menerima kenyataan bahwa
Covid-19 telah menyerang

anggota keluarganya.
“Kami lanjut PCR, dan 4 or-

ang tsb tetap positif, alham-
duli l lah yang lain negatif
(kaba,bhre,kama) ga ku cek krn
masih kecil bgt dan kondisi
sehat semua karena memang
selalu pisah tidur sama kakak

perempuannya,” bebernya.
“Dimulai lah perja-
lanan kebagian covid

untuk keluarga
kami,” tandasnya.
(aln)

JAKARTA, BI - Lupa adalah hal yang wajar
terjadi, namun jika hal ini sering terjadi, maka
bisa sangat mengkhawatirkan. Penyebab mudah
lupa di usia muda adalah kondisi yang dianggap
kurang sehat dan bahkan bisa berdampak pada
kesehatan tubuh.

Lantas, kenapa seseorang bisa muudah
lupa? Berikut ada beberapa alasan yang sudah
dirangkum untuk pembaca Berita Indonesia.
Antara lain:

Kurang tidur
Kurang tidur adalah salah satu penyebab

lupa di usia muda. Bagi kalian yang sering
begadang dan kurang tidur ada baiknya
untuk memperbaiki pola tidur kalian agar
kalian tidak mudah lupa dan tidak mudah
cemas.

Orang yang kurang tidur biasanya
mudah terkena penyakit seperti penyem-
pitan pembuluh darah. Dan hal ini akan
mem pengaruhi  kemam-
puan otak untuk
bekerja dengan
baik.

Stres
S e l a i n

Beberapa Penyebab Mudah Lupa di Usia Muda
kurang tidur, stres adalah penyebab mudah lupa
di usia muda. Stres yang terjadi terus menerus
akan mengganggu konsentrasi dan akan meng-
ganggu pikiran, sehingga dapat mengakibatkan
kesusahan dalam mengingat.

Kalian bisa mengatasi hal ini dengan mela-
kukan hal lain yang dapat  meningkatkan mood
kalian. Jika kalian sedang mengalami banyak
pikiran, kalian bisa ceritakan keluh kesahmu ke

teman dekatmu untuk mengurangi
rasa stres.

Anemia
Anemia adalah kon-

disi dimana seseorang
tidak memiliki sel

darah yang cukup
dan hal ini dapat

menyebabkan
tubuh men-

jadi lemas, lelah, dan tidak bisa berkonsen-
trasi. Anemia dapat terjadi akibat kehilangan
darah dan hal ini dapat dicegah dengan me-
ngonsumsi vitamin dan zat gizi, zat besi, asam
folat, serta vitamin B12.

Pengaruh obat-obatan
Pengaruh obat-obatan juga menjadi

penyebab mudah lupa di usia dini. Tidak
semua obat dapat mengakibatkan hal
tersebut, namun beberapa obat dapat
mempengaruhi ingatan seseorang, yakni

antidepresan, obat penenang,
dan obat lain. Ada baiknya kali-
an sebelum mengonsumsi obat,
lakukan konsultasi ke dokter
terlebih dahulu agar tidak salah
takaran dan obat yang kalian
konsumsi sesuai dengan gejala
yang kalian alami.

Alkohol
Alkohol juga menjadi salah

satu penyebab lupa. Bagi kalian
yang masih muda, sebaiknya
kurangi atau bahkan hindari
untuk mengonsumsi minuman

beralkohol. Karena hal ini dapat mengganggu
ingatan jangka pendek dan ka-
dar minum tiap orang juga
berbeda.  Itulah 6 penyebab

yang sebaiknya kita hindari
agar badan dan kinerja
otak kita tetak sehat dab
terjaga, selebihnya
m e n g k o n s u m s i
makanan pendukung
ngatan juga sangat
disarankan. [bi]

Jaga Kesehatan Usus Demi
Kesehatan Kulit

Jakarta, BI - Apa yang kamu makan itulah
dirimu. ini bukan sekedar istilah belaka lho,
ladies. nyatanya apa yang kita makan me-
mang akan menentukan kesehatan kamu,
terutama kesehatan kulit.

Hal ini dikarenakan 50% tubuh kita terdiri
dari microbiome berupa bakteri, virus dan
jamur yang saling berkesinambungan dengan
tubuh kamu.

Disamping itu, ususmu merupakan salah
satu organ yang memiliki mikrobioma dan
mendapat peran hingga 70% untuk
menentukan kesehatan tubuh kamu. Berikut
ini Beautynesia jabarkan beberapa alasan
mengapa kebersihan usus menjadi penentu
kesehatan kulit.

Bakteri Semakin Kuat
Kamu yang menggemari makanan cepat

saji atau junk food, berminyak, bersoda, tinggi
gula atau bahkan olahan susu, sebaiknya
mulai kurangi dari sekarang karena ini akan
berdampak pada kesehatan usus dan kulitmu.
Pasalnya makanan yang â•˜kotorâ•™
cenderung akan mem-
buat usus menjadi kotor.
Kondisi ini akan memicu
bakteri jahat dalam tubuh
tumbuh lebih kuat dari
bakteri baik.

Sedikitnya Nutrisi
yang Terserap

Pembahasan kali ini
akan saling berkesi
nambungan satu sama
lain ya ladies. Jadi jika
kamu sudah mengkon-
sumsi makanan tidak
sehat dan membiarkan
bakteri jahat berkem-
bangbiak. Ini akan mem-

buat sistem kekebalan tubuhmu bekerja ekstra
keras dari biasanya sehingga nutrisi tidak
terserap secara maksimal.

Perubahan Hormon
Hal ini juga berdampak juga pada keti-

dakseimbangan hormon. Terlebih lagi feno-
mena usus kotor ini juga dapat meningkatnya
hormon testosteron, lho ladies. Dimana
hormon ini mampu memicu munculnya jerawat
disamping kegunaannya sebagai pemacu
adrenalin.

Munculnya Jerawat
Makan-makanan berlemak, berminyak,

bersoda yang mengotori usus pada akhirnya
akan meningkatkan produksi sebum atau
minyak pada wajah. Nah, jika sudah seperti
ini kulitmu akan lebih mudah mengalami
peradangan atau inflamasi karena sebum
wajah biasanya akan lebih mudah tersumbat.

JIka sudah seperti ini, maka jerawat akan
jauh lebih mudah muncul namun akan sulit
untuk hilang.[*]

JAKARTA, BI - Lobak terdiri dari beberapa
jenis yang bisa dibedakan dari warnanya, yakni
lobak putih, lobak merah, dan lobak hitam. Apa
pun jenisnya, lobak tetap mengandung banyak
gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, antara lain
karbohidrat, protein, air, kolin, antioksidan, dan
serat.

Selain bergam nutrisi tersebut, lobak juga
mengandung mineral kalsium, magnesium, ka-
lium, fosfor, zinc, dan zat besi, serta aneka vita-
min, termasuk folat, vitamin A, vitamin C, dan
vitamin K. Lobak juga tergolong rendah kalori
sehingga baik untuk
menjaga berat badan
agar tetap ideal.

Karena kandu-
ngan nutrisinya ter-
sebut, mengonsumsi
lobak bisa memberikan
manfaat yang luar
biasa untuk kesehatan
ibu hamil, di antaranya:

1. Meringankan
keluhan kram kaki

Kram kaki merupa
kan salah satu keluhan yang cukup sering
dialami oleh ibu hamil. Ketika mengalaminya,
Bumil tentu akan merasa tidak nyaman atau
bahkan sulit untuk menjalankan aktivitas sehari-
hari.

Guna meredakan kram kaki, Bumil dianjurkan
untuk tetap aktif berolahraga, cukup minum air
putih, serta mencukupi asupan nutrisi tertentu,
seperti kalsium, magnesium, dan kalium.

Asupan tersebut bisa Bumil peroleh dari
beragam jenis makanan dan minuman sehat,
seperti lobak, bayam, kentang, ubi jalar, pisang,
biji-bijian, kacang-kacangan, serta susu ibu
hamil.

2. Mengontrol berat badan
Mengonsumsi makanan rendah kalori dan

berserat, seperti lobak, dapat membantu ibu hamil
dalam mengontrol kenaikan berat badannya.

Selama kehamilan, peningkatan berat badan
yang ideal adalah sebesar 11–16 kg bagi ibu hamil
yang sebelumnya memiliki berat badan normal.

Sementara itu, untuk ibu hamil yang memiliki berat
badan berlebih, peningkatan berat badan saat
hamil yang dianjurkan adalah sebesar 7 hingga
12 kg.

Untuk mencegah berat badan meningkat
terlalu banyak selama kehamilan, Bumil perlu
mengonsumsi makanan bergizi dengan
kandungan kalori yang tidak berlebihan. Salah
satu makanan tersebut adalah lobak.

3. Mencegah dan mengatasi sembelit
Selain bisa mengontrol kenaikan berat badan,

mengonsumsi lobak
juga baik untuk me-
nyehatkan dan melan-
carkan pencernaan
Bumil, lho. Ini karena
lobak termasuk sayu-
ran yang banyak me-
ngandung air dan serat.
Dengan tercukupinya
asupan tersebut, Bumil
bisa terhindar dari
keluhan sembelit saat
hamil.

4. Meningkatkan daya tahan tubuh
Kandungan vitamin C dan antioksidan pada

lobak mampu meningkatkan daya tahan tubuh
ibu hamil. Kedua kandungan ini sangat baik untuk
memperkuat sistem imun, agar Bumil tidak mudah
sakit.

Selain itu, vitamin C penting untuk mening-
katkan penyerapan zat besi, agar Bumil terhindar
dari anemia. Vitamin ini juga baik untuk men-
dukung tumbuh kembang janin dan membangun
jaringan kulitnya.

5. Menurunkan kadar gula darah
Riset menunjukkan bahwa lobak juga

bermanfaat untuk mengontrol kadar gula
darah. Efek ini menjadikan lobak bermanfaat
bagi ibu hamil yang mengalami diabetes
gestasional.

Dengan gula darah yang terkontrol, Bumil
akan berisiko lebih rendah untuk melahirkan bayi
berukuran terlalu besar yang dapat mengganggu
proses persalinan.[*]

5 Manfaat Lobak Bagi Ibu Hamil
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 Zaskia Berbagi Cerita Anaknya Covid-19

Suka Nahan Pipis Ashanty Kena Batu Ginjal
JAKARTA, BI - Ashanty beberapa waktu lalu

mengumumkan kabar kurang baik. Saat ia berada
di Turki bersama Anang Hermansyah untuk
menjalani medical check up terkait penyakit
autoimun yang diidapnya, dokter mengungkap fakta
lain.

Rupanya, Ashanty pun didiagnosa memiliki batu
ginjal. Selama ini, Ashanty mengaku tak pernah
merasakan gejala apapun akibat dari penyakitnya
tersebut.

Malahan, ibu sambung Aurel Hermansyah itu
juga menyatakan tidak merasakan sakit sama sekali.
Oleh karenanya, ia tidak menyangka bahwa ada

batu ginjal di dalam tubuhnya.
“Pas sampai sana (Turki) ternyata ada batu

ginjal. Aku nggak ngerasa sakit dan tidak ada
pembengkakan,” ungkap Ashanty saat ditermui
beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Ashanty menduga batu ginjal yang
ada itu disebabkan oleh kebiasaannya menahan
buang air kecil untuk waktu yang lama. Ashanty
kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak
menahan buang air kecil.

“Aku tuh tipe orang yang suka nahan pipis. Jadi
buat kalian jangan deh, bahaya banget ternyata.
Mungkin aku suka nahan pipis gitu jadinya mungkin

ada batu ginjal ini,” ujarnya lagi.
Sementara ini hingga 6 bulan ke depan, Ashanty

disarankan untuk banyak mengonsumi air putih,
diharapkan hal ini bisa membuat mengobati sakitnya
itu, Namun jika dalam waktu 6 bulan itu tidak ada
perubahan, maka batu ginjal itu harus diangkat
melalui tindakan medis.

“Jadi enam bulan dibiarkan, aku minum air tiga
liter per hari sampai enam bulan, kalau semakin
membengkak akan diambil. Kalau nggak dia akan
keluar dengan sendirinya. Disuruh minum air putih
yang banyak, nggak nahan pipis, sama nggak nahan
ke toilet, Insya Allah sembuh,” tutup Ashanty.[*]
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JAKARTA, BI - Zaskia Adya
Mecca dan Hanung Bramantyo baru
saja mendapatkan cobaan yang
melibatkan anggota keluarga mereka.
Dua putri kandung mereka, Kana
Sybilla Bramantyo dan Kala Madali
Bramantyo dipastikan positif
mengidap Covid-19.

Melalui akun Instagram priba-
dinya, bintang film Hijab itu tampak
membeberkan kronologi awal sampai
akhirnya kedua putrinya beserta
pengasuh, dan anak dari peng-
asuhnya bisa terpapar Covid-19. Hal
tersebut berawal dari kepergian mere-
ka dari Jakarta menuju kediaman di Yogya-
karta.

“Mari ku mulai perjalanan Covid yang kena
ke Sybil , Kala, Syifa dan mba ina ini..,” tulis

Zaskia pada keterangan foto.
“Sampai Jogja Kamis malam, kami semua

sehat wal afiat. Di perjalanan sopir bus sudah di
swab negatif, 2x rest area hanya untuk ke toilet

dan 1x shalat. Toilet sepi,
semprot2 selalu, dan shalat di
teras masjid yang sepi juga
terbuka,” sambungnya.

Protokol kesehatan yang
cukup ketat memang sempat
dijalani oleh istri Hanung
Bramantyo tersebut. Sayang-
nya, pasangan ini tampaknya
kecolongan hingga putri mereka
sempat mengalami demam
pada Sabtu, 12 Juni lalu.

“Jumat pagi merasa semua
sehat baik dan aman, anak pada
main hujan gerimis pas

sepedaan muter blok rumah. Abi, Bia ke mamahke
(tapi sampai rumah mandi dan ganti baju) baru
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MALAYSIA, BI - Dalam video yang diunggah
di Tiktok, Senin (15/61) tampak seorang wanita
tua dengan rambut beruban sedang merangkak di
lantai sambil mendorong tas dan sebuah payung.

Nenek tersebut diceritakan bepergian seorang
diri tanpa ada anggota keluarga atau kerabat yang
menemani.

“Kasihan, nenek ini dibiarkan sendirian oleh
keluarganya, sampai hati juga,” tulis pemilik akun.

Dalam kolom keterangan unggahan video itu

Takut Covid-19, Nenek Memilih Merangkak Sendiri
dijelaskan bahwa si nenek tak mau dibantu berja-
lan dan tak mau disentuh orang lain karena takut
tertular Covid-19.

Di video lainnya, pengunggah video yang
merupakan seorang pengemudi bus menjelaskan
duduk permasalahan yang terjadi pada nenek itu.
Sebab, banyak warganet yang menghujatnya dan
menuduhnya tak mau menolong si nenek.

Pria tersebut kembali menegaskan, dirinya
sudah berniat membantu namun si nenek menolak

Viral Momen Pelepasan
Penyu Raksasa ke Laut

dengan alasan tak ingin kontak dengan orang lain
untuk menghindari virus Corona.

Ia juga sempat meminta maaf apabila video
yang ia rekam menciptakan kegaduhan di media
sosial. Meskipun demikian, pria tersebut akhirnya
berhasil memberikan bantuan pada nenek tersebut
dengan memberi fasilitas kursi roda. Menanggapi
video tersebut, para warganet lantas menuliskan
beragam komentar. Beberapa dari mereka
menyayangkan tindakan pria tersebut merekam

si nenek. Ada juga yang memuji sikap pria tersebut
yang akhirnya menolong si nenek.[sura]

SULAWESI, BI - Momen pelepasan penyu
raksasa telah menjadi viral di media sosial. Penyu
Belimbing berukuran raksasa itu berhasil
diselamatkan pencinta lingkungan hidup di
kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Momen detik-detik pelepasan penyu itu diba-
gikan oleh akun TikTok @devidtawaang. Hingga
berita ini dibuat, video itu telah disaksikan hampir
2 juta kali dan mendapatkan 190 ribu tanda like.

“Penyelamatan penyu belimbing raksasa,”
tulis @devidtawaang di caption TikTok
seperti dikutip oleh Suara.com, Selasa
(15/6).

Dalam video, nampak penyu belim-
bing raksasa itu terjebak di perairan
dangkal. Pecinta lingkungan hidup pun
langsung menolong dan mengevakuasi
penyu itu sampai pantai.

Sesampainya di pantai, penyu itu
kemudian dilepas di pasir. Hal itu membuat
penyu raksasa itu terus berjalan ke arah
laut dan akhirnya berenang bebas di
habitatnya.

Sesampainya di pantai, penyu itu kemudian
dilepas di pasir. Hal itu membuat penyu raksasa
itu terus berjalan ke arah laut dan akhirnya
berenang bebas di habitatnya.

Dalam proses itu, sejumlah pencinta
lingkungan hidup memang sesekali mendorong
penyu itu. Cara ini dilakukan agar penyu dapat
terus melaju ke arah laut.

Namun, momen ini diwarnai aksi seorang pria
pencinta lingkungan yang menuai sorotan. Pria
ini nampak duduk di punggung penyu saat

berusaha mendorongnya.
Ia menaiki punggung penyu saat

binatang itu mulai memasuki air.
Aksinya itu diduga hanya untuk
bercanda karena dilakukan dengan
cepat.

Kendati demikian, tetap saja aksi
menaiki punggung penyu itu menjadi
sorotan warganet. Mereka menuliskan
beragam komentar mengenai aksi pria
tersebut.

“Bisa-bisanya dinaikin penyunya,”
komen warganet.

“Maaf bapak yang naikin bisa turun
gak udah jalannya lambat ditambah
beban lagi,” kata lainnya.

“Sebel sama bapak yang naikin
penyu soalnya rumahnya udah berat dinaikin lagi,”
celutuk warganet.

“Buat bapak yang naikin, dikira kuda kali
dinaikin mana udah lambat jalannya dinaikin pulak.
Bisa-bisanya malah pelukan,” ujar warganet.

“Bapaknya seneng banget naikin si penyu,”
kata yang lain.

Sementara itu, warganet lainnya memuji aksi
para pencinta alam itu yang mau mengembalikan
penyu itu ke tempat habitatnya. Apalagi, penyu itu
disebut-sebut hampir punah. [suara]
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Konten Inspiratif dari Nihongo Mantappu
Konijiwaaaa.... kalimat itu merupakan yel yel

pembuka ativitas vlog mahasiswa Indonesia yang kuliah
di Jepang yang bernama asli Jerome Poin dalam chanel
youtube-nya Nihongo Mantappu.

Dalam vlognya Jerome suka membagikan kisah
keseruan dalam kesehariannya bersama 3 teman
jepangnya yang disebut sebagai waseda boys..

Saat ini Nihongo Mantappu sudah memiliki 6.78M
subscribers yang selalu menunggu video-video
terbarunya.

Pemuda banyak tertawa tersebut selain suka melucu
di videonya dia juga sering berbagi ilmu yang bermanfaat
dengan membuat vlog cara belajar bahasa
Jepang, matematika dan tips-tips tinggal di Jepang.

Jerome mendapat beasiswa dari program Mitsui-
Bussan Scholarschip agar dapat berkuliah di Jepang.
Ia lolos tes masuk sehingga dapat berkuliah
di Universitas Waseda saat ini. Sebelum berkuliah,

Jerome diwajibkan untuk belajar bahasa Jepang selama
satu setengah tahun lamanya. Selain itu, ia mendapat
setidaknya biaya hidup sekitar 150.000 yen per bulan.

Sepak terjang Jerome Polin tidak hanya sebatas
mahasiswa dan youtuber namu ia bersama kakaknya
juga founder dari Q&A, sebuah official account Line
yang di dalamnya berisi konten-konten belajar seperti
fisika, biologi, matematika, dan mata pelajaran lainnya.
Official account Line ini menjadi forum belajar yang
ditujukan untuk pelajar Indonesia kalangan SMP dan
SMA.

Jerome juga menjadi sorotan media Jepang, melalui
Instagram pribadinya, beliau bercerita, secara tidak
sengaja diwawancarai oleh reporter Jepang saat beliau
sedang nge-vlog di sebuah event. Beliau diwawancarai
kerana dan sebagai YouTuber Indonesia yang mengajar
serta memperkenalkan Jepang kepada masyarakat
Indonesia.[bi/**]

1. Baim Wong dan Paula Verhoeven
Pasangan yang belum lama menikah pada

akhir tahun 2018 ini, selain tetap aktif di dunia
pertelevisian, mereka juga memutuskan untuk
aktif sebagai Yotuber. Bukan hanya berbagi video
prank saja yang dibagikan kepada penonton
setianya, pasangan yang lebih sering disebut
Bapau ini juga menyuguhkan video berbagi ke
sesama manusia yang membutuhkan.

Misalnya saja memborong barang dagangan
penjual, sedekah dengan jumlah yang besar,
membantu penyembuhan seseorang yang sedang
sakit, membiayai sekolah anak yang kurang
mampu, bahkan Bapau juga tak segan-segan
untuk membagikan sebuah mobil kepada orang
yang beruntung.

2. Deddy Corbuzier
Berhenti sebagai pesulap papan atas Indo-

nesia yang dulunya pernah membesarkan
namanya, kini pria yang sering disapa Deddy ini
lebih dikenal sebagai seorang motivator.

Kegiatan barunya ini ia lakoni berawal dari
menjalankan sebuah program tv talkshow di
salah satu stasiun televisi swasta yang hingga
pada akhirnya ia juga memutus
kan untuk membe rikan edukasi
kepada masya rakat di You-
tube channelnya mengenai
berbagai motivasi dan
Me Againts The
World.

3. Zaskia
Sungkar dan
S h i r e e n
Sungkar

Dulunya ke-
luarga Sungkar
ini lebih dikenal

Artis dengan
Konten Vlog yang

Menginspirasi
JAKARTA, BI - Tidak perlu pergi ke kantor

provider ataupun gerai HP, kini lacak nomor
HP sudah bisa dilakukan sendiri tanpa harus
mengeluarkan biaya yang cukup mahal.
Melacak nomor HP biasanya untuk mendeteksi
nomor yang tidak dikenal atau bisa untuk
mencari HP yang hilang.

Metode ini sudah sering digunakan jika
terjadi sesuatu pada HP atau ponsel dan seiring
berkembangnya zaman, melacak nomor HP
bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Hal
ini yang kemudian menjadi celah untuk melacak
keberadaan orang yang kita cari tanpa
sepengetahuan orang tersebut melalui HP-nya.
Semua bisa dilakukan tanpa perlu menanyakan
keberadaan orang tersebut.

Untuk melacak nomor HP bisa dilakukan
dengan berbagai macam cara maupun aplikasi.
Salah satu aplikasi yang mungkin sudah ba-
nyak diketahui dapat melacak nomor HP adalah
Google Maps. Berbagai fiturnya bisa diman-
faatkan untuk melacak HP yang diinginkan

Melacak nomor HP dengan Google Maps
bisa dilakukan dengan membuka aplikasi
tersebut terlebih dahulu dan pastikan HP atau
Smartphone terhubung dengan jaringan
internet. Jika sudah berada di aplikasi tersebut,
dapat memilih menu Option, lalu masuk ke
Friend List atau Daftar Teman kemudian
pilihlah Add Friend atau Tambah Teman.

Dari sini pengguna bisa memasukkan
nomor HP dan menambahkan keluarga, teman,
bahkan pacar ke dalam list yang akan dilacak.
Namun, untuk melacaknya pastikan nomor
yang ditambahkan sudah di konfirmasi pemilik
nomor. Klik pada salah satu teman atau kerabat
yang ingin dilacak dan Google Maps pun akan
secara otomatis melacak dan memberitahu
keberadaan target yang dilacak.

Selain itu, cara yang juga cukup sering
digunakan yaitu dengan menggunakan aplikasi
Number Locator yang dapat di download di
Google Play Store. Jika sudah mendownload
aplikasi tersebut, pengguna juga diharuskan
untuk mengaktifkan fitur GPS. Setelah itu,
penggunakan akan diarahkan secara otomatis
ke menu utama atau Phone Tacker.

Jika sudah berada di menu utama, penggu-
na bisa memasukkan nomor yang akan dilacak
dan kemudian melakukan localize. Setelah

Lacak Nomor HP
dengan Aplikasi

di Play Store
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Telaga Ngebel dan Legenda
Naga Baruklinting

dilakukan oleh Baru Klinting adalah
melakukan pertapaan selama 300 tahun
dengan cara melingkarkan tubuhnya di
gunung Semeru.

Sayang, panjang tubuhnya kurang
sejengkal untuk bisa melingkari seluruh
gunung. Maka, untuk menutupi
kekurangan itu, ia menyambungkan/
menjulurkan lidahnya hingga menyentuh
ujung ekornya.

Rupanya, syarat untuk menjadi
manusia tak hanya itu. Dewa meminta
sang Ayah agar memotong lidah Baru Klinting
yang sedang bertapa tersebut. Baru Klinting yang
bersemedi tak menolak toh demi kebaikannya
agar menjadi manusia.

Saat waktu bertapa hampir selesai, ada
kepala kampung yang akan menikahnya anaknya.
Kepala kampung pun sibuk mempersiapkan
segala sesuatunya, terlebih lagi soal hidangan.

Konon, mereka akan menggelar pesta
pernikahan yang sangat mewah dan sangat besar.
Untuk menutupi kekurangan bahan makanan,
secara sukarela warga pun membantu berburu
di hutan. Ada yang mencari buah-buahan, rant-
ing/ kayu bakar hingga hewan buruan seperti
rusa, kelinci, maupun ayam hutan.

TELAGA NGEBEL berada di kecamatan
Ngebel, daerah Ponorogo Timur yang berdekatan
dengan gunung Wilis. Ngebel sendiri berasal dari
bahasa Jawa, ‘ngembel‘ atau berair.

Dikisahkan pada zaman dulu ada seorang
Wara’i atau orang yang sakti ilmu kanuragan dan
ilmu agamanya melewati suatu daerah di kawasan
Ponorogo dan melihat fenomena tanah yang
berair itu. Maka sang Wara’i pun berujar;

“Ana sak wijining jaman, tlatah iki kasebut
Ngembel_Suatu saat daerah ini bernama
Ngembel”

Tapi karena lidah yang salah kaprah dalam
waktu yang lama dan turun temurun, maka
Ngembel pun berubah menjadi Ngebel.

Masyarakat Ngebel sendiri memiliki dongeng
tentang asal muasal Telaga yang menjadi icon
Ponorogo tersebut. Dongeng tersebut adalah
sebagai berikut.

Jaman dahulu kala, ada sepasang suami istri
yang tinggal di suatu kampung yang melahirkan
anak seekor ular naga. Naga itu diberi nama Baru
Klinting.

Melihat keanehan wujud Baru Klinting ini,
mereka tak berani tinggal di kampung tersebut
karena takut menjadi bahan gunjingan
tetangga.Mereka pun mengungsi ke puncak
gunung untuk mengasingkan diri dan memohon
pada dewa agar mengembalikan rupa putra
mereka ke wujud manusia.

Doa itu pun didengar. Syarat yang harus

Sudah beberapa lama warga berburu,namun
tak mendapatkan hasil buruan apapun

Tanpa sengaja, ada segolongan warga yang
istirahat karena lelah berburu mengayunkan
parangnya pada pokok pohon tumbang. Namun,
alangkah kagetnya mereka ternyata parang itu
malah berlumuran darah. Dari pokok pohon
tumbang itu mengucur darah segar.

Bahkan, mereka baru sadar kalau yang
mereka tebas tadi bukan pohon tumbang tetapi
ular raksasa/ ular naga. Melihat hal ini, warga
pun beramai-ramai mengambil dagingnya untuk
dimasak dalam pesta pernikahan tersebut.

Hari pesta pernikahan anak kepala kampung
adalah hari berakhirnya pertapaan Baru Klinting.

Benar saja, naga itu berubah wujud menjadi anak
kecil. Sayangnya, si anak mengalami kesusahan
dalam berbicara karena lidanya dipotong sebagai
syarat menjadi manusia. Tak hanya itu, tubuhnya
penuh dengan borok yang membusuk lantaran
saat bertapa tubunya disayat-sayat untuk diambil
dagingnya oleh warga sebagai bahan pesta.

Lalu, anak itu pun mendatangi pesta kepala
kampung. Anak itu kelaparan dan memohon agar
diberi makanan. Namun, tak satu pun warga yang
memedulikannya. Warga malah mengejek dan
mengusir anak kecil itu.

Melihat nasib anak itu, seorang wanita tua
merasa kasihan dan membawanya pulang. Lalu
si anak diberi makan dengan lauk berupa daging
yang diterima dari pesta kepala kampung. Si anak
pun makan dengan lahap tapi dia tak mau
memakan daging itu.

“Bu, tadi saya pikir sudah tak ada lagi orang
baik di kampung ini. Rupanya, masih ada orang
seperti Anda. Bu tolong siapkan lesung (kayu
tempat menumbuk padi) bila terjadi sesuatu ibu
segeralah naik lesung tersebut”

Begitu pesan Baru Klinting selesai makan.
Si wanita tua itu pun menuruti ucapan Baru
Klinting tanpa banyak pertanyaan kenapa, Lalu,
Baru Klinting pun kembali ke tempat pesta.

“Wahai warga semua, lihatlah di tanganku.
Aku memiliki sekerat daging. Jika kau mampu
memenangkan sayembara yang kuadakan, maka
ambillah daging ini. Namun, jika kalian tak

mampu, maka berikanlah semua
daging yang kalian masak
padaku” ucap Baru Klinting.

Warga pun mencoba satu
persatu tapi semuanya tak mampu
mencabut sebatang lidi tersebut.
Sayangnya, warga tetap tak mau
mengembalikan daging yang telah
mereka masak.

“Lihatlah ketamakan kalian
wahai manusia. Lihatlah ketidak
pedulian kalian pada sesama,
pada manusia yang cacat
sepertiku. Bahkan kalian tidak mau
mengembalikan hakku!
Ketahuilah, daging yang kalian
masak itu adalah dagingku saat
aku menjadi ular naga. Maka,

kalian berhak mendapatkan balasan setimpal!”
Baru Klinting pun segera mencabut lidi tersebut.

Keanehan pun terjadi. Dari lidi itu mengucur
air, terus menerus hingga menenggelamkan
kampung tersebut.

Genangan air itupun berubah menjadi telaga,
Sedang orang tua yang memberi makan baru
klinting selamat karena naik lesung. Bahkan
sejak itu pula, Baru Klinting berubah lagi menjadi
ular dengan melingkarkan tubuhnya di dasar
telaga yang bentuknya menyempit di bagian
bawah.

HIngga saat ini masyarakat masih
mempercayai adanya Naga Penunggu danau
tersebut.[**]

berkat aktingnya di beberapa sinetron dan
layar lebar. Tapi semenjak Zaskia Sungkar dan
Shireen Sungkar memiliki keluarga kecil, mereka
sudah jarang muncul di TV dan memilih untuk
membangun kariernya di dunia bisnis.

Selain itu, mereka juga aktif ngevlog di
YouTube Channelnya seputar gaya hidup
keluarga mereka, traveling bersama hingga
berbagi tips-tips sukses mengelola bisnis
mereka, baik di bidang kuliner, travel dan fesyen.

4. Ringgo Agus dan Sabai Dieter
Siapa yang tak kenal dengan Ringgo Agus,

seorang aktor yang selalu berperan kocak di
setiap film drama komedi. Setelah menikah
dengan Sabai Dieter dan dikaruniai dengan
seorang anak yang diberi nama Bjorka, keluarga

kogil ini lebih sering membuat vlog tentang
parenting. Pasangan [*]

melakukan tahap-tahap tersebut, pengguna
akan diberikan peta lokasi secara lengkap.
Pengguna dapat mengetahui lokasi handphone
target secara real-time hanya dengan melakukan
refresh.

Langkah terakhir dan yang cukup sering
dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi
TrueCaller. Aplikasi yang
sudah di download lebih
dari 500 juta kali ini me-
miliki berbagai keunggulan
seperti, melacak ID pe-
nelpon, memblokir spam,
hingga melacak setiap
SMS spam dan SMS tele-
marketing.

Jika sudah men-down-

load aplikasi ini dapat mendaftar dengan mengisi
nama dan juga email. Atau bisa registrasi secara
otomatis menggunakan akun Google dan
Facebook. Setelah itu, pihak True Caller akan
melakukan panggilan ke nomor pengguna untuk
konfirmasi pendaftaran.

Setelah berhasil masuk, pengguna dapat
memilih menu search dan melakukan lacak

nomor HP menggunakan nomor
ataupun nama. Jika nomor tidak
berhasil dilacak, akan muncul
keterangan “Tidak ada hasil
yang cocok”. Jika nomor ber-
hasil terlacak, sebaiknya sese-
gera mungkin untuk melakukan
pemblokiran agar tidak di-
ganggu dengan nomor ran-
dom.[tempo]
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SEMARANG, BI - Menyusul Ku-
dus, sejumlah daerah di Jawa
Tengah kini juga berstatus zona
merah Corona. Delapan daerah
tersebut adalah Kabupaten Kudus,
Demak, Pati, Jepara, Tegal, Bre-
bes, Grobogan, dan Sragen. Bagai-
mana para pimpinan daerah me-
nyikapi?

“Sragen dan Wonogiri bolak-
balik, kemarin Sragen sempat
oranye dan Wonogiri merah, tapi
saya belum tahu perkembangan
terakhir,” kata Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo, di Desa
Tijayan, Kecamatan Manisrenggo,
Klaten, Rabu (16/6).

Meski demikian, Ganjar enggan menetapkan
status siaga. Alasannya, saat ini Jawa Tengah
masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

8 Daerah Zona Merah, Simak Jurus Ganjar - Gibran

“Tidak perlu status siaga, wong sudah ada
aturan PPKM-nya kok. Tinggal kalau sudah
terjadi penyebaran COVID-19 masyarakatnya
tinggal lockdown mikro, lockdown mikro,”

ujarnya.
“Ada yang jemput usai dari Ku-

dus positif, entah ada hubungannya
atau tapi itu memper (pantas
diduga). Di Sragen ibadah di rumah,
acara keramaian dikurangi tapi
sekali lagi antarkabupaten harus
kompak,” kata Ganjar.

“Jangan di sini nutup pariwisata
di sana buka, ini nanti dolan kesana,
penyebaran bisa berlanjut. Alham-
dulillah rekan rekan bupati dan wali
kota sudah oke, maka saya ke-
luarkan PPKM yang lebih ketat,”
sambungnya.

Ganjar menyebut saat ini telah
memiliki pusat karantina Asrama

Haji Donohudan, Boyolali. Namun dia meminta
masing-masing daerah agar menyiapkan tempat
isolasi terpusat.

Sementara itu Wali Kota Solo, Gibran

Rakabuming Raka, mengajak masyarakat
semakin waspada dengan lonjakan kasus di
berbagai daerah. Dia kembali melakukan
pengetatan di wilayah Solo, salah satunya
memberlakukan wajib swab bagi pendatang.

Sedangkan bagi warga sekitar Solo yang
bekerja di Kota Solo, tidak diwajibkan memiliki
surat hasil tes swab. Namun petugas akan aktif
melakukan tes swab secara acak di titik-titik
tertentu. [dtk]

70 Ribu Warga Kendal
Pengangguran Selama Pandemi

guran mendapatkan pekerjaan yang diingin-
kan, salah satunya melalui kegiatan Job Fair
Online. Kegiatan tersebut diikuti 24 perusa-
haan, serta tersedia 916 lowongan untuk para
pencari kerja.

“Yang ikut job fair ada 24 perusahaan dan
tersedia 916 lowongan kerja. Pencari kerja
juga tidak dipungut biaya apapun untuk
pendaftaran ini alias gratis,” tambahnya.

Dico menerangkan, biasanya job fair warga
akan berbondong-bondong datang ke lokasi,
namun karena pandemi maka dilaksanakan
secara online.

Hal itu juga dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
proses digitalisasi di semua bidang.

“Pemkab sedang inovasi untuk pendataan
masyarakat yang belum dapat pekerjaan, agar
bisa mengurangi angka pengangguran.
Nantinya jika ada investor yang membangun
pabrik di Kendal sudah terkoneksi dengan
data tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kendal, Syukron Syamsul Hadi menga-
takan, Job fair inidiikuti 24 perusahaan dari
Kendal dan sekitarnya bergerak bidang
perbankan, pembiayaan, garmen. Nantinya
ada 964 posisi di perusahaan dan dilak-
sanakan selama 2 hari.[dtk]

KENDAL, BI - Angka pe-
ngangguran di kabupaten
Kendal, Jateng, mengalami
kenaikan sejak masa
pandemi COVID-19. Saat ini
warga Kendal yang me-
nganggur mencapai 70 ribu
orang.

“Pandemi ini banyak
yang tidak bekerja mulai
dari perusahaan yang tutup
dan PHK. Berdasarkan
data dari statistik tahun
2020 angka kerja di Kendal
ada 533.576 orang dengan
tingkat penganggurannya 7,59%,” kata Bupati
Kendal, Dito M Ganinduto, saat membuka Job
Fair di pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu
(16/06).

Dari sebelumnya 6 persen jumlah angka
kerja itu yang menganggur, saat ini naik menjadi
7,59 % atau sekitar 70.000 warga Kendal tidak

bekerja.
“Situasi pandemi COVID-19 saat ini

membuat angka pengangguran di Kendal
meningkat, dari 6% naik menjadi 7,59%. Imbas
pandemi ini luar biasa, 70.000 warga Kendal
tidak bekerja,” jelasnya.

Untuk membantu mempermudah pengang-

BANDUNG, BI - Status Bandung saat ini
adalah siaga 1 Corona, oleh karena itu masing-
masing pemerintah daerahnya sepakat
menutup tempat wisata. Hal itu selaras dengan
pernyataan Gubernur Ridwan Kamil yang
meminta wisatawan tidak datang ke Bandung
Raya.

Pemkot Bandung menegaskan tempat
wisata dan hiburan malam harus tutup
sepanjang dua pekan atau mulai Kamis (17/6/
2021). “Empat belas hari ditutup sementara.
Semua tempat wisata dan tempat hiburan
malam tutup,” kata Kadisbudpar Kota Bandung
Dewi Kania Sari di Balai Kota Bandung, Rabu
(16/6).

Aktivitas warga di Kota Bandung
diperketat demi menekan penyebaran COVID-
19. Jam operasional toko modern, pasar
tradisional, resepsi pernikahan kembali
dibatasi. “Kita akan melakukan pengetatan
aktivitas di Kota Bandung,” kata Wali Kota
Bandung Oded M Danial usai pimpin rapat
terbatas di Balai Kota Bandung, Rabu (16/6).

“Pertama, penutupan tempat hiburan dan
wisata. Kedua, restoran harus takeaway.
Kemudian, jam operasional mal, PKL dan toko
modern sampai pukul 19.00 WIB. Jam
operasional pasar tradisional sampai pukul
10.00 WIB,” kata Oded menambahkan.

Serupa dengan Pemkab Bandung.
Pihaknya memastikan menutup tempat wisata
dan fasilitas olahraga. Saat ini Kabupaten
Bandung masuk zona merah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna
mengatakan pihaknya menutup tempat wisata
selama tujuh. “Kita sudah menginstruksikan
menutup tempat wisata dan tempat olah raga
terutama SJH (Stadion Jalak Harupat),” ujar
Dadang di kompleks Pemkab Bandung, Rabu
(16/6).

Kemudian, kata dia, Pemkab Bandung
kembali menerapkan kerja dari rumah atau
work from home (WFH) bagi pegawai
pemerintahan dan swasta. Di mana hanya ada
25 persen pegawai yang dapat masuk kerja di
kantor.[dtk]

Bandung Raya
Sepakat Tutup
Tempat Wisata

PASURUAN, BI - Risiko penularan COVID-
19 di Kabupaten Pasuruan kembali ke zona
oranye setelah beberapa bulan berada di zona
kuning. Hal itu karena lonjakan kasus beberapa
hari terakhir.

“Per Selasa (15/06), Kabupaten Pasuruan
berstatus zona oranye COVID-19. Kami meminta
masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan
terhadap penyebaran virus corona dengan cara
pengetatan protokol kesehatan,” kata Sekretaris
Satgas COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Anang
Saiful Wijaya, Rabu (16/6).

Anang menjelaskan beberapa hari terakhir
jumlah kasus harian lebih dari 5. Kasus harian
menembus angka 10-11 orang. Seperti hari ini,
11 orang positif COVID-19.

Dari 11 orang tersebut, seorang perempuan
(58) dari Kecamatan Grati meninggal dunia
setelah sebelumnya dilarikan ke RSUD Grati.
Sedangkan 8 orang menjalani perawatan di RSUD
Bangil dan RSUD Grati, serta 2 lainnya menjalani
karantina di rumah isolasi SKB Pandaan.

Pasuruan Kembali Zona Oranye, RS Penuh
protokol kesehatan setiap harinya. Terlebih,
banyak warga yang sudah tak lagi memakai
masker saat hadir dalam hajatan atau kegiatan
yang melibatkan banyak orang. [dtk]
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“Ada yang menjalani karantina. Ada yang
dirawat di RS dan ada 1 orang yang meninggal
dunia karena COVID-19. Ini adalah sebuah fakta
yang harus diwaspadai bersama,” terang Anang.

Karena kenaikan kasus,
lanjut Anang, keterisian bed
ruang perawatan meningkat.
Baik di RSUD Bangil, RSUD
Grati dan RS Prima Husada
maupun di rumah isolasi SKB
Pandaan dan BLK Rejoso.

“Jumlah yang dirawat di
RSUD Bangil mencapai 34
orang. Kemudian 3 orang di
RSUD Grati, 27 orang di RS
Prima Husada, 30 orang
dikarantina di SKB Pandaan
dan 3 orang di BLK Rejoso,”
jelas Anang.

Meningkatnya kasus
disebabkan karena kelalaian
warga dalam menerapkan
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Mahasiswa ITS Ciptakan Kamera
Deteksi Pelanggar Prokes

terdeteksi.
Ketika kamera mendeteksi adanya orang tidak

menjaga jarak kurang dari satu meter, maka
pengeras suara akan berbunyi.  “Hal yang sama
juga bekerja bagi pelanggaran penggunaan
masker.

Pengeras suara dari boks akan mengingatkan
pelanggar untuk mematuhi prokes,” ucap dia.
Kamera tersebut juga dilengkapi aplikasi yang
terhubung dengan boks Include. Include App bisa
dijangkau petugas yang ada di lapangan.

Ketika pelanggaran prokes tejadi selama lebih
dari satu menit, sistem akan memberikan info ke
petugas melalui notifikasi pada aplikasi.  “Petugas
akan secara langsung mengingatkan pelanggar,”
kata dia.

Koordinasi antara boks Include dengan petugas
yang memantau aplikasi membuat alat tersebut
makin efektif. Singgih bersama timnya telah
melakukan uji lapangan di salah satu minimarket
dan itu berhasil. (mcr12/jpnn)

SURABAYA, BI - Mahasiswa
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS) kembali membuat inovasi,
melalui rancangan kamera cerdas
bernama Include (Intelligent Camera
System for Physical Distancing).

Kamera tersebut berbasis
Internet of Things (Iot) untuk
membantu berjalannya penerapan
physical distancing sekaligus
protokol kesehatan (prokes) berupa
penggunaan masker.

Mahasiswa yang menggagas di
antaranya Singgih Ardiansyah
mahasiswa Departemen Teknik
Komputer, Raul Ilma Rajasa
mahasiswa Departemen Teknik
Informatika, Arum Puspa Arianto

mahasiswa Teknik Elektro Otomasi,
dan Ilham Wahyu Eko Prasetyo
mahasiswa Teknik Elektro.

Ketua tim Singgih Ardiansyah
menjelaskan Include nantinya
diintegrasikan dengan pengeras
suara dalam boks. Kotak tersebut
dihubungkan ke server yang bisa
memproses data untuk mengetahui
indikasi pelanggaran.

“Kami memanfaatkan library dari
phyton untuk menganalisis adanya
pelanggaran,” ujar dia, Rabu (16/6).
Cara kerjanya cukup mudah, saat
Include mendeteksi manusia
otomatis diproses oleh server.
Selanjutnya data berupa ada
tidaknya pelanggaran akan

BEKASI, BI - Petugas gabungan dari
Satgas Covid-19 dan kepolisian Kecamatan
Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat membubarkan pesta pernikahan di
Kampung Capjaya RT 005/002 Desa Lenggah
Sari, Rabu (16/6).

Tindakan tegas itu diambil petugas
lantaran khawatir acara hajatan pernikahan
itu menimbulkan klaster baru virus corona.

“Pembubaran ini terkait larangan
menggelar resepsi nikah oleh Satgas Covid-
19 Kabupaten Bekasi setelah temuan klaster
baru dari pesta hajatan atau resepsi
pernikahan,” kata Kapolsek Cabangbungin
AKP Sukarman, Rabu petang.

Resepsi pernikahan itu dibubarkan setelah
puluhan petugas gabungan dari kepolisian,
koramil, serta Satpol PP Cabangbungin
mendatangi lokasi.  Saat itu, petugas yang
tergabung dalam Satgas Covid-19 mendapati
banyak tamu yang hadir tidak menerapkan
protokol kesehatan (prokes) seperti tidak
memakai masker dan berkerumun.

“Langsung kami minta acara resepsi
pernikahan tersebut dibatalkan karena
menimbulkan kerumunan banyak orang dan
tidak mematuhi protokol kesehatan,” ucap
Sukarman.

Petugas juga membuat surat pernyataan
yang diserahkan kepada warga setempat
terkait larangan menggelar pesta pernikahan.
Sementara bagi keluarga yang acaranya
dibubarkan, petugas mengingatkan untuk tidak
mengulangi acara tersebut.

“Dengan terpaksa kami mengimbau
kepada warga untuk membubarkan diri dan
proses pembubaran dilakukan secara
persuasif serta humanis,” ucap Sukarman.

Dia mengaku sudah gencar melakukan
sosialisasi kepada warga untuk tidak
menggelar acara keramaian di masa pandemi
Covid-19. “Kami tidak akan pandang bulu dan
tetap akan membubarkan acara yang
menimbulkan kerumunan,” pungkas
Sukarman. (antara/jpnn)

Pesta Pernikahan di
Bekasi Didatangi
Tim Gabungan

Pelajar Hilang Digulung Ombak Pantai Palabuhanratu
Sementara itu, Ketua Harian Balawista

Kabupaten Sukabumi Yanyan Nuryanto
mengatakan korban masih dalam pencarian
petugas gabungan.

Balawisata sebelumnya selalu meng-
imbau dan mengingatkan kepada
wisatawan dan para pemilik
warung agar selalu berhati-hati
dan mengingatkan para
wisatawan untuk tidak berenang
ketika di luar jam kerja petugas.

“Kejadiannya kan subuh,
karena pengawas kami dimulai jam
07:00 sampai dengan Pukul 17:00
WIB. Laka laut ini berada di luar
jam pengawasan kami. Petugas
mendengar laporan dari pemilik
warung yang sempat melakukan
imbauan kepada korban agar tidak
berenang,” kata Yanyan. (hnd/
radarsukabumi)

SUKABUMI, BI - Seorang pelajar asal
Dramaga RT 03/01, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, hilang digulung ombak Pantai
Palabuhanratu, Sukabumi, Rabu (16/06) sekira
pukul 05:30 WIB.

Korban bernama Hasbi
(17), terseret arus dan hilang
di sekitar Pantai Istiqomah,
Kecamatan Pelabuhanratu.

“Kejadiannya subuh
tadi,” kata Ketua Forum
Komunikasi SAR Daerah
(FKSD) Kabupaten Suka-
bumi Okih Fajri Assidiq
[16/6].

Korban saat itu bersama
temannya berenang di
Pantai Istiqomah. Kemudian
Hasbi mencoba untuk
berenang lebih ke tengah.
Tiba-tiba korban ber teriak

minta tolong karena tubuhnya terbawa arus.
“Sebetulnya teman korban Aldy yang juga

saksi mencoba untuk menolong dan menarik
korban ke pinggir pantai. Akan tetapi korban
terlepas dan tenggelam,” katanya.

SURABAYA, BI - Untuk
mengantisipasi membludaknya
pasien Covid-19, Rumah Sakit
Lapangan Indrapura (RSLI)
Surabaya mendapat tambahan
tenaga kesehatan (nakes).

Penanggung Jawab RSLI
Laksamana Pertama TNI dr I
Dewa Gede Nalendra Djaya
Iswara menyebut belasan nakes
itu terdiri dari enam dokter dan
12 perawat.

“Tambahannya dari satuan
TNI, kami juga berkoordinasi
dengan Dinkes Jatim mengenai
kebutuhan tempat tidur agar
segera diupayakan (penam-
bahan,red) karena pasien terus bertambah,” kata
dia, Rabu (16/6).

Nalendra memprediksi akan adanya

gelombang kedua Covid-19. Untuk itu
diperlukan adanya perubahan perilaku
masyarakat.

RSLI RSLI RSLI RSLI RSLI TTTTTambah ambah ambah ambah ambah TTTTTenaga Medisenaga Medisenaga Medisenaga Medisenaga Medis,,,,,
Antisipasi PAntisipasi PAntisipasi PAntisipasi PAntisipasi Pasien Casien Casien Casien Casien Cooooovid-19 Membludakvid-19 Membludakvid-19 Membludakvid-19 Membludakvid-19 Membludak

“Masyarakat harus semakin
disiplin (prokes,red) agar hal yang tak
diinginkan tidak terjadi,” tutur dia.

Upaya untuk menghentikan
penyebaran klaster Madura, selain
patuh prokes, mobilitas masyarakat
harus dibatasi. Terutama kegiatan
masyarakat yang ada di Bangkalan.

“Misalnya dengan menutup
Jembatan Suramadu dan Pelabuhan
Tanjung Perak,” ujar dia.  Pemerintah
tak bisa bekerja sendirian, semua
lapisan masyarakat, kata Nalendra,
harus bekerja sama mengatasi
kondisi itu.

“Tetap tenang dan tidak panik
mencermati situasi yang ada. Semua

hendaknya bisa mengikuti arahan dan langkah
sesuai keputusan dari pemerintah,” pungkas
Nalendra. (mcr12/jpnn]
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JAKARTA, BI - Air fryer adalah alat menggoreng
tanpa minyak atau dengan sedikit minyak
sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, ketika
perusahaan yang berfokus pada teknologi, Philips,
meluncurkan alat ini untuk pertama kali.

Menurut data Bridge Market Research, pasar
air fryer global diperkirakan akan tumbuh sebesar
10,7 persen dari tahun 2021 hingga 2028.

Peningkatan ketenarannya ini sebagian besar
berkat konsumen yang sadar akan kesehatan dan
kalori.

“Air fryer menjadi tren karena umumnya
menggunakan lebih sedikit minyak saat
menggoreng, tetapi masih menghasilkan makanan
yang terkaramelisasi dan renyah,” kata Gellman.

Manfaat air fryer

• Ramah kalori
Air fryer dapat menawarkan kerenyahan yang

sama seperti menggoreng dengan lemak hingga 90
persen lebih sedikit.

Seperti yang dijelaskan Gellman, penggunaan
sedikit minyak menjadi kelebihan dari air fryer. Jadi,
kita mengonsumsi lebih sedikit minyak dalam
makanan yang digoreng dengan alat ini.

Lebih sedikit minyak artinya lebih sedikit pula
kalori yang kita konsumsi, sehingga air fryer sangat
cocok bagi yang sedang mencoba menurunkan berat
badan.

• Meningkatkan asupan sayuran
Karena mudah untuk memasak sayuran di

dalamnya, air fryer dapat membantu kita
meningkatkan asupan makanan nabati.

Hal ini juga bisa membantu kita meningkatkan
konsumsi sayuran.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal
Antioxidants menemukan bahwa orang-orang yang
mengonsumsi asupan dengan tingkat karotenoid
yang lebih tinggi akan menyerap antioksidan yang
juga tinggi.

• Meningkatkan kesehatan jantung
Manfaat air fryer untuk kesehatan jantung

berkaitan dengan bahan-bahan yang kita gunakan,
serta metode memasaknya.

Karena air fryer memudahkan kita memasak
sayuran, kita bisa memasak sayuran non-
tepung yang menawarkan banyak manfaat
dalam melindungi jantung.

Kita juga bisa memilih
untuk menggunakan
minyak yang menyehat-
kan jantung seperti minyak
zaitun extra-virgin saat
menggorengnya dengan air fryer.

Dampak buruk air fryer

• Kehilangan lemak baik
Tidak semua minyak itu buruk. Ada pula minyak

yang menyehatkan seperti minyak zaitun extra-vir-
gin dan minyak alpukat yang baik untuk jantung.

Lemak yang baik juga dapat membantu kita
menyerap lebih banyak nutrisi untuk menjaga
kesehatan tubuh.

Sayangnya, menggoreng dengan air fryer
mungkin dapat menghilangkan minyak atau lemak
yang baik dan menyehatkan itu.

Plus Minusnya Memasak dengan Air Fryer
• Meningkatkan pembentukan karsinogen
Pusat Keamanan Pangan memperingatkan

bahwa air fryer dapat menyebabkan pembentukan
karsinogen — bahan kimia penyebab kanker —
yang disebut akrilamida.

Untungnya, sebuah studi tahun 2015 di Journal

of Food Science menunjukkan bahwa pembentukan
akrilamida sekitar 90 persen lebih rendah pada
kentang yang digoreng menggunakan air fryer
dibandingkan kentang yang digoreng biasa.

Sementara itu, menurut sebuah studi tahun 2017
di Journal of Food Science, menambahkan peterseli
dan daun bawang saat menggoreng di air fryer dapat
mencegah terbentuknya bahan kimia berbahaya.

Namun, penggunaan herbal bisa mengurangi
oksidasi lipid yang mengacu pada hilangnya nutrisi
dalam makanan dengan lemak dan kualitas
makanan yang berkurang.

• Menganggap semuanya sehat
Meski air fryer dapat mendorong kita untuk

makan lebih banyak sayuran, namun itu juga
penyebab kita mengonsumsi makanan yang kurang
sehat. Menggoreng makanan apa pun dengan air
fryer membuat kita menganggap semuanya akan
sehat, tapi kita salah besar.

Karena saat menggoreng dengan air fryer, kita
tetap harus memperhatikan apa yang kita makan
dan memastikan kita mendapatkan pola makan
yang sehat, serta seimbang.[bi]

JAKARTA, BI - Air hangat di pagi hari bisa
membantumu untuk memulai hari yang lebih sehat.
Memang manfaat yang kamu rasakan tidak akan
instan, tapi jika rutin dilakukan, maka perlahan
beberapa manfaat  berikut akan kamu rasakan.

1. Mencegah Penuaan Dini Karena Racun
Adanya racun dalam tubuh bisa dengan mudah

melakukan proses penuaan dini terhadap kulit kita.
Jadi ketika tubuhmu mulai menumpuk racun, tubuh
akan mudah terserang penyakit dan mengalami
penuaan.

Nah, disini air hangat akan membantu
membersihkan racun-racun dalam tubuhmu
tersebut.  Selain itu, minum air hangat di pagi
hari juga dapat membantu memperbaiki
sel-sel kulit sehingga elastisitas
kulitpun menjadi meningkat.

2. Meredakan Sakit
Tenggorokan
Selain dikonsumsi biasa, ka-

mu juga bisa mencampurkan air
hangat dengan setengah sendok
teh garam dapur. Diaduk hingga
larut, kemudian gunakan untuk
berkumur.

Rasa sakit pada
tenggorokan biasanya
disertai dengan pera-
dangan atau
pembengkakan,
sehingga teng-
gorokan akan
terasa lebih lega.
Gunakan terus
campuran air

garam untuk berkumur 3 kali sehari selama 30
detik.

3. Melancarkan Pencernaan
Minum satu gelas air hangat di pagi hari akan

membantu merangsang sistem pencernaan serta
membantu tubuh untuk mencerna dan membuang
sisa makanan dengan lebih lancar.

Hal tersebut bisa terjadi karena, minuman
hangat mempunyai efek vasodilator. Efek tersebut
akan melebarkan pembuluh darah dan merangsang
aliran darah agar bergegas ke otak.

Selain efek vasodilator, minum air putih hangat
juga bisa membantu untuk menghidrasi tubuh
kamu. Tubuh jadi makin sehat dan pencernaanpun

semakin lancar.

4. Membantu Menjaga Berat Badan
Mungkin kamu pernah mengetahui

informasi bahwa, mengonsumsi air
hangat di pagi hari bisa membantu
untuk menurunkan berat badan.

Ternyata pernyataan tersebut
benar adanya. Air hangat bisa mening-
katkan suhu tubuh kamu, dimana itu
juga akan berpengaruh untuk
meningkatkan metabolisme tubuhmu.

Peningkatan aktivitas
metabolik ini akan memberi
tubuh kemampuan untuk
membakar lebih banyak
kalori sepanjang hari.
Untuk tambahannya,
kamu bisa kombinasikan
dengan lemon yang bisa
m e n g e n d a l i k a n
keinginan untuk

Cegah Penuaan Dini Dengan
Minum Air Hangat

mengonsumsi makanan.

5. Meredakan Stres
Manfaat lain dari minum air hangat di pagi hari

ialah membantu melancarkan aliran darah di
seluruh tubuh, termasuk otak. Efek ini akan
membuatmu merasa rileks dan meringankan stres
serta rasa cemas. Hal ini pasti sangat dibutuhkan
untuk tubuh di pagi hari bukan?

Air hangat ini pasti bisa membantumu untuk
lebih bersemangat untuk menjalani hari. Untuk
hasil yang maksimal, jangan hanya air hangat,
kamu bisa coba konsumsi susu hangat untuk
membantu tubuh merasa lebih tenang dan nyaman.

6. Mengatasi Sembelit
Sembelit merupakan masalah yang

disebabkan oleh minimnya pergerakan di usus.
Selain itu, bisa juga disebabkan tubuh yang kurang
terhidrasi.

Memulai hari dengan minum air hangat, bisa
membantu untuk memicu pergerakan di usus dan
mengatasi masalah sembelit. Asupan hangat dari
air yang kamu konsumsi bisa merangsang kerja
peristaltik usus, sehingga pergerakan usus yang
lambat bisa menjadi lebih cepat.

Nah, selain lebih sehat, kamu juga bisa
menjalani hari dengan tenang dan nyaman.
[beatynesia]

Hilangkan Kulit
Mati di Kaki

JAKARTA, BI - Terbentuknya kulit mati di
bagian kaki adalah kondisi yang normal dan
merupakan cara alami kaki untuk meluruhkan sel-
sel kulit. Kulit mati di kaki dapat menumpuk karena
kurangnya kelembapan yang disebabkan oleh
pemakaian sepatu dan kaus kaki yang terus
menerus serta gesekan berjalan atau berlari.

Penumpukan kulit mati juga dapat terbentuk
jika kaki tidak dirawat secara teratur. Kulit mati ini
mungkin tampak kering dan pecah-pecah sehingga
bisa mengganggu penampilan.

berikut cara menghilangkan kulit mati di kaki
dengan mudah dan praktis, dilansir dari Healthline:

1. Menggunakan batu apung
Sebuah batu apung adalah batu lava alami yang

dapat membantu menghilangkan kulit mati dan
kapalan pada kaki. Sebelum digunakan, celupkan
batu apung ke dalam air hangat.

Kamu juga bisa menggosok kaki dengan batu
apung selagi merendam kaki.

2. Lulur oatmeal
Kamu bisa menggunakan oatmeal untuk

membuat eksfoliator untuk mengangkat sel-sel kulit
mati di kaki. Untuk membuat lulur, campurkan
oatmeal dengan air mawar atau susu. Campuran
oatmeal dan air mawar atau susu harus dalam
jumlah sama agar terbentuk pasta. Gunakan lulur
oatmeal pada kaki dan biarkan selama 20 hingga

30 menit. Selain itu, gunakan
juga sikat kaki untuk

meluruhkan kulit mati.

3. Air garam
Air garam epsom dapat digunakan untuk

merendam kaki dan membantu mengelupas
serta menghaluskan kaki yang kering dan
pecah-pecah.

Untuk membuatnya, campurkan 1/2
cangkir garam epsom ke dalam satu baskom
air. Sebaiknya, gunakan air hangat untuk
membuat rendaman garam ini.

Rendamlah kaki selama 20 menit. Selagi
merendam kaki, gunakan batu apung atau
sikat kaki untuk meluruhkan kulit mati dan
kulit kering.

4. Air cuka
Air cuka dapat membantu melembutkan

kaki dan memungkinkan untuk menghi-
langkan kulit mati, kering, dan pecah-pecah.
Untuk menghilangkan kulit mati di kaki, kamu
bisa menggunakan hampir semua jenis
cuka. Cuka sari apel dan cuka putih adalah
pilihan yang paling populer. Gunakan air
dingin untuk dicampurkan dengan cuka.
Rendam kaki selama 5 hingga 10 menit agar
kulit mati di kaki luruh secara optimal.[*]
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JAWA TIMUR, BI - Pasien Covid-19 varian
B16172 strain India asal Jatim kembali ber-
tambah. Bila sebelumnya hanya ada 3 pasien,
kini pasien dengan varian yang lebih mudah
menyebar itu bertambah hingga 8 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin
Ferliana mengonfirmasikan bahwa 8 pasien
tersebut datang dari Bangkalan. ”Itu dari
Bangkalan. Ditemukan di penyekatan maupun
yang sudah dirawat rujukan kita yang sakit lalu
dirawat di Surabaya. Asalnya dari Bangkalan.
Mereka berlima. Total ada 8. Ada 5 yang terbaru,
sebelumnya ada 3,” jelas Herlin Ferliana.

Saat ini, delapan pasien itu dirawat di
sejumlah rumah sakit. Dinkes Jatim memiliki
kebijakan baru. ”Untuk pasien dari Bangkalan,
kami ada kebijakan apabila CT di bawah 25,

kami antisipasi dengan genome sequencing,” ujar
Herlin Ferliana.

Genome sequencing adalah
proses yang dilakuakn untuk menge-
tahui adanya jenis varian Covid-19
terbaru atau tidak. Proses itu juga
menjadi bekal bagi Dinkes Jatim
menemukan varian B16172 asal In-
dia di Jatim.

”Mereka dirawat di beberapa RS.
Di RS Lapangan Indrapura (RSLI)
ada 4 pasien, Husada Utama ada 2
pasien, Al-Irsyad ada 1 pasien,
Bojonegoro 1 pasien. Semua ada 8
di 4 tempat di Jatim,” terang Herlin
Ferliana.

Varian India ini, lanjut Herlin,
merupakan mutasi dari varian sebelumnya. Varian
itu memiliki penularan yang lebih cepat

BANGKALAN, BI - Bupati Bangkalan
Abdul Latif Amin Imron mengakui terjadi
kericuhan di pos penyekatan Surabaya–
Madura, di Jembatan Suramadu sisi
Surabaya. Kericuhan itu terjadi pada Jumat
(18/6) dini hari dan viral di sosial media.

Dalam video tersebut, puluhan warga
Madura berebut mengambil KTP. Mereka
bahkan merusak fasilitas yang disiapkan
untuk menekan laju Covid-19 di Madura. Di
antaranya kursi dan meja.

Bupati Bangkalan mengakui, insiden
tersebut terjadi saat pergantian sif tenaga
kesehatan di Jembatan Suramadu sisi
Madura. Saat itu, petugas sedang beristirahat.
”Mungkin itu ganti sif, waktu istirahat banyak
mungkin yang langsung masuk,” tutur Abdul
Latif Amin Imron ketika dikonfirmasi di
Jembatan Suramadu sisi Surabaya pada
Jumat (18/6) sore.

Dia juga mengakui, banyak warga yang
berhasil lolos dari penyekatan dari Bangkalan
menuju Surabaya. Dia berjanji hal itu tidak
terjadi lagi.

”Kejadian tadi subuh (18/6) sebetulnya
kami tidak harapkan. Tapi mudah-mudahan
kawan-kawan nakes dan pengamanan tidak
patah semangat,” ujar Abdul Latif Amin Imron.

Ditanya soal detail kejadian kericuhan
dan perusakan itu, dia mengaku tidak tahu.
Dia hanya mengetahui kasus itu dari video
yang sudah beredar. ”Saya kurang tahu
pastinya. Cuma tadi melihat dari video yang
viral saja,” tutur Abdul Latif Amin Imron.

Kericuhan itu, menurut dia, terjadi karena
nakes Bangkalan sedang istirahat. ”Jadi
waktu istirahat, (nakes dan tenda kosong),
jadi banyak warga yang langsung melintas
tanpa pemeriksaan,” jelas Abdul Latif Amin
Imron.

Saat ditanya apakah penyekatan benar-
benar dilakukan selama 24 jam. Bupati berusia
39 tahun itu enggan menjawab. Namun, dia
berjanji akan melakukan evaluasi.[jawapos]

Total Pasien Covid-19  Varian India di Jatim Bertambah
menurunkan kondisi tubuh.

”Kami pesan pada semuanya. Kita sudah
deteksi adanya mutasi virus yang bersifat in-
ternal. Jadi bukan dari luar yang masuk. Tapi
transmisi lokal,” kata Herlin Ferliana.

Artinya, virus sudah ditularkan ke wilayah
Jatim. Herlin Ferliana mengingatkan, sejak
bulan lalu, Jatim sudah melakukan berbagai
penanganan. Misalnya, penanganan PMI.

”Dulu PMI masuk, kita ekstra (hati-hati).
Kita karantina semua pelaku perjalanan. Kalau
PMI, di Asrama Haji. Kalau WNA atau WNI
non PMI isolasi hotel. Hari pertama swab. Hari
kelima swab lagi,” ujar Herlin Ferliana.

Ditanya soal kondisi 5 pasien varian baru,
Herlin mengaku tidak tahu persis. ”Kalau 3 yang
awal itu sehat ya,” tutur Herlin Ferliana. [jawapos]

Bupati Bangkalan
 Akui Kecolongan

YOGYAKARTA, BI  — Masyarakat Indonesia
kini dihebohkan dengan penyebaran varian co-
rona baru Delta. Apalagi, varian ini memiliki
kemampuan yang lebih tinggi dibanding varian-
varian sebelumnya, termasuk varian yang
berasal dari Wuhan.

Virolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr
Mohamad Saifudin Hakim meyakini, vaksin yang
telah diterima masyarakat masih memberi
perlindungan, terutama yang sudah menerima dua
dosis. Namun, kita harus bisa menghentikan
transmisi dari satu orang ke orang lain.

Ia menerangkan, ada beberapa langkah yang
bisa dilakukan untuk mengurangi angka
reproduksi dasar. Pertama, untuk mereduksi or-
ang yang infeksius akan menularkan virus ke
orang rentan, bisa dengan mencuci tangan,
menjaga jarak dan vaksinasi.

Kemudian, untuk mereduksi jumlah orang
yang potensial terinfeksi bisa dilakukan dengan
menjaga jarak, cepat mengisolasi orang yang
terkonfirmasi, mengkarantina orang-orang yang
terpapar walau belum terkonfirmasi, melakukan
3T secara masif.

Sedangkan, untuk mereduksi waktu orang
terinfeksi, kita bisa melakukan dengan isolasi,
deteksi dini, memberi akses cepat kepada
layanan kesehatan. Sehingga, lanjut Saifudin, dia
tidak memiliki waktu lama menginfeksi orang-
orang sekitar.

“Yang dilakukan pemerintah UK ketika
muncul varian Delta menggantikan varian sebe-
lumnya mereka melakukan percepatan
vaksinasi, terutama dari orang-orang yang
sebelumnya belum prioritas kini dipercepat agar
mendapatkan vaksinasi,” kata Saifudin, Jumat
(18/6).

Hal itu disampaikan saat menjadi
narasumber dalam Talkshow Online Republika
bertema Varian Delta Merebak, Bagaimana Kita
Bersikap. Kegiatan itu digelar berkat kerja sama
Republika dan Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 BNPB.

Ia mengingatkan, tidak ada satu intervensi
yang pasti bisa menurunkan, karena itu harus
dilakukan kombinasi dari berbagai macam
intervensi yang ada. Ada yang tanggung jawab
pribadi, ada yang menjadi tanggung jawab
bersama dan pemerintah.

“Semua langkah ini harus kita lakukan karena
tidak ada satupun langkah mitigasi yang pasti
menjadi faktor dominan menurunkan varian
Delta,” ujar Saifudin.

Untuk itu, ia menekankan, saat ini pemerintah

harus bisa menomorsatukan kesehatan dengan
cara meningkatkan kapasitas testing PCR. Lalu,
harus ada melakukan monitoring varian yang

Virolog UGM Beri
Jurus Hadapi

Transmisi Corona Delta

bersirkulasi melalui proses genomic
epidemiology.

Kemudian, menjalankan program
percepatan vaksinasi, baik dari sisi
distribusi maupun pelaksanaannya. Lalu,
memonitor efektivitas dari vaksin,
terutama dari orang-orang yang selama
ini sudah mendapatkan dosis vaksin
secara lengkap.

Selain itu, kata Saifudin, kita bisa
melakukan local lockdown atau PPKM
Mikro. Ia mengingatkan, kalau skala
penularan sudah terjadi secara luas di
suatu wilayah, adanya PPKM Mikro
menjadi tidak efektif karena skalanya
sudah meluas.

“Serta, meningkatkan daya
kapasitas dari rumah sakit, baik peningkatan
ruang ICU, ruang rawat inap dan lain-lain,” kata
Saifudin. [repub.]

Virolog - dr Mohamad Saifudin Hakim



INSPIRASI USAHA 22  EDISI 216/JUNI/2021

Mengapa bisa dibilang toko penghematan?
Karena barang-barang yang dijual di thrift

shop adalah barang-barang bekas layak pakai,
sehingga memiliki harga yang sangat terjangkau
namun tetap memiliki kualitas yang tidak buruk.

Banyak orang merasa thrift shop bisa menjadi
pilihan yang tepat, karena mereka bisa lebih
menghemat uang jika ingin berbelanja pakaian.
Apalagi pakaian merupakan salah satu
kebutuhan, sehingga berbelanja pakaian pasti
bisa dilakukan sebulan sekali bahkan seminggu
sekali.

Nah akibat minat masyarakat yang besar,
bisnis thrift shop pun menjadi sangat meningkat
beberapa tahun terakhir. Banyak sekali
pedagang-pedagang thrift shop yang merebak di
Instagram, marketplace, maupun berdagang
offline.

Kamu harus memanfaatkan situasi ini untuk
kamu memulai bisnis thrift shop, karena ada
beberapa keuntungan yang perlu kamu tau.

Keuntungan Bisnis Thrift Shop / Thrift Store
antara lain:

1. Modal Kecil Untung Besar
Tips Bisnis Thrift Store dengan Modal Kecil

dan Untung Besar - Modal Kecil Untung Besar
Mengapa berbisnis thrift shop bisa dilakukan

dengan modal yang kecil? Karena pakaian-
pakaian bekas yang kamu beli dari supplier bisa
didapatkan dengan harga yang sangat miring
tergantung kondisi.

Biasanya pakaian yang dijual dihitung dalam
kemasan per karung dan bisa berisi ratusan buah
pakaian dengan harga hanya sekitar 1 juta ru-
piah. Sedangkan kamu bisa menjualnya lagi
seharga 25 ribu rupiah hingga 75 ribu rupiah
sesuai dengan kondisi.

2. Banyak Barang Bagus yang Bisa Kamu
Dapatkan

Tips Bisnis Thrift Store dengan Modal Kecil
dan Untung Besar - Banyak Barang Bagus yang
Bisa Kamu Dapatkan

Banyak kemungkinan kalau kamu bisa
mendapatkan pakaian bermerk yang memiliki
harga yang mahal jika dibeli di toko resmi.

Biasanya pakaian tersebut merupakan
produk reject yang tidak memenuhi standar mutu
yang telah ditetapkan sebuah toko pakaian,
sehingga pakaian tersebut dijual ke supplier
pakaian bekas yang bisa kamu beli untuk bisnis

thrift shop kamu.
Yang penting kamu harus sabar untung

memilah ratusan pakaian yang ada, karena perlu
teliti untuk mendapatkan pakaian yang masih
bagus.

Produk Thrift Shop
1. Pakaian Atasan
Banyak sekali pakaian atasan yang bisa

kamu jual dii thrift shop kamu, seperti kaos,
kemeja, jaket, dan lain-lain. Pasti banyak sekali
orang yang mencari kemeja untuk bekerja atau
untuk jalan-jalan.

Apalagi jika kamu bisa menjualnya dengan
sistem obral, pasti banyak sekali orang yang
memborong produk pakaian yang kamu jual.

2. Celana
Produk-produk celana seperti celana bahan

dan celana jeans juga menjadi incaran orang,
apalagi kamu bisa menjual celana jeans dengan
merk yang populer di Indonesia.

Celana juga akan sekaligus dibeli jika
mereka sudah membeli pakaian atasan, maka
kamu harus menjual keduanya supaya mereka
bisa membeli yang mereka butuhkan di thrift shop
kamu.

3. Tas
Tas juga nggak kalah

populer di thrift shop,
karena banyak juga orang
yang ingin mencari
berbagai macam jenis tas
di sana.

Mungkin banyak or-
ang yang ingin membeli
backpack atau carrier
dengan harga murah di
thrift shop, karena akan
sangat mahal membeli tas
tersebut dalam kondisi
baru.

Jangan lupa untuk
menjual tas anak-anak

yang pasti akan sangat dicari oleh para orang
tua ketika menjelang waktu sekolah.

4. Sepatu
Sama seperti tas, sepatu juga merupakan

pakaian yang banyak juga dicari oleh orang-or-
ang.

Apalagi berbagai merk sepatu bisa kamu
dapatkan dan bisa kamu jual dengan harga
terjangkau, maka pasti banyak orang yang
penasaran dan membeli produk sepatu yang
kamu jual.

Namun produk sepatu perlu kamu perhatikan
kualitas dari jahitan dan bagian solnya, karena
sepatu sangat mudah rusak jika kualitasnya tidak
bagus.

Cara Bisnis Thrift Shop
1. Analisa Pasar
Analisa pasar dibutuhkan untuk kamu

memutuskan produk yang akan dijual dan
memberi informasi yang dibutuhkan untuk
membuat keputusan yang baik dalam berbisnis.

Kamu perlu menentukan cara apa
untuk menguji produk sebelum dijual,
membantu melacak tren yang
muncul, memperkecil kemungkinan
gagal, dan membantu bisnis
berkembang.

Sehingga kamu
dapat mengetahui
k e i n g i n a n
konsumen dan
merencanakan
pemasaran yang tepat. Dengan
analisa pasar, bisnis kamu juga
lebih terorganisir dan bisa jadi
evaluasi bisnis kamu jika terjadi
kegagalan.

2. Jual Produk yang Banyak Diminati
Tentukan produk apa yang ingin kamu jual

dan pastikan produk kamu diminati banyak or-
ang.

Sebagian besar orang yang sering
melakukan thrifting adalah wanita, maka kamu

bisa memperbanyak menjual produk pakaian
untuk wanita. Misalnya seperti kaos, blouse,
celana jeans, tas, dan lain-lain.

Namun kamu juga sediakan produk pakaian
untuk pria, karena pasti ada juga pria yang
menyukai thrifting walaupun tidak sebanyak
wanita.

3. Tentukan Asal Produk
Banyak sekali thrift shop yang ada di trade

center kota-kota besar, kamu bisa
mendatanginya untuk melihat langsung produk
pakaian yang ingin kamu jual pada thrift shop
kamu.

Pertimbangkan kualitas dan harga yang kamu
dapatkan, usahakan kamu mendapatkan harga

yang terjangkau namun kualitas
yang cukup baik, sehingga kamu
bisa dapat keuntungan lebih ketika
menjualnya. Yang penting cari
toko yang terpercaya untuk
dijadikan sumber produk pakaian
yang akan kamu jual.

4. Pilih Produk yang Bermerk
Menawarkan produk yang

bermerk akan memudahkan
produk kamu terjual lebih cepat,
karena produk bermerk pasti
dikenal dan memiliki nilai prestise
tersendiri bagi sebagian orang.

Cari pakaian dengan merk-
merk yang sangat populer di In-
donesia, sehingga kamu bisa
menjualnya dengan harga lebih

tinggi karena merknya yang dikenal.

5. Tentukan Target Pasar
Menentukan target pasar sangat penting

sebelum kamu memulai bisnis, karena kamu
perlu tau siapa orang-orang yang akan membeli
produk pakaian kamu.

Kamu perlu menentukan apakah kamu akan
menyasar masyarakat menengah ke bawah atau
menengah ke atas.

Jika kamu menyasar masyarakat menengah
ke atas, maka kamu harus memilih produk
pakaian yang bermerk dengan kualitas yang
terbaik walaupun dengan harga yang lebih mahal.

Karena mereka akan lebih memilih harga
yang lebih mahal dengan kualitas yang baik.
Begitupun sebaliknya jika kamu menyasar
masyarakat menengah ke bawah.

6. Jangan Lupa Promosikan
Promosikan produk jualan kamu ke kerabat

dan keluarga kamu, siapa tau mereka minat untuk
membeli produk pakaian yang kamu

jual.
Jika kamu berjualan

melalui media sosial,
manfaatkan fitur ads yang

ditawarkan oleh media
sosial yang kamu pakai.
Karena fitur ads dapat
menyasar target yang
jauh dari kamu,
sehingga thrift shop
kamu dikenal hingga luar
wilayah.

7. Pakai Marketplace
Manfaatkan juga market-

place untuk membuka toko online mu
di sana, karena dengan promo-promo yang
ditawarkan beberapa marketplace dapat
menggaet banyak orang untuk lebih memilih
berbelanja di sana.

Kamu bisa menggunakan Tokopedia, Blibli,
dan Bukalapak sebagai platform kamu untuk
berjualan online. [*]

Bisnis Thrift Store, Modal Kecil dan Untung Besar
Secara bahasa, thrift artinya
adalah penghematan dan
shop adalah toko. Jadi bisa
dibilang thrift shop adalah
toko penghematan.



pertolongannya, bersilaturrahmi,
menyantuni orang yang mem-
butuhkan, dan mementingkan or-
ang lain dibandingkan dirinya
sendiri. Karena itu, beliau menjadi
simbol kedermawanan dan
kemuliaan. Orang Arab
yang paling dermawan pun
tidak mampu menyamai
beliau dalam hal ini,
seperti Hatim, Harm
ataupun Ibnu
Jad’an.

B e l i a u
m e m b e r i k a n
sesuatu tanpa
pernah meng-
harapkan balasan
kecuali dari Allah.
Baginya, semua
harta dan yang
dimilikinya harus
dihabiskan di jalan
Allah. Tangannya be-
gitu dermawan dan ga-
ris keturunannya sangat mulia.
Kebaikan dan kedermawanannya
tidak hanya beliau tunjukkan
kepada para sahabat, orang yang
dicintai dan para pengikutnya saja,
akan tetapi juga pada musuh-
musuhnya. Orang-orang Yahudi
pun makan di meja beliau, begitu
pula dengan orang-orang Arab
pegunungan dan orang-orang
munafik. Tidak pernah ada cerita
bahwa beliau bosan melayani

Rasulullah, Dermawan Tiada Tandingan

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk
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tamu atau bersikap kasar terhadap
orang yang meminta-minta.
Bahkan suatu ketika ada orang
Arab pegunungan yang

menarik selendang
beliau sampai

meninggalkan

bekas di lehernya. Dia lakukan itu
sambil mengatakan:” Berikan
padaku harta Allah yang ada
padamu, bukan harta yang berasal
dari ayah dan ibumu.” Rasulullah
lalu menoleh sambil tersenyum
dan selanjutnya memberikan apa
yang dia minta.

Pada suatu ketika beliau men-
dapat setumpuk emas dan perak
yang lalu beliau bagikan semua itu
dalam sebuah pertemuan tanpa

RASULULLAH saw adalah
orang yang paling mulia dan
dermawan di antara makhluq Al-
lah di muka bumi ini. Telapak
tangan beliau laksana awan yang
menebarkan kebaikan atau hujan
yang menebarkan kederma-
wanan. Bahkan dalam melaku-
kan kebaikan seakan-akan ta-
ngan beliau lebih cepat diban-
dingkan angin yang berembus.
Beliau tidak pernah mengenal
kata ‘tidak’ kecuali hanya dalam
shalat ketika sampai pada
tasyahhud.

Rasulullah saw memberikan
sesuatu tanpa pernah merasa
takut menjadi miskin, Karenanya
beliau dikenal sangat dermawan.
Ini adalah contoh nyata dari tugas
beliau untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia. Beliau mem-
berikan kambing-kambingnya
yang bertebaran diantara dua
gunung. Beliau pernah mem-

berikan seratus ekor unta pada
setiap kepala suku Arab. Bahkan
beliau pernah memberikan baju
yang sedang dipakainya ketika
ada orang yang memintanya.
Beliau tidak pernah menolak
untuk memenuhi permintaan or-
ang yang sedang membutuhkan.
Beliau berbuat baik kepada
semua orang, hatinya lapang
dan wajahnya berseri-seri.

Rasulullah saw tetap men-
dermakan hartanya meskipun
beliau sendiri dalam kekurangan.
Beliau memelihara kambing
lantas dibagi-bagikan kepada or-
ang lain tanpa mengambil satu
pun darinya. Meja makannya
terbuka untuk setiap orang yang
datang mengunjunginya. Ru-
mahnya seperti kiblat bagi setiap
pengelana. Beliau melayani dan
memberi makanan pada setiap
orang yang lapar, memenuhi ke-
butuhan orang yang memerlukan
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menyisakan sedikitpun untuk-
nya. Beliau sudah sangat me-
rasa bahagia bila bisa mem-
berikan sesuatu kepada orang
yang membutuhkannya.

Oleh karena itu,
tidak berlebihan
jika beliau

meme-
r i n t a h k a n

para pengikutnya
u n t u k

menderma.
B e l i a u
menyeru
kepada

m e r e k a
u n t u k

menjadi orang
yang dermawan,

sekaligus mencela or-
ang yang kikir sebagaimana
sabdanya:” Barangsiapa yang
beriman kepada Allah dan hari
kiamat maka hendaknya dia
menghormati tamunya.” dalam
sabda yang lain:” Setiap orang
akan berada di bawah naungan
sedekahnya sampai ia dipi-
sahkan di antara manusia.” dan
katanya:” Harta tidak akan ber-
kurang karena disedekahkan.”
Wallahu a’lam.

Sebagai media penghubung
tali silaturahmi Anda

dan pembaca setia kami
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