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JAKARTA, BI - Vaksin Inavac atau
yang sebelumnya dikenal dengan nama
Vaksin Merah Putih kini sudah
mengantongi izin oleh Badan Pengawaa
Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin hasil
produksi industri farmasi dalam negeri
ini mendapatkan izin persyaratan darurat
(EUA) yang merupakan awal akses untuk
memperoleh vaksin Covid-19.

BPOM sudah melakukan evaluasi
terhadap aspek khasiat, keamanan, dan
mutu vaksin Inavac. Evaluasi dilakukan
dengan mengacu pada standar evaluasi
vaksin Covid-19 yang berlaku secara
internasional, serta evaluasi terhadap
pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB). Diperuntukkan pada
individu berusia 18 tahun ke atas. Vaksin
Inavac merupakan vaksin Covid-19
dengan platform inactivated virus yang
dikembangkan oleh peneliti di Universi-
tas Airlangga dan diproduksi serta
didaftarkan oleh PT
Biotis Pharma-
ceuticals Indo-
nesia (PT
Biotis).

“ V a k s i n
Inavac meru-
pakan vaksin

HENAN, BI - Semua penduduk di Zona
Ekonomi Bandara Zhengzhou, Henan, Tiongkok,
terjebak. Pemerintah memberlakukan lockdown
di area tersebut. Hanya relawan Covid-19 dan
pekerja penting yang boleh keluar masuk.

Total ada sekitar 600 ribu orang yang berada
di Zona Ekonomi Bandara Zhengzhou. Sekitar
200 ribu di antaranya adalah pegawai Foxconn
yang memproduksi berbagai produk Apple.
Pengamat Counterpoint Research Ivan Lam
menjelaskan bahwa di Foxconn itulah sekitar 80
persen iPhone 14 diproduksi. Hingga kini, belum
ada komentar dari pihak perusahaan.

Zhengzhou Lockdown, Banyak
Pegawai Pabrik Terjebak

Para pekerja mengeluhkan
situasi di dalam pabrik yang
dinilai buruk. Ada yang
melarikan diri dengan berjalan
kaki. Hanya, tidak ada
kendaraan yang diperbolehkan
beroperasi di area lockdown
tersebut.

Mendapatkan bayaran
bukan hal penting lagi, yang
paling penting adalah bertahan,”
ujar salah seorang pekerja di
Foxconn kepada Agence
France-Presse.

Dia memilih bertahan di
pabrik karena tidak ingin menambah kasus
penularan di kampung halamannya. Namun,
menurut pria 30-an tahun yang tak mau disebut
namanya itu, langkah pencegahan penularan di
dalam pabrik sangat memalukan. Orang yang
negatif bercampur dengan mereka yang positif.
Makanan yang diberikan juga tidak layak. Obat-
obatan untuk para pekerja yang sakit juga tidak
memadai.

Saat ini hanya kendaraan medis dan pengiriman

HK Kembali Ke Panggung Internasional
“Hong Kong memiliki peluang tak terbatas di

era pasca-Covid,  virus corona tidak dan tidak dapat
mengubah DNA Hong Kong  yang selalu memiliki
banyak keuntungan.”

Lee menekankan Hong Kong memiliki posisi
terbaik untuk lebih sukses, karena memiliki
dukungan yang kuat dari negara, serta perlindungan
untuk kemakmuran dan stabilitas jangka panjang
dengan prinsip Satu Negara, Dua Sistem.[bi]

HONG KONG, BI - Chief Executive John Lee
mengatakan Hong Kong penuh dengan peluang,
menambahkan bahwa pelonggaran aturan anti-
epidemi secara bertahap akan membawa SAR ke
lebih banyak semangat.

Berbicara di sebuah forum, John Lee memuji
keberhasilan KTT Investasi Pemimpin Keuangan
Global, yang menyambut sekitar 200 bankir dan
pemodal terkemuka pada awal pekan ini di Hong

Kong.
CE juga mengutip kembalinya Hong Kong Sev-

ens sebagai contoh kunci lain dari kembalinya kota
itu ke panggung internasional.

“Peristiwa yang berbeda akan terjadi satu demi
satu. Ditambah dengan pelonggaran bertahap terkait
langkah-langkah jarak sosial yang berada di bawah
risiko yang tepat, Hong Kong akan terus memiliki
lebih banyak vitalitas dan semangat, ”kata Lee.

>> BERSAMBUNG
KE HLM  08

John Lee
HK Chief Executive
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PADA TAHUN 1926, organisasi
pergerakan nasional yang dipelopori
oleh kaum muda bermunculan. Yaitu
gerakan Tri Koro Darmo, Perhimpunan
Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indone-
sia Muda. Bahkan ada juga
perkumpulan pemuda dari masing-
masing daerah.

Kongres Pemuda I yang diketuai
oleh Muhammad Tabrani dilakukan di
Batavia pada 30 April sampai 2 Mei
1926. Agenda yang ditetapkan dalam
pelaksanaan kongres ini antara lain
adalah untuk menyatukan

Menengok Sejarah
Lahirnya Sumpah Pemuda
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Muhammad Yamin selaku sekretaris
kongres memaparkan pentingnya
memupuk rasa persatuan pemuda, dan
menjabarkan 5 faktor pemersatu
bangsa; sejarah, bahasa, hukum adat,
pendidikan, dan kemauan yang kuat.

Hari kedua kongres dilaksanakan
di Gedung Oost-Java Bioscoop. Kali
ini, hal yang dibahas adalah mengenai
pendidikan. Poernomowoelan dan
Sarmidi Mangoensarkoro selaku
pembicara pada hari itu berpendapat
tentang pentingnya pendidikan
kebangsaan untuk anak-anak dan
keseimbangan pendidikan di
lingkungan sekolah dan rumah.

Setelahnya, kongres dilanjutkan di
gedung Indonesische Clubgebouw di
Jalan Kramat Raya 106 milik seorang
keturunan Tionghoa bernama Sie Kok
Liong. Kesempatan tersebut digunakan
Sunario dan Ramelan selaku
pembicara untuk mengemukakan
pentingnya nasionalisme dan
demokrasi.

Kongres Pemuda II kemudian
ditutup dengan memutarkan lagu ‘In-
donesia Raya’ karya Wage Rudolf
Supratman dan diikuti oleh
pengumuman tiga keputusan pokok
yang dirumuskan dari hasil kongres,
diantaranya;

1. Dibentuknya suatu badan fusi
untuk semua organisasi pemuda.

2. Menetapkan Sumpah Pemuda,
yang isinya;

Mengaku bertumpah darah yang
satu, tanah air Indonesia.

Mengaku berbangsa
satu, bangsa Indonesia.

Menjunjung bahasa yang
satu, bahasa Indonesia

3. Asas ini wajib dipakai oleh
semua perkumpulan di Indonesia.

perkumpulan pemuda daerah ke dalam
satu organisasi pemuda Indonesia.

Dalam pertemuan ini ternyata
belum ada keputusan akhir yang
ditetapkan karena banyaknya
perbedaan pandangan. Maka dari itu,
mereka merencanakan untuk me-
ngadakan pertemuan kedua, guna
menyelaraskan tujuan dan pemikiran
pemuda Indonesia.

Kongres Pemuda II berjalan
selama dua hari, 27-28 Oktober 1928,
di tiga tempat yang berbeda. Dipimpin

oleh Sugondo Joyopuspito dari
PPPI dan wakilnya Joko

Marsaid, yang berasal dari
organisasi pemuda Jong

Java. Hari pertama
kongres diseleng-
garakan di gedung
K a t h o l i k e e
J o n g e l i n g e n
Bond (Gedung
Pemuda Katolik),
L a p a n g a n
Banteng.

Pada hari
pertama, Sugondo
J o y o p u s p i t o
selaku ketua
k o n g r e s
menyampaikan
pentingnya mem-
perkuat persatuan
pemuda Indonesia.
Salain beliau,

Hasil kongres ini kemudian menjadi
pondasi bagi persatuan Indo-
nesia. Sumpah Pemuda yang
dibacakan pada hari itu
dihasilkan setelah
perundingan yang dilakukan
oleh banyak pemuda lintas
suku, agama, dan daerah.
Hari itu juga menjadi titik
baru perjuangan Indonesia
untuk mengikrarkan
kemerdekaan.[*]

akan mendekati seseorang di malam
hari dan meminta kepala orang
tersebut. Wutou gui juga kadang-
kadang digambarkan sebagai roh
pembawa kepala.

You hun ye gui
You hun ye gui mengacu pada

roh orang mati yang terus
berkeliaran. Mereka berkeliaran di
dunia orang hidup dalam Bulan Lu-
nar Ketujuh (biasanya sekitar bulan
Agustus dalam kalender Gregorian)
selama Festival Hantu berlangsung.
Roh-roh you hun ye gui meliputi:
hantu pendendam yang ingin
membalas dendam pada orang-or-
ang yang telah menyinggung

mereka semasa hidup.
Beberapa roh ini tidak memiliki

kerabat yang tinggal atau tidak
memiliki tempat peristirahatan yang
jelas, sementara yang lain mungkin
kehilangan arah dan tidak dapat
kembali ke akhirat sehingga mereka
terus menjelajah dunia orang hidup
setelah Bulan Lunar Ketujuh.

Yuan gui
Yuan gui berkeliaran di dunia

orang hidup sebagai roh tertekan
dan gelisah yang terus-menerus
berusaha agar keluhan mereka
ditebus. Dalam beberapa cerita,
hantu ini akan mendekati seseorang
yang hidup dan berusaha untuk
berkomunikasi dengan orang
tersebut dalam rangka untuk
memberi petunjuk atau bukti yang
bisa mengungkapkan kebenaran
tentang kematian mereka. Orang
hidup tersebut akan membantu yuan
gui membersihkan nama mereka
atau memastikan bahwa keadilan
ditegakkan.[*]

>> 10 KISAH HANTU POPULER DI CHINA...DARI HLM 14

Mengutip dari Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di Kalangan

Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat

Dikaitkan Dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2009

Tentang Kepemudaan karya Indra Budi Jaya, terbentuknya

Sumpah Pemuda tidak lepas dari peran Budi Utomo sebagai

mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia.
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HONG KONG, BI - Sebelumnya,
dibeberkan oleh mantan Konsul
Kepolisian Agung Wahyudi adanya
beberapa WNI laki - laki yang telah
menjadi korban lowongan pekerjaan
palsu dengan menjajikan berangkat
cepat dan aman, namun faktanya calon
PMI tersebut hanya dilepas sebagai
turis tanpa tujuan yang jelas setelah tiba
di Hong Kong.

“WNI di Hong Kong diimbau agar
berhati-hati dan waspada terhadap
pesan ataupun pengumuman yang
diunggah di media sosial yang
menawarkan pekerjaan dengan gaji
tinggi yang kemungkinan merupakan
penipuan,” demikian peringatan KJRI

KJRI Kembali Ingatkan PMI
Tentang Penipuan Loker

Konsul Jenderal Republik Indonesia [KJRI] di Hong
Kong kembali mengingatkan tentang lowongan kerja di
Hong Kong selain Pekerja Rumah Tangga, karena pelaku
kejahatan lowongan kerja fiktif masih aktif berkeliaran
untuk membarikan informasi tentang dibutuhkan pekerja
laki - laki formal dengan berbagai janji dan kemudahan.

Hong Kong.
Dengan mengutip informasi dari

pihak Kepolisian Hong Kong, KJRI
menyebutkan setidaknya ada tiga ciri
penipuan berkedok lowongan kerja yang
ditawarkan secara daring tersebut.

Pertama, pesan atau pengumuman
palsu di media sosial yang menawarkan
gaji tinggi, jam kerja fleksibel, dan tidak
membutuhkan kualifikasi atau
pengalaman tertentu.

Modus kedua, korban diminta untuk
mengunjungi situs belanja palsu dan
melakukan pembelian serta mengirim
uang ke suatu bank yang ditunjuk
dengan dijanjikan komisi dalam jumlah
tertentu.

Kemudian yang terakhir, disebut
KJRI bahwa untuk membangun
kepercayaan korban, penipu
memberikan komisi awal. Namun
setelah itu, pelaku memberikan berbagai
alasan penundaan pembayaran komisi
dan akhirnya menghilang.

WNI diminta segera melapor
kepada aparat terkait di Hong Kong atau
ke KJRI Hong Kong jika mengalami
tindak kejahatan penipuan.

Jumlah pekerja migran asal Indo-
nesia diperkirakan mencapai 180 ribu
orang, yang hampir 100 persen kaum
perempuan bekerja di sektor informal
dengan gaji HK$4.730 dolar HK per
bulan.[bi]

HONG KONG, BI - Sebuah kelompok
perduli penghijauan di Hong Kong beberapa
waktu lalu menyatakan kekecewaannya
dengan skema sukarela atas pencahayaan
eksternal dan hanya meminta para pemilik
toko untuk mematikan lampu luar mereka satu
jam lebih awal di malam hari.

Sementara jika mengacu pada Piagam

Pencahayaan Eksternal yang ada, lampu luar
harus dimatikan antara pukul 11   malam dan 7
pagi. Tetapi menurut pengaturan  yang
dikeluarkan oleh Biro Lingkungan dan Ekologi
minggu lalu, mereka yang berpartisipasi dalam
skema harus mematikan lampu mereka pada
jam 10 malam, berlaku mulai 1 januari 2023.

Edmond Lau, seorang manajer proyek

senior di Green Earth, mengatakan meskipun
perubahan tersebut merupakan peningkatan,
dia masih menganggap skema tersebut
sebagai “harimau ompong” karena sifatnya
sukarela dalam mematikan lampu.

Polemik Peraturan Pemadaman Lampu Toko

>> BERSAMBUNG KE HLM  18
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HONG KONG, BI - Langkah -
langkah anti epidemi di Hong Kong
akan tetap diberlakukan pada hari -
hari perayaan tertentu, otoritas
pemerintah hari ini menegaskan bahwa
kota akan kembali diberlakukan aturan
pameran Tahun Baru Imlek pada bulan
Januari, dengan tidak ada kios barang
kering atau warung makan yang
diizinkan.

Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan mengatakan bahwa
pada perayaan tahunan tersebut hanya

akan ada kios-kios penanam bunga
pada semua tempat pameran yang to-
tal ada 15  seluruh kota, berlangsung
dari 16 hingga 22 Januari.

“Di bawah epidemi, pameran
[Tahun Baru Imlek] 2023 tidak akan
menyediakan kios barang kering,”
katanya dalam sebuah pernyataan.

“Pada saat yang sama, tidak ada
warung cepat saji yang akan disediakan
untuk menghindari peningkatan risiko
penularan virus melalui melepas
masker untuk makan.”

Warung makanan tidak diizinkan
di pameran sejak 2021.

Pemerintah juga mengumumkan
bahwa pekerja warung juga harus telah
divaksinasi penuh terhadap Covid.
Mereka juga diminta untuk melakukan
tes antigen cepat sebelum dimulainya
pameran dan setiap tiga hari selama
periode seminggu.

Persiapan pameran akan segera
di lakukan, sebanyak 922 stan juga
akan segera dilelang secara batch
mulai 9 November ini. [bi]

HONG KONG, BI - Sekretaris
Keuangan Paul Chan mengatakan
bahwa pihak berwenang telah
memantau volatilitas pasar lokal dan
tidak menemukan alasan untuk
khawatir, saat ia memuji Hong Kong
sebagai “pusat keuangan terbaik di
Asia” dalam pidatonya pada hari
terakhir Global Financial kota itu. KTT
Investasi Pemimpin [3/11].

“Pasar saham Hong Kong
bersemangat, aktif, sangat likuid,
efisien dan transparan, menarik in-
vestor dari seluruh dunia,” kata Chan,
yang menekankan bahwa melindungi
investor juga penting bagi para
pejabat.

“Kami menetapkan aturan yang
jelas untuk pasar kami, persyaratan
ketat pada peserta, menjaga
transparansi yang tinggi dari
fungsinya, memastikan bahwa
kebijakan dan praktik diterapkan
secara konsisten dan dapat
diprediksi,” katanya.

Indeks Hang Seng turun lebih dari
300 poin pada Kamis pagi menyusul
keputusan Federal Reserve AS untuk
menaikkan suku bunga utamanya
sebesar 75 basis poin. Seminggu yang
lalu, benchmark lokal kehilangan lebih

HK Jadi Pusat Keuangan
Terbaik Di Asia

dari 1.300 poin.
Chan mengakui volatilitas pasar,

tetapi mengatakan pihak berwenang
telah memantau pergerakan pasar
lokal setiap hari untuk setiap risiko dan
penyimpangan dan tidak menemukan
alasan untuk khawatir.

Selain rezim pengaturan dan
pemantauannya, Chan menunjukkan
bahwa Hong Kong juga telah
membangun penyangga yang kuat
untuk turbulensi dan peti perang untuk
mempertahankan mata uangnya.

Dia mencatat bahwa sistem
perbankan lokal memiliki aset HK$3,3
triliun pada akhir tahun lalu, dan
Otoritas Moneter juga memegang
sekitar US$430 miliar dalam cadangan
mata uang asing.

“Jika Anda bertaruh melawan dolar
Hong Kong, Anda pasti akan kalah,”
dia memperingatkan.

Chan mengatakan dia berharap dia
telah menginspirasi lebih banyak
kepercayaan pada sistem dan pasar
Hong Kong.[bi]

HK Akan Bangun Jalur
Sepeda Di New Territories

HONG KONG, BI -  Perlindungan
Pelabuhan telah mengatakan tidak
akan keberatan dengan rencana
pemerintah untuk mengklaim  tanah
untuk jalur sepeda di New Territo-
ries.

Jaringan Jalur Sepeda New
Territories sepanjang 82 kilometer
akan menghubungkan Ma On Shan
dengan Tsuen Wan.

Sementara sebagian besar
jaringan telah selesai, sisa 17 kilo-
meter mengikuti garis pantai dari So
Kwun Wat ke Tsuen Wan, dengan
tiga kilometer membentang di
sepanjang Pelabuhan Victoria yang
membutuhkan reklamasi di dua
lokasi.

Undang-undang Perlindungan
Pelabuhan memiliki praduga me-
nentang reklamasi untuk melindungi
pelabuhan, tetapi keputusan
Pengadilan Tinggi menyatakan

bahwa proyek reklamasi dapat
dilanjutkan jika memenuhi persya-
ratan kebutuhan publik yang utama.

Paul Zimmerman, seorang
penasihat kehormatan untuk
masyarakat, mengatakan dia setuju
ada “kebutuhan publik yang utama”
untuk jalur sepeda.

“Ada manfaat besar dari jalur
sepeda. Ini memungkinkan lebih
banyak orang untuk menikmati tepi
pelabuhan.” katanya.

Zimmerman menambahkan
bahwa dia yakin pekerjaan rekla-
masi akan berdampak kecil pada
ekologi laut setempat.

“Dampak negatif langsungnya
adalah mengurangi ukuran pela-
buhan, tetapi apakah ini akan
merusak ekologi atau mempe-
ngaruhi lalu lintas pelayaran, kami
yakin akan ada dampak yang sangat
kecil terhadapnya.” tutupnya.[*]

Pemerintah Kenakan Pajak Pada Botol Minum
HONG KONG, BI - Dewan Legislatif Hong

Kong pada hari Kamis [3/11] mengeluarkan
mosi untuk memperkenalkan skema pengisian
untuk wadah minuman kaca di Hong Kong.

Skema yang akan berlaku pada kuartal
kedua tahun depan ini bertujuan untuk
mendorong pemasok botol berbuat lebih
banyak untuk mendaur ulang wadah
mereka.

Berdasarkan pengaturan tersebut,
importir dan pemasok botol minuman kaca
diharuskan membayar retribusi HK$0,98
untuk setiap botol satu liter yang mereka
distribusikan di kota.

Menteri lingkungan dan ekologi, Tse Chin-

wan, mengatakan skema tersebut sejalan
dengan prinsip “pencemar membayar” kota,
dan menyebutnya sebagai langkah maju
dalam perlindungan lingkungan.

Dia mencatat bahwa dua perusahaan
manajemen kaca telah menyediakan layanan
pengumpulan dan pengolahan wadah kaca
limbah di seluruh wilayah.

Di bawah skema baru, importir dan
pemasok botol diharuskan mendaftar ke
Departemen Perlindungan Lingkungan pada
awal tahun depan.

Tse mengatakan pengecualian akan
diberikan untuk perusahaan terdaftar yang
memiliki pengaturan pemulihan dan

penggunaan kembali untuk botol minuman
mereka. Namun, mereka harus membayar
biaya pendaftaran sebesar HK$9.250.

Kelompok lingkungan Green Earth
mengatakan para pejabat juga harus
berbuat lebih banyak untuk mendorong
konsumen mendaur ulang botol mereka.

“Pemerintah dapat memperkenalkan
sistem deposit-and-return, sehingga ketika
konsumen membeli sebotol anggur, Anda
membayar deposit, maka konsumen akan
berusaha mencari cara untuk mengem-
balikan botol tersebut,” pendiri grup, Edwin
Lau, kepada RTHK.

Anggota parlemen DAB Elizabeth Quat
mendukung sistem pengisian baru, dengan
mengatakan dia berharap penerapannya
dapat meningkatkan jaringan daur ulang
Hong Kong secara keseluruhan.[bi]

Perayaan Imlek Di HK Tahun 2023 Tetap Ketat
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TV Analog Dimatikan, Toko
Elektronik Banjir Pembeli STB

JAKARTA, BI - Direktur Eksekutif
Indonesian Muslim Crisis Center
(IMC2), Robi Sugara mengatakan,
pesan damai yang disuarakan Jokowi
dalam Forum R20 sebagai langkah
yang tepat.

Mengingat Indonesia memiliki
pengalaman keragaman beragama
yang kuat, dan para pemuka agama aktif
mendukung menyerukan kepada
pengikutnya untuk mendukung
kebijakan pemerintah sehingga
mendorong kuatnya solidaritas dan
persatuan bangsa ini di tengah-tengah
situasi krisis.

“Saya kira bahwa R20 itu forum
yang menurut saya bagus banget ya,
sangat mendidik dalam konteks
misalkan untuk kembali menyuarakan
peran agama,” ujar Robi(3/11).

Menurut Dosen Hubungan
Internasional UIN Jakarta, pemimpin
tokoh agama perlu mendorong agama
sebagai sumber perdamaian, seperti
halnya memberikan sebuah seruan
agar menghentikan perang antara Rusia
dan Ukraina.

Religion 20 (R20) akan menjadi
ajang untuk membahas isu-isu funda-
mental dan sensitif mengenai agama
atau antaragama. Acara ini menjadi

Keragaman Agama di Indonesia
Jadi Rujukan Dunia

pintu masuk diplomasi internasional
Indonesia, dengan memberi tempat
lebih lapang bagi isu keagamaan.

“Rusia misalkan sekarang harus
ada juga saya kira di forum itu (R20)
mengeluarkan statement itu, statement
di mana bahwa yang menjadi korban
itu adalah masyarakat yang
masyarakatnya adalah umumnya
beragama,” imbuhnya.

Untuk menyongsong perdamaian
dunia, Robi menjelaskan keberagaman

pemeluk agama di Indonesia dan
Pancasila dapat dijadikan contoh untuk
dirumuskan dalam forum internasional
tersebut, supaya menghasilkan
kesepakatan yang memiliki nilai-nilai
Pancasila.

Lanjut Robi, Indonesia bersyukur
memiliki Pancasila, pasalnya
rumusan Pancasila telah menempuh
perjalanan panjang yang dirumukan
berdasarkan percikan-percikan
dialektika agama, budaya dan

keberagaman lainnya di Indonesia.
Robi menyatakan kestabilan politik

dalam negeri relatif lebih terjaga jika
dibandingkan dengan negara lain yang
mudah tersulut perpecahan dan
memicu konflik.

“Kalau dibandingkan dengan
negara-negara lain seperti Afghanistan
belum punya komponen yang kuat
masih rentan, kemudian Rusia juga
sebenarnya kan institusinya adalah
atheis tetapi kemudian mendapatkan

penekanan yang cukup keras dari
kelompok-kelompok agama sehingga
harus merubah hubungan atheis nya
dengan kelompok agama,” jelasnya.

Jokowi juga berbicara terkait
keberadaan para tokoh agama yang
mampu menghadirkan nilai dan ajaran
agama supaya dapat berkontribusi
dalam upaya menyelesaikan berbagai
masalah dunia, termasuk rivalitas dan
perang yang menimpa beberapa negara
di dunia.

Sebab dalam pandangan Jokowi,
rivalitas dan perang perlu dihentikan
demi dunia yang damai, bersatu dan
bekerja sama untuk mewariskan
kebaikan bagi generasi mendatang.

Sebab itu, poin ajakan pada para
tokoh agama di pertemuan Forum R20
adalah bagaimana agama bisa
berkontribusi besar untuk peradaban dan
kemanusiaan. Pesan damai dan harmoni
dari agama itulah yang harus disebarkan
oleh para pemuka agama di dunia.

Tentu dengan cara gotong-royong,
bersama-sama, saling bahu-membahu
di antara pemuka agama di dunia,
sehingga memungkinkan tersampai-
kannya pesan damai tersebut ke
seluruh dunia secara lebih efektif.

Kedua, Indonesia bisa menjadi
contoh bagaimana para pemuka agama
– dari berbagai agama di bumi pertiwi
ini – dapat mengatasi berbagai
persoalan krisis dalam negeri dengan
cara bergotong-royong.

Contoh nyata penanganan Covid-
19. Ketika pandemi itu menyebar, dan
pemerintah meminta supaya masyarakat
menghindari kerumunan termasuk
dalam ibadah, para pemuka agama di
Indonesia sigap merespon dan
mendukung kebijakan pemerintah.[JP]

JAKARTA, BI - Pemerintah
melalui Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemkominfo)
secara resmi telah mematikan
siaran TV Analog untuk wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Jabodetabek) per Rabu
(2/11) malam.

Dengan begitu, siaran televisi
resmi beralih dari TV analog ke digi-
tal. Kemkominfo menyarankan
masyarakat untuk menggunakan Set
Top Box (STB) untuk melakukan
migrasi dari siaran TV analog ke
digital.

Terkait kebijakan itu, para
pedagang toko elektronik di
Jakarta yang menyediakan STB
mengaku kebanjiran pembeli.
Asong, salah seorang pedagang
toko elektronik di Jalan Kramat
Jati, Jakarta Timur mengaku
dalam waktu sejam, STB di
tokonya ludes sebanyak 10 unit.
“Dari tadi pagi saya sudah capek
banget ngelayanin pembeli STB,
dari jam 8-9 pagi sudah terjual
lebih dari 10 unit untuk hari ini,”
kata Asong kepada Jawa
Pos.com, Kamis (3/11).

Ia mengaku, pembelian STB di
tokonya sudah mulai ramai sejak
seminggu lalu. Sebelum dimatikan,
Asong mengaku minimal STB yang
terjual sebanyak 5 unit. Namun,
seiring dengan tv analog yang sudah
dimatikan. Kata Asong, permintaan
STB semakin banyak. “Dari kemarin
sebenarnya sudah mulai rame, tapi
nggak seramai hari ini. Sebelum tv
analog dimatikan minimal sehari
terjual 5 unit,” ujar Asong.

Sama seperti pedagang di Kramat
Jati, salah satu pedagang toko
elektronik di kawasan Pasar
Palmerah, Jakarta Barat, Ica juga

mengaku kebanjiran pembeli STB.
“Setiap hari kita bisa 10 unit lebih,
karena kan memang sudah nggak
aktif lagi jadi mau gak mau memang
harus beli. Setiap hari, paling sedikit
itu terjual 5 unit,” kata Ica.

Berbeda dengan dua toko
elektronik lain, Deon pedagang STB
di kawasan Pasar Palmerah justru
belum mendapat pembeli hari ini.
Pembeli justru banyak membeli di
tokonya pada akhir Oktober hingga
kemarin atau sebelum tv analog
dimatikan. “Kalau per hari ini belum
ada, kemarin kejual sekitar 11 unit,”
tuturnya.

Terkait harga, rata-rata untuk
STB yang hanya menyiarkan
TV lokal dijual dalam rentang Rp
200.000–Rp 300.000. Namun
ada juga STB yang dibanderol
lebih dari Rp 300.000 sebab ada
fitur lain yang bisa digunakan
masyarakat, salah satunya bisa
terhubung ke Wifi. “Harga STB
di atas Rp 300 ribu itu biasanya
sudah ada dongle yang bisa
terhubung ke wifi, jadi biasanya
memang agak mahal,” tandas
Ica. (JP*)

JAKARTA, BI - Mo-
tor militer yang dinama-
kan Electric Tactical
(E-Tactical) Motor Bike
mendspst angin segar
untuk produksi masal.
Pada tahap awal sudah
ada orderan 6 ribu unit
untuk operasional TNI.

Motor listrik militer
karya anak bangsa yang
dikembangkan PT
Eltran Indonesia- anak
perusahaan Len
Industri- dan berkolaborasi dengan PT
BYXE Motor Indonesia (BMI) tersebut
telah mendapatkan sertifikat produk E-
Tactical Motor Bike dari Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pertahanan (Balitbang
Kemenhan).

Kendaraan ini juga salah satu unit
yang dipamerkan dalam pameran
pertahanan internasional Indo Defence
2022 Expo & Forum di JIEXpo
Kemayoran (Arena PRJ), Jakarta
Pusat, 2 hingga 5 November.

“Pak Presiden dan Menhan terlihat
sangat happy dan antusias saat
mengetahui detail motor ini. Beliau
menanyakan berapa kapasitas

produksinya sekarang dan mendorong
untuk ditingkatkan serta digunakan
lebih luas. Apalagi Pak Menhan juga
menegaskan kesiapannya untuk
memberikan dukungannya,” kata
Direktur Utama Len, Bobby Rasyidin
pada wartawan beberapa hari yang lalu.

“Tentunya ini menjadi kebanggaan
karena diproduksi atau merupakan
karya anak bangsa. Dan pada
kesempatan ini saya mendapatkan
kontrak pertama untuk digunakan TNI
sebanyak 6 ribu unit. Semua TNI, yakni
darat, laut dan udara,” tambahnya.

TNI Pesan 6 Ribu Motor
Listrik Karya Anak Bangsa

>> BERSAMBUNG KE  HLM  07
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SURABAYA, BI - Sebanyak tujuh
keluarga korban Tragedi Kanjuruhan
Malang, melaporkan peristiwa yang
menewaskan setidaknya 135 orang itu
ke Polda Jawa Timur.

Tapi laporan yang mereka layangkan
itu malah ditolak Polda Jawa Timur.

Tim Pendampingan Hukum
Aremania Menggugat, Djoko Tritjahjana
mengatakan laporan itu diserahkan ke
Polda Jatim, Senin (31/10) lalu. Namun
laporan mereka disebut polisi tak bisa
diterima.

Polisi menyatakan laporan tujuh
keluarga korban itu dinilai Ne Bis In Idem
atau memiliki obyek, pihak dan materi
pokok perkara sama dengan kasus yang
tengah ditangani Polda Jatim sekarang.

“Laporan kami ditolak dengan
alasan yang tidak ada dasar hukumnya,”
kata Djoko (2/11).

Ia menyayangkan alasan penolakan
Polda Jatim. Menurutnya, istilah itu baru
bisa digunakan ketika sebuah kasus
telah memiliki putusan hukum yang
tetap.

“Kasus ini kan belum diputus

pengadilan, disidangkan saja belum.
Tapi kenapa istilah [Ne Bis In Idem] itu
diberlakukan,” ucapnya.

Polda Jatim saat ini tengah
melakukan penyidikan Tragedi
Kanjuruhan Malang yang terjadi pada
Sabtu (1/10) lalu. Sejauh ini sudah ada
enam orang yang ditetapkan sebagai
tersangka—tiga sipil, tiga polisi.

Mereka dijerat Pasal 359 dan 360
KUHP dengan dugaan kealpaan atau
kelalaian hingga menyebabkan orang
lain meninggal.

Berkas perkara itu sendiri sudah
dilimpahkan penyidik Polda ke
Kejaksaan Tinggi Jatim. Namun,
jaksa belum bisa menerimanya
karena berkas itu dinilai belumlah

Polda Jatim Tolak Laporan
Keluarga Korban Kanjuruan

lengkap atau P18.
Sementara pada laporannya itu,

Aremania akan menggugat pihak-pihak
yang bertanggung jawab dalam Tragedi
Kanjuruhan Malang dengan tindak
pidana Pasal 338 dan 340 KUHP,
tentang pembunuhan berencana serta
secara sengaja merampas nyawa or-
ang lain.

Mereka juga sudah membawa
beberapa barang bukti serta sejumlah
saksi. Sejauh ini, sudah ada tujuh
keluarga korban yang siap melakukan
laporan.

“Ada tujuh keluarga korban. Kami
ajukan masing-masing karena masing-
masing korban punya cerita hukum yang
berbeda dan lain. Sehingga laporan kami
akan perorangan, Memang kasusnya di
Kanjuruhan. Tapi cerita [korban]
berbeda-beda,” katanya.

Dengan penolakan ini, Tim
Pendampingan Hukum Aremania
Menggugat berencana akan kembali
melakukan pelaporan kedua. Mereka
berharap bisa diterima aparat kepolisian
demi keadilan para korban.[frd/kid]

JAKARTA, BI - Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) akan meningkatkan
jalan daerah sebagai upaya dalam
meningkatkan pariwisata di daerah.

Diketahui, selama ini Kementerian
PUPR hanya berwenang untuk
menangani jalan nasional dan jalan tol.
Sedangkan, jalan daerah, baik provinsi,
kabupaten, kota, maupun desa
merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah (Pemda) setempat.

Kementerian PUPR Akan Bangun
Jalan Daerah mulai 2023

Saat ini tengah disiapkan Instruksi
Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah
yang rencananya akan diprogramkan
pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Dengan
adanya Inpres tersebut, Kementerian
PUPR akan mampu secara langsung
menangani jalan daerah.

Dia berharap, setelah Kementerian
PUPR mendukung terkait urusan
konektivitas, capaian desa wisata
menjadi lebih baik ke depannya.

Kementerian PUPR senantiasa

mendukung pengembangan sektor
pariwisata nasional, di antaranya
melalui program pengembangan
Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP) dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN).

Kemudian, penataan kawasan
terpadu di 514 kabupaten/kota,
pembangunan dan peningkatan
kualitas sarana hunian pariwisata
(Sarhunta) atau homestay, dan
sebagainya. [*]

SULAWESI SELATAN, BI -
Hujan es disertai angin kencang
melanda wilayah Desa Tanam-
mawang, Kecamatan Bonto-
ramba, Kabupaten Jeneponto,
Sulawesi Selatan, Kamis, (03/11).

Ada tiga unit rumah warga
mengalami kerusakan pada
bagian atapnya. Tak ada korban
jiwa, namun kejadian ini sempat
menyebabkan warga panik.

“iye’ betul tadi pagi hujan es,
tidak adaji korban jiwa tapi ada
tiga rumah warga yang rusak pada
bagian atapnya,” ungkap Seker-
taris Desa Tanammawang Rusli.

Dirinya mengaku telah
mengambil langkah dengan
melaporkan peristiwa yang baru
pertama kali terjadi di daerahnya
itu ke pihak Badan Penanggula-
ngan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Jeneponto dan pihak
kepolisian terdekat.

“Langkah kami itu selain
melakukan pendataan kerugiaan
pada tiga rumah warga, kita juga
telah melaporkan kejadian ini ke
BPBD Jeneponto dan Polsek
Tamalatea,” terang Rusli.

Akibat Fenomena alam ini,
warga di Desa Tanammawang
takut keluar rumah dan sebagian
warga lainnya yang memiliki atap
rumah yang sudah tua dan
dianggap tidak aman untuk
berlindung, sementara waktu
tinggal di rumah kerabatnya.

“Meski peristiwanya berlang-
sung tidak lama dan sudah tidak
ada lagi hujan es, tapi untuk
berjaga-jaga ada hujan es
susulan, warga disarankan untuk
mencari dulu tempat yang aman,”
tutupnya. (awi/asm)

Hujan Es Disertai
Angin Kencang
Rusak 3 Rumah

Ibu dan Anak Meninggal Dunia
Terseret Banjir Bandang

petugas gabungan.
Saat ini petugas masih mela-

kukan pendataan terkait korban
terdampak banjir bandang serta
menurunkan alat berat untuk
normalisasi sungai dan pember-
sihan material dari banjir bandang
tersebut.

Sebelumnya, banjir bandang
itu menerjang lima desa di
Kecamatan Darul Hasanah. Lima
desa itu masing-masing Desa
Rambung Teldak, Rambung Jaya,
Seri Muda, Lawe Pinis dan Makmur
Jaya.

Selain menelan korban jiwa,
banjir itu juga memutus dua jembatan
penghubung antardesa di Kecamatan
Darul Hasanah. (dra/pmg)

BANDA ACEH, BI - Banjir
bandang yang melanda wilayah
Kabupaten Aceh Tenggara,
Aceh menyebabkan dua warga
Desa Rambung Jaya, Keca-
matan Darul Hasanah mening-
gal dunia karena terseret arus.

Korban meninggal dunia
itu bernama Samine (60) dan
Indah (14). Keduanya merupa-
kan ibu dan anak. Mereka
sempat dinyatakan hilang saat

berada di dalam rumah ketika
bencana itu melanda. Namun

kemudian keduanya ditemukan sudah
tak bernyawa.

“Benar (ibu dan anak
meninggal). Mereka saat itu
berada dalam rumah dan terseret
arus banjir,” kata Kepala BPBD
Aceh Tenggara, Nazmi Desky
saat dikonfirmasi (2/11).

Mereka ditemukan sekitar
tiga kilometer dari lokasi rumah
korban setelah dilakukan
pencarian oleh warga dan
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BEBERAPA kosmetik tematik telah
dikenal di yakni kosmetik Bali (lulur dan
spa), kosmetik Jawa (perawatan
tradisional keraton), kosmetik
Banjarmasin (bedak dingin), serta
kosmetik berbahan alam lokal Indone-
sia. Oleh karena itu, pengembangan
kosmetik berbahan alam di In-
donesia memang harus
ditingkatkan.

Deputi Bidang
Pengawasan
Obat Tradisional,
S u p l e m e n
Kesehatan dan
Kosmetik Badan POM
Reri Indriani
mendukung pengem-
bangan penggunaan
bahan alam dari keka-
yaan alam wilayah Indo-
nesia sebagai bahan untuk kosmetik.

“Badan POM sebagai bagian dari
pemerintah mendukung Perkosmi
bersama stakeholder terkait, kemen-
terian/lembaga, pemda, akademisi
terkait kosmetik khususnya yang
menggunakan kosmetik menggunakan
bahan alam Indonesia,” kata dia seperti

dilansir dari Antara.
Menurut Reri, saat ini Badan

POM memiliki program khusus
untuk melakukan
p e n d a m p i n g a n

Indonesia Kaya Kosmetik Tematik
Indonesia memiliki benyak kosmetik tematik, adapun
kosmetik tematik adalah kosmetik yang berbahan baku alam
dan identik dengan suatu daerah.

kosmetik tematik yang merupakan
kekayaan alam wilayah Indonesia.”Ini
akan memberikan dampak positif untuk
peningkatan wellness tourism atau
wisata kebugaran,” ujar dia.

Reri mengatakan, Indonesia
menduduki posisi ketiga dari lima
negara dengan keanekaragaman hayati

sehingga ketergantungan pada
bahan baku kosmetik impor

harus perlahan dikurangi. Hal
ini agar industri kosmetik

Indonesia mandiri.
“Pandemi memberi-

kan pembelajaran di
awal 2020 sempat agak stagnan karena bahan baku impor,

tentunya ini menjadi pembelajaran kita
agar mandiri,” kata Reri.

Ruri menuturkan, kosmetik bukan
hanya untuk kecantikan tetapi juga
membantu menjaga
kesehatan kulit,
rambut dan bagian
tubuh lainnya. Oleh
karena itu, sambung
dia, kosmetik yang
aman dan bermanfaat
merupakan suatu
kebutuhan.

Senada dengan
Reri, Ketua Per-
satuan Perusahaan
Kosmetika Indonesia
(Perkosmi) Sancoyo
Antarikso mengatakan

kosmetika bukan
hanya makeup atau
riasan.

Menurut dia,
kosmetik digunakan
untuk tubuh manusia
dari ujung rambut
hingga kaki baik
oleh perempuan
maupun laki-laki.

“Sesuai dengan
Badan POM, kos-
metik itu sebetulnya
sediaan yang digu-
nakan untuk tubuh

manusia, termasuk untuk rambut sampai
ujung kaki.

Pasta gigi, mouthwash dan diguna-
kan perempuan serta laki-laki dari lahir
sampai meninggal,” kata dia. (mrt)

2. Menentukan Lokasi
Setelah Anda sudah melakukan

survey lokasi selanjutnya tentukan di
bagian mana akan menyewa ruko/kios.
Lokasi sangat penting untuk
kesuksesan bisnis Anda kedepannya
maka dari itu hati-hati dalam mencari
lokasi.

Tips memilih lokasi konter
aksesoris HP yaitu mencari ruko/kios
yang berada di pinggir jalan raya atau
dekat dari tempat keramaian. Namun
ruko dan kios yang strategis memiliki
harga sewa cukup mahal.

Jadi persiapkan modal sewa
lokasimu secukupnya untuk bisa
mendapatkan lokasi jualan strategis
yang mudah dilihat dan di jangkau oleh
masyarakat. Bisa juga Anda mencari
lokasi yang tidak dekat jalan raya

namun dapat di lewati banyak orang
seperti lorong untuk pejalan kaki yang
tidak sepi dan sering dilewati banyak
orang.

3. Menyediakan Aksesoris HP
Yang Lagi Trend

Mengetahui jenis aksesoris hp
yang mulai dicari banyak orang harus
Anda sediakan supaya dapat menarik
perhatian pembeli. Cari tahu
aksesoris hp yang lagi trend saat ini
agar dapat meningkatkan target pasar
Anda.

Beberapa aksesoris hp yang mulai
trend saat ini seperti wireless charger,
headphones bluetooth, speaker
bluetooth, gimbal stabil izer
smartphone, tongsis. Sediakan
jumlah produk yang cukup agar bisa

kebanjiran pembeli.
Jika menjual produk aksesoris

yang tidak laku di pasaran maka Anda
akan kekurangan pembeli dan kalah
bersaing dari pemilik usaha lainnya.
Itulah mengapa penting untuk
mengetahui aksesoris hp yang lagi
trend agar bisa memberikan kualitas
jualan yang memiliki daya saing dan
dibutuhkan masyarakat.

4. Rajin Mempromosikan Usaha
Salah satu cara supaya usahamu

dikenal banyak orang baik di sekitar
lokasi jualan maupun orang yang jauh
dari lokasi Anda berjualan adalah
dengan cara mempromosikan
bisnismu.

Ada 2 cara yang bisa Anda
lakukan yaitu cara pertama
promosikan secara langsung seperti
membuat media informasi berupa
spanduk yang nantinya akan di pajang
di depan toko agar mempermudah or-
ang yang lewat mengetahui Anda
membuka usaha aksesoris hp.

Untuk cara kedua gunakan media
sosial seperti Facebook, Instagram
dan Whatsapp untuk mempromosikan
toko Anda. Silakan rajin posting produk
jualan lengkap dengan deskripsi
usaha dan nomor yang bisa dihubungi.

Jika ada yang melihat status jualan
Anda di media sosial dan tertarik
membeli, mereka akan menghubungi
Anda dan akan melakukan jual beli
aksesoris hp. Cukup mudah kan.

5. Memberikan Pelayanan Baik
Ingin sukses membuka usaha

>> TIPS USAHA KONTER AKSESORIS...DARI HLM HLM 15
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Sementara itu, Menhan
Prabowo Subianto menegaskan,
pemanfaatan 6 ribu motor listrik akan
dibagi ke tiga matra angkatan. Dia
komitmen mendorong kemandirian
Indonesia di sektor pertahanan dan
keamanan.

“Indonesia berkomitmen untuk
selalu terbuka dalam hubungan
eksternal dengan semua negara,
menjalankan diplomasi
pertahanan, serta mening-
katkan kekuatan perta-
hanan dengan mengem-
bangkan alutsista buatan
dalam negeri, misi per-
tahanan Indonesia kepada
dunia, serta mendorong
dan memajukan industri
pertahanan menuju
kemandirian, pemenuhan
alpalhankam (alat
peralatan pertahanan dan

keamanan),” tutup Prabowo.
Sebagai catatan, Indo Defence

2022 merupakan pameran terbesar
se-Asia Tenggara dan digelar di tiga
lokasi secara bersamaan.

Masing-masing rinciannya,
yakni di JIexpo Kemayoran
sebagai pusat akt ivi tas,
Pangkalan TNI AL Pondok
Dayung dan Apron Selatan
Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU
Halim Perdanakusuma. [JP]

>>TNI PESAN...DARI  HLM 05

konter aksesoris hp sebaiknya
berikan pelangganmu pelayanan yang
baik. Jika tidak memperlakukan
mereka dengan baik nantinya mereka
akan merasa tidak nyaman dan akan
pergi ke tempat lain.

Buatlah pelanggan nyaman
belanja, berikan senyuman dan
seringlah ajak mereka berbicara.
Jangan lupa jaga kebersihan toko
Anda agar mereka semakin nyaman
berbelanja aksesoris hp. Sediakan

tempat duduk dan layani dengan
baik.

Itulah modal dan tips usaha konter
aksesoris hp. Silakan cari lokasi
strategis kemudian jual perlengkapan
aksesoris hp yang dibutuhkan
masyarakat. Jika bisnis sudah
berhasil, Anda bisa membuka peluang
usaha grosir perlengkapan hp secara
online supaya memperluas bisnis
Anda sehingga bisa menjadi bisnis
yang menjanjikan di masa depan. [*]
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NAMUN saat benda-benda macam
itu ditinggalkan di tempat umum, tidak
jarang orang yang kebetulan sedang
lewat melakukan kekeliruan dalam
menilai benda tersebut sebagai manusia
sungguhan.

Dikisahkan: Martin Sholl adalah
seorang wisatawan yang sedang
menyelam memakai snorkel di Sungai
Colorado, Amerika Serikat, pada bulan
Mei 2015. Saat ia sedang menyelam
hingga berada amat dekat dengan dasar
sungai, ia menemukan sesuatu yang

Arizona, BI - Berkat kemajuan teknologi dan pemahaman akan
tubuh manusia, kini patung dan boneka yang wujudnya serupa
dengan sosok manusia sungguhan semakin mudah untuk
dibuat dan didapatkan.

membuat matanya terbelalak.
Di hadapan Martin, terdapat 2

tengkorak manusia yang sedang berada
dalam kondisi duduk dan terikat pada
kursi. Kursi tersebut pada gilirannya
nampak terikat pada batu besar.

Martin yang terperanjat mengira
kalau tengkorak tersebut adalah mayat
manusia yang diikat pada kursi, lalu
dihanyutkan ke dasar sungai supaya
mati tenggelam hingga akhirnya
membusuk menjadi tengkorak.

Oleh karena itulah, Martin spontan

langsung menghubungi polisi setempat.
Polisi kemudian meminta bantuan
penyelam dari lembaga pemadam
kebakaran setempat untuk menyelam
memeriksa lokasi kedua tengkorak tadi.

Sesampainya di lokasi, kedua
tengkorak tersebut nampak berada
dalam posisi duduk dan saling

berhadapan. Saat diperiksa, barulah
diketahui kalau kedua tengkorak
tersebut bukan tengkorak asli, melainkan
tengkorak plastik.

Belakangan diketahui kalau kedua
tengkorak tersebut bisa ada di sana
karena sengaja dipasang oleh
sepasang kekasih asal Phoenix,

negara bagian Arizona. Mereka
mengaku melakukannya untuk tujuan
iseng semata.

Saat kabar mengenai penemuan
tengkorak palsu tersebut beredar ke
publik, sekarang lokasi penemuan
kedua tengkorak tadi malah menjadi
objek wisata baru.[bi]

karya anak bangsa Indonesia
yang benar-benar 100 persen
dikembangkan dari hulu atau awal
tahapan pengembangan suatu vaksin
baru dengan menggunakan seed
vaksin dari hasil isolasi virus SARS-
CoV-2 pasien Covid-19 di Surabaya,”
katanya. Persetujuan Penggunaan
Darurat atau Emergency Use Autho-
rization (EUA) Vaksin Inavac telah
dikeluarkan BPOM pada 1 Novem-
ber 2022 lalu.

 Berdasarkan kajian tentang
dosis obat (posologi), vaksin Inavac
akan digunakan sebagai vaksinasi
primer yang diberikan dalam 2 dosis

suntikan (5 mcg/0,5 mL per dosis)
dengan interval 28 hari. Efikasi
vaksin Inavac 5 mcg mengacu pada
hasil studi immunobridging fase III
yang dibandingkan dengan Vaksin
Coronavac.

Efek samping dari vaksin Inavac
yang dilaporkan memiliki derajat
ringan-sedang (grade 1-2) dan relatif
sebanding dengan Vaksin
Coronavac, dengan efek samping
yang paling sering timbul berupa nyeri
lokal, demam, nyeri otot, sakit kepala,
dan batuk.

Dengan dikeluarkannya izin
produksi dan distribusi vaksin karya
anak bangsa ini, vaksin Inavac siap
digunakan. Selain itu, masyarakat
juga diminta untuk bijak dan berhati-
hati dalam mengonsumsi obat-obatan
yang digunakan dalam penanganan
Covid-19, serta tidak mudah
terpengaruh dengan promosi produk
obat, obat tradisional, maupun
suplemen kesehatan dengan klaim
dapat mencegah atau mengobati
Covid-19.[bi/JP]

>> ATASI KEYBOARD LAPTOP TIDAK BERFUNGSI...DARI HLM 16

daya pada laptop.
- Bersihkan keyboard dengan

mengocok dan mengetuknya pada
bagian bawah. Anda juga bisa meniup
keyboard untuk menghilangkan kotoran
yang Ada di dalamnya.

3. Gunakan Keyboard Eksternal
Untuk mencari akar permasa-

lahannya maka gunakan keyboard
eksternal. Jika penggunaan keyboard
eksternal tidak berfungsi, kemungkinan
masalahnya ada pada perangkat lunak.

Jika keyboard eksternal berfungsi,
berarti permasalahan ada pada
perangkat keras. Per-
barui driver keyboard
atau perbarui driver
keyboardnya.

4. Perbarui Driver
Keyboard.

Klik tombol “Penca-
rian” pada menu laptop
Anda Ketik “Device Man-
ager” dan pilih opsi
tersebut Cari opsi “Key-
board” dan klik kanan
Pilih opsi “Perbarui
Driver” Pilih cari secara
otomatis untuk driver

Ikuti petunjuk untuk memperbarui driver
Setelah berhasil, restart komputer dan
lihat apakah masalahnya hilang atau
tidak.

5. Hapus Instalan Driver Keyboard
Jika keyboard masih juga tidak

berfungsi maka hapusdlan instalan
keyboard supaya memori tidak penuh.

Berikut cara menghapus instalan
keyboard:

Klik tombol “Pencarian” pada menu
laptop, ketik “Device Manager” dan pilih
opsi tersebut cari opsi “Keyboard” dan
klik kanan.

Pilih opsi “Uninstall Device”
Konfirmasi dengan memilih “Copot
Pemasangan” Setelah berhasil, restart
komputer dan lihat apakah masalah
Anda terselesaikan atau tidak.

Atur Tata Letak Keyboard
Jika keyboard bisa menampilkan

huruf ketika dipencet, tapi menge-
luarkan karakter yang berbeda, itu
berarti laptop membutuhkan mengatur
tata letak keyboard juga.

Tata letak keyboard perlu dikem-
balikan ke bahasa yang digunakan oleh
keyboard. Berikut cara mengatur tata
letak bahasa pada keyboard.

Klik tombol “Windows” - Buka
“Pengaturan” - Pilih opsi “Waktu
dan Bahasa”- Pilih opsi “Key-
board” pada menu bagian kiri -
Pilih opsi bahasa.

Pastikan bahwa Anda telah
menginstal tata letak bahasa asli
keyboard.

Periksa malware atau virus
Tidak berfungsinya key-

board  juga bisa disebabkan oleh
malware atau virus yang
membatasi fungsionalitas key-
board. Oleh karena bersihkan
perangkat lunak Anda untuk
menangani malware dan virus.[*]

Boneka Mirip Mayat
Bikin Panik Satu Kota

5. Hidrogen peroksida
Obat tetes telinga yang me-

ngandung larutan hidrogen perok-
sida juga bisa membantu menge-
luarkan kotoran yang mengeras.
Obat ini akan membuat kotoran
telinga melunak sehingga lebih
mudah terangkat dan dikeluarkan.

Saat menggunakan obat tetes

telinga yang meng-
andung hidrogen
peroksida, berbaring-
lah pada satu sisi
tubuh dengan satu
telinga menghadap ke
atas.

Teteskan obat se-
suai dengan petunjuk
yang tertera di kemasan, lalu diamkan
selama 5 menit.

Kotoran telinga
normalnya akan keluar
dengan sendirinya.
Namun pada beberapa
kondisi, kotoran telinga
dapat menumpuk
bahkan mengeras,
sehingga menimbulkan
beberapa keluhan,

termasuk penyumbatan saluran
telinga.[*]

ATASI KOTORAN...DARI HLM 17

>> INDONESIA SUDAH PUNYA VAKSIN COVID-19 SENDIRI...DARI HLM 01

>> ZHENGZHOU LOCKDOWN, BANYAK PEGAWAI PABRIK...DARI HLM 01

barang penting yang bero-
perasi di jalanan Distrik Zheng-
zhou. Penduduk diminta untuk
menjalani tes Covid-19 setiap hari.
Otoritas setempat mengancam
akan menindak dengan tegas
setiap pelanggaran.

Disinfeksi menyeluruh juga
bakal dilakukan di fasilitas Foxconn
selama tiga hari ke depan. Itu
termasuk asrama karyawan.
Pekerja yang dikarantina di pabrik
perlu menunjukkan tujuh hari tes

negatif sebelum pulang ke kota asal
mereka.

Perusahaan pembuat mobil listrik
Nio juga terdampak. Mereka
menghentikan sementara proses
produksi di dua pabriknya yang berada
di Hefei karena pembatasan Covid-
19. Itu terjadi sejak Oktober lalu.

”Berita bahwa produksi di pabrik
Nio telah dihentikan sementara adalah
benar dan ini akan berdampak pada
jadwal produksi serta pengiriman,”
ujar perwakilan perusahaan Nio.[*]
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tal hukuman.
Akhirnya Ida dihukum dengan

hukuman penjara  2 bulan dengan
masa percobaan  2 tahun dan denda
uang sebesar HKD1000.

Arti dari penjara yang ditunda (sus-
pended sentence) adalah  Ida tidak
perlu menjalani masa tahanan
sekarang akan tetapi jikalau dalam
masa dua tahun dan Ida melakukan
pelanggaran hukum maka Ida harus
menjalani masa hukuman penjara 2
bulan ini ditambah dengan hukuman
atas pelanggaran yang baru.[Tania/bi]

• False representation
• Membuat permohonan 2 kartu

identitas dengan informasi pribadi yang
berbeda- beda

Pada tahun 2008, Ida yang berasal
dari Medan datang bekerja sebagai
pekerja rumah tangga di Hong Kong lewat
salah satu PT di daerah Surabaya. Akan
tetapi Ida tiba di Hong Kong dengan
membawa passport nama Indah. Setelah
bekerja 4 tahun di Hong Kong, Ida
kemudaian kembali ke Indonesia.

Akan tetapi setelah 5 tahun kemudian
(2013) Ida bermaksud untuk kembali
bekerja di Hong Kong, Ida kemudian
membuat passport baru dengan memakai
semua dokumen-nya dan kemudian
mendapatkan passport dengan nama Ida.

Ida kemudian mendaftar ke PT di
Jakarta dan berhasil mendapatkan
pekerjaan baru untuk bekerja lagi
sebagai pekerja rumah tanggal di Hong
Kong. Ida kemudian tiba di Hong Kong
tahun 2013 dengan memakai passport
atas nama Ida.

Setelah 9 tahun bekerja di Hong
Kong, sesuai peraturan maka Ida harus

membuat permohonan ke Immigrasi
Hong Kong untuk membuat HK Smart
ID (KTP –Hong Kong).  Ida kemudian
memasukkan permohonan untuk
membuat HK Smart ID- pada bulan May
2022.

Ida kemudian dihubungi oleh pihak
Immigrasi untuk datang ke kantor
Immigrasi untuk wawancara. Ida datang
sesuai jadwal ke kantor Immigrasi Hong
Kong, Ida sangat kaget ternyata
Immigrasi kemudian menanyakkan
tentang data di passport lama yang
dipakai oleh Ida ketika pertama datang
ke Hong Kong. Immigrasi juga
memperlihatkan foto copy passport dan
HKID atas nama Indah.

Selanjutnya Ida kemudian mengaku
dan menceritakan apa yang telah terjadi.

Ida kemudian dikenakan tuntutan
• Memberikan informasi palsu

kepada pemerintah Hong Kong
(Immigrasi deparment) yang merupakan
pelanggaran pasal 42(1) (a) Hukum
Immigrasi Bab 115 dengan hukuman
maksimal 14 tahun penjara

• Membuat permohonan lebih dari
satu kartu identitas yang merupakan
pelanggaran dari peraturan 19 (2B) dari
peraturan pendaftaran diri Bab 177 A.

Akan tetapi dengan beberapa
pertimbangan maka pihak immigrasi
Hong Kong akhirnya membatalkan

tuntutan yang pertama (pemberian
informasi palsu).

Pada saat didepan hakim di
pengadilan Shatin, Ida mengaku ber-
salah atas ke dua tuntutan diatas dan
memohon kebijaksanaan dan pertim-
bangan kepada Hakim untuk meng-
ijinkan dia untuk bisa terus bekerja
dengan majikan sampai finish kontrak.

Dengan pertimbangan bahwa Ida
telah mengaku bersalah sehingga kasus
tidak perlu dibawa kepersidangan
lanjutan maka hakim memberikan
keringanan hukuman sepertiga dari to-

Pengadilan Shatin Magistrate Court pada tanggal
31.10.2022 telah menyidangkan 4 kasus pekerja migrant
Indonesia yang dikenakkan tuntutaan – tuntutan sebagai
berikut:

Ditulis oleh:
Ibu Tania M. Sim

dari Christian Action
berdasarkan
kisah nyata

Ida Di Tuntut Imigrasi...
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Mangkir Bayar Pajak, Kolektor
Jam Mewah Di Penjara

Dokter Beli Obat dengen
Resep Palsu DI Tangkap

pembantu rumah tangga.
Lee diduga mencuri obat senilai

HK$15.000 yang digunakan untuk
mengobati gangguan pemusatan
perhatian dan hiperaktivitas.

Penyelidikan ICAC muncul dari
pengaduan korupsi yang dirujuk oleh
Otoritas Rumah Sakit, yang
memberikan bantuan penuh kepada
ICAC selama penyelidikan kasus
tersebut.

Seorang juru bicara ICAC
mengatakan komisi itu sangat
mementingkan integritas pejabat
publik dan tidak menoleransi praktik
korupsi. ICAC akan terus
meningkatkan pelatihan integritas
dalam sektor publik dan memperkuat
budaya kejujuran.

Dalam insiden terpisah minggu
lalu, seorang dokter yang
dipekerjakan oleh fakultas
kedokteran Universitas Hong Kong
Li Ka Shing dicurigai mendapatkan
analgesik oral morfin secara tidak
benar.

Dia dipecat dari Rumah Sakit
Queen Mary sesaat otoritasnya
menerima laporan tentang insiden itu,
tetapi dokter tersebut belum didakwa
atau ditangkap.

Dalam kasus ini tidak ada pasien
yang terpengaruh oleh tindakan
dokter.[bi]

Hati - Hati Saat Menjaga Lansia
HONG KONG, BI - Sebuah kejadian yang

bisa dijadikan pelajaran bagi Pekerja Migran
Indonesia  untuk hati -hati dan waspada jika
menjaga orang tua yang sudah tidak bisa
berjalan dengan baik.

Pada akhir pekan lalu dikabarkan sekitar
pukul 1 siang (3/11) dikabarkan seorang
wanita tua (87 tahun) yang sudah mengalami
kesulitan dalam mobilitasdan harus
bergantung pada alat bantu jalan, melewati
bagian jalan di Shan Ha Tsuen di Yuen Long,

tempat pekerjaan pemeliharaan sedang
dilakukan.

Disampaikan juga bahwa wanita tua itu
secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh
sekitar 0,5 meter ke dalam drainase yang
sedang dibangun.

Saat peristiwa itu terjadi pembantu
rumah tangga asing yang merawat wanita
sedang pergi untuk membeli makanan,
namun saat kembali dia tidak menemukan
nenek asuhnya. Ketika dia mengetahui

bahwa wanita tua itu hilang, dia pergi
mencarinya. Dia kemudian menemukan
wanita yang tidak sadarkan diri di saluran
pembuangan sekitar 20 meter dari rumah.

Dia segera menelepon polisi untuk
meminta bantuan. Petugas penyelamat
bergegas ke tempat kejadian setelah
menerima laporan. Wanita itu dikirim ke
rumah sakit dengan ambulans. Sayangnya,
dia meninggal karena luka serius. Penyebab
kematian akan ditentukan setelah otopsi.[bi]

Hong Kong, BI - Kolektor jam tangan mewah
Phillip Ng Lap-kay, 61, dipenjara selama 14 bulan
dan didenda HK$820.000 karena mangkir dari
pajak. Ng, yang sebelumnya divonis bersalah
atas 15 tuduhan penghindaran pajak setelah dia
mengaku tidak bersalah, muncul di hadapan wakil
hakim distrik Merinda Chow Yin-chu kemarin
untuk menjalani hukuman.

Ng gagal melaporkan pajak dari pendapatan
HK$6,43 juta dari perusahaannya saat
mengajukan 12 pengembalian pajak dari tahun
2003 hingga 2014 dan sekitar HK$40.000 dalam
pendapatan sewa dari tempat parkir di Villa
Carlton di Tai Po Road.

Chow mencatat bahwa Ng mengklaim laba
bersih perusahaannya mendekati nol setelah

memperhitungkan biaya keamanan dan
konstruksi, dan mengatakan dia tidak tahu
kewajibannya untuk melaporkan pendapatan
sewa dari tempat parkir.

Tapi Chow mengatakan kasus itu mencakup
peristiwa selama 12 tahun, dan Ng jelas
berbohong saat mengajukan pengembalian.

Lebih lanjut, katanya, Ng adalah satu-satunya
operator perusahaannya dan mendapat manfaat
langsung dari pemotongan pajak.

Penghindaran pajak secara sengaja
berdampak negatif pada masyarakat, tambahnya,
itulah sebabnya kejahatan semacam itu
membutuhkan hukuman penjara daripada
hukuman non-penahanan.

Pada denda HK$820.000, akan ada

pengurangan sebesar HK$30.000 terhadap
penjamin.

Adapun hasil HK$790.000, Ng harus
melunasinya pada tahun 2025. Jika tidak,
hukuman penjaranya akan diperpanjang enam
bulan.

Chow juga mengatakan dia mengerti -
berdasarkan surat mitigasi oleh istri Ng - bahwa
peristiwa sosial dan pandemi telah menyebabkan
kerugian bagi perusahaannya.

Mengingat bahwa kasus ini memberikan
pukulan pada kondisi mental Ng dan
mengganggunya untuk waktu yang lama, Chow
menjatuhkan hukuman 14 bulan penjara setelah
mempertimbangkan kontribusinya pada industri
jam tangan.[bi]

HONG KONG, BI -  Seorang dokter
konsultan asosiasi di Rumah Sakit
Queen Elizabeth bernama Lee Chi-
leung [47] didakwa dan diduga telah
meresepkan lebih dari 1.000 botol
sirup obat batuk dan lebih dari 400
tablet obat psikiatri atas nama kerabat
dan pasiennya, tetapi dokter tersebut
telah menyimpannya untuk
penggunaan pribadinya.

Dokter Lee Chi-leung, 47, dari

departemen telinga, hidung dan
tenggorokan rumah sakit,
menghadapi dua tuduhan pelang-
garan sekaligus yakni tuduhan
pencurian dan pelanggaran yang
terjadi antara Maret 2015 hingga
September 2020.

Investigasi Komisi Independen
Anti Korupsi menemukan delapan
orang yang terlibat, terdiri dari enam
anggota keluarga Lee dan dua

HONG KONG, BI - Pada perte-
ngahan Oktober lalu polisi temukan
seseorang  memposting artikel
di forum diskusi online tentang
senyawa yang mengha-
silkan hidrogen sulfida,
gas yang sangat
beracun, mudah
terbakar, dan sangat
berbau.

Dalam artikel  beredar
menyampaikan bahwa
senyawa tersebut dapat digunakan
untuk membuat bom bau yang
menyebabkan ledakan, dan bahkan
memberikan formula untuk membuat
hidrogen sulfida konsentrasi tinggi
untuk meracuni orang lain.

Infografik juga menjelaskan bahan
baku kimia, komponen, rasio pencam-
puran dan proses yang diperlukan
untuk pembuatan hidrogen sulfida
dengan gambar dan teks, dan
tercantum dalam tabel tingkat
kerusakan yang disebabkan oleh
konsentrasi hidrogen sulfida yang
berbeda terhadap tubuh manusia,
yang dimaksudkan untuk menghasut
orang lain atau publik supaya
memproduksi, dan Menggunakan gas

Guru Pengajar Formula
Peledak Ditangkap

yang sangat beracun ini.
Selain itu, polisi juga

menemukan bahwa or-
ang yang membagikan

postingan tersebut juga
menerbitkan artikel lain pada
Juli 2019 yang menghasut or-
ang lain untuk membuat
peluncur api/flame launcher.
Setelah penyelidikan

mendalam oleh Biro Kejahatan
Keamanan dan Teknologi Cyber,
seorang target diidentifikasi. Polisi dari
Distrik Tuen Mun menangkap seorang
pria bermarga Lee (30 tahun) pada
kamis [3/11] dengan dugaan telah
menghasut orang lain untuk
menggunakan zat berbahaya dengan
tujuan merusak.

Dia melaporkan bahwa dia
mengajar kimia di sekolah menengah
di Tin Shui Wai. Polisi percaya bahwa
tersangka memanfaatkan posisinya
untuk mendapatkan bahan yang
relevan untuk memproduksi hidrogen
sulfida di laboratorium sekolah, dan
mengunggah langkah-langkah, catatan
hasil, dan foto ke area diskusi. Polisi
juga menyita dua ponsel, laptop, dan
1,8 kilogram senyawa kimia.[bi]
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NAH, berikut ada 10 kisah hantu yang juga
populer di China dan sangat erat kaitannya dengan
kebudayaan masyarakat setempat.

Ba jiao gui
Ba jiao gui secara harfiah diartikan sebagai

hantu pisang. Hantu wanita yang tinggal di pohon
pisang ini akan muncul sembarai meratap pada
malam hari, kadang-kadang sambil membawa
bayi. Dalam beberapa cerita rakyat dari Thai-
land, Malaysia dan Singapura, orang-orang
senang meminta nomor undian dari hantu itu
dengan harapan memenangkan undian.

Mereka akan mengikat benang merah
mengelilingi batang pohon dan menempelkan
jarum di dalamnya dan kemudian mengikat ujung
tali ke tempat tidur mereka. Saat malam hari, Ba
jiao gui akan muncul dan memohon kepada or-
ang-orang itu untuk membebaskannya, dan
sebagai imbalannya, ia akan memberikan nomor
undian. Jika orang tersebut tidak memenuhi
janjinya untuk membebaskan hantu tersebut
setelah menang, dia akan bertemu dengan
kematian yang mengerikan. Hantu ini sering
disamakan dengan Pontianak, hantu dalam cerita
rakyat Melayu.

E gui
E gui mengacu pada hantu yang muncul

selama Festival Hantu berlangsung di China. E
gui diyakini sebagai roh dari orang-orang yang
melakukan dosa karena keserakahan mereka
ketika masih hidup, dan telah dikutuk untuk
menderita kelaparan setelah kematian.

E gui memiliki mulut yang terlalu kecil untuk
menelan makanan dan seluruh tubuhnya ditutupi
dengan kulit berwarna hijau atau abu-abu, kadang-
kadang dengan perut gendut. Hantu ini menderita
rasa lapar yang tak akan pernah bisa terpuaskan.
Dia menghantui jalanan dan dapur, mencari
korban dan makanan yang telah membusuk. E
gui yang lapar juga mengonsumsi sesuatu,
termasuk kotoran dan daging busuk.

Jiangshi
Pernah nonton vampir China? Hantu ini

biasanya digambarkan sebagai mayat hidup yang
dapat bergerak dan menghisap darah manusia.
Siapapun yang dihisap darahnya juga akan
berubah menjadi vampir.

Dalam cerita atau legenda rakyat China,

vampir dikenal dengan sebutan jiangshi atau juga
dieja chiang-shih. Jiangshi biasanya digambar-
kan sebagai mayat kaku yang mengenakan
pakaian resmi dari Dinasti Qing dan bergerak
dengan cara melompat dan merentangkan kedua
tangan ke depan.

Jiangshi akan membunuh makhluk hidup
untuk menyerap qi atau “energi kehidupan” yang
dalam hal ini berupa darah. Hantu ini biasanya
keluar pada malam hari, sedangkan pada siang
hari dia akan berbaring di dalam peti mati atau
bersembunyi di tempat gelap seperti gua.

Ji Xiaolan, seorang sarjana dari Dinasti Qing,
pernah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul
Yuewei Caotang Biji bahwa penyebab dari mayat
hidup dapat diklasifikasikan dalam dua kategori,
yakni orang yang baru saja meninggal lalu
kembali hidup, atau mayat yang telah terkubur
untuk waktu yang lama tetapi tidak membusuk.

Gui po
Gui po adalah hantu yang mengambil bentuk

dari sosok wanita tua yang ramah. Mereka mungkin
adalah roh baik yang dulunya bekerja sebagai
pembantu di sebuah keluarga kaya. Dan kemudian
mereka kembali untuk membantu tuan mereka
dengan mengerjakan urusan rumah tangga atau
mengurus anak-anak dan bayi.

Heibai Wuchang
Dalam beberapa cerita, Heibai Wuchang

konon sering muncul selama Festival Hantu
berlangsung dan siapapun yang membuat pahala
yang baik akan diberikan keping emas oleh
mereka. Ada beberapa patung Heibai Wuchang
yang ditaruh di beberapa kuil di China, di mana
mereka disembah, dan biasanya digambarkan
dengan seringaian ganas di wajah mereka dan
lidah merah yang panjang mencuat keluar dari
mulut untuk menakut-nakuti roh-roh jahat.

Niu tou ma mian
Niu tou ma mian adalah hantu penjaga akhirat.

Mereka memiliki kepala lembu dan kuda, tetapi

bertubuh pria. Seperti Heibai Wuchang, mereka
bertugas mengawal roh-roh orang mati ke akhirat.
Niu tou ma mian biasanya digambarkan sebagai
roh yang dipersenjatai dengan garpu rumput dan
membawa rantai logam untuk mengikat para roh.

Nu gui
Nu gui adalah hantu wanita pendendam

dengan rambut panjang di balut gaun putih. Dalam
cerita rakyat China, hantu ini digambarkan sebagai
roh seorang wanita yang bunuh diri sambil
mengenakan gaun merah. Biasanya, ia mengalami
kasus ketidakadilan ketika masih hidup, seperti
dilecehkan secara seksual atau dirampok. Nu gui

10 Kisah Hantu Populer di China

Setiap daerah memiliki kisah mistis
yang tidak jelas asal-mulanya namun
dipercaya terjadi di dunia nyata.
Misalnya di Indonesia, kita sering
mendengar tentang legenda urban Si
Manis Jembatan Ancol yang konon
sering menampakkan diri sebagai
sosok wanita berparas cantik.

pun kembali untuk membalaskan dendamnya
pada orang-orang yang menyakitinya semasa
hidup.

Wutou gui
Wutou gui adalah hantu tanpa kepala yang

berkeliaran tanpa tujuan jelas. Mereka adalah roh-
roh orang yang dibunuh dengan cara dipenggal.
Itu bisa dikarenakan berbagai sebab, misalnya
eksekusi, kecelakaan dan lain-lain. Dalam
beberapa cerita rakyat China, wutou gui konon

>> BERSAMBUNG KE HLM 02
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ANDA bisa mencoba peluang ini
dengan membuka usaha jualan
aksesoris hp, namun sebelum berjualan,
persiapkan terlebih dahulu modal usaha
dan lokasi yang akan Anda tempati
berbisnis.

Setelah mempersiapkan modal
usaha, maka Anda harus tahu cara
menjual aksesoris konter supaya
mendapatkan keuntungan. Jika tertarik
mencoba usaha ini, silakan simak artikel
berikut yang akan membahas modal dan
tips usaha konter aksesoris hp.

Modal Usaha Konter Aksesoris HP
Anda pastinya sedang berpikir

berapa biaya yang akan dibutuhkan
usaha aksesoris hp. Untuk menjawab
pertanyaan tersebut silakan simak
rincian modal usaha aksesoris hp
dibawah ini.

Biaya Sewa Tempat
Hal utama yang harus disiapkan

dalam berbisnis yaitu menyediakan
lokasi dan tempat untuk menjalankan
usaha. Untuk usaha konter hp silakan
cari ruko atau toko yang disewakan.

Untuk tempat usaha sebaiknya
carilah lokasi yang strategis berjualan
seperti ruko yang dekat dengan pinggir
jalan dan dekat dengan lokasi keramaian
seperti perkantoran maupun kampus.

Nantinya akan mempermudah Anda
untuk mendapatkan pelanggan karena
mereka dapat dengan mudah melihat
tokomu yang menyediakan aksesoris
hp.

Menyewa sebuah ruko akan
membutuhkan biaya yang cukup mahal,
jika masih memiliki modal kecil ada
bagusnya jika menyewa kios kecil. Bila
bisnismu sudah menghasilkan uang
banyak maka Anda bisa menyewa ruko.

Namun jika memiliki rumah di pinggir
jalan raya maka sangat beruntung jika
membuka usaha konter aksesoris HP,
karena Anda tidak usah menyewa ruko
maupun kios yang mengeluarkan biaya
sangat mahal.

Anda bisa menjalankan bisnis
konter aksesoris hp di rumah
tanpa perlu khawatir biaya
sewa tempat.

Menyediakan Rak
Aksesoris HP

Setelah selesai me-
nentukan tempat berju-
alan, selanjutnya mem
persiapkan tempat
untuk aksesoris yang
nantinya digunakan
untuk meletakkan ber-
bagai macam aksesoris hp
agar konsumen dapat melihatnya dengan
mudah.

Harga dari rak aksesoris hp akan

Modal dan Tips Usaha
Konter Aksesoris HP

Berniat membuka usaha
konter aksesoris hp
sebaiknya ketahui modal
dan tips usaha konter hp.
Saat ini penggunaan hp
sudah sebagai kebutuhan
penting dalam bekerja dan
melakukan aktivitas apapun.

berbeda karena tergantung dari di toko
mana Anda membelinya selain itu bahan
dan ukuran juga menentukan harga. Jika
bahan yang dipakai bagus dan ukurannya
besar tentunya akan memiliki biaya yang
cukup mahal.

Untuk harga rak aksesoris hp ukuran
90 x 110 cm Rp350.000. Anda bisa
mengeceknya di situs belanja online
seperti Tokopedia dan Bukalapak

Etalase Kaca
Selain menyediakan rak aksesoris

hp, Anda juga harus menyediakan
etalase kaca yang berfungsi sebagai
tempat menyimpan berbagai jenis
aksesoris hp dan calon konsumen dapat
melihatnya dengan mudah.

Etalase kaca juga tersedia berbagai
macam ukuran dan harga yang berbeda
tergantung dari kualitas etalase tersebut.
Untuk harga etalase kaca 1 meter sekitar
Rp970.000 dan harga etalase kaca
ukuran kecil sekitar Rp258.700

Harga diatas hanya perkiraan saja
dari modal yang akan dibutuhkan untuk
membeli etalase kaca agar nantinya

Anda tahu gambaran harga pada
saat membeli etalase
kaca.

Kursi Untuk
 Konsumen

Menyediakan produk
jualan kepada pembeli
pastinya Anda harus
memberikan mereka tempat

duduk dengan cara

menyediakan kursi bagi konsumen.
Untuk kursi yang cocok yaitu kursi

konter hp yang berbentuk bulat terbuat
dari stainless agar bisa tahan lama yang
nantinya dapat mengurangi biaya untuk
membeli kursi baru karena sudah tahan
lama.

Untuk harga kursi stainless konter
hp sekitar Rp385.000 meskipun terbilang
mahal namun kursi jenis ini sangat kuat
dan sering digunakan di konter hp.

Jika hanya memiliki modal kecil
untuk membeli kursi, Anda bisa mencoba
membeli kursi plastik yang tidak
memiliki sandaran dengan harga sekitar
Rp45.000 (per kursi).

Manfaat dari menggunakan kursi
tanpa sandaran yaitu mudah di angkat
dan tidak mengambil tempat banyak
itulah mengapa sering dipakai pemilik
usaha konter hp.

Berapa jumlah kursi yang
dibutuhkan di toko konter aksesoris HP?

Mengenai jawaban tersebut
tergantung dari luasnya bangunan yang
akan ditempati misalnya jika toko Anda
cukup besar maka setidaknya
membutuhkan 8 kursi. Untuk Anda 1
kursi dan 7 kursi untuk pelanggan.

Harga kursi plastik tanpa sandaran
sekitar Rp45.000. Jadi untuk 8 kursi

plastik tanpa sandaran, Anda harus
menyiapkan modal sekitar Rp45.000 x
8 kursi = Rp360.000.

Jika toko Anda cukup kecil silakan
sediakan 5 kursi saja dengan jumlah
harga kira - kira Rp45.000 x 5 kursi =
Rp225.000

Menyediakan Jenis Aksesoris HP
Pilihlah paket usaha grosir

aksesoris hp yang laku di pasaran,
semakin lengkap aksesoris hp yang
dijual, maka peluang mendapatkan
keuntungan semakin besar. Pembeli
sangat menyukai toko yang
menyediakan keperluannya secara
lengkap.

Untuk modal awal usaha silakan
sediakan sekitar Rp 7 juta untuk membeli
paket usaha grosir aksesoris hp seperti
tongsis, tomsis, casing, power bank,
kabel usb otg, gantungan hp dan lainnya.
Silakan sesuaikan jumlah stok yang
akan di jual.

Supaya bisa dapat grosir aksesoris
konter hp yang murah, silakan pesan
saja melalui situs belanja online seperti
Tokopedia, Shopee dan Bukalapak.

Download aplikasinya di playstore
dan mulailah belanja secara online.

Jika membeli produk dalam
jumlah yang cukup banyak, nantinya
pemilik distributor aksesoris hp akan
memberikan diskon khusus
pelanggan yang membeli dengan
banyak. Strategi seperti ini sudah
sering di lakukan oleh pebisnis online
supaya menarik pembeli untuk
berlangganan.

Meja Untuk Kerja
Menyediakan meja untuk bekerja

harus Anda beli karena tidak mungkin
bekerja di lantai ya kan. Meja yang
Anda pakai nantinya sebagai tempat
meletakkan perlengkapan kerja
seperti laptop, printer dan dokumen
laporan penjualan.

Jika mempunyai modal lebih
sebaiknya beli meja yang tahan lama.
Harga tentunya akan bervariasi
mengikuti kualitas dan merek dari meja
tersebut. Untuk meja yang terbuat dari
kayu sekitar Rp800.000 hingga
Rp1700.000.

Dari semua perhitungan harga di atas
seperti membeli rak aksesoris hp,
etalase kaca, kursi karyawan dan
konsumen, jenis aksesoris hp, meja
kerja dan sewa ruko. Semunya
merupakan gambaran harga yang bisa
Anda jadikan patokan berapa modal yang
harus disiapkan untuk membuka usaha
konter aksesoris hp.

Tips Usaha Konter Aksesoris HP Namun apa bila Anda berjualan
di jalan raya yang dekat dengan
pusat perkotaan maka nantinya
akan mendapatkan pelanggan yang
beraneka ragam mulai dari pelajar,
anak muda hingga orang tua dapat
membeli jualanmu.

Jika ingin mendapatkan
pelanggan banyak maka sediakan
keperluan yang sering dicari oleh
pengguna Smartphone seperti cas
hp, headset, kabel data dan
sebagainya.

Setelah mengetahui berapa
perkiraan modal yang harus di
persiapkan, selanjutnya saya akan
memberikan beberapa tips usaha
konter aksesoris hp. Silakan simak
penjelasan dibawah ini.

1. Lakukan Riset Pasar Usaha
Aksesoris HP

Sebelum menyewa ruko untuk
berjualan, lakukan survey terlebih
dahulu mengenai lingkungan Anda

berjualan. Silakan amati dan pelajari
apakah lingkungan tersebut memiliki
potensi untuk membuka usaha
aksesoris hp.

Cara mengetahuinya cukup
mudah dengan melihat target pasar
seperti anak-anak sekolah,
mahasiswa maupun pekerja
kantoran. Jika lokasi tersebut berada
dekat dari ke tiga target pasar, maka
nantinya mereka akan menjadi
pelanggan utama.

>>  BERSAMBUNG KE HLM 07
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JAKARTA, BI - Google menandai
tragedi Halloween di Itaewon, salah satu
distrik di Seoul, Korea Selatan, sebagai
kejadian darurat. Ketika mengetik kata
kunci “Itaewon incident” (insiden
Itaewon) di kolom pencarian Google
Search, akan muncul tanda “SOS Alert”
dengan label warna merah, menanda-

kan tragedi tersebut sebagai kejadian
darurat.

Tanda kejadian darurat tragedi
Itaewon itu terpampang di hasil
pencarian teratas Google. Ada tiga tab
yang bisa digunakan untuk mendapat
informasi terbaru seputar tragedi Hal-
loween Itaewon, yakni tab “Overview”,

>>BERSAMBUNG KE HLM  08

Tragedi Halloween Itaewon
Ditandai Google “SOS”

“Local Info”, dan “News”.
Kemudian, ada tab “Local Info” yang

akan menampilkan kontak informasi
terkait kejadian Itaewon. Google mena-
utkan akun Twitter resmi pemerintah
Kota Seoul sebagai kontak informasi.

Akun Twitter itu tampak membe-
rikan update informasi mengenai trage-

di Itaewon secara berkala. Akun
tersebut juga membagikan kontak
narahubung bagi masyarakat yang
merasa kehilangan anggota keluarga
atau teman di tragedi Itaewon.

Terakhir, ada tab “News” yang akan
memberikan laporan terkini dari media
dari Korea Selatan maupun media
internasional yang meliput tragedi Hal-
loween Itaewon. [bi]

JAKARTA, BI - Perangkat tekno-
logi saat ini memberikan banyak
kemudahan dengan berbagai fitur yang
dapat membantu meringankan berbagai
pekerjaan. Akan tetapi, bukan berarti
perangkat teknologi ini juga bisa
mendatangkan masalah yang berasal
dari perangkat itu sendiri atau software
di dalamnya.

Salah satu permasalahan yang
biasanya ada pada laptop yakni tidak
berfungsinya keyboard. Untuk mem-

Atasi Keyboard Laptop
Tidak Berfungsi

bantu mengatasi permasalah ini, simak
artikel berikut:  Terdapat berbagai cara
yang bisa dilakukan untuk mengatasi
keyboard yang tidak berfungsi. Sobat
BI bisa melakukan cara berikut secara
berurutan untuk menemukan
permasalahan yang membuat keyboard
laptop Anda tidak berfungsi.

1. Re-Start Komputer
Klik tombol “Windows” Pilih opsi

“Power” Pilih opsi “Restart” Jika mouse

atau touchpad Anda tidak berfungsi
juga, gunakan tombol daya pada
perangkat dengan menekan dan
menahannya selama beberapa detik.

Ketika perangkat sudah mati,
tunggu beberapa detik dan nyalakan
komputer kembali.

2. Bersihkan Keyboard
Biasanya, debu, rambut, mau-

pun kotoran halus bisa memenuhi
ruang di dalam tombol keyboard
yang bisa mempengaruhi fungsinya.
Oleh karena itu, cobalah untuk
membersihkan keyboardnya.

- Cabut charger jika sebelumnya
perangkat dalam posisi mengisi
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Cara Melakukan Kerokan dengan Benar
JAKARTA, BI  -

Kerokan atau disebut
juga dengan istilah
gua sha merupakan
metode pengobatan
tradisional yang
berasal dari Cina.
Terapi ini dilaku-
kan dengan cara
menggosokkan
koin atau batu gua
sha ke permukaan
kulit yang sebelumnya
telah diolesi minyak pijat.

Saat kerokan, sirkulasi

dan aliran darah di area
yang dikerok akan

m e n i n g k a t ,
sehingga bisa
m e r e l a k s a s i
otot-otot tubuh
yang tegang
dan dipercaya
m e r e d a k a n

p e r a d a n g a n
tubuh.

Kerokan bisa
di lakukan pada

beberapa bagian tubuh,
seperti leher, lengan, kaki,

dan bokong. Namun, teknik ini pal-
ing sering dilakukan di punggung.

Alasannya, sebagian besar or-
ang merasa kerokan di punggung
lebih tidak sakit daripada di area
tubuh lainnya. Ini karena punggung
memiliki otot yang besar dan kuat.
Permukaan punggung juga
cenderung datar dan luas, sehingga
lebih mudah untuk dikerok.

Selain i tu, kerokan akan
menghasilkan garis kemerahan di
kulit. Dengan melakukan kerokan di
punggung, bekas kemerahan
tersebut bisa ditutupi dan tidak

mengganggu penampilan.
Kerokan di punggung juga

dipercaya efektif untuk mengatasi
gejala masuk angin. Teknik ini dapat
melancarkan aliran darah yang ada
di punggung sehingga dapat
meredakan pegal-pegal.

Manfaat kerokan bisa
didapatkan apabila dilakukan
dengan cara yang benar, yaitu
seperti berikut ini:

- Sebelum kerokan, buat tubuh
Anda serelaks mungkin.

- Pastikan alat untuk kerokan
sudah bersih sebelum digunakan.

- Baluri bagian tubuh dengan
minyak atau balsam agar
permukaan kulit menjadi lebih
licin, sehingga kerokan menjadi
lebih mudah dan minim rasa
sakit.

- Kerok permukaan kulit
secara lembut dan tingkatkan
intensitasnya secara perlahan.

- Lakukan kerokan dari arah
atas ke bawah atau dari dalam ke
luar.

- Anda dapat memilih minyak
atau balsam untuk kerokan. Selain
membuat kerokan lebih mudah,
membaluri tubuh dengan balsam
dapat meredakan nyeri sendi dan
menghirupnya akan melegakan
pernapasan.[*]

JAKARTA, BI - Sediaan obat sirop
umumnya terasa manis, sehingga
rentan ditelan dalam jumlah banyak
secara sengaja atau tidak sengaja,
terutama oleh anak-anak. Padahal,
menelan etilen glikol bisa berbahaya
dan berisiko menyebabkan kerusakan
organ, terutama ginjal.

Gejala efek samping etilen glikol
umumnya muncul melalui tiga tahapan.
Pada tahap pertama, gejala pertama
keracunan etilen glikol menyerupai

Memahami Efek Samping
Etilen Glikol pada Ginjal

tanda mabuk alkohol, seperti rasa
kantuk, sakit kepala, gelisah, mual,
muntah, gangguan bicara, dan
gangguan koordinasi tubuh.

Gejala berat mulai dirasakan
setelah 12 jam etilen glikol tertelan.
Pada tahap kedua ini, keracunan etilen
glikol dapat menimbulkan gangguan
fungsi organ, meliputi ginjal, hati, paru-
paru, jantung, dan otak.

Jika terlambat terdeteksi atau tidak
diobati, etilen glikol yang tertelan dapat

Etilen glikol merupakan bahan kimia yang ditemukan dalam
berbagai produk rumah tangga dan industri otomotif, seperti
minyak rem kendaraan, zat antibeku pada radiator kendaraan,
detergen, dan cat dinding. Namun, senyawa kimia tersebut
juga diketahui bisa saja terkandung dalam sediaan obat sirop,
seperti paracetamol.

menimbulkan efek keracunan yang fa-
tal, yaitu hipertensi atau hipotensi,

edema paru, kerusakan otak, bahkan
kegagalan organ seperti gagal jantung

dan gagal ginjal akut.
Efek samping etilen glikol pada

ginjal dapat terjadi pada tahap ketiga,
yaitu 24–72 jam setelah etilen glikol
tertelan. Dampaknya berupa gagal
ginjal akut dengan tanda berikut ini:

- Urine sangat sedikit atau bahkan
tidak keluar sama sekali

- Urine berwarna cokelat pekat
- Bengkak di tungkai hingga kaki
- Nyeri di area pinggang
- Denyut jantung cepat atau tidak

beraturan
- Sesak napas
- Proteinuria atau kelebihan pro-

tein pada urin
- Kejang
- Kehilangan kesadaran

Baik anak-anak atau orang dewasa
yang menelan etilen glikol bisa
mengalami efek keracunan serius.
Bahkan, etilen glikol yang tertelan
sebanyak 120 mm saja sudah cukup
untuk menyebabkan kematian pada
orang dewasa.

Oleh karena itu, efek samping
etilen glikol pada ginjal harus Anda
waspadai. Jika Anda atau anak Anda
mengalami gejala mabuk alkohol tetapi
merasa tidak minum alkohol segeralah
pergi ke IGD atau rumah sakit terdekat
untuk mendapatkan pemeriksaan dan
penanganan dari dokter.[bi]

JAKARTA, BI - Beberapa obat tetes
telinga yang bisa dibeli bebas umumnya
diperuntukkan untuk melunakkan dan
memecah kotoran telinga, serta
membantu mengeluarkannya. Meski
demikian, setiap obat memiliki kandu-
ngan dan cara kerja yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah beragam
kandungan obat tetes telinga untuk
mengeluarkan kotoran yang mengeras:

1. Minyak mineral
Anda bisa memilih obat tetes telinga

di apotek yang mengandung minyak
mineral untuk membantu mengeluarkan
kotoran yang mengeras. Minyak min-
eral akan melunakkan kotoran yang
mengeras dan mengering agar lebih
mudah dikeluarkan dari telinga.

Teteskan obat yang mengandung
minyak mineral sebanyak 2–3 tetes ke
dalam telinga. Setelah 1 atau 2 hari,
semprotkan air hangat dengan lembut
ke saluran telinga Anda untuk menge-
luarkan kotoran telinga yang sudah
lunak.

Setelah itu, miringkan kepala dan
tarik telinga luar ke atas lalu ke
belakang agar air dan kotoran telinga
yang telah melunak mudah keluar.

2. Karbamid peroksida
Saat diteteskan ke telinga, obat

tetes yang mengandung karbamid
peroksida akan melepaskan oksigen
dan menghasilkan busa. Busa inilah
yang berperan dalam melunakkan dan
memecah kotoran telinga sebelum

dikeluarkan.
Anda bisa menggunakan obat tetes

yang mengandung karbamid peroksida
sebanyak 2 kali sehari atau sesuai
dengan petunjuk yang tertera di kema-
san. Perlu diingat, jangan menggunakan
obat ini lebih dari 4 hari, kecuali atas
saran dari dokter.

3. Gliserin
Kandungan obat tetes telinga untuk

mengeluarkan kotoran yang mengeras
lainnya adalah gliserin. Gliserin
bekerja dengan cara melunakkan
kotoran yang mengeras agar mudah
dikeluarkan dan tidak menyumbat
saluran telinga.

Cara penggunaannya hampir
serupa dengan obat tetes telinga yang

mengandung minyak min-
eral, yaitu dengan mene-
teskan 2–3 tetes obat ke
telinga. Kemudian bilas
telinga pelan-pelan
dengan air hangat untuk
mengeluarkan kotoran
yang tersisa.

4. Asam asetat
Asam asetat umum-

nya ditemukan dalam obat
tetes telinga berbasis air
dan dapat digunakan
untuk mengeluarkan
kotoran telinga yang
mengeras. Asam asetat
bekerja dengan cara melarutkan
kotoran yang menyumbat saluran
telinga, sehingga kotoran lebih mudah
keluar.

Tak hanya mengeluarkan kotoran
telinga yang mengeras, obat tetes yang

mengandung asam asetat juga bisa
digunakan untuk mengobati infeksi
telinga akibat bakteri atau jamur.

>> BERSAMBUNG KE HLM  08

Atasi Kotoran Telinga Yang Keras
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Presiden Korsel ‘Ngamuk’
Anggap Polisi Lalai

Salah satu staf presiden
Korsel mengatakan Korea
Selatan [Korsel] pada
Selasa malam pasca
meletusnya tragedi di
Itaewon yang tewaskan 150
orang lebih, meminta Polisi
melakukan penyelidikan
secara menyeluruh
terhadap peristiwa yang
menyedihkan tersebut.

investigasi internal polisi juga tidak
dalam lingkup komando kantor
kepresidenan.”

Korea Selatan tengah berduka
usai 156 orang meninggal dalam
tragedi Itaewon.

Kejadian itu bermula ketika or-
ang ramai-ramai memadati jalan
yang menanjak. Kemudian ada or-
ang yang jatuh dan menimpa massa
di bawah.

Orang-orang kemudian panik
dan para pengunjung saling injak.

Petugas berusaha keras
menarik orang-orang keluar dari
kerumunan. Namun, puluhan orang
sudah terkapar dan mengalami henti
jantung.

Hingga kini penyebab insiden
tersebut belum diketahui. Pihak
berwenang masih melakukan
penyelidikan. Berbagai macam
spekulasi muncul menyoal festival
mematikan itu.

Korsel juga panen kritik karena
tak memiliki manajemen risiko
penanganan terhadap kerumunan
massa, terutama saat halloween
berlangsung usai pandemi Covid-
19. (isa/bac)

KORSEL, BI - “[Mereka yang
bertanggung jawab] ditangani secara
ketat sesuai hukum dan prinsip,” kata
pejabat itu kepada Yonhap, Rabu (2/11).

Dalam transkrip panggilan itu,
banyak penelepon mengatakan
merasa seperti akan “jatuh hingga
mati.”

Kepala polisi nasional Korsel
Yoon Hee-keun kemudian meminta
maaf atas tanggapan polisi yang tidak
cukup memadai. Ia menjanjikan
pemeriksaan internal usai tragedi
tersebut.

Saat meminta maaf, Yoon bahkan
membungkukkan badan di hadapan
publik.

Serangkaian permintaan maaf
juga muncul dari Menteri Dalam Negeri
Lee Sang Min, Kepala Daerah
Yongsan, dan Walikota Seoul Oh Se-
Hoon.

Ramai-ramai pejabat minta maaf
ini muncul usai presiden menerima
laporan soal panggilan darurat.

Namun, salah seorang pejabat menilai
dua hal ini tak berkaitan.

“Tidak ada hubungan langsung
antara perintah Presiden Yoon dan
permintaan maaf dari berbagai
pejabat,” kata seorang pejabat
kepresidenan.

Ia kemudian berkata, “Inspeksi dan

Mayoritas Korban Tewas Itaewon
Perempuan, Kenapa?

KORSEL, BI - Menurut National
Health Institute Service, rata-rata laki-
laki Korea Selatan memiliki tinggi 170,6
sentimeter dan berat 72,7
kilogram.

Sementara itu, rata-rata
perempuan di negara ini
memiliki tinggi 157,1
sentimeter dan berat 57,8
kilogram.

Beberapa saksi mata
melihat sejumlah laki-laki
berhasil melarikan diri dari
kerumunan ke toko terdekat,
sementara perempuan tak
bisa melakukannya.

Pengamat lain menilai sebagian
besar kematian tampaknya disebabkan
serangan jantung karena asfiksia atau

kekurangan oksigen dalam tubuh.
Sederhananya, orang-orang mati

lemas, kekurangan kadar oksigen,
sehingga mereka tak bisa
bernapas.

“Ketika [petugas penye-
lamat] berusaha menyela-
matkan, sebagian besar
[korban] tidak responsif
terhadap CPR, mati lemas,”
kata profesor di Rumah Sakit
Universitas Nasional Seoul,
Hong Ki Jong.

Ia menilai saat itu, banyak
yang sudah menderita
kerusakan otak karena

asfiksia, dan tindakan darurat
memiliki efek terbatas.

Waktu yang tepat melakukan
pertolongan pertama terhadap
serangan jantung adalah dalam lima
menit pertama, setelah itu terjadi
kerusakan otak.

Setelah 10 menit, kerusakan
menjadi permanen. Dalam kasus
tragedi Itaewon, waktu kritis telah
berlalu bagi sebagian korban karena
butuh beberapa menit untuk
mengeluarkan mereka dari kerumunan.
(isa/bac)

>> POLEMIK PERATURAN...DARI HLM 03

“Toko-toko atau pengelola properti
penerangan reklame masih bebas memilih
untuk ikut atau tidak. Kalau tidak, tidak
ada kontrol legislatif atas penerangan
tersebut,” kata Edmond Lau.

Sementara pemerintah mencatat
bahwa sekarang ada sekitar 4.800
peserta dalam skema piagam, Lau
mengatakan jumlah tersebut sebenarnya

turun dari sekitar 5.000
ketika pertama kali diper-
kenalkan di enam tahun
lalu.

Dia mendesak peme-
rintah untuk menarik refe-
rensi dari Toronto dan mene-
rapkan rezim perizinan, di
mana pemilik lampu harus
mengajukan izin untuk
memasang papan iklan.[bi]

>> KEVIN APRILIO...DARI HLM 23

ketika namanya dituding ikut ter-
libat dalam kasus investasi bodong
robot trading Net89 ini. Ia tidak
ingin menyebut dirinya tertipu
oleh temannya sendiri, hanya
saja ia merasa terjebak dengan
kondisi yang terjadi saat ini.

“Jelas tertipu. Saya bukan
merasa tertipu, lebih ke

terjebak kali ya. Cuma, saya merasa
terjebak dengan kondisi ini. Enggak
sangka aja ada kondisi seperti ini.

Sebenernya saya cuma
disuruh kasih testimoni,
dibilang ditipu, ya jatuhnya
terjebak sih,” kata Kevin
Aprilio.

Terlebih lagi, Kevin Aprilio
sama sekali tidak menerima uang

sepeser pun dari Net89.[*]
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JAKARTA, BI - Alangkah baiknya
mengetahui beberapa macam makanan
agar cepat mengatasi perut buncit:

1. Mentimun
Dengan kandungan 95 persen air,

sayuran menyegarkan ini adalah salah
satu cara untuk
membuatmu terhidrasi
dengan baik. Mentimun
dapat membantu
menyiram saluran
p e n c e r n a a n ,
meningkatkan aliran
makanan yang mungkin
menyebabkan sembelit,
gas, dan kembung.

Selain itu mentimun
juga memiliki kandungan
quercetin flavonoid,

8 Makanan yang Bantu Kecilkan Perut
Mengecilkan perut buncit
dengan memilih jenis
makanan yang tepat dan
berolahraga adalah cara yang
efektif untuk mengatasi hal
tersebut. Hal ini dikarenakan
perut yang membuncit
sebagian besar terjadi karena
mengonsumsi makanan yang
membuat kembung dan
lemak perut menumpuk.

yang dapat membantu mengurangi
peradangan di seluruh sistem
pencernaan Anda.

2. Nanas
Nanas mengandung enzim

bernama bromelain, yang dapat

memecah protein dan membantu
pencernaan. Buah rasa asam manis
dan berair ini juga telah terbukti
mengurangi kembung. Menurut
penelitian dalam jurnal Clinical Immu-
nology, nanas dapat mengurangi
peradangan usus besar yang mungkin
menyebabkan perut buncit.

3. Tomat
Jika anda mengonsumsi makanan

yang membuatmu kembung,
tambahkanlah tomat ke dalam menu
untuk mengurangi kembung. Tomat
mengandung likopen tingkat tinggi.
Antioksidan itu telah terbukti memiliki
berbagai macam efek anti-inflamasi
dan menghilangkan kembung, menurut
ulasan dalam jurnal Annual Review of
Food Science and Technology .

4. Semangka
Kandungan air yang tinggi pada

semangka, dapat membantu memi-
nimalkan retensi air. Dikombinasikan
dengan kandungan 170 miligram
potasium yang didapat
dalam secangkir semang-
ka, maka perut akan
kembali seperti biasa
dalam waktu singkat.
Semangka dapat mem-
bantu membuang natrium
berlebih dari tubuh
sehingga dapat mengu-
rangi kembung.

5. Pisang
Pisang dikenal

sebagai salah satu
makanan paling kaya
kandungan kalium
sebanyak 422 miligram
per buah berukuran
sedang. Dibandingkan
dengan minum jus rasa
pisang atau air sebelum
makan, makan pisang
sebelum makan mengu-
rangi kembung dengan
jumlah yang signifikan
menurut sebuah penelitian
yang diterbitkan dalam
jurnal Anaerobe.

6. Alpukat
Semua lemak sehat

dalam alpukat dapat
mencegah kembung yang
menganggu kenyamananmu.

Seperti pisang dan buah-buahan lain,
potasium dalam alpukat ( 368 miligram
per alpukat) juga dapat membantu
tubuhmu mengeluarkan natrium. Kamu
bisa sajikan alpukat dalam bentuk

minuman jus atau langsung
memakannya.

7. Jahe
Mungkin kamu pernah

mendengar isu bahwa jahe
dapat meredakan sakit perut
? Sementara kemasan jahe
dalam bentuk olahan
(menuman soda, permen,
dan sejenisnya), dapat
menghilangkan kualitasnya
untuk meningkatkan
kesehatan. Kamu dapat
memarut jahe mentah untuk
minuman hangat sehingga
khasiatnya dapat meredakan
perut buncit.

8. Seledri
Seledri adalah salah satu

makanan terbaik untuk
mengurangi kembung karena
secara alami mengandung air
yang tinggi.

Tak hanya mentimun,
seledri mengandung fla-
vonoid (termasuk apigenin)
yang telah terbukti menjadi
anti-inflamasi, menurut
sebuah penelitian yang
diterbitkan dalam jurnal Mo-
lecular Nutrition & Food
Research.(hel)

Manfaat Camilan untuk
Kesehatan Manusia

JAKARTA, BI - Brokoli memiliki
manfaat yang sangat bagus untuk
kesehatan dan bisa dioleh dengan
berbagai resep, bisa diolah menjadi
tumisan sayur  atau menjadi salah
satu bahan sop.

Brokoli juga
bagus dikonsumsi
untuk bayi ka-
rena memiliki
kandungan
zat besi
tinggi bagus
u n t u k
t u m b u h
kembang si
kecil.

Namun
s e r i n g k a l i
brokoli rusak
pada saat penyim-
panan. Dikutip dari akun
Instagram @gemandini,  ada
beberapa tips yang dapat Anda coba
agar brokoli dapat tahan di simpan
hingga berbulan-bulan.

Berikut tipsnya untuk Anda.
1. Potong brokoli. Buang bagian

yang agak busuk atau tidak bagus.
2. Cuci bersih kemudian beri air

garam. Rendam brokoli selama 5 menit.
3. Selanjutnya bilas dengan

air mengalir.
4. Rebus brokoli 3

menit saja
5. Setelah 3 menit,

angkat dan masukkan
ke dalam air es atau
air dingin.

6. Rendam
selama 5 menit, lalu
tiriskan.

7. Simpan pada
wadah tertutup.

Brokoli dijamin akan
awet hinga berbulan-bulan.

Letakkan di freezer.
8. Simpan per porsi

masak. Karena setelah dikeluarkan,
langsung dihabiskan. Jangan
disimpan kembali. Agar brokoli tidak
rusak.(vvn)

Tips Menyimpan Brokoli
Agar Awet

JAKARTA, BI - Ngemil  ternyata
memiliki manfaat dari sisi psikologis
bagi seseorang, banyak survey dan
penelitian yang membuktikan bahwa
ngemil ternyata memiliki peranan
penting untuk kesehatan mental.

Berdasarkan salah satu survei
yang dilakukan secara online dengan
254 responden di Indonesia, rata-
rata orang akan yang mencari
camilan untuk meningkatkan
kesehatan fisik sebesar 94 persen,
emosional 96 persen, dan mental 93
persen. 85 persen dari mereka juga
mengatakan bahwa mereka mencari
camilan yang dapat mendukung
interaksi sosial.

Tercatat, 85 persen responden
mengatakan mereka ngemil sebagai
asupan fisik di pagi hari, dan hanya
64 persen yang melakukannya di
sore hari. Di sisi lain untuk
kesenangan, tercatat 6 dari 10
konsumen Indonesia mengonsumsi

camilan di pagi hari, dan siang hari
sebesar 66 persen, sementara
hampir 8 dari 10 responden
menikmatinya di sore hari atau 77
persen.

Tak hanya berperan untuk men-
tal atau kesenangan konsumen,
camilan yang fungsional juga
memiliki peranan yang sama
pentingnya dengan peran camilan
untuk kesenangan. Motivasi utama
konsumen dalam memilih camilan

yang fungsional adalah untuk
‘merawat tubuh’ atau memenuhi
‘kebutuhan nutrisi’.

Tercatat 86 persen konsumen
Indonesia mengatakan bahwa
mereka ngemil secara rutin untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi. Saat
ini, banyak konsumen Indonesia
yang mencari camilan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan,
dimana 97 persen membayangkan

mencari camilan
dengan bahan baku
khusus atau bahan
yang berkualitas
untuk kesehatan
dalam waktu
dekat.(vvn)
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MENURUT Idries Shah, Syaikh
Ziauddin Jahib Suhrawardi mengikuti
disiplin Sufi kuno. Junaid al-Baghdadi ,
dianggap sebagai pendiri tarekat ini
pada abad kesebelas Masehi. Seperti
halnya tarekat-tarekat lain, guru-guru
Suhrawardi diterima oleh pengikut
Naqsyabandi dan lainnya.

India, Persia dan Afrika semuanya
dipengaruhi aktivitas mistik mereka
melalui metode dan tokoh-tokoh tarekat,
kendati pengikut Suhrawardi ada di
antara pecahan terbesar kelompok-
kelompok Sufi.

Praktik-praktik mereka diubah dari
kegembiraan mistik kepada latihan diam
secara lengkap untuk ‘Persepsi
terhadap Realitas’.
Menurut Idries Shah,
bahan-bahan instruksi
(pelajaran) tarekat sering-
kali, untuk seluruh bentuk,
hanya merupakan legenda
atau fiksi.

Bagaimanapun bagi
penganut, mereka menge-
tahui materi-materi esen-
sial untuk mempersiapkan
dasar bagi pengalaman-
pengalaman yang harus
dijalani murid. Tanpa itu,
diyakini, ada kemungkinan
bahwa murid dengan
sederhana mengembang-
kan keadaan pemikiran
yang sudah berubah, yang membuatnya
tidak cakap dalam kehidupan sehari-
hari.

Berikut kisahnya:
Kisah Tukang Kayu Pada suatu

waktu, terdapat seorang tukang kayu
bernama Nazhar bin Yusuf. Ia
menghabiskan sebagian hidupnya
selama bertahun-tahun untuk mem-
pelajari kitab-kitab kuno yang berisi
banyak pengetahuan yang sudah agak
terlupakan.

Ia mempunyai pelayan setia, dan
suatu hari ia berkata padanya: “Aku
sekarang berhasil memperoleh

pengetahuan kuno yang harus
digunakan untuk menjamin keber-
adaanku selanjutnya.

Oleh karena itu aku ingin engkau
membantuku menyelesaikan proses
yang akan membuatku muda lagi dan
abadi.

Ketika ia menjelaskan prosesnya,
si pelayan pertama kali merasa segan
untuk menyelesaikannya. Si pelayan
memotong-motong Nazar dan mema-
sukkannya di dalam sebuah tong besar,
diisi dengan cairan tertentu.

“Aku tidak dapat membunuhmu,”
ujar pelayan.

“Ya, engkau harus, karena toh aku
akan mati, dan engkau akan kehilangan.

Ambillah pedang ini.
Jaga terus tong ini,
jangan katakan siapa
pun apa yang sesung-
guhnya engkau lakukan.

Setelah duapuluh
delapan hari, bukalah
tongnya dan keluarkan
aku. Aku akan memper-
oleh kembali kemuda-
anku.” Setelah beberapa
hari, dalam kesepian-
nya, pelayan mulai
merasa sangat tidak
nyaman, dan semua
jenis keraguan pun
menjangkitinya. Maka ia
mulai membiasakan diri

dengan peran anehnya.
Secara teratur orang datang ke

rumah dan menanyakan majikannya,
tetapi ia cuma dapat menjawab,
“Sementara ini ia tidak di sini.” Akhirnya
pihak berwenang datang, curiga bahwa
si pelayan berbuat sesuatu pada
majikannya sehubungan dengan
lenyapnya dia.

“Biarkan memeriksa rumah,” kata
mereka, “Jika kami tidak menemukan
apa pun, kami akan menahanmu sampai
majikanmu muncul.”

Si pelayan tidak tahu apa yang harus
dilakukan, pada saat itu sudah

berlangsung selama duapuluh satu hari.
Tetapi ia mengambil keputusan, dan
berkata; “Tinggalkan aku di sini bersama
tong ini sebentar, dan kemudian aku siap
ikut denganmu.”

Ia pun pergi ke kamar dan membuka
tutup tong. Tiba-tiba manusia kecil,

tampak lebih muda tetapi persis seperti
majikannya, kendati cuma setinggi
tangan, melompat keluar tong, dan berlari
berputar-putar, sambil terus berucap.

“Terlalu cepat, terlalu cepat...”
Kemudian, saat pelayan masih meman-
dang dengan terkejut, benda kecil itu
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Tukang Kayu Nazhar
bin Yusuf Yang Mistik

Idries Shah dalam bukunya berjudul “The Way of the Sufi”
menukil satu kisah yang diyakini sebagai salah satu bahan
instruksi (pelajaran) Tarekat Suhrawardiyah dari Syaikh
Ziauddin Jahib Suhrawardi.

https://prayertimes.date/hong-kong/november/2022

11/1/2022 05:11 06:27 12:07 15:22 17:46 17:46 18:58
11/2/2022 05:12 06:28 12:07 15:21 17:46 17:46 18:57
11/3/2022 05:12 06:28 12:07 15:21 17:45 17:45 18:57
11/4/2022 05:13 06:29 12:07 15:21 17:45 17:45 18:56
11/5/2022 05:13 06:29 12:07 15:20 17:44 17:44 18:56
11/6/2022 05:14 06:30 12:07 15:20 17:44 17:44 18:56
11/7/2022 05:14 06:30 12:07 15:20 17:43 17:43 18:55
11/8/2022 05:14 06:31 12:07 15:19 17:43 17:43 18:55
11/9/2022 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 17:42 18:55
11/10/2022 05:15 06:32 12:07 15:19 17:42 17:42 18:54
11/11/2022 05:16 06:33 12:07 15:19 17:41 17:41 18:54
11/12/2022 05:16 06:33 12:07 15:18 17:41 17:41 18:54
11/13/2022 05:17 06:34 12:08 15:18 17:41 17:41 18:53
11/14/2022 05:17 06:35 12:08 15:18 17:40 17:40 18:53
11/15/2022 05:18 06:35 12:08 15:18 17:40 17:40 18:53
11/16/2022 05:18 06:36 12:08 15:18 17:40 17:40 18:53
11/17/2022 05:19 06:37 12:08 15:17 17:40 17:40 18:53
11/18/2022 05:20 06:37 12:08 15:17 17:39 17:39 18:53
11/19/2022 05:20 06:38 12:09 15:17 17:39 17:39 18:52
11/20/2022 05:21 06:38 12:09 15:17 17:39 17:39 18:52
11/21/2022 05:21 06:39 12:09 15:17 17:39 17:39 18:52
11/22/2022 05:22 06:40 12:09 15:17 17:39 17:39 18:52
11/23/2022 05:22 06:40 12:10 15:17 17:39 17:39 18:52
11/24/2022 05:23 06:41 12:10 15:17 17:38 17:38 18:52
11/25/2022 05:23 06:42 12:10 15:17 17:38 17:38 18:52
11/26/2022 05:24 06:42 12:10 15:17 17:38 17:38 18:52
11/27/2022 05:25 06:43 12:11 15:17 17:38 17:38 18:52
11/28/2022 05:25 06:44 12:11 15:17 17:38 17:38 18:53
11/29/2022 05:26 06:44 12:11 15:17 17:38 17:38 18:53
11/30/2022 5:26 06:45 12:12 15:17 17:38 17:38 18:53

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

lenyap di udara. Pelayan keluar dari
kamar, petugas menangkapnya. Maji-
kannya tidak pernah terlihat lagi, kendati
banyak sekali legenda tentang Nazar
bin Yusuf si tukang kayu; tetapi harus
kita tinggalkan untuk kesempatan lain.
(mhy)

“Terlalu cepat,
terlalu cepat...”
Kemudian, saat
pelayan masih

memandang
dengan terkejut,
benda kecil itu

lenyap di udara.
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PETRUS mulai mengikuti Yesus ketika berumur
20 tahun, dan terus mengikuti-Nya selama enam
tahun. Selama waktu itu, ia belum pernah mengenal
Yesus, tetapi bersedia mengikuti-Nya semata-mata
karena kekagumannya kepada Yesus.

Ketika Yesus memanggilnya pertama kali di tepi
danau Galilea, Ia bertanya: “Simon, anak Yohanes,
maukah engkau mengikut Aku?” Petrus berkata:
“Aku harus mengikut dia yang diutus Bapa di surga.
Aku harus mengakui dia yang dipilih oleh Roh Ku-
dus. Aku akan mengikut Engkau.”

Saat itu, Petrus telah mendengar kabar
mengenai seseorang bernama Yesus, yang terbesar
di antara para nabi, Anak terkasih Tuhan, dan Petrus
selalu berharap dapat bertemu dengan-Nya,
berharap mendapat kesempatan untuk melihat-Nya
(karena itulah kemudian ia dipimpin oleh Roh Ku-
dus).

Walaupun Petrus belum pernah melihat Yesus
dan hanya mendengar desas-desus mengenai-Nya,
perlahan-lahan kerinduan dan kekaguman kepada
Yesus bertumbuh dalam hatinya, dan ia sering
merindukan dapat memandang Yesus suatu hari
nanti.

Lalu, bagaimana cara Yesus memanggil Petrus?
Yesus juga telah mendengar kabar mengenai
seseorang bernama Petrus, dan bukan Roh Kudus
yang memerintahkan-Nya: “Pergilah ke danau
Galilea, di mana terdapat seorang
bernama Simon, anak Yohanes.”
Yesus mendengar seseorang berkata
bahwa ada seorang bernama Simon,
anak Yohanes, dan bahwa orang-or-
ang telah mendengar khotbahnya.

Ia juga memberitakan Injil
kerajaan surga, dan orang-orang
yang mendengarkan khotbahnya
menjadi terharu. Setelah mendengar
ini, Yesus mengikuti orang tersebut,
dan tiba di danau Galilea. Ketika
menerima panggilan Yesus, Petrus
mengikut-Nya.

Selama mengikuti Yesus, Petrus
memiliki banyak pendapat mengenai-
Nya dan selalu menghakimi-Nya dari
sudut pandangnya sendiri. Walaupun
memiliki tingkat pemahaman tertentu
mengenai Roh, Petrus belum
sepenuhnya tercerahkan.

Oleh karena itu, Petrus berkata: “Aku harus
mengikuti dia yang diutus Bapa di surga. Aku harus
mengakui dia yang dipilih oleh Roh Kudus.” Petrus
tidak memahami hal-hal yang dilakukan Yesus dan
tidak pula menerima pencerahan.

Setelah mengikuti-Nya selama beberapa waktu,
Petrus mulai tertarik pada apa yang dilakukan dan
dikatakan-Nya, dan kepada Yesus itu sendiri. Petrus
mulai merasa bahwa Yesus membangkitkan kasih
sayang dan rasa hormat.

Petrus senang bergaul dengan-Nya, tinggal di
dekat-Nya, dan mendengarkan perkataan Yesus
yang memberikan bekal serta pertolongan. Selama
mengikut Yesus, Petrus mengamati dan
memperhatikan segala hal mengenai kehidupan-
Nya: tindakan, perkataan, gerakan, dan ucapan-Nya.

Cara Petrus Mengenal Yesus
Petrus mendapatkan pemahaman mendalam

bahwa Yesus tidak seperti manusia biasa. Walaupun
penampilan-Nya sebagai manusia sangat biasa, Ia
penuh kasih, belas kasihan, dan toleransi untuk
manusia. Segala sesuatu yang dilakukan atau
dikatakan-Nya sangat membantu orang lain, dan di
sisi-Nya, Petrus melihat dan mempelajari hal-hal
yang belum pernah dilihat atau dimilikinya
sebelumnya.

Petrus melihat bahwa walaupun Yesus tidak
tinggi besar perawakannya dan tidak memiliki
kemanusiaan yang tidak biasa, Ia memiliki aura yang
sungguh luar biasa dan istimewa. Walaupun tidak
mampu menjelaskan sepenuhnya, Petrus dapat
melihat bahwa tindakan Yesus berbeda dengan or-
ang lain, karena Ia melakukan hal-hal yang jauh
berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia biasa.

Sejak bergaul dengan Yesus, Petrus juga
menyadari bahwa karakter-Nya berbeda dengan

manusia biasa. Ia selalu bertindak
dengan mantap dan tidak pernah
tergesa-gesa, tidak pernah melebih-
lebihkan atau meremehkan suatu
perkara, dan menjalani hidup-Nya
dengan sewajarnya sekaligus
mengagumkan.

Dalam bertutur kata, Yesus
elegan dan elok, terbuka dan riang,
tetapi tenang, dan tidak pernah
kehilangan martabat-Nya dalam
melaksanakan pekerjaan-Nya.
Petrus melihat bahwa Yesus
terkadang pendiam, tetapi pada
waktu lain berbicara tak henti-
hentinya. Terkadang, Ia begitu
bahagia sehingga terlihat begitu
hidup dan tangkas seperti burung
merpati, tetapi terkadang begitu
sedih sehingga sama sekali tidak

berbicara, seolah-olah Ia seorang ibu yang kelelahan.
Adakalanya Ia dipenuhi kemarahan, seperti

seorang prajurit pemberani yang menerjang maju
untuk membunuh musuh-musuhnya, dan terkadang
bahkan bagaikan seekor singa yang mengaum.
Terkadang Ia tertawa, di lain waktu Ia berdoa dan
menangis. Bagaimanapun tindakan Yesus, Petrus
semakin bertumbuh dalam kasihnya yang tak
terbatas dan rasa hormatnya kepada Dia.

Tawa Yesus memenuhinya dengan
kebahagiaan, kesedihan-Nya memerosokkannya ke
dalam duka, dan kemarahan-Nya membuatnya takut,
sementara belas kasihan, pengampunan, dan
ketegasan-Nya membuat Petrus sungguh-sungguh
mengasihi Yesus, menumbuhkan rasa hormat dan
kerinduan yang sejati kepada-Nya. Tentu saja,
Petrus secara bertahap menyadari semua ini setelah

Selama waktu yang Petrus habiskan
bersama Yesus, ia melihat berbagai
sifat Yesus yang elok, banyak aspek
yang patut ditiru, dan banyak yang
membekalinya. Walaupun dalam
banyak hal Petrus melihat wujud
Tuhan dalam diri Yesus, dan melihat
banyak sifat yang elok, pada awalnya
ia tidak mengenal Yesus.

beberapa tahun tinggal bersama Yesus.
Petrus adalah orang yang sangat arif, terlahir

dengan kecerdasan alami, tetapi ia melakukan
banyak hal bodoh saat mengikuti Yesus.

Pada awalnya, Petrus memiliki beberapa
gagasan mengenai Yesus.

Petrus bertanya: “Orang-orang berkata Engkau
seorang nabi, jadi ketika Engkau berumur delapan
tahun dan cukup dewasa untuk memahami berbagai
hal, apakah Engkau tahu bahwa Engkau adalah
Tuhan? Apakah Engkau tahu bahwa Engkau
dikandung oleh Roh Kudus?”

Yesus menjawab: “Tidak, Aku tidak tahu!

Bukankah Aku tampak seperti orang yang sangat
biasa bagimu? Aku sama seperti semua orang
lainnya. Orang yang diutus Bapa adalah orang biasa,
bukan luar biasa. Walaupun pekerjaan yang Aku
lakukan mewakili Bapa-Ku yang di surga, citra-Ku,
pribadi-Ku, dan daging-Ku tidak dapat sepenuhnya
mewakili Bapa-Ku yang di surga, hanya satu bagian
dari-Nya.

Walaupun Aku berasal dari Roh, Aku tetap or-
ang biasa, dan Bapa-Ku mengutus Aku ke bumi
sebagai orang biasa, bukan orang yang luar biasa.”

Baru setelah mendengar hal ini, Petrus
mendapatkan sedikit pemahaman tentang Yesus.[*]

Petrus senang
bergaul dengan-
Nya, tinggal di
dekat-Nya, dan
mendengarkan

perkataan Yesus
yang

memberikan
bekal serta

pertolongan.
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BERITA INDONESIA selalu bangga sengga “Kreativitas
PMI yang Tanpa Batas”, yang kali ini ingin memper-
kenalkan seorang PMI asal Malang Jawa Timur yang
bernama Dara yang sudah bekerja di Hong Kong sejak
2016 lalu.

Dara memilik kelompok senam yang sudah dia jalankan
selama kurang lebih 3 tahun bersama teman - teman
baiknya yang diberinama Aerobic Fellow Dance Club yang
bermarkas di Wong Tai Sin.

Membangun klub dari nol hingga memiliki 1000 lebih
member tentu saja tidak semudah membuka telapak tangan.

“banyak orang yang membantu saya dalam membesar
kelompok Aerobic Fellow Dance Club ini, berawal dari
segelintir orang hingga seribuan adalah sesuatu yang tak
mungkin bisa saya kerjakan sendirian.” ungkap Dara pada
Berita Indonesia.

Lantas mengada Dara begitu
mencintai Aerobik dan Tari yang

berslogan Stay Happy and
Healthy? ..

“saya di Indonesia guru
senam dan tari jadi karena
cinta semua itu muncul dan

diberi jalan saat saya
ingin memiliki klub si
Hong Kong.” jelas
Dara.

Bersama Dara
klub aerobiknya
Dara mengajak
teman - teman
untuk mengisi
waktu luang
dengan hal yang
lebih positif
daripada hanya
sekedar hura-hura
atau melakukan hal-
hal yang tidak
penting, sebab
senam bisa mem-
buat kita sehat
dan langsing
sekaligus.

Untuk para
PMI diluar
s a n a ,

Dara Ajak PMI Stay
Happy and Healthy
PEKERJA Migran Indonesia [PMI] memiliki banyak

sekali tempatk kreatif yang bisa dijadikan tempat untuk
teman yang positif, apapun hobi dan kesenanganmu
bergabunglah dengan mereka yang bersatu bersama
dalam mengembangkan kreatifitas.

manfaatkan waktu luangmu untuk berkreativitas,
berketrampilan, mencari ilmu pengetahuan yang
lebih banyak untuk bekal nanti saat kita pulang ke
kampung halaman.

Selain untuk bekal dihari depan, kegiatan
positif akan memberimu arti dan nilai plus sebagai
Pahlawan Devisa yang sudah berjuang demi
kesejahteraan keluarga, PMI adalah pahlawan
ekonomi keluarga dan negara..

Untuk semua pembaca Berita Indonesia Dara
mengucapksn: salam sehat dan tetap semangat! [*id]
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Atta Halilintar Keseret
Kasus Investasi Bodong

JAKARTA, BI - Nama Atta Halilintar terseret
dalam kasus investasi bodong robot trading Net89.
Disinggung mengenai robot trading Net89, suami
Aurel Hermansyah belum mau membahas lebih
rinci masalah tersebut.

Bapak satu anak itu meminta pewarta untuk
menanyakan langsung investasi bodong robot
trading Net89 kepada pihak berwajib.

“Nanti yang lebih berwajib yang omongin ya,”
kata Atta Halilintar seperti dilansir dari tayangan
YouTube KH Infotainment [1/11]

Atta Halilintar merasa tak memiliki
kewenangan untuk membahas masalah tersebut.
“Aku takut salah, takut salah ngomong,” dia
menambahkan.

“Pada saat itu tidak mungkin saya tanya satu2
semua yang nge bid kamu dapat uang dari mana
ikut lelang ini. Apalagi ini lelang terbuka kan.”
tulis Atta Halilintar.

“Banyak yang mengikuti lelang itu dan
akhirnya ditutup dengan tanggal dan jam yang

sudah ditentukan. Jadi kalau dibilang saya main
robot trading atau ada di dalam robot trading Net
89. Saya sama sekali tidak mengerti dan tidak
pernah ikut trading-trading robot. Semoga ini
semua jelas,” ujarnya.

Adapun total korban sebanyak 230 orang
dalam kasus penipuan robot trading yang

memakai skema ponzi ini, tercatat telah
mengalami kerugian mencapai Rp28 niliar.

“Domisili yang berbeda dan kerugian yang
berbeda. Ada yang Rp1 juta sampai Rp1,8 miliar
maksimal dengan total kerugian semuanya adalah
Rp28 miliar,” kata kuasa hukum para korban, M
Zainul Arifin.

Para terlapor dilaporkan terkait Pasal 106 Jo
Pasal 24 dan Pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Pasal 378 KUHP dan
Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.[*]

Kevin Aprilio Kejebak Investasi Bodong
JAKARTA, BI - Nama Kevin Aprilio

juga ikut terseret dalam kasus
investasi bodong robot trading Net89.
Kevin Aprilio jadi satu dari beberapa
nama artis dan publik figur yang diduga
ikut menikmati hasil dan menerima
aliran dana dari Net89.

Terkait hal tersebut, Kevin Aprilio
buka suara. Ia didampingi oleh kuasa
hukumnya, Minola Sebayang,
memberikan klarifikasinya.

Personel Vierratale itu menyebut
bahwa dirinya tidak terlibat dalam
kasus ini. Pasalnya, ia hanya berniat
membantu temannya selaku pemilik
Net89, untuk memberikan testimoni.

“Saya bantu teman saya aja, saya
nggak terima uang, teman saya ini
bukan yang gimana, dia bisnis
asuransi punya indomaret juga, karena
pandemi dia cari peruntungan di bisnis
lain ya udah saya bantuin,” kata Kevin
Aprilio.

Dalam testimoninya pun, Kevin
Aprilio menegaskan tidak ada kalimat
ajakan untuk gabung dengan robot trad-
ing Net89. Ia murni hanya membantu
meramaikan bisnis temannya.

“Testimoni, gimana sih, kayak ‘kak
ucapin selamat ulang tahun dong’, atau
‘selamat restoran baru buka’, padahal
ya kayak testimoni aja. Di testimoni

saya, saya hati-hati juga. Jadi bukan
‘ayo ikut-ikut’. Tidak seperti itu.
Enggak gitu bahasa saya. Saya juga
mikir pasti kalau melakukan sesuatu,”
tambah Kevin Aprilio.

“Testimoni saya juga saya
menyebutkan ada izinnya dan teman
teman harus pakai uang dingin kalau
mau coba, kemudian teman teman cek
sendiri perusahaan nya segala
macem, saya jelas di situ edukasi
juga,” sambung Kevin.

Oleh karenanya, ia begitu terkejut

>> BERSAMBUNG KE HLM  18
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