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HONG KONG, BI - Kasus infeksi Covid-19 di
Hong Kong masih tinggi, masih berada diangka 4000
-an ditambah ratusan kasus impor. Jumlah pasien
rawat inap juga meningkat. Sementara pelonggaran
terus berjalan.

Pejabat kesehatan pada hari Jumat lalu juga
memperingatkan adanya seseorang yang terinfeksi
flu biasa dan  Covid-19 pada saat yang sama saat
musim dingin mendekat.

Pusat Perlindungan Kesehatan mengatakan or-
ang dapat mengembangkan komplikasi yang lebih
serius jika mereka terinfeksi kedua virus secara
bersamaan.

Dr Albert Au dari pusat tersebut mengatakan
musim flu di musim dingin yang akan datang bisa
menjadi buruk, oleh karena itu Au meminta
masyarakat melakukan vaksinasi flu dan Covid.

“Ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa jika
seseorang koinfeksi Covid dan influenza, akan ada
peningkatan risiko kematian dan rawat inap yang
membutuhkan dukungan ventilasi,” katanya.

Dr Thomas Tsang, konsultan kehormatan
Departemen Kesehatan, memberikan gambaran jika
musim flu yang parah benar terjadi itu akan
menyebabkan kematian antara 300 dan 400 di masa
lalu akan terjadi lagi, bahkan akan lebih buruk jika
ditambah dengan wabah Covid-19.

“Masyarakat umum memiliki kekebalan yang
berkurang, seiring dengan berjalannya waktu,  se-
hingga populasi Hong Kong akan jadi lebih rentan
dan kasus infeksi akan timbul lagi di masyarakat.”
kata Tsang. Dia juga mengatakan para pejabat saat
ini sedang memantau situasi dengan cermat karena
rebound serupa juga dapat terjadi di Hong Kong. [bi]

JAKARTA, BI - Pecahnya
tragedi GOR Kanjuruan benar -
benar menyita perhatian dunia,
berbagai media memuat berita
kematian hingga keputusan POLRI
terkait ketetapan 6 tersangka yang
harus bertanggung jawab atas
kerusuhan dan penyemprotan gas
air mata.

Pada hari jumat [7/10] Media
Jepang, NHK News, menuliskan
laporan berjudul “3 Polisi, 3 Pihak
lain menjadi Tersangka dalam
Kerusuhan Sepak Bola Indone-
sia”.

Kepolri Listyo Sigit Prabowo
mengatakan telah melakukan
penyelidikan terhadap pihak
penyelenggara dan polisi yang
dianggap terlibat.

Listyo juga mengungkapkan
tiga polisi akan menghadapi
tuntutan pidana. Ia juga
menyebut satu orang
eksekutif liga, dan dua orang
lain akan menghadapi hal

serupa.
Media Australia, ABC News, juga

membuat laporan penetapan tersangka
atas Tragedi Kanjuruhan.

“Polisi Indonesia Sebut Enam Orang
Hadapi Tuntutan Pidana usai Kerusuhan

Sepak Bola.”
Sementara itu, Malaysia Now

menuliskan “6 Orang Hadapi
Tuntutan Pidana usai Serbuan

Sepakbola Indonesia.” [bi]

Sorotan Media Asing Terhadap
6  Tersangka Tragedi Bola

AS Bakal Legalkan Ganja
dan Hapus Hukuman

WASHINGTON DC, BI - Presiden Amerika
Serikat Joe Biden bakal menghapus hukuman
pidana terkait pemilikan dan penggunaan ganja.
Keputusan Biden itu termasuk mengampuni para
warga AS yang didakwa atau menjalani proses

hukum karena kedapatan memiliki dan
menggunakan ganja.
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PADAHAL, untuk menyelamatkan
satu saja nyawa anak bangsa, seluruh
upaya dan tenaga dikerahkan oleh
negara. Misalnya saat Covid-19 me-
nyerang Indonesia. Bila pasien
terinfeksi Covid-19 stadium sedang
atau berat dan harus dirawat di rumah
sakit (RS) serta masuk ICU, tenaga
kesehatan dikerahkan untuk menye-
lamatkan satu nyawa saja.

Biaya yang dibutuhkan juga sangat
tinggi. Rerata biaya pasien Covid-19
yang dirawat di RS Rp 100–200 juta.
Bahkan bisa menembus Rp 1 miliar bila
komplikasi berat dan harus dirawat di
ICU dalam jangka panjang.

Beberapa informasi menyebutkan,
penyebab kematian banyaknya
suporter itu adalah kekurangan oksigen
(hipoksia) saat penonton berdesakan
keluar dari stadion lantaran ada
kerusuhan. Hal tersebut disebabkan
pintu keluar yang sempit, namun dilalui
banyak penonton dalam waktu yang
bersamaan. Mereka keluar untuk
menyelamatkan diri dari kerusuhan.
Walaupun dugaan itu masih perlu
dibuktikan dengan pemeriksaan
forensik, namun hipoksia sebagai
penyebab kematian, secara logika ini
sangat mungkin terjadi.

MENINGGALNYA suporter sepak bola akibat kerusuhan di Stadion
Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sangat memilukan dan memalukan.
Memilukan karena jumlah korban yang sangat banyak. Menurut beberapa
sumber, sudah lebih dari 127 korban tewas dan ratusan luka-luka.
Memalukan karena nyawa anak bangsa terbuang percuma lantaran
kejadian yang sebenarnya bisa diantisipasi.

Hipoksia dalam Tragedi
Memilukan di Kanjuruhan

Diterbitkan Oleh: Berita Indonesia Ltd.(HK). Penasihat: Ir.H. Alwi Hamu. Direktur: Sam Jauhari. Pemimpin Redaksi: Ida A. Permatasari.  Redaktur Pelaksana: Kuswinarto.
Dewan Redaksi: Ida A. Permatasari & Kuswinarto. Layout: Sofyan B. Manager: Marvyn Siah. Alamat di Hong Kong:  Unit 604, 6/Flr, Kenning Industrial Building. 19 Wang Hoi Road,
Kowloon Bay, Kowloon, HKSAR. Telephone: (852) 2180-9888 & 6222-4345 (WA). Fax: (852) 2151-9191. E-mail: beritaindonesiahk@aol.com & beritaindonesia@gmail.com (Redaksi)

EDISI 254 - OKTOBER 2022 02OOOOOPIPIPIPIPINNNNNIIIII

Penulis: Badrul Munir
korteks serebri. Bila ada gangguan
kerja bagian otak ini
seperti kekurangan
oksigen atau
glukosa darah,
baik di daerah
p e n c e t u s
k e s a d a r a n
( A R A S )
maupun di
pengembang
(korteks), akan
menyebabkan metabolisme
menurun dan kerusakan sel otak yang
mengakibatkan penurunan kesadaran
dan kematian.

Kerumunan massa yang banyak di
ruangan yang tertutup atau sempit itu
sangat menyebabkan kekurangan
oksigen yang masuk ke otak. Itulah
yang menyebabkan penurunan
kesadaran dan pingsan. Lantas jatuh
dan kemudian terinjak suporter lainnya
sehingga terjadi korban yang begitu
banyak.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan ini
menjadi pelajaran pahit bagi kita
semua. Tidak bermaksud mencari
pihak yang disalahkan, namun perlu
mengidentifikasi sumber kerusuhan
ini. Baik dari suporter maupun
penyelenggara (panitia liga, keamanan,
dan lainnya). Kecintaan berlebihan
(fanatik) ke kesebelasan bisa menjadi

sesuatu yang positif.
Namun, banyak hal
negatif. Misalnya bila
jiwa sportivitas belum
terbentuk sehingga kalau
kesebelasannya kalah,
akan marah secara kolektif dan
kemudian timbul amuk massa.

Amuk massa juga bisa dipengaruhi
latar belakang para suporter yang
selama ini sudah terimpit masalah
hidup berat dalam keseharian. Seperti
beban ekonomi akibat kenaikan harga
BBM, banyaknya pengangguran akibat
sempitnya lapangan pekerjaan, dan
beban hidup lainnya. Bila merata di
seluruh penonton, itu sangat mudah
disulut oleh hal-hal yang kecil seperti
kekalahan kesebelasannya.

Penyelenggara pertandingan harus
mempersiapkan sebaik mungkin. Mulai
dari membuat dan mempersiapkan
protokol jalur evakuasi darurat bila ada
kerusuhan. Termasuk pintu keluar yang
layak dan menjamin sirkulasi udara
yang mencegah terjadinya hipoksia.
Juga perlu simulasi massal untuk
mengantisipasi kejadian extraordinary
seperti bencana alam, gempa, dan tsu-
nami. Termasuk kerusuhan massal
akibat olahraga sepak bola.

Pola pendekatan pengamanan dari
aparat keamanan juga harus dievaluasi
total. Pendekatan kekerasan yang
sering ditunjukkan aparat keamanan
sering kali menyebabkan sikap tidak
simpatik terhadap kepolisian. Apalagi,
citra kepolisian Indonesia sedang
disorot akibat kasus yang terjadi dalam
beberapa waktu terakhir. Kasus Sambo
dan konsorsium judi online yang terus

Otak merupakan organ yang sangat
penting karena otaklah yang mengatur
organ penting lainnya seperti paru-paru
(untuk bernapas), jantung (untuk
memompa darah), ginjal, liver, dan or-
gan penting lainnya. Dan otak sangat
membutuhkan oksigen dan gula yang
dibawa oleh darah. Walaupun berat
otak hanya 2 persen dari berat badan
tubuh, otak membutuhkan sekitar 20
persen darah yang dipompa oleh
jantung.

Apabila otak kekurangan oksigen,
kerja otak menurun karena metabo-
lismenya terganggu, ditandai dengan
menurunnya cetusan listrik di sel otak.
Dan apabila dalam jangka panjang
kekurangan oksigen itu terjadi,
kerusakan akan semakin meluas dan
mengenai struktur penting, yakni pusat
kesadaran.

Pusat kesadaran manusia dibagi
menjadi dua bagian, yakni pencetus
dan pengembang kesadaran. Pencetus
kesadaran adalah bagian otak yang
menimbulkan impuls listrik untuk
dipancarkan ke semua bagian otak
guna ditangkap bagian otak lainnya
yang disebut dengan ascending reticu-
lar activating system (ARAS).

Setelah adanya pencetus listrik
dari ARAS, akan ditangkap oleh bagian
otak yang berfungsi sebagai
pengembang kesadaran yang disebut

dibicarakan warganet
selama lebih dari tiga bulan tentunya
memberikan persepsi negatif terhadap
kepolisian. Sehingga upaya
pengamanan yang bertujuan baik
dilawan dan terjadilah kerusuhan yang
memalukan ini.

Memalukan karena ini terjadi di
saat bangsa kita sedang berusaha
bangkit dari keterpurukan akibat badai
Covid-19. Kegiatan masyarakat sudah
mulai berjalan. Event olahraga,
termasuk kompetisi sepak bola Liga
Indonesia yang sudah berjalan dua
bulan, tercoreng oleh tragedi ini.

Tragedi ini tentunya akan merusak
citra Indonesia di mata dunia,
khususnya di dunia sepak bola.
Kerusuhan ini menurut beberapa
sumber merupakan tragedi terburuk
kedua setelah kerusuhan di Peru pada
1964 yang menewaskan 328 orang. Dan
akan menjadi penilaian dari FIFA
terhadap PSSI yang dalam beberapa
tahun terakhir sudah membaik
peringkatnya. Semoga tragedi ini
menjadi yang terakhir dalam sepak bola
Indonesia. Dan semoga segera bangkit
serta memperbaiki diri untuk meraih
prestasi demi nama basik bangsa dan
negara. (JawaPos)

** [BADRUL MUNIR, Dokter
neurologi RS Saiful Anwar/FK Univer-
sitas Brawijaya Malang]

mengimbau seluruh gubernur
wilayah untuk mengampuni
pelanggaran mariyuana yang
sederhana.

Ia juga meminta Jaksa Agung
dan pihak berwenang lain untuk
mengecek kembali klarifikasi
mariyuana di bawah undang-
undang.

Saat ini, AS masih menganggap
mariyuana setara dengan heroin,
pun lebih parah dari fentanyl.
Sementara di Hong Kong dan Indo-
nesia Ganja adalah Narkoba yang
semua warga dilarang untuk
memilikinya.(pwn/bac)

Kebijakan tersebut diambil Biden
sebagai bagian dari legalisasi ganja
yang direncanakan AS.

“Saya mengampuni semua
pelanggaran federal
sebelumnya atas
kepemilikan ganja
sederhana,” ujar Biden
dalam pernyataan
Twitter (7/10).

“Seperti yang saya
katakan sebelumnya,
tidak ada seorang pun yang
seharusnya dipenjara hanya

karena menggunakan atau memiliki
mariyuana,” lanjutnya.

Menurut Biden, ribuan warga AS
yang didakwa atas hukuman
kepemilikan mariyuana ini
kesulitan mendapatkan pekerjaan,

rumah, dan
kesempatan belajar.

Biden kemudian
b e r u c a p ,
“Pengampunan saya

bakal mencabut
beban itu.”
Selain itu, Biden

>> AS BAKAL LEGALKAN GANJA DAN HAPUS...DARI HLM 01
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HONG KONG, BI - Pada Kongres
Nasional Daratan ke-20 akan dimulai
pada tanggal 16 oktober 2022 ini.
Pertemuan akan diadakan selama
sekitar satu minggu dan langkah-
langkah anti-epidemi di perbatasan
dengan Daratan China diperkirakan
segera dilonggarkan pada kisaran

tengah bulan ini juga.
Dr Ko Wing-man, Mantan

Sekretaris Makanan dan Kesehatan
yang juga tercatat sebagai  anggota
Dewan Eksekutif mengatakan bahwa
Hong Kong harus secara bertahap
melonggarkan langkah-langkah anti-
epidemi untuk menghindari

Aturan Berkumpul Tetap
Maksimal 4 Orang

inkonsistensi.
Dia juga percaya bahwa Daratan

akan menghormati keputusan peme-
rintah Hong Kong untuk melonggarkan
langkah-langkah pencegahan epidemi.
Meski demikian Dr.Ko menegaskan
bahwa larangan berkumpul maksimum
4 orang akan tetap berlaku. [bi]

HONG KONG, BI - Kasus penipuan
melalui telepon semakin marak, berikut
ada beberapa hal yang harus diwaspadai
agar tidak terjerat dalam ketakutan karena
ancaman mereka.

Seorang psikolog klinis polisi Hong
Kong mengatakan: para penipu “telepon”
merupakan orang - orang “profesional”
yang sangat terlatih, yang menggunakan
teknik psikologis untuk menegaskan
otoritas atas korban mereka dan
mengisolasi mereka.

Woo Chin-pang mendesak orang-
orang untuk selalu waspada terhadap
penipuan yang sudah  marak hingga
menjadi hal umum di Hong Kong.

Woo mengatakan setelah
scammers terlibat dalam percakapan,
mereka sangat pandai menggunakan
konsep psikologis seperti membangun
otoritas, kredibilitas, isolasi sosial untuk
memikat korban mereka. Dia
mengatakan teknik dan konsep seperti
ini sering terlihat dalam teknik penjualan
dan pemasaran.

“Semua scammer itu ingin
memperkenalkan diri dan dengan
menetapkan otoritas mereka dengan
mengatakan bahwa mereka adalah
pejabat dari polisi, pejabat dari China atau
dari negara lain atau dari CHP [Pusat
Perlindungan Kesehatan] dan

seterusnya. ,” dia berkata.
“Dan mereka akan mencoba

menggunakan isolasi sosial untuk
mengelabui para korban agar percaya
bahwa mereka dalam bahaya mendesak
atau perlu membuktikan bahwa mereka
tidak bersalah.

Woo juga memperingatkan orang-
orang untuk mewaspadai atau curiga
dengan nomor +852 yang muncul di layar
penelepon mereka, sebab itu berarti
penelepon tidak berada di Hong Kong.

Kode +852 adalah kode panggilan
internasional untuk Hong Kong tetapi
seharusnya tidak muncul di layar nomor
Hong Kong saat berada di Hong Kong.[bi]

HK Marak Kasus Penipuan Lewat Telepon
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DIA mencatat bahwa tingkat vaksinasi lokal
untuk Covid tinggi dan sebagian besar populasi
telah terinfeksi - tetapi dengan tingkat suntikan
flu yang rendah, dia mengatakan mungkin ada
lonjakan besar dalam kasus influenza karena
pelonggaran pembatasan perjalanan.

“Secara keseluruhan, antibodi [influenza]
komunitas sangat rendah, dan tentu saja dengan

pelonggaran pembatasan perjalanan dan langkah-
langkah jarak sosial, akan ada risiko yang sangat
tinggi, terutama bagi anak kecil yang belum pernah
terkena virus influenza sebelumnya,” Kata Hung.

Profesor Hung meminta orang tua, anak-anak
dan tenaga medis untuk mendapatkan suntikan
flu. Warga Hongkong juga harus memakai masker
dimusim dingin untuk melindungi diri dari virus
flu dan infeksi saluran pernapasan atas.

Profesor Hung yang juga salah satu
penasehat Covid pemerintah tersebut juga
menyarankan jika aturan wajib pakai masker
juga harus segera dicabut nanti setelah
Organisasi Kesehatan Dunia [WHO]
mengumumkan bahwa pandemi telah berakhir.

Untuk saat ini bebas pakai maskernya hanya
boleh didalam ruangan saja, untuk diluar ruangan
harus tetap pakai masker.[bi]

Hong Kong, BI - Pakar Universitas
Hong Kong Ivan Hung
menghawatirkan adanya wabah
influenza yang serius bagi SAR di
musim dingin ini, lebih serius
daripada Covid-19.

Kapanye Kotak Makan Pakai
Ulang Di Restoran

HONG KONG, BI - Sebuah organisasi non-
pemerintah hari ini [3/10] memkampanye daur
ulang wadah makanan, yang bertujuan untuk
menawarkan 8.000 kotak makanan yang dapat
digunakan kembali untuk pengunjung.

Di bawah skema periode 11 bulan yang
direncanakan oleh World Wide Fund for Na-
ture Hong Kong dan bekerja sama dengan 40
restoran dan platform pengiriman makanan
online Foodpanda, pelanggan dapat memilih
untuk menikmati makanan dengan wadah yang

dapat digunakan kembali saat memesan
takeaway.

Pelanggan harus membayar deposit
HK$10 untuk kotak yang dapat digunakan
kembali saat mengkonfirmasi pesanan
mereka dan mengembalikan wadah ke
sembilan titik pengumpulan yang ditentukan
setelahnya. Mereka bisa mendapatkan
kembali deposit mereka dan kupon
tambahan sebesar HK$10 untuk
melakukannya.

“Kami akan meninjau
respon balik dan
memutuskan apakah
akan memperluas skema
ini,” kata Ryan Lai Wai-
yan, Managing Director
Foodpanda Hong Kong.

“Dengan langkah-
langkah jarak sosial,
layanan takeaway
mengalami peningkatan
selama epidemi, dan itu
telah menyebabkan
polusi plastik parah,” kata
Simon Wong Kit-lung,
Ketua Kampanye Ling-
kungan dan veteran
industri restoran.[*]

Ahli Kawatirkan Wabah Flu
Parah Di Musim Dingin Ini

kendaraan yang diparkir.
6. Jadwalkan ulang pekerjaan ke waktu

yang lebih dingin dalam sehari. Jika bekerja
di lingkungan yang panas tidak
dapat dihindari, perkenalkan
naungan di tempat kerja jika
memungkinkan. Mulailah bekerja
secara perlahan dan tingkatkan
kecepatan secara bertahap.
Pindah ke tempat yang sejuk untuk
beristirahat secara berkala untuk
memungkinkan tubuh memulihkan
diri.

 Jika ada gejala berkembang,
seperti pusing, sakit kepala, mual,
sesak napas atau kebingungan,
istirahat dan segera cari bantuan,
dan dapatkan bantuan medis

sesegera mungkin.
Masyarakat dapat memperoleh informasi

lebih lanjut dari DH’s Health Education
Infoline (2833 0111), halaman heat stroke
dan halaman radiasi UV; Dial-a-Weather
(1878 200) HKO.[bi]

>> OTORITAS KESEHA...DARI HLM 22
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FIFA dan AFC Akan
Berkunjung Ke Indonesia

Tiga Polisi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

sampai kemarin, tidak ada pembahasan mengenai sanksi.
”Selama komunikasi bagus, lalu kami menjalani segala

arahan mereka, insya Allah tidak (disanksi, Red). Dan,
sampai hari ini (kemarin), antara PSSI dan FIFA tidak ada
obrolan soal sanksi,” tegasnya.

Karena itu, Maaike memastikan beberapa agenda
internasional yang bakal digelar di Indonesia tetap berjalan.
Pada Desember, PSSI akan menggelar pertandingan fase
grup AFF Cup 2022.

Pertandingan yang bakal digelar di Indonesia adalah
Indonesia melawan Kamboja (23/12) dan Thailand (29/12).

”Lalu, soal Piala Dunia U-20 2023, sejauh ini FIFA
menyebut tragedi Kanjuruhan tidak berpengaruh ke Piala
Dunia. Ini tentu berita bagus,” klaimnya.

Maaike mengungkapkan, PSSI akan terus mematangkan
persiapan untuk menjadi host Piala Dunia U-20 2023.

Meski demikian, Maaike memastikan PSSI terus con-
cern terhadap tragedi Kanjuruhan. Penyelenggaraan
pertandingan di Stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan
ratusan nyawa harus dievaluasi. ”Semua akan kami
evaluasi,” tegasnya. [JP]

JAKARTA, BI - Pertandingan Arema FC melawan
Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu telah menjadi
perhatian dunia, dan menyedot perhatian AFC dan FIFA yang
bahkan dikabarkan akan datang ke Indonesia untuk
mensuport tim sepak bola Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wasekjen PSSI Maaike Ira Puspita
pada kamis sore [6/10]. Dia mengklaim delegasi FIFA dan
AFC akan datang untuk memberikan support kepada PSSI.

”FIFA dan AFC akan bersama-sama dengan PSSI untuk
menghadapi tragedi ini. Mereka datang untuk memberikan
dukungan, bukan menginvestigasi. Mereka mau mendengar
langsung bagaimana kejadiannya. Kami senang luar biasa.
Dalam situasi sulit, tapi kami masih mendapat support,” ujar
Maaike.

Maaike optimistis PSSI tidak akan mendapat sanksi FIFA
seperti prediksi banyak orang. Maaike mengungkapkan,

JAKARTA, BI - Ke-
menterian Pertanian me-
lalui Direktorat Jenderal
Hortikultura menarget-
kan peningkatan pro-
duktivitas buah di dalam
negeri. Hal itu dilakukan
untuk memenuhi kebu-
tuhan konsumsi dalam
negeri di satu sisi, di sisi
lain juga untuk menam-
bah kapasitas ekspor.

Direktur Buah dan
Flortikultura Ditjen Horti-
kultura Kementerian
Pertanian Liferdi Lukman
mengatakan, konsumsi
buah masyarakat Indo-
nesia baru mencapai
setengah dari standar yang ditetapkan
Organisasi Pangan dan Pertanian
(Food and Agriculture Organization/
FAO).

Merujuk data Badan Pusat Statistik

Kementan Tingkatkan Produktivitas
Buah Dalam Negeri

(BPS), konsumsi buah masyarakat In-
donesia dari 2016 sampai 2020 baru
36,3 kilogram per kapita per tahun.
Sementara standar FAO sebesar 73 ki-
logram per kapita per tahun.

“Idealnya kita
penuhi konsumsi
sesuai standar FAO,
kemudian kita
tingkatkan ekspor.
Lalu kita kurangi
impor sampai neraca
kita positif.
Konsekuensinya,
kita harus
m e n i n g k a t k a n
ketersediaan dalam
negeri dalam skala
yang lebih luas lagi,”
kata Liferdi baru-baru
ini.

S e j u m l a h
langkah dilakukan
Ditjen Hortikultura

untuk mewujudkan itu. Yakni
membentuk Kampung Buah di seluruh
Indonesia, menumbuhkan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) di
kampung tersebut, serta membangun

sistem digital yang mumpuni untuk
mendukung peningkatan produktivitas
buah di dalam negeri.

Konsep Kampung Buah, jelas
Liferdi, terkonsentrasi di satu desa
minimal 10 hektare. Satu desa satu
varietas atau jenis (One Village One
Variety). Pendekatan ini dibuat karena
pengalaman selama ini kawasan yang
sudah dibangun sebelumnya belum
memenuhi kriteria skala ekonomi.

“Akhirnya tidak efisien dan efektif.
Kala biaya produksi terlalu tinggi, tidak
menarik bagi eksportir, bagi pedagang.
Ini yang kami rumuskan (ulang
pendekatannya),” ujar Liferdi.

Jumlah Kampung Buah di 2021
sebanyak 862 dan di tahun 2022
sebesar 766. “Di kampung-kampung ini
ataupun food estate, kalau sudah
tersedia produksi, maka kami
kumpulkan UMKM agar nanti dari
produksi yang sudah dihasilkan ini bisa
menaikkan nilai tambahnya,” ujarnya.

Tahun ini Kementan menargetkan
60 UMKM untuk dikembangkan di
kampung-kampung buah yang sudah
ada saat ini. Berdasarkan data Ditjen
Hortikultura, jumlah produksi buah
nasional mencapai 26,5 juta ton pada
tahun lalu, dengan angka ekspor yang
kecil: 52,4 ribu ton.[*]

JAKARTA, BI – Staf khusus
Presiden Diaz Hendropriyono
terus menggaungkan akselerasi
target dua juta kendaraan listrik
yang dicanangkan Joko Widodo
(Jokowi). Dia menggandeng
berbagai pihak mulai dari
pemerintah, produsen kendaraan
motor listrik, serta para Duta
Besar negara anggota G20 untuk
berdiskusi bersama demi
mencapai target akselerasi pada
2025 tersebut.

Turut hadir juga perwakilan
Korlantas Polri Direktur
Registrasi dan Identifikasi Brigjen
Pol. Yusri Yunus yang
mengatakan Polri sudah sangat
siap mendukung target Presiden
untuk memenuhi target 2 juta

23 Ribu
Kendaraan Listrik
Sudah Terdaftar
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Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Keolahragaan,” terang Listyo.

Tiga tersangka lain yang telah
ditetapkan adalah Abdul Haris, ketua
Panpel Arema karena tidak bertanggung
jawab atas keamanan penonton.
Kemudian Suko Sutrisno, security of-
ficer yang tidak membukakan pintu
keluar.

Tersangka keenam, Ketua PT Liga
Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian
Lukita yang mengizinkan pertandingan
dilakukan di Stadion Kanjuruhan.
Padahal stadion itu tidak layak untuk
difungsikan sebagaimana tempat
pertandingan.

MALANG, BI - Penyelidikan kasus
kematian di Stadion Kanjuruan
menghasilkan total 6 tersangka tetap, tiga
di antaranya adalah polisi. Ketiganya
berperan dalam keputusan penggunaan
gas air mata.

Pertama adalah Kompol Wahyu Setyo
Pranoto. Menjabat sebagai Kabag Ops
Polres Malang tak membuatnya melarang
penggunaan gas air mata.

”Yang bersangkutan mengetahui
aturan FIFA larangan menggunakan gas
air mata,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers di
Polres Malang pada malam jumat lalu [6/
10].

Namun Wahyu tidak mencegah dan
melarang penggunaan gas air mata.
Wahyu juga tidak memberikan pencegahan
langsung untuk tidak melemparkan gas
kepada suporter Arema yang menonton di
tribun Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/
10).

”Dia melanggar pasal 359 dan 360. Dan
juga pasal 103 jo pasal 52 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Keolahragaan,” ujar Kapolri.

Anggota polisi kedua yang terbukti
berperan dalam penggunaan gas air mata
adalah AKP Has Darman. Dia menjabat
sebagai Danki Brimob Polda Jatim. Has
juga bertugas saat tragedi yang berawal

dari pertandingan Liga 1 antara Arema vs
Persebaya itu.

”Perannya sebagai anggota Brimob
Jatim yang memerintahkan penembakan
gas air mata,” terang Listyo. Peran Has
yang berada di bawah Polda Jatim itu yang
diduga mengawali tragedi Kanjuruhan. Has
terbukti memerintahkan penembakan gas
air mata. Perintah serupa, lanjut kapolri,
disampaikan Kasat Samapta Polres
Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.
”AKP Bambang Sidik Achmadi memberi
perintah tembak gas air mata,” tutur Listyo.

Atas hal itu, Bambang dijerat dengan
hukuman serupa. Yakni pasal 359 dan 360.
”Dan juga pasal 103 jo pasal 52 Undang-
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Tanamkan Jiwa Wirausaha,

Gelar Bazar Rutin

KEPALA SMK N 1 Plupuh Y.
Sugeng Prihanto meyampaikan, sesuai
dengan Kurikulum Merdeka, dalam
memberikan pelajaran dan
pendampingan pada anak, disesuaikan
dengan tingkat kemampuan siswa.
Selain itu para pengajar juga diberi
ruang untuk inovasi yang lebih luas.
Bazar ini masuk dalam materi
kewirausahaan.

”Mereka berjualan sesuai minat,
selama bisa menghasilkan profit.
Diharapkan memang berjualan yang
sesuai dengan penjurusan mereka.
Namun tetap mempertimbangkan
peluang. Bisa saja mereka berdagang
dan sukses, tidak harus sesuai dengan
jurusannya,” jelas Sugeng.

Sugeng menambahkan, dari pro-
gram tersebut, siswa diharapkan bisa
gembira menjalankannya. Jika mereka

bisa senang dengan kegiatan berjualan
atau wirausaha, ke depan mental
mereka siap. Lantas akan
menghasilkan profit untuk
penghidupan.

”Karena tidak dipungkiri, saat ini
sekitar 90 persen pendapatan diraih dari
hasil perdagangan atau bisnis. Maka
ini kami coba memunculkan minat
mereka dalam dunia usaha,” jelasnya.

Menurutnya sejauh ini minat dan
antusiasme para siswa selama bazar
sangat baik. Ke depan kegiatan serupa
akan dibuat rutin sebulan sekali. Pihak
sekolah akan mengatur pada jam-jam
tertentu agar para siswa bisa belajar
berdagang. Saat ini ada tiga jurusan di
SMKN 1 Plupuh. Yakni teknik
kendaraan ringan, rancangan
perangkat lunak, dan tata busana. To-
tal siswa ada 1.060 anak. (din/adi/dam)

Banjir Maut di MTsN 19 Jakarta

SRAGEN, BI  – Pelaksanaan Kurikulum Merdeka salah satunya
mengajarkan entrepreneurship. Seperti yang dilakukan SMK
N 1 Plupuh, para siswa menggelar bazar dengan berbagai
macam produk yang dijual.

Jakarta Anies Baswedan
menyampaikan duka cita atas peristiwa
tersebut. Anies, pada Kamis malam pun
telah melayat ke salah satu rumah
korban.

Anies mengatakan peristiwa
tersebut harus dijadikan sebagai
pembelajaran bagi semua pihak
agar tidak terulang di kemudian
hari.(yoa/kid)

JAKARTA, BI - Setidaknya tiga
siswa meninggal dunia dalam insiden
tembok roboh MTsN 19 di Pondok Labu,
Cilandak, Jakarta Selatan kemarin
Kamis (6/10).

Peristiwa itu terjadi saat sekolah
diterjang banjir saat hujan deras
melanda wilayah Jakarta dan
sekitarnya kemarin.

Video yang menggambarkan detik-
detik banjir tersebut beredar di media
sosial. Dalam video, tampak para
siswa berhamburan keluar menye-
lamatkan diri. Ketika itu, genangan air
sudah mencapai ketinggian sekitar 50
hingga 60 sentimeter.

Teriakan minta tolong terdengar
dari para siswa yang berusaha keluar
dari area sekolah. Ada juga yang

menangis dan memanggil orang
tuanya.

“Ya Allah... mama, mama,” ujar
salah seorang siswi dalam rekaman
video yang viral.

Berdasarkan keterangan tertulis
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) DKI Jakarta, kejadian
itu berawal saat hujan deras yang
menyebabkan air gorong-gorong
meluap, dan menggenangi area
sekolah MTsN 19.

Saat itu ada beberapa siswa yang
sedang bermain di area taman sekolah.
Mereka kemudian tertimpa tembok
pembatas sekolah yang roboh, karena
tidak mampu menahan luapan air.

“Posisi sekolah berada di dataran
rendah, yang di sekitarnya terdapat

saluran PHB Pinang Kalijati dan di
belakang sekolah terdapat aliran
sungai,” tulis keterangan BPBD.

Hingga kemarin malam dinyatakan
tiga orang siswa meninggal dunia
akibat peristiwa itu. Sementara tiga
lainnya mengalami luka.

Kapolres Metro Jakarta Selatan,
Kombes Ade Ary mengatakan pihaknya
bakal berkoordinasi dengan Tim Pusat
Laboratorium Forensik (Puslabfor)
Mabes Polribuntuk menyelidiki
penyebab robohnya tembok pembatas
itu.

“Iya dalam olah TKP, saat ini
identifikasi masih bekerja dan kami
akan berkoordinasi dengan Puslabfor,”
kata Ade di MTsN 19, Kamis malam.

Sementara itu, Gubernur DKI

DENPASAR, BI - Siswa di
sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota
Denpasar mendapatkan edukasi
upaya pencegahan demam berdarah
dengue (DBD) oleh Enesis Group

Kasus DBD Di Denpasar Bali Tinggi,
Siswa Diedukasi

bersama Soffell dan Force Magic
karena kasus DBD di Ibu Kota
Provinsi Bali itu tergolong tinggi.

“Ini merupakan bagian dari
edukasi terkait pencegahan demam

berdarah dengue melalui
3M Plus yakni menutup,
menguras, mendaur
ulang dan menggunakan
obat anti nyamuk,” kata
Regional Sales Manager
Enesis Group Bali Nusra
Doddy Kurniawan di
Denpasar, Kamis (6/10).

Ia menyampaikan,
kasus demam berdarah di
Bali terbilang cukup tinggi
pada tahun 2022 ini.
Hingga bulan Agustus

kasus DBD di seluruh Bali dilaporkan
sebanyak 3.640 kasus, dengan total
korban meninggal delapan orang.

Dari sembilan kabupaten/kota di
Provinsi Bali, kasus terbanyak terjadi
di Kota Denpasar sebanyak 739 kasus,
dengan lima orang di antaranya
meninggal dunia.

Menurut Doddy, edukasi
pencegahan DBD yang dilakukan di
Kota Denpasar merupakan rangkaian
edukasi DBD yang sebelumnya telah
dilakukan di Cirebon, Malang,
Yogyakarta, dan Bandung.

Untuk di Kota Denpasar, edukasi
pencegahan DBD menyasar SD
Kartika VII-1 dan SD Negeri Dauh Puri
8, Pasar Badung dan MTI Bintang Su-
permarket.(*)

KARANGANYAR, BI – SDN Bejen
2 Karanganyar menyabet sejumlah
penghargaan bergengsi. Mulai dari
kompetisi tingkat kecamatan sampai
kabupaten. Terakhir, menyabet juara
dua lomba cerdas cermat (LCC)
tingkat kabupaten.

Mereka adalah Rafandya Wisnu,
Lonika Septiana Eka Dewi, dan Rosa
Diana Sintesa yang mampu menyabet

 Mental Juara Dari SDN
Bejen 2 Karanganyar

juara dua LCC tingkat kabupaten.
Sebelumnya mereka juga mampu
menyingkirkan lawannya di tingkat
kecamatan dan berhasil menjadi juara
pertama LCC tingkat kecamatan.

Kepala SDN Bejen 2 Karanganyar
Panut mengatakan, para siswanya telah
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MASIH ada banyak cara yang bisa
dicoba dan dilakukan untuk membuat
hidup tampak lebih indah. Walau belum
sesuai impian, hidup kita bisa dijalani
dengan baik. Kita pun bisa mengupa-
yakan kebahagiaan-kebahagiaan baru
dalam hidup. Caranya dapat melalui
sejumlah hal sederhana berikut ini.

1. Tetap Tekuni Hal yang Disukai
Punya hal, kegiatan, hobi, atau

rutinitas yang disukai? Tetap tekuni
dan lakukan sesuai kebutuhan dan
kenyamanan diri. Bisa melakukan
sesuatu dalam hidup bisa membaut
hidup kita terasa lebih bermakna, dan
hal ini pun memudahkan kita untuk
menemukan keindahan-keindahan
baru dalam hal yang kita lakukan.

2. Syukuri Semua yang Masih Bisa
Dirasakan Indra Kita

Semua yang masih bisa kita lihat,
sentuh, rasakan, hirup, dan dengar saat

ini bisa kita syukuri apa adanya lebih
dulu. Walau ada
impian yang belum
terwujud, tapi ada
kenyataan pada
masa kini yang
membuat kita berada
di titik ini.

Hal itu pun
sudah menjadi sebu-
ah pencapaian sen-
diri. Bisa bertahan
dan berjuang sam-
pai sekarang sudah
menjadi hal luar bia-
sa, dan ini perlu kita
syukuri apa adanya.

3. Berdamai
dengan Ketidakpastian Hidup

Menghadapi ketidakpastian bisa
membuat kita mudah cemas. Kita pun
jadi mudah merasa gelisah dan gusar.
Apalagi kalau sudah sering membuat

ragam rencana dan berjuang
mewujudkan impian-impian besar, tapi
ketika hasilnya tak sesuai harapan,
rasanya kita jadi enggan dan takut untuk
melangkah lagi. Di sini kita perlu

Jadikan Hidup  Lebih Indah
meski Belum Sesuai Impian

JAKARTA, BI -  Dalam hidup ini, kita memang akan
dihadapkan pada hal-hal yang kadang jauh dari rencana dan
harapan. Bahkan sesuatu yang kita perjuangkan pun ada yang
tak berbuah manis.

berdamai dengan
ketidakpastian itu
sebab kita sebagai
manusia juga punya
keterbatasan, dan ini
adalah hal yang
manusiawi.

4. Ambil Sisi
Baik dari Situasi
yang Ada

Tiap pengalaman
dan perjalanan selalu menghadirkan
hikmah dan pelajaran. Kemampuanmu
untuk bisa mengambil sisi baik dari
segala sesuatu bisa membuatmu lebih
mudah bahagia. Saat pikiran kita sudah

bisa lebih fokus pada hal baik, maka
kebahagiaan dari hal-hal baik juga bisa
datang dengan lebih mudah.

5. Atur Ulang Prioritas Hidup
Walau ada impian yang belum

terwujud, tapi kita masih punya kendali
dalam memberi respons terhadap
realitas yang ada.

Di sini kita bisa mengatur ulang
prioritas hidup. Kalau memang ada
pilihan atau jalan hidup yang perlu
diubah, kita bisa mengupayakannya.
Mengubah prioritas hidup bisa
membantu kita untuk menentukan
langkah berikutnya dalam hidup demi
masa depan yang lebih baik.[*]

mengganggu kehidupan Anda.
Bila Anda mengalami masalah psikis

seperti ini, berikut ini adalah cara
mengatasi trauma yang bisa Anda
lakukan:

1. Fokus pada hal penting
Ketika berhadapan dengan

trauma psikologis, fokuslah
pada apa yang benar-benar perlu
dilakukan dalam keseharian,
sehingga Anda dapat menghe-
mat energi fisik dan emosional.

2. Kembali ke rutinitas dan
cintai diri sendiri

Konsumsi makanan yang
sehat, cukup tidur, berolahraga
secara teratur, dan melakukan
berbagai hal lain untuk menjaga
tubuh Anda berfungsi dengan
baik. Selain itu, cobalah melakukan hal-
hal yang Anda sukai, untuk menghilang-
kan stres. Beraktivitas dapat membantu
mengalihkan pikiran Anda dan mengatasi
trauma.

3. Tenangkan diri dengan menarik
napas

Ketika cemas, stres, marah atau
gelisah muncul, cobalah tarik napas
dalam-dalam beberapa kali agar Anda
dapat berpikir jernih dan menjadi lebih

Cara Pulihkan Diri dari Trauma
SESEORANG yang mengalami

kejadian traumatis biasanya merasa
syok, takut, sedih, dan cemas
berlebihan secara berkepanjangan.
Meskipun hal yang dialami serupa,
reaksi tiap orang pun akan berbeda-
beda ketika menghadapi kejadian
traumatis.

Ada orang yang dapat
menanggapinya dengan baik, namun
ada pula yang berujung pada gangguan
psikologis, seperti inner child yang
terluka, depresi, pikiran paranoid,
serangan panik, dan gangguan stres

pasca trauma (PTSD).
Oleh karena itu, orang yang

mengalami kejadian traumatis
disarankan untuk melakukan konsultasi
dengan psikolog atau psikiater untuk
mencegah terjadinya trauma psikologis
yang mendalam.

Cara Mengatasi Trauma Psikologis
Reaksi tiap orang terhadap trauma

psikologis berbeda-beda. Ada yang
dapat membaik dengan sendirinya, ada
pula yang menetap hingga waktu lama.
Jika dibiarkan, trauma dapat

tenang.
Anda juga bisa mencoba meditasi

untuk membantu menenangkan pikiran.

4. Kerjakan secara bertahap
Tekanan dalam pekerjaan atau

aktivitas bisa memicu stres. Untuk itu,

bagilah tugas besar menjadi beberapa
bagian yang bisa dikerjakan secara
bertahap.

Lakukan semampu Anda. Ketika
mulai merasa penat, ambil jeda sejenak,
lalu mulai kerjakan lagi.

5. Tidak menyalahkan diri sendiri
Rasa bersalah, malu, marah,

kecewa, sedih, dan mengasihani diri
sendiri secara berkepanjangan, justru
akan menjadi penyakit bagi diri sendiri.

Menerima apa yang terjadi dapat
mempermudah proses pemulihan diri
dari trauma.

6. Cari bantuan untuk pemulihan
Apabila Anda tidak dapat mengatasi

trauma sendiri, carilah bantuan. Anda
bisa curhat kepada teman atau
keluarga, berkonsultasi ke
psikolog atau psikiater, atau
mendatangi organisasi
masyarakat yang bergerak
dalam bidang konsultasi khusus
bagi penderita trauma.

Pada dasarnya trauma akan
menimbulkan berbagai
perasaan tidak menyenangkan.
Hal tersebut memang wajar
terjadi. Meski demikian, segera
lakukan cara untuk mengatasi
trauma agar Anda tidak selalu
dihantui oleh kejadian yang
sudah terjadi.

Biarkan masa-masa
menyedihkan itu berlalu dan jangan
biarkan dampak buruk dari kejadian
tersebut merusak masa depan Anda.

Apabila setelah mengalami
kejadian traumatis, Anda merasa sulit
menjalani aktivitas sehari-hari, sulit
berkonsentrasi, susah tidur, mengalami
perubahan mood yang drastis seperti
depresi, atau merasa cemas berlebihan,
atau muncul ide untuk bunuh diri, segera
konsultasikan ke psikolog atau
psikiater.[alldok]
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KONDISI yang dialami Leticia tersebut,
merupakan dampak dari dirinya mengidap
penyakit langka yang membuat dirinya harus
mengonsumsi tepung jagung setiap 3 jam sekali
untuk bertahan hidup.

“Saya telah mengonsumsi menggunakan
tepung jagung selama 29 tahun,” ujar Leticia

Diketahui lebih lanjut, penyakit langka yang
diidap Leticia semenjak usia 2 tahun tersebut
adalah penyakit langka yang disebut
Glikogenesis, gangguan metabolisme langka
yang mempengaruhi bagaimana tubuh
memetabolisme glikogen yang merupakan sumber
energi utama tubuh.

Glikogenesis terjadi ketika kadar glukosa
dalam darah cukup tinggi, untuk memungkinkan
kelebihan glukosa disimpan dalam sel hati dan
otot.

Leticia menjelaskan, awalnya saat ia masih
berumur 2 tahun ia mulai menunjukkan
serangkaian gejala yang mengkhawatirkan.
Contohnya, mulai dari perut yang bengkak hingga
hipoglikemia dan bahkan kejang.

Namun, ketika diperiksa oleh dokter di rumah
sakit, saat itu dokter hanya mengaitkan gejalanya
dengan sakit perut. Hal itu membuat orangtua
Leticia bingung dan tidak terima dengan diagnosa

Leticia Ramos Sakit dan
Wajib Makan Maizena

JAKARTA, BI - Leticia Ramos, wanita
asal Brasil ini memiliki sakit yang
berbeda, pasalnya bukan obat yang
harus ia konsumsi, melainkan tepung
jagung yang harus ia makan setiap
per 3 jam sekali agar bisa bertahan
hidup.

tersebut, karena gejala yang dialami Leticia sudah
parah.

Akhirnya, Leticia menjalani pemeriksaan
biopsi selanjutnya. Ternyata dari hasil biopsi,
dokter mengungkapkan bahwa Leticia menderita
glikogenosis tipe 9c, yakni tipe salah satu strain
yang paling ekstrim. Inilah yang menyebabkan
Leticia mengalami beberapa komplikasi hingga
tidak bisa berjalan.

“Saya tidak tahu berapa kali dia dirawat di
rumah sakit. Dia berhenti berjalan untuk beberapa
waktu karena kondisinya, karena itu menyebabkan
miopati otot.,” jelas ibu Leticia.

Glikogenesis sendiri, terjadi pada sekitar 1
dari 25.000 orang di seluruh dunia, penyakit ini
sering mengakibatkan pembesaran hati dan or-

gan lain dengan kelemahan otot progresif karena
akumulasi glikogen yang berlebih.

Mengidap penyakit langka seperti
Glikogenesis, Leticia harus mengonsumsi tepung
jagung yang dilarutkan dalam air setiap tiga jam
untuk mencegah kadar glikogen yang berbahaya
menumpuk di organ hati.

Leticia mengungkapkan, jika dirinya tidak
makan tepung jagung sehari saja, ini bisa menjadi
bencana bagi kesehatannya.

“Jika saya tidak meminumnya [tepung jagung],
saya bisa koma,” keluh Leticia.

Selain itu, Leticia juga harus minum 13 obat
dalam sehari, ditambah pola diet ketat tanpa gula.
Ia juga tidak makan apa pun saat bepergian.(rpa)
(Kisah diatas dikutip New York Post/1/10 ).

Blucu saling merajut kasih hingga
berujung ke pelaminan. Pada adat dulu,
laki-laki yang melamar wanita maka ia
akan membawakan perabotan dapur
lengkap serta hewan peliharaan.

Setelah mereka menikah dan hidup
bersama, suatu ketika sang istri bangun
pagi seperti biasa dan hendak ke dapur
untuk menyiapkan sarapan. Namun karena
kurang hati-hati, ia menyenggol peralatan
dapur sehingga menimbulkan kegaduhan.
Ibu sang istri pun memperingatkan
anaknya agar tidak gaduh karena bisa
membangunkan si suaminya itu.

Pembicaraan ini ternyata didengar
salah oleh si suami karena ia menangkap
bahwa sang mertua tidak suka istrinya
gaduh dengan peralatan dapur milik
mertua, hingga akhirnya si suami
tersinggung dan mengajak sang istri pergi
dari rumah untuk pergi ke rumah di mana
si suami berasal. Karena perjalanan ini pagi
buta, pedati kuda yang mengakut suami-
istri ini tersesat lalu masuk jurang yang
sangat dalam.

Air Terjun Songgo Langit ini berada di
desa Bucu Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara, dari pusat Kota Jepara
berjarak sekitar 30 kilometer. Dari Kota
Jepara jalan ke arah utara menuju arah
Keling,  sesampainya di kembang nanti ada
plang Wisata Songgo Langit. Ikuti plang
tersebut sampai ke lokasi. Sungguh, air
terjun ini menawarkan keindahan alam
yang sangat mempesona dengan udara
yang sangat menyejukkan, udara khas
lereng pegunungan yang membuat tempat
ini masih sangat asri dengan hijaunya
pepohonan yang rindang.(Rafa)

>> MISTERI AIR TERJUN SANGGA...DARI HLM 14

kendaraan listrik.
Yusri Yunus menambahkan dalam regestrasi

kendaraan bermotor, kepolisian ada di tahapan
terakhir setelah dari Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Perhubungan.

“Nomor rangka kendaraan listrik sangat
panjang, maka STNK dan BPKB sudah kami ubah
dan sesuaikan. Kamarin sempat ada kendala,
kendaraan listrik nomor rangka ada nomor mesin
ga ada. Maka kami menemukan pengganti nomor
mesin dengan nomor penggerak,” sambung
Brigjen Pol. Yusri Yunus.[JP]

>> 23 RIBU KENDARAAN LISTRIK...DARI HLM 05 tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri
siswa untuk mantap menata masa depan. Hal
itu dibuktikan, dengan tujuh piala yang mampu
dibawa pulang para siswa pada lomba mapsi
tingkat kecamatan. Tiga di antaranya
menyabet juara satu dan sisanya juara dua
dan tiga.

”Banyak sekali kalau piala jaura, salah
satunya saja kemarin siswa kami mampu
menyabet juara 1 siswa berprestasi tingkat
kabupaten atas nama Rafandya Wisnu. Juara
3 FLS2N Tari tingkat kabupaten dan Juara OSN
tingkat kabupaten bidang karate dan pencak
silat,” imbuhnya. (ian/adi/dam)

>> MENTAL JUARA DARI SDN BEJEN 2...DARI HLM 06

dilatih sejak kelas rendah untuk memiliki
mental juara. Sekolah juga telah membentuk tim
prestasi yang bertugas membina siswa-siswa
yang memiliki kompetensi di berbagai bidang.
Tim prestasi terdiri dari guru kelas dan guru
mata pelajaran khusus yang bertugas
menyiapkan siswa untuk maju di kompetisi
tertentu.

”Sejak kelas III siswa akan dibimbing untuk
diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya
masing-masing. Maka setelah naik ke kelas IV
atau VI para siswa sudah siap untuk

berkompetisi,” ujarnya,(6/10).
Panut menambahkan, sekolah juga

mendorong para siswa memiliki karakter
mandiri dan mau belajar. Pembiasaan karakter

>> 4 PNS HONG KONG DITANGKAP...DARI HLM 11

berat. Departemen pemerintah terkait juga harus
mengambil tindakan disipliner yang ketat, termasuk
pemecatan.

Kelompok lain melaporkan kepada Komisi
Independen Anti Korupsi North Point kemarin bahwa
ada 370 pegawai pemerintah yang terlibat dalam
insiden tersebut, mereka  diduga telah menawarkan

suap untuk mendapatkan dokumen palsu.
Selain itu, Politihk Social Strategic juga melaporkan kejadian tersebut

ke markas Komisi Independen Anti Korupsi kemarin. Ketua mengatakan
bahwa jika seorang pegawai negeri sipil memasuki kantor pemerintah
dengan sertifikat pembebasan medis palsu, itu dianggap sebagai tindakan
untuk mendapatkan keuntungan tidak sah, pelanggaran Pasal 9(3)
Ordonansi Pencegahan Suap, Bab 201 Undang Hongkong.

Selebihnya Dia meminta 370 pegawai pemerintah untuk
“menyerahkan diri sesegera mungkin,” atau menghadapi hukuman yang
lebih keras di masa depan, yang “akan lebih buruk.”[bi]
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yang boleh dipotong adalah sesuai
dengan harga barang yang rusak atau
hilang tapi tidak melebihi HKD300.
Total dari potongan – potongan adalah
tidak boleh melebihi se pertiga dari
gaji yang harus dibayarkan dalam
periode gaji tersebut”.

Siti kemudian memutuskan untuk
memasukkan tuntutan terhadap
majikan dia di labour Department.

Pada saat pertemuan konsiliasi
di labour department, majikan menga-
takan bahwa mencatat pengeluaran
belanja adalah salah satu tugas Siti
dan majikan punya i hak untuk
memotong gaji Siti jikalau Siti tidak
bisa membuat mencatat pembukuan
yang baik. Selain itu, majikan juga
mengatakan bahwa mereka juga tidak
yakin apakah jenis makanan yang
telah dicatat dibuku itu juga telah
dimasak untuk dimakan oleh mereka.

Oleh karena majikan merasa bah-
wa pihaknya tidak melakukan kesa-
lahan maka kasus Siti dilanjutkan ke
sidang Tribunal. Petugas labour juga
menjelaskan tentang peran menjadi
saksi penuntut dikarenakan majikan
telah melakukan pemotongan gaji
yang melanggar hukum. Siti setuju
untuk melajutkan kasus ke Labour Tri-
bunal dan menjadi saksi penuntut.

Kasus Siti disidangan dipenga-
dilan Labour Tribunal. Siti akhirnya
menerima uang sejumlah HKD1200
sebagai uang perdamaian untuk
penyelesaian kasus terhadap majikan.
Majikan Siti kemudain dituntut oleh
pemerintah Hong Kong (labour depart-
ment) dan pada tanggal 21.4.2022,
majikan mengaku bersalah dan
dihukum membayar denda sebesar
HKD6000 kepada pengadilan.[**]

SITI, pekerja migran Indonesia yang
pertama kali tiba di Hong Kong untuk
bekerja di bulan February tahun 2017.
Setelah menyelesaikan kontrak 2 tahun
dengan majikan pertama, Siti menan-
datangani kontrak dengan majikan ke dua,
Ms Lam. Siti mulai bekerja dengan maji-
kan, Ms Lam setelah mendapatkan visa
kerja dari Immigrasi di awal February
2021.

Siti tidak mengalami banyak masa-
lah dengan pekerjaannya akan tetapi
majikannya selalu memotong gaji Siti
untuk kerusakkan baju dan selisih dari
harga belanjaan dan biaya perjalanan.
Saat gajian bulan pertama (February
2021), majikan memotong 3 hari gaji dari
gajian Siti  dengan alasan pada saat itu
majikan tidak berada di Hong Kong. Siti
diminta untuk mengambil libur hari Raya
Chinese New year.

Majikan juga memotong gaji Siti
untuk baju majikan yang terkena pemu-
tih (bleach). Majikan mengatakan bahwa
kaosnya itu merek Burberry seharga
HKD2552. Dengan alasan itu, majikan
meminta sejumlah harga tersebut dari
Siti dengan memotong sebesar HKD300
setiap bulan sampai lunas seharga kaos
tersebut.

Sampai disaat kontrak berakhir ,
majikan telah memotong sejumlah
HKD900 dari gaji Siti untuk kaos
Bruberry. Siti mengaku itu kesalahan
dia dan  bersedia membayar sesuai
hukum yaitu HKD300.

Disamping itu, majikan juga
melakukan pemotongan gaji Siti jika ada
belanjaan yang harganya lebih mahal
kalau dibeli disupermarket. Majikan
akan memotong  selisih harga antara
harga belanjaan di supermarket dan di
pasar dari gaji Siti.

Gaji Siti juga dipotong untuk selisih
uang transport MTR untuk antar jemput
anak majikan. Majikan memotong selisih
harga antara harga kartu octopus dengan
harga karcis sekali jalan yang dibeli dari
mesin kartu. Jumlah total potongan untuk
uang belanja dan selisih uang perjalanan
(transport kartu octopus) adalah
HKD1251.15. Majikan mengatakan

bahwa ini adalah kesalah Siti karena
sebelumnya majikan telah menyuruh Siti
untuk membeli kartu octopus.

Majikan juga memotong uang
sebesar HKD300 untuk harga celana
pendek yang katanya dirusakkan oleh
Siti. Siti menyangkal karena celana itu
sudah lama dipakai. Majikan mengaku
harga celana itu adalah sebesar
HKD399 tanpa memberikan bukti
kwitansi pembelian.

Selain pemotongan gaji yang tidak
sesuai hukum Siti juga diwajibkan
membuat pembukuan supaya majikan
bisa memeriksa semua pengeluaran be-
lanja dan transportasi. Jikalau
ditemukkan tidak ada kwitansi
pembelian atau kesalahan memasukkan
angka maka majikan tidak akan
mengembalikan uang tersebut kepada
Siti.

Di karenakan potongan – potongan

yang menururt Siti tidak benar dan juga
kelakuan majikan yang membuat Siti
tidak nyaman maka Siti memutuskan
untuk mengundurkan diri dari pekerjaan
dia dengan memberikan satu bulan
pemberitahuan kepada majikan secara
tertulis.

Setelah keluar dari rumah majikan
Siti mendatangi kantor Christian Action
ke kantor kami untuk meminta bantuan.
Kami menjelaskan kepada Siti bahwa
dalam Hukum Ketenagakerjaan Pasal
57 Hong Kong, salah satu butir dari
hukum tersebut adalah menyebutkan
bahwa  seorang majikan dilarang untuk
memotong gaji dari pekerja, kecuali
dengan keadaan sebagai berikut:

“Pemotongan karena kerusakan
atau kehilangan dari barang, peralatan
atau properti, milik majikan oleh karena
kelalaian atau kecerobohan dari
pekerja. Dalam satu hal , maka potongan

Seorang pemberi kerja (majikan), Ms. Lam akhirnya mengaku
bersalah dan dihukum denda HKD6000 oleh pengadilan Eatern
Magistrate Court pada tanggal 21.04.2022. Hukuman ini
dijatuhkan karena majikan terbukti telah melakukan pemotongan
gaji yang tidak sesuai hukum.

Siti dan Majikan Yang Suka Memotong Gaji

Ditulis oleh:
Ibu Tania M. Sim

dari Christian Action
berdasarkan
kisah nyata
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MOTIVASI dan tips praktis mengelola
keuangan serta menjadi wirausahawan dibagikan
oleh para narasumber kepada PMI Hong Kong
melalui. Sebanyak 150 peserta menyimak dengan
serius sharing informasi yang diberikan oleh Ibu
Medya Putri dan Bapak Chandra Wahyudi.

Hong Kong, BI - PMI cermat
wirausaha hebat menjadi salah satu
topik yang dibahas pada kegiatan
Exit Program bertajuk PMI Cermat,
Wirausaha Hebat di Olympic House,
Minggu 2 Oktober 2022.

Trainer dari Enrich Hong Kong, Ibu Medya
Putri menjelaskan pentingnya membuat
perencanaan kepulangan yang matang baik dari
sisi keuangan, emosi dan sosial, membuat target
yang bisa dikendalikan serta merencanakan
anggaran dengan cermat yang menjadi kunci
pengelolaan dan persiapan kepulangan yang
matang.

Sementara itu, purna PMI Hong Kong yang
saat ini sukses mengelola bisnis, Bapak Chandra
Wahyudi menjelaskan bahwa semua keadaan
butuh proses yang tidak instan sehingga untuk
memulai dan mempertahankan usaha perlu untuk
membaca peluang dengan jeli serta memperluas
jejaring pergaulan.

Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong,

Ibu Rikhe Purnamasari sampaikan
bahwa exit program yang diadakan
secara reguler merupakan sarana
mempersiapkan PMI yang akan
kembali ke kampung halamannya,
dengan harapan bahwa bekal yang
sudah didapatkan selama di Hong
Kong menjadi pegangan yang berguna
untuk merintis usaha dan melanjutkan
hidup di Indonesia.

Welcoming Program dan Exit Pro-
gram baik daring maupun luring meru-
pakan program yang secara reguler
terus dijalankan oleh KJRI Hong Kong untuk PMI
Hong Kong sebagai upaya peningkatan pelindu-

Program KJRI Siapkan PMI
Cermat, Wirausaha Hebat

HONG KONG, BI - Pemerintah Hong
Kong naikan gaji minum pembantu asing
sebesar HK$.100. dari sebelumnya
HK$4.630 menjadi HK$4.730 per 1 oktober
lalu. Tunjangan makan juga dinaikan untuk
yang tidak diberi makan gratis oleh majikan.

Kenaikan upah minimum PRTA
[Pembantu Rumah Tangga Asing] tersebut
disambut gembira oleh Pekerja MIgran In-
donesia di Hong Kong, terutama bagi yang
sedang megurus kontrak baru.

Sebelumnya, pada tanggal 23-Sep-22)
perwakilan pemerintah Indonesia yang ada
di Hong Kong juga mengadakan pertemuan
terkait kenaikan upah tersebut di kantor
Departemen Tenaga Kerja Hong Kong.

Pejabat KJRI Hong Kong, Departemen
Tenaga Kerja Hong Kong dan
Departemen Imigrasi Hong
Kong membahas berbagai
isu dalam meningkatkan
pelayanan dan perlindungan
bagi PMI yang bekerja di
SAR.

Beberapa isu yang
dibahas antara lain kenaikan
Upah Minimum dan
tunjangan makan bagi
pekerja rumah tangga asing
serta fasil i tasi bantuan
keuangan pemerintah Hong
Kong yaitu Voucher

Kenaikan Gaji PMI dan
Kerjasama KJRI dan SAR

Konsumsi.
Menanggapi usulan KJRI, pihak

berwenang Hong Kong mengapresiasi upaya
KJRI untuk menjalin kerjasama dan menjaga
kerjasama tersebut demi kepentingan kedua
belah pihak. Kedua pihak juga menjalin
kembali  komitmen bersama untuk
mengintensifkan koordinasi dan komunikasi
demi peningkatan pelayanan dan
perlindungan terhadap TKI.

Lebih lanjut, KJRI juga menyampaikan
apresiasi kepada Departemen Tenaga Kerja
Hong Kong, Departemen Kesehatan dan
Pusat Perlindungan Kesehatan yang telah
memberikan layanan informasi khusus
kepada TKI yang baru saja tiba di Hong
Kong.[bi/kjri]

ngan dan pengembangan kapasitas PMI Hong
Kong.[kjri]
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DIASPORA merupakan bagian dari diplomasi
pemerintah Indonesia, oleh karena itu kehadiran
lembaga non pemerintah seperti IDN sangatlah

Hong Kong, BI - Connecting the Dots,
Expanding the Opportuniti bersama
Indonesian Diaspora Network [IDN]
Hong Kong dan Macau.

penting untuk menggabungkan “semua titik” yang
tersebar diseluruh dunia agar bisa menyatu dan
menjadi satu tubuh yang kuat.

Nathalia Widjaja selaku Executive Board IDN
Hong Kong - Macau  yang baru diresmikan pada
tanggal 28 agustus 2022 lalu itu menaruh harapan
besar terhadap berdirinya IDN di wilayah bagian
Tiongkok ini.

“PMI memiliki kontribusi besar untuk negara,
maka dari itu IDN Hong Kong - Macau  akan lebih
fokus terhadap permasalahan mereka, meskipun

kami juga mewadahi
berbagai masalah
yang berasal dari
profesional, pelajar,
pada eks WNI dan
WNA yang memiliki
kecintaan terhadap In-
donesia.” kata
Nathalia Widjaja pada
Berita Indonesia.

IDN Hong Kong-
Macau berdiri memi-
liki masa kepengu-
rusan selama 6 bulan,  terhitung sejak tanggal
pendirian, 28 Agustus 2021. Berikut pengurus IDN
Hong Kong yang bisa di perkenalkan kepada
pembaca Berita Indonesia:

Ketua Umum : Nathalia Widjaja
Wakil Ketua : Devi Novianti
Sekretaris 1 : Eni Lestari
Sekretaris 2 : Andrian Liem
Bendahara 1 : Vistamika Wangka
Bendahara 2 : Dedy Kristanto

IDN juga bekerjasama dengan BNI dalam
memberikan bimbingan terkait kewirausahaan,
tentang pendirian perusahaan, pembukuan dan
lain - lainnya.

Sebagai lembaga non pemerintah yang bisa
terhubung langsung dengan pemerintah pusat,
IDN sangat berharap untuk bisa membantu
keduabelah fihak, antara PMI dengan Mentri
Tenaga Kerja atau antara pelajar dengan Mentri
Pendidikan dan lain sebagainya.[id]

Nathalia Widjaja

Asas dan Tujuan IDN
 Menjembatani diaspora Indonesia di Hong

Kong-Macau dengan perkembangan
pergerakan dan dinamika diaspora Indone-
sia di tingkat global untuk mensukseskan
task force IDN Global.

 Mempererat interaksi, silaturahmi serta
menggalang persatuan dan kesatuan
masyarakat Indonesia.

 Meningkatkan kesejahteraan diaspora In-
donesia di Hong Kong dan Macau,

khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 Menggalang dan mengkoordinir kegiatan

kemasyarakatan serta meningkatkan SDM
dalam program bersama;

 Meningkatkan citra bangsa Indonesia
dengan berbagai kegiatan, antara lain
memperkenalkan seni budaya Indonesia
kepada publik internasional.

 Mewadahi suara diaspora Indonesia yang
ada di Hong Kong-Macau.

HONG KONG, BI - Fihak KMB telah
mengumumkan minggu lalu bahwa mereka telah
secara resmi meluncurkan
proyek peningkatan laya-
nan penumpang dengan
memberikan W-iFi 5G, dan
secara bertahap akan me-
ningkatkan jumlah armada-
nya menjadi bus 5G.

Pada saat yang
sama, bus KMB juga
akan dilengkapi dengan
“ketersediaan kursi di

Penumpang KMB Akan
Dimanjakan Dengan Wi-Fi 5G

layar tampilan dek atas”, dan fungsi tampilan
“kapasitas penumpang bus” akan ditambahkan

ke aplikasi seluler
“App1933” untuk memu-
dahkan penumpang me-
mahami keadaan dan
kapasitas waktu

KMB mengatakan
bahwa layanan Wi-Fi 5G
yang baru ditambahkan
menyediakan penggunaan
harian tanpa batas bagi
penumpang.[bi]

IDN Menyatukan Semua
Dalam Cinta Indonesia

Restoran Mulai Ramai
Orang Makan

HONG KONG, BI - Sejak hari kamis [6/10]
secara resmi aturan pelonggaran aturan jarak
sosialnya diterapkan,termasuk mengizinkan
kelompok orang yang lebih besar untuk
berkumpul di tempat-tempat tertentu.

Imbas dari pelonggaran orang yang bisa duduk
dan makan di restoran mulai tampak ramai
pengunjung yang makan di dalam ruangan. Jumlah
maksimum orang yang makan
direstoran, yang dulunya per
hanya 8 orang kini boleh 13
orang, khusus untuk bar dan
klub  aturan duduk per meja
hanya 6 orang, syarat uji covid
tetap berlaku dengan tes anti-
gen cepat.

Jumlah kelompok yang
diperbolehkan masuk gym,
taman hiburan, salon
kecantikan, dan panti pijat
juga akan diperluas menjadi
12 orang dari delapan orang
sebelumnya.

Jeffrey Lam Kin-fung, seorang  anggota
Dewan Eksekutif mengatakan bahwa warga
menantikan pengaturan 0+0 untuk pelancong
yang masuk - yang berarti tidak ada karantina
dan tidak ada pembatasan pergerakan.

Namun, ia mencatat bahwa menerapkan
pengaturan 0+0 adalah mimpi yang tidak
realistis dalam jangka pendek.[bi]

HONG KONG, BI -  Sebelumnya, tujuh dokter
ditangkap karena diduga menerbitkan surat
keterangan bebas medis palsu untuk vaksinasi
COVID-19 sebanyak 20.000 eksemplar. Hari saptu
ini [8/10] otoritas mengumumkan ada 4 pegawai
negeri sipil perempuan berusia 25-28 yang ditangkap
karena memiliki sertifikat pengecualian medis palsu
yang dikeluarkan.

Anggota Dewan Legislatif Elizabeth Quat
menyatakan kekecewaannya terkait adanya
keterlibatan empat pegawai negeri sipil dalam kasus
tersebut.

Dia percaya bahwa pegawai negeri yang tahu
hukum dan melakukan kejahatan harus dihukum

4 PNS Hong Kong Ditangkap
Karena Suap
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1. Jangan Pakai Baju Longgar
Saat menuju air terjun, biasanya harus

trekking melewati hutan. Hindari menggunakan
baju yang longgar agar tidak tersangkut dahan
dan menghambat perjalananmu. Baju yang
pas di badan tentu akan lebih praktis, tidak
ribet dan nyaman digunakan saat mendaki.
Pastikan juga pakaian yang kamu kenakan
terbuat dari bahan yang menyerap keringat.

2. Pastikan Bersepatu
Air terjun yang masih perawan

kebanyakan memiliki jalur yang belum mulus.
Kamu harus mendaki gunung, melewati sungai,

dan lain-lain sebelum menikmati kecantikan
air terjun yang dituju. Jangan pernah mendaki
dengan kaki telanjang. Pastikan kamu
menggunakan sepatu yang cocok digunakan
di pegunungan.

3. Tetap di Jalur yang Disediakan
Jika air terjun sudah dibuka untuk umum,

biasanya sudah ada jalur yang disediakan.
Pastikan untuk melewati jalur yang sudah
dipastikan aman untuk dilewati pengunjung.
Meski begitu, perhatikan setiap langkah yang
kamu ambil. Menginjak dahan kering saja bisa
menjadikanmu terpeleset, lho.

4. Patuhi Petunjuk yang Ada
Pastikan juga untuk mematuhi segala

petunjuk yang ada. Papan-papan petunjuk
biasanya dipasang oleh warga setempat
sebagai peringatan. Jika dilarang untuk
berenang, maka jangan dilanggar. Tidak
mungkin papan peringatan dipasang untuk
menjerumuskan pengunjung, bukan?

5. Jangan Sendirian
Solo traveling memang asyik. Namun,

Tips Bermain di Air Terjun
Agar Tetap Aman

EDISI 254 - OKTOBER 2022 14LLLLLEGEEGEEGEEGEEGENDNDNDNDNDAAAAA

Misteri Air Terjun Songgo Langit

Air yang mengalir menuju Air Terjun Songgo
Langit bukan berasal dari sumber mata air langsung,
tetapi dari sungai yang ada di atasnya, dimana di
atas air terjun ini terhampar area pesawahan yang
begitu luas. Tepat di tengah-tengah sawah terdapat
sungai yang aliran airnya menuju Air Terjun Songgo
Langit.

Kucuran air terjun ini sangat bergantung pada
musim hujan.  Yah, jika musim hujan tiba debit airnya
akan sangat deras, namun ketika musim kemarau,
debit air sangat berkurang.

Air Terjun Songgo Langit memiliki ketinggian
sekitar 80 meter dengan lebar kurang lebih 2 meter.
Banyak yang mengatakan bahwa Air Terjun Songgo
Langit merupakan air terjun terbesar yang terletak

di lereng Gunung Muria.
Jatuhnya kucuran air tertampung pada sebuah

palung atau kolam yang memiliki kedalaman sampai
8 meter, dengan pusaran air yang begitu kuat.  Untuk
itu Traveler diharapkan jangan ‘nekad’ mandi
dibawah air pancuran dengan pertimbangan
kesehatan.

Tinggi Air Terjun Songgo Langit sekitar 80 meter,
dan lebar 2 meter. Sehingga menegaskan Air Terjun
Songgo Langit menjadi air terjun terbesar yang ada
di lereng Gunung Muria.  Palung atau kolam utama
tepat air terjun jatuh ke dasar kolam memiliki
kedalaman sampai 8 meter, dengan pusaran air yang
begitu kuat. Sehingga terdapat larangan berenang
di lokasi tersebut.

Penyangga Langit!
Gunung Muria adalah salah satu gunung yang

sangat terkenal di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki
ketinggian 1,601 dari permukaan laut, serta tempat
disemayamkannya salah – satu Wali Songo, yaitu
Sunan Muria.  Gunung Muria memiliki keindahan
yang sangat luar menakjubkan, tidak hanya sebatas
keindahan puncaknya saja, namun terdapat pesona
alam yang terhampar sampai di lereng gunungnya.
Salah satunya ada lah Air Terjun Songgo Langit.

Air Terjun Songgo Langit sering dianggap

sebagai penyangga langit, saking tingginya air terjun
ini.  Kata songgo dalam bahasa jawa berarti
penyangga, sementara kata Songgo Langit berarti
penyangga langit.  Karena ketinggian air terjun
tersebut mencapai 80 meter, dianggap seolah – olah
menjadi penyangga langit.    Memang begitu adanya,
pesona keindahan dan tingginya Air Terjun Songgo
Langit seakan menjadi penyangga langit bumi
Jepara.

Selain keindahannya,  Air Terjun Songgo Langit
juga memiliki cerita legenda dan mistis yang menjadi
bagian tak terpisahkan. Ada satu cerita yang
merupakan legenda dari Air Terjun Songgo Langit.

Cerita ini berkisah tentang sepasang suami istri
yang menaiki sebuah pedati di tengah malam,
kemudian salah jalan karena saking gelapnya.
Hingga pada akhirnya suami istri tersebut terperosok
ke dalam jurang. Dan jurang tersebut kini bernama
Air Terjun Songgo Langit.  Juga ada cerita misteri
Air Terjun Songgo Langit  lainnya, yang beredar di
masyarakat setempat.  Salah satunya terkait korban
jiwa di lokasi air terjun yang selalu saja orang
tersebut belum menikah.

Cerita lainnya yaitu seorang laki-laki yang
berasal desa Tunahan dan wanita berasal dari desa

Air Terjun Songgo Langit merupakan
salah satu destinasi wisata di Jepara
yang tak pernah sepi pengunjung.  Air
terjun ini berada di Dusun Dukuh
Ngelencer, Desa Bucu, Kecamatan
Kembang, Kabupaten Jepara.
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NAMUN, tidak jarang aktivitas ini
membawa malapetaka. Seperti penjual
yang berbohong seputar kualitas
barang, penjual yang tidak komunikatif
atau fitur komplain yang tidak responsif,
hingga produk yang dibeli tak kunjung
tiba.

Untuk mencegah hal-hal seperti itu
menimpa kamu, berikut sejumlah
pertimbangan yang harus dilakukan
untuk memilih toko online.

1. Belanja lewat e-commerce
Kamu bisa menemukan banyak

penjual menawarkan produknya
melalui media sosial. Hal seperti itu
sah-sah saja. Tapi, ada baiknya kamu
mempertimbangkan untuk membeli
suatu produk lewat e-commerce.

Kenapa belanja lewat e-commerce
jauh lebih aman? Karena aktivitas
belanja kamu dibantu oleh pihak
perantara, dalam hal ini adalah
pengelola e-commerce yang
menghubungkan antara pembeli
dengan penjual.

Ketika kamu membeli suatu
barang lewat e-commerce, uang yang
dibayarkan tidak serta-merta diterima
oleh penjual. Pihak perantara akan
menangguhkan pembayaran hingga
barang yang dibeli tiba di tangan
pelanggan.

Selain itu, kalau kualitas barang
tidak sesuai, kamu juga bisa
menyampaikan komplain atau bahkan
mengajukan pembelian. Dengan
demikian, penjual tidak bisa lagi

berbohong. Menarik bukan!

2. Perhatikan reputasi toko
Reputasi suatu toko bisa dilihat

dari berapa banyak orang yang belanja
di toko tersebut, testimoni atau review
pembeli, hingga berapa lama toko
tersebut sudah beroperasi.

Kamu juga bisa mengetahui
reputasinya dari bagaimana toko
online tersebut dikelola, baik dalam
bentuk tampilan maupun pelayanan
yang ditawarkan.

Toko yang memiliki pengalaman
panjang dan beroperasi cukup lama
bisa menjadi pertimbangan. Sebab,
mereka sudah mengetahui cara untuk
memenuhi kebutuhan konsumen.

Pelanggan kian dimanjakan dengan
menjamurnya e-commerce dan
persaingan harga. Sebelum membeli

produk, kita bahkan bisa membaca review
atau testimoni dari para pelanggan-
pelanggan sebelumnya. Alhasil, belanja

online menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
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5 Tips Pilih Toko Online agar Belanja Aman

Kalau kamu ingin membeli barang di
toko online langsung, tanpa perantara e-com-
merce, pastikan kamu membelinya di toko
dengan pelayanan komunikasi yang baik.

Hal ini penting supaya kamu bisa
memastikan kualitas produk yang dibeli,
ukurannya sudah pas atau belum jika
membeli produk pakaian, hingga
menanyakan ekspedisi apa yang digunakan.

Saat ini, sudah banyak toko yang menawarkan pelayanan customer
service 24 jam. Tapi, masih ada juga yang menawarkan fitur tersebut
dengan bantuan komputer atau robot, yang kadang mempersulit kamu
dalam berkomunikasi atau justru pertanyaan kamu malah tidak terjawab.
Kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli di toko dengan pelayanan
customer service yang baik, seperti 807GARAGE.ID. Reseller sepatu
sneakers itu menawarkan pelayanan fast response 24 jam melalui
WhatsApp, karena toko akan terus dijaga oleh admin yang siaga di setiap
shiftnya, yaitu pagi, siang, sore, dan malam.

4. Pilih toko dengan penawaran
menarik

Suatu toko biasanya memberikan
penawaran menarik sebagai salah
satu strategi penjualan. Bentuknya
beragam, mulai dari diskon, bonus
aksesoris, hingga pelayanan purchase
order (PO).

Pelayanan PO sangat penting jika
kamu tahu kalau barang yang dibeli
diproduksi di luar negeri, terlebih
dengan jumlah yang sedikit dan harga
yang mahal.

3. Pilih toko yang komunikatif
dengan pembeli

5. Pertimbangkan pelayanan after sale-nya
Pertimbangan terakhir dalam memilih toko

online adalah pelayanan after sale-nya. Sebelum
kamu membayar, pastikan terlebih dahulu bahwa
kamu bisa mengembalikan barang apabila ada
keluhan, seperti ukuran yang tidak tepat atau
kualitas yang tidak sesuai dengan deskripsi.

Kamu juga harus memastikan kalau toko
tersebut bukan dropshipper atau pihak penadah,
sehingga proses quality control bisa lebih terjaga,
karena toko sudah mengenali dengan baik produk
yang dijual.

>> INDONESIA KEKU...DARI HLM 16

motif yang berbeda,
misalnya state sponsored attack
terhadap SolarWinds, atau
serangan rantai pasok yang
menghantam Quanta,
perusahaan yang menyuplai
produk ke Apple, bahkan
sasaran industrial negara dan
sangat penting seperti Colonial
Pipeline di Amerika,” kata Keith
Douglas Trippie, Senior Cyber
Security and Data Privacy Ad-
visor BDO.

“Dampak kerugian akibat
serangan siber global
diperkirakan mencapai 2
Kuintiliun Dolar AS di awal 2022
kemarin, meningkat jauh dari
400 Miliar Dolar AS di tahun
2015, dan kerugian dari
ransomware saja bisa
mencapai 265 Miliar Dolar AS
di tahun 2031. Sudah saatnya
perusahaan di Indonesia
memperkokoh ketahanan
sibernya di tahun ini, dan
mempersenjatai diri dengan
framework keamanan siber
yang jelas agar tidak menjadi
korban berikutnya,”
tutupnya.(asj/asjdtk)



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

TTTTTEKEKEKEKEKNNNNNOOOOO EDISI 254 - OKTOBER 2022 16

BERBAGAI faktor berkontribusi di
dalam besarnya tingkat ketidak-
percayaan pengguna internet dalam
transaksi e-commerce, salah satu
penyebab tertinggi adalah cyber crimi-
nal.

Berdasarkan data Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN), diketahui ada
lebih dari 700 juta serangan siber yang
terjadi di Indonesia pada tahun 2022.
Baru-baru ini juga terjadi kebocoran
data registrasi kartu SIM, di samping
insiden-insiden besar sebelumnya
yang melibatkan data kesehatan e-
HAC, data kementerian, BUMN, hingga
data pelanggan di e-commerce ternama.

Di samping itu, Indonesia juga
mengalami kekurangan tenaga ahli

Indonesia Kekurangan
Tenaga Ahli Keamanan Siber

keamanan siber. Survei yang dilakukan
oleh SecLab BDO Indonesia terhadap
talenta TI di Indonesia, mengungkap
bahwa 9 dari 10 lulusan teknologi
memilih untuk menjadi developer
perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10
yang berminat untuk mendalami
keamanan siber.

Kekurangan tenaga ahli ini,
dipadukan dengan wawasan
masyarakat awam yang rendah
mengenai keamanan siber pribadi,
membuat Indonesia menjadi sasaran
empuk bagi para hacker yang berniat
jahat.

BDO Indonesia adalah anggota
BDO International Limited dan
merupakan bagian dari jaringan BDO

internasional dari
perusahaan anggota
independen. SecLab
BDO Indonesia, adalah
salah satu layanan di
BDO Indonesia yang
berfokus pada bidang
keamanan siber dan
forensik digital di Indo-
nesia.

Dalam membangun
talenta tenaga ahli
keamanan siber,
SecLab BDO Indonesia
melakukan pelatihan,
seminar, dan juga pro-
gram kolaborasi,
contohnya Wreck It,
sebuah kompetisi hack-
ing kasus-kasus
keamanan yang real, berkolaborasi
dengan BSSN, dengan tujuan untuk
mencari bakat-bakat baru dalam bidang
keamanan digital.

“Banyak organisasi yang tidak
paham dan akhirnya menomorduakan
cybersecurity. Sekarang sudah
saatnya kita berbenah keamanan siber.
SecLab BDO Indonesia hendak
membuka pintu lebih luas untuk
kolaborasi dan menghimbau pihak-

pihak yang berwenang untuk merangkul
dan bekerjasama dengan para pakar
dalam mengatasi permasalahan
keamanan digital,” jelas Harry Adinanta,
Cyber Security Director SecLab BDO
Indonesia, dalam keterangan yang
diterima detikINET.

Selama ini SecLab BDO Indone-
sia sudah membantu dan bekerjasama
dengan korporasi hingga lembaga
pemerintahan untuk melakukan

JAKARTA, BI - Salah satu masalah paling mendasar yang
saat ini dihadapi oleh transaksi internet/transaksi
elektronik adalah masalah keamanan sistem informasi
dan perlindungan terhadap data pribadi.

pengujian keamanan
periodik, yang biasanya
dilakukan dua kali dalam
setahun, simulasi
penyerangan siber,
hingga analisa dampak
dan rekomendasi tindak
lanjut serta pencegahan.

Jenis klien yang
dimiliki SecLab BDO In-
donesia mencakup
perusahaan dari industri
oil & gas, telekomunikasi,
serta perbankan dan
teknologi finansial, yang
menurut aturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
serta Bank Indonesia (BI),
harus menerapkan
pengujian keamanan

sebagai salah satu pemenuhan
kepatuhan terhadap regulasi.

“Serangan seringkali didasari mo-
tif finansial, sehingga institusi
perbankan paling sering menjadi
sasaran serangan siber. Namun
demikian, ada banyak kasus
keamanan siber global lain dengan
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JAKARTA, BI - Aromaterapi
merupakan terapi alami yang
memanfaatkan wewangian dari minyak
esensial untuk meningkatkan kesehatan
fisik maupun emosional. Hal inilah yang
membuat aromaterapi kerap disebut
sebagai terapi minyak esensial.

Ada banyak manfaat aromaterapi
untuk kesehatan, salah satunya
meningkatkan kualitas tidur. Sebuah
studi menyatakan bahwa penggunaan
aromaterapi tertentu bisa membuat tubuh
lebih rileks dan membantu seseorang
tidur lebih lelap.

Ada berbagai macam minyak
esensial yang bisa Anda gunakan
sebagai aromaterapi untuk tidur, yaitu:

1. Chamomile
Penggunaan aromaterapi jenis cha-

momile cukup dikenal dapat
menimbulkan rasa kantuk. Minyak ini
mengandung senyawa apigenin, yaitu
antioksidan yang bisa merangsang
bagian otak untuk mengatur tidur.
Penggunaannya bahkan dianggap
efektif dalam mengatasi insomnia.

2. Lavender
Kandungan linalool dan linalyl ac-

etate dalam lavender dapat merilekskan

7 Macam Aromaterapi
Untuk Tidur

tubuh, sehingga bisa membuat
seseorang lebih cepat terlelap. Selain
itu, lavender juga diketahui baik untuk
mengatasi gangguan tidur akibat
kecemasan maupun gejala menopause.

3. Clary sage
Aromaterapi dari clary sage juga

dapat digunakan sebagai aromaterapi
untuk tidur. Tanaman herba tersebut
memiliki efek antidepresan dan mampu
menurunkan kadar hormon stres atau
kortisol. Dengan menghirup minyak
esensial clary sage, seseorang dapat
merasa lebih rileks dan cepat tidur.

4. Kayu cendana
Kayu cendana atau sandalwood

memiliki aroma kayu dan tanah yang
menenangkan. Selain bisa merilekskan
tubuh, kayu cendana juga bisa membuat
seseorang lebih mudah mengantuk
karena memilki efek sedatif.

5. Kayu cedar
Anda juga bisa coba menggunakan

aromaterapi dari kayu cedar atau ce-
darwood untuk tidur, jika menyukai
aroma kayu. Ini karena kayu cedar
mengandung senyawa kimia cedrol yang
memiliki efek sedatif, sehingga bisa
meningkatkan kualitas tidur.

6. Bergamot
Bergamot juga bisa menjadi

aromaterapi untuk tidur. Tanaman herba
ini masih tergolong jenis citrus,
sehingga wanginya menyegarkan
seperti jeruk. Bagi sebagian orang,
aroma yang segar ini mungkin lebih
cocok untuk memicu semangat,
misalnya saat bekerja di siang hari.

Namun, aromaterapi bergamot juga
bisa menenangkan pikiran dan
menurunkan tekanan darah. Alhasil,
produk ini kerap
dimanfaatkan pula
sebagai aromaterapi
untuk tidur bagi orang
yang memang
menyukai aroma
jeruk.

7. Geranium
B e r b e d a

d e n g a n
aromaterapi ber-
gamot, geranium
memiliki aroma bunga.
Sebuah studi menyatakan
bahwa penggunaan minyak esensial
dari geranium sebagai aromaterapi
mampu meningkatkan kualitas tidur.

Manfaat ini berasal dari kandungan
geranyl acetate di dalamnya.

Minyak esensial ini umumnya
dicampur dengan minyak mawar,
sehingga aromanya cenderung lebih
unik dan efeknya bisa menenangkan
bagi tubuh.

Cara Menggunakan Aromaterapi
untuk Tidur

Penggunaan aromaterapi untuk tidur
cukup mudah. Anda bisa meneteskan
aromaterapi ke dalam air hangat, lalu
menghirup uapnya. Anda pun bisa
memanfaatkan diffuser atau
mengoleskan minyak esensial ke kulit
sambil memijat bagian tubuh tertentu.

Namun, sebelum mengoleskan
minyak esensial ke kulit, pastikan Anda
telah melarutkannya dengan minyak
pelarut, seperti minyak zaitun atau
minyak almond, agar tidak menimbulkan
iritasi kulit.

Caranya, cukup larutkan 1 sendok
teh minyak pelarut dengan 1 tetes

minyak esensial. Jika ingin
menggunakan diffuser, Anda hanya perlu
meneteskan 2–3 tetes minyak esensial
ke dalam wadah diffuser dan menghirup
uap yang dihasilkan alat tersebut.

Perlu Anda ketahui pula bahwa
aroma dari minyak esensial yang disukai
seseorang belum tentu disukai oleh or-
ang lainnya.

Oleh karena itu, agar lebih efektif
untuk membantu tidur, pilihlah
aromaterapi dengan wangi yang Anda
sukai. Biasanya, wewangian favorit bisa
lebih menenangkan pikiran dan
membuat tubuh rileks.

Jika setelah menggunakan
aromaterapi untuk tidur Anda masih sulit
tidur setiap hari, jangan ragu untuk
berkonsultasi dengan dokter. Dengan
begitu, dokter dapat memberikan
penanganan yang tepat untuk mengatasi
masalah tidur yang Anda alami.[aldok]

dan memiliki efek antibakteri.

2. Jahe
Jahe sudah lama pula digunakan

sebagai obat herba untuk mengatasi
gejala flu, misalnya batuk, pilek, hidung
tersumbat, dan sakit tenggorokan. Untuk
memperoleh manfaat jahe sebagai obat
flu alami, Anda bisa mengonsumsi teh
atau air rebusan jahe yang masih hangat.

3. Ginseng
Salah satu jenis ginseng, yaitu

Panax quinquefolius, juga bermanfaat
sebagai obat flu alami. Manfaat tersebut
berasal dari senyawa ginsenoside di
dalamnya yang bisa memperkuat sistem
imun dan mempercepat proses
penyembuhan flu.

4. Bawang putih
Sebuah studi menyatakan bahwa

konsumsi bawang putih atau suplemen
yang mengandung bawang putih selama
12 minggu dapat mencegah seseorang
terkena flu dan mempercepat masa
penyembuhan. Namun, manfaat tersebut
masih perlu diteliti lebih lanjut.

5. Echinacea
Ada penelitian yang

mengungkapkan bahwa konsumsi 900
mg echinacea dapat mengurangi
keparahan gejala flu. Hal ini diduga
karena kandungan senyawa antiradang

Obat Flu Alami untuk
Redakan Sakit Flu

Waspadai Efek
Samping Melatonin

JAKARTA, BI - Melatonin
merupakan hormon yang
dihasilkan oleh otak di malam hari.
Hormon ini berperan dalam
pengaturan ritme sirkadian atau
siklus bangun dan tidur, sehingga
Anda lebih mudah terlelap di malam
hari. Berkat hal tersebut, melatonin
dalam bentuk suplemen kerap
dipakai untuk mengatasi masalah
sulit tidur.

Terlepas dari manfaatnya,

penggunaan melatonin sebagai obat
tidur yang tidak tepat dapat
menimbulkan pengaruh buruk bagi
tubuh. Oleh karena itu, sebelum
mengonsumsi obat ini, alangkah
baiknya Anda mengetahui manfaat
dan efek samping melatonin
terlebih dahulu.

Manfaat Melatonin untuk
Masalah Tidur

Seperti yang telah dijelaskan
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JAKARTA, BI - Gejala flu biasanya
muncul 1–3 hari setelah terpapar vi-
rus flu. Gejala yang paling sering
dialami penderitanya adalah pilek,
hidung tersumbat, batuk, demam, sakit
tenggorokan, dan bersin-bersin.

Berikut ini adalah sejumlah obat
flu alami yang bisa Anda gunakan
untuk meredakan sakit flu:

1. Madu
Madu merupakan salah satu obat

flu alami yang telah digunakan sejak
dulu. Ini karena madu mampu
menenangkan dan melegakan sakit
tenggorokan, serta mengatasi batuk.
Manfaat tersebut dapat diperoleh
karena madu kaya akan antioksidan

di dalamnya yang bisa meringankan
peradangan selama sakit flu, sehingga
gejala flu bisa mereda.

6. Elderberry
Senyawa antosianin pada elder-

berry berkhasiat untuk memperkuat
sistem imun dan mencegah seseorang
mudah terinfeksi oleh virus flu. Selain
digunakan sebagai obat flu alami, el-
derberry juga dapat digunakan sebagai
obat alami untuk mengatasi gejala dari

infeksi sinus.

7. Astragalus
Sebuah penelitian

mengungkapkan bahwa senyawa fla-
vonoid pada akar dan daun tanaman
astralagus dapat mencegah infeksi
virus penyebab flu. Astragalus juga
dapat memperkuat sistem imun tubuh
untuk melawan virus, sehingga kerap
digunakan sebagai obat flu
alami.[aldok]
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Raja Charles Ikut Berduka Atas
Tragedi Kanjuruhan

INGGRIS, BI - Tragedi
meninggalnya 153 spoter sepak bola
di Kanjuruhan, Malang Jawa Timur
rupanya juga menyita perhatian
anggota kerajaan Inggris.

Raja Charles III dari Inggris
mengirimkan pesan khusus kepada
Presiden Joko Widodo untuk
menyampaikan belasungkawa atas

tragedi Kanjuruhan beberapa waktu
lalu.

“Pesan dari Raja untuk Presiden
Indonesia terkait tragedi di stadion
sepak bola di Malang,” demikian bunyi
keterangan foto yang diunggah di
akun Instagram resmi Keluarga
Kerajaan Inggris.

“Saya dan istri saya sangat

sedih mendengar kematian dan luka
di pertandingan sepak bola di
Malang pada 1 Oktober,” ujar
Charles.

“Saya menyampaikan bela-
sungkawa mendalam kepada Anda,
keluarga yang terkena dampak, dan
rakyat Republik Indonesia di masa
sulit ini.” [bi]

KEPALA WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus mengatakan empat obat
flu dan batuk yang diproduksi Maiden
Pharmaceutical itu berpotensi
berkaitan dengan cedera ginjal akut
dan 66 kematian anak-anak di Gambia.

Keempat produk tersebut adalah
Promethazine Oral Solution,
Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff
Baby Cough Syrup dan Magrip N Cold
Syrup.

WHO Selidiki Obat Batuk India
INDIA, BI - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
mengeluarkan peringatan soal konsumsi empat sirup obat
batuk dan pilek yang dibuat oleh Maiden Pharmaceuticals
di India. Peringatan mereka berikan terkait kematian 66
anak di Gambia.

Tedros mengatakan WHO tengah
melakukan penyelidikan lebih lanjut
dengan perusahaan dan otoritas
berwenang di India terkait masalah itu.

“Sampai saat ini, pabrikan yang
disebutkan belum memberikan
jaminan kepada WHO tentang
keamanan dan kualitas produk ini,”
kata WHO dalam peringatan itu

Peringatan itu menambahkan
bahwa analisis laboratorium dari

sampel produk mengkonfirmasi bahwa
mereka mengandung jumlah dietilen

glikol dan etilen glikol yang tidak dapat
diterima sebagai kontaminan.

WHO menyatakan zat-zat itu
beracun bagi manusia dan bisa
berakibat fatal. Efek racunnya dapat
mencakup sakit perut, muntah, diare,
ketidakmampuan untuk buang air kecil,
sakit kepala, perubahan kondisi men-
tal dan cedera ginjal akut yang dapat
menyebabkan kematian.

Kementerian Kesehatan Gambia
bulan lalu melaporkan puluhan anak
meninggal karena gagal ginjal.
Masalah itu diduga berkaitan dengan
obat-obat itu.

Mereka karena itu kemudian
meminta rumah sakit untuk berhenti
menggunakan sirup parasetamol.

WHO mengatakan bahwa informasi
yang diterima dari Organisasi
Pengawasan Standar Obat Pusat India
menunjukkan bahwa produsen hanya
memasok obat-obatan yang terkonta-
minasi ke Gambia. (afp/agt)

Sepert i  yang telah di jelaskan
sebelumnya, hormon melatonin bisa
membuat seseorang mengantuk dan mudah
terlelap. Hal inilah yang menjadi alasan me-
latonin dapat digunakan sebagai suplemen
atau obat untuk mengatasi berbagai
masalah tidur, seperti insomnia, jet lag, dan
gangguan fase tidur bangun tertunda
(DSWPD).

Selain untuk mengatasi masalah sulit
tidur pada orang dewasa dan lansia,
suplemen melatonin juga bisa digunakan
untuk mengatasi masalah sulit tidur pada
anak-anak, terutama anak dengan kondisi
medis tertentu, seperti ADHD dan autisme.

Efek Samping Melatonin
Secara umum, suplemen melatonin

dapat diberikan untuk jangka waktu 1–4
minggu. Pada kondisi tertentu, dokter juga
bisa meresepkan suplemen ini hingga 13
minggu. Namun, penggunaan melatonin
biasanya sudah memberikan dampak
setelah 1 –2 minggu pemakaian.

Dosis penggunaan suplemen melatonin
dianjurkan untuk orang dewasa adalah 1–2
mg. Sedangkan untuk anak-anak, dosisnya
harus disesuaikan dengan usia. Efek
mengantuk biasanya akan terasa setelah

1–2 jam mengonsumsi suplemen tersebut.
Ketika mengonsumsi melatonin lebih dari

dosis yang dianjurkan atau dalam jangka waktu
panjang, seseorang bisa mengalami beberapa
efek samping melatonin berikut ini:

Sakit kepala atau pusing, Mual, Kram perut,
Bibir dan mulut kering, Kulit kering dan gatal,
Nyeri otot, Mimpi buruk, Rasa kantuk berlebih
di siang hari, Lebih sering buang air kecil,
Sering mengompol pada anak-anak

Sementara itu, efek samping yang berat
juga mungkin terjadi pada beberapa orang.
Efeknya meliputi: Tremor, Penurunan kualitas
penglihatan, Gangguan kecemasan, Depresi,
Sensasi seperti akan pingsan, Kulit memar,
Perdarahan, Urine berdarah, Kekambuhan pso-

riasis.
Penggunaan suplemen melatonin

dalam jangka panjang juga dapat
mengganggu keseimbangan hormon
dan masa pubertas anak. Sebuah
penelitian menyatakan bahwa
penggunaan melatonin selama 6
bulan atau lebih pada anak-anak
dapat menyebabkan anak terlambat
mengalami masa pubertas.

Pada lansia, efek samping mela-
tonin jangka panjang yang kerap
dialami adalah hipotermia dan
penurunan tekanan darah.

Perlu juga diketahui bahwa suplemen me-
latonin tidak boleh dikonsumsi bersamaan
dengan beberapa jenis obat-obatan tertentu,
sebab berpotensi memicu interaksi obat
yang bisa membahayakan tubuh.

Beberapa jenis obat yang
dimaksud adalah obat
pengencer darah, obat diabe-
tes, obat pengontrol tekanan
darah, pil KB, obat epilepsi
atau antikonvulsan, dan obat
imunosupresan.

Oleh karena itu, untuk
mencegah terjadinya efek
samping, Anda t idak
dianjurkan mengonsumsi
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suplemen melatonin tanpa anjuran dokter.
Ini karena penentuan dosis dan lama waktu
konsumsi melatonin yang tidak tepat dan
konsumsi obat-obatan lain secara
bersamaan bisa memicu efek samping.

Sebelum konsumsi melatonin sebagai
obat tidur, alangkah baiknya bila Anda
mencoba untuk menerapkan kebiasaan tidur
yang sehat atau sleep hygine terlebih
dahulu.

Selain itu, buatlah suasana kamar tidur
Anda lebih nyaman, misalnya batasi atau
matikan sumber penerangan, atur suhu
ruangan agar sejuk, dan matikan perangkat
elektronik sebelum maupun selama
tidur.[aldok]
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JAKARTA, BI -  Berikut kesalahan-kesalahan
yang bisa dibilang tak seberapa, tapi akibatnya
bisa merusak kesehatan yang sudah dibangun
dalam waktu lama.

1. Sering mengenakan high-heels
Tak bisa dimungkiri mengenakan sepatu hak

tinggi alias high-heels mampu mendongkrak
tampilan plus kepercayaan diri wanita. Namun
jika terlalu sering sepatu jenis tersebut dapat
menimbulkan tekanan pada sendi kaki.

Sederet masalah kesehatan bakal menanti
mulai dari sakit punggung, radang sendi, cedera
pada tendon, kerusakan saraf dan tulang hingga
munculnya varises.

Tak perlu menjauhi high-heels, cukup
minimalkan tinggi hak untuk pemakaian sehari-
hari.

2. Tidur tanpa membersihkan kosmetik
Pulang kerja dalam keadaan lelah kerap

membuat wanita malas membersihkan wajah.
Kalau sudah terlelap dengan kosmetik yang

masih ‘on’ maka minyak dan kotoran bisa
terakumulasi dan menutup pori.

Belum lagi jika menggunakan maskara dan
eyeshadow yang dapat menimbulkan iritasi mata.

3. Kurang tidur
Olah raga dan konsumsi makanan sehat tak

akan menghasilkan kebugaran tubuh maksimal
jika tidak dipadukan dengan istirahat yang cukup.

Kurang tidur bisa menimbulkan masalah
kesehatan serius tanpa disadari, mulai dari
Kurang tidur membuat orang kurang bersemangat,
lelah berlebihan, tekanan darah tinggi sampai

9 Hal Sepele yang Ancam Kesehatan Wanita
penyakit jantung.

Sediakan waktu paling tidak 7-9 jam untuk
tidur.

4. Makan sebagai pereda stres
Saat stres melanda, sebagian wanita

menjadikan makan sebagai pelarian sekaligus
pereda stres.

Makan mungkin bisa meredakan stres saat
itu, tetapi ini tak akan menyelesaikan akar
persoalan dan malah menimbulkan masalah baru
seperti obesitas.

5. Melewatkan olah raga
Demi tubuh tetap sehat dan bugar, sebaiknya

orang tidak melewatkan olah raga. Tak perlu
berlama-lama, cukup beberapa menit asalakn
teratur.

Ambil olah raga ringan seperti bersepeda atau
yoga.

Olah raga teratur menjauhkan orang dari
gangguan kesehatan seperti penyakit jantung,
stroke, sakit punggung, osteoporosis dan diabe-
tes.

6. Membiarkan stres
Stres kerap dianggap hal biasa. Namun ia

sering berhubungan dengan persoalan kesehatan
mulai dari sakit kepala, lesu, hingga insomnia.

Jika dibiarkan, maka bisa timbul masalah
jangka panjang seperti depresi.

7. Membiarkan masalah gigi
Meski hanya tampak sesekali, tapi gigi yang

sehat bisa menunjang penampilan wanita
sehingga jadi lebih baik.

Jika tidak dijaga dengan baik, sedikit demi
sedikit timbul bercak kekuningan pada gigi.
Kemudian timbul masalah pada gusi dan
peradangan.

Rawat gigi dengan menggosok gigi secara
teratur dan rutin ke dokter gigi untuk mengecek
kesehatan gigi.

8. Selalu memesan semangkuk salad
Memesan salad rupanya tak selalu jadi pilihan

menu yang sehat.
Kenyataannya di balik semangkuk salad, bisa

saja terdapat kandungan kalori yang tinggi dan
lemak yang tak diinginkan untuk topping seperti
ayam goreng, potongan roti goreng, dan dressing
salad yang penuh lemak lain.

Hindari salad dengan topping tinggi lemak
seperti keju, potongan roti, atau salad dengan

dressing creamy misalnya caesar salad.

9. Salah ukuran bra
Bra jadi salah satu elemen busana yang tak

akan dilewatkan. Faktanya, masih banyak wanita
yang salah memilih ukuran bra.

Efeknya, sakit leher, payudara sakit dan sakit
punggung. Bra yang terlalu ketat juga bisa
merusak postur tubuh atau menimbulkan iritasi
kulit. (ard/ard)

7 Manfaat Masker Charcoal

JAKARTA, BI - Secara visual masker arang atau
charcoal mask ini kurang menarik karena warnanya
yang hitam. Tapi partikel yang terkandung dalam arang
punya banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan
kulit. Contohnya bisa mengangkat sel kulit mati dengan
lembut.

Berikut 7 manfaat  masker charcoal untuk kulit
wajah:

1. Serap racun
Partikel aktif pada arang aktif dapat menyerap racun

dan mengeluarkan kotoran dari kulit. Makanya, salah
satu keuntungan utama menggunakan masker arang
adalah untuk mencegah pori-pori tersumbat, yang
merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
kulit banyak orang terutama selama musim hujan yang
lembap seperti sekarang.

2. Mengontrol minyak

Rutin memakai masker charcoal adalah cara cepat
untuk mengontrol sebum di kulit, sehingga bisa
mencegah jerawat datang.

3. Mencerahkan kulit
Masker arang juga bagus untuk meningkatkan

kecerahan kulit secara instan karena bisa membantu
membersihkan kulit.

4. Hempas komedo
Masker arang membantu menghilangkan komedo

putih dan komedo hitam, dengan membersihkan pori-
pori secara mendalam dan juga mencegahnya muncul
jika digunakan secara teratur.

5. Efek dingin
Masker arang membuat kulit jadi terasa lebih sejuk

dan bercahaya. Arang juga memiliki sifat antijamur dan
antibakteri, sehingga membantu dalam pemulihan kulit
loh!

6. Atasi jerawat
Masker charcoal bisa membantu menghilangkan

racun dan polutan dari kulit dengan mengurangi produksi
sebum, dan ini bisa menarik dan menyerap racun dan
mikroorganisme yang akhirnya dapat membantu
mengecilkan dan mengeringkan jerawat aktif.

7. Menyerap minyak
Masker arang menyamakan sekresi minyak kulit,

makanya jadi pilihan masker yang ideal jika mempunyai
kulit berminyak dan bernoda. Masker charcoal juga tetap
cocok dipakai selama musim panas, ketika wajah
menghasilkan lebih banyak minyak dari biasanya.

JAKARTA, BI - Apa saja manfaat
yang ditawarkan minyak bunga
matahari untuk kesehatan dan
kecantikan kulit, yang belum diketahui
banyak orang tersebut? Berikut
penjelasannya:

1. Atasi semua masalah kulit:
Seperti kebanyakan bahan alami dan
nabati, minyak bunga matahari
diperkaya dengan antioksidan dan vi-
tamin. Mengaplikasikan sedikit minyak
bunga matahari dapat mengurangi
jerawat, kerutan, garis halus dan
komedo putih. Teksturnya yang tidak
berminyak dan ringan membuatnya
mudah diserap kulit.

Minyak Bunga Matahari
untuk Kecantikan Kulit

2. Menyembuhkan luka: Minyak
bunga matahari memiliki sifat
menyembuhkan. Mengandung asam
linoleat yang berfungsi mempercepat
proses penyembuhan luka dengan
membentuk sel darah baru dan
menyembuhkan luka, tanpa rasa sakit
dan juga cepat loh!

3. Pelembap dan pembersih alami:
Minyak bunga matahari adalah bahan
pembersih dan pelembab alami. Bisa
membersihkan wajah tanpa
menggunakan bahan kimia keras,
sekaligus melembabkan dan membuat
kulit jadi kenyal dan bercahaya.

4. Menenangkan
kulit: Cocok diguna-
kan si pemilik kulit
sensitif dan kering
yang mudah sekali
kemerahan. Sebab,
minyak bunga mata-
hari bisa menenang-
kan kulit dan mere-
dakan kemerahan di
kulit (untuk semen-
tara).[rpa]
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SUFI itu berkata, “Baik, silahkan
mencobanya; tetapi aku bisa
mengalahkanmu, sebab aku sangat
perkasa dalam pelbagai hal, lebih dari
yang kau bayangkan.”

“Omong kosong,” kata Raksasa.
“Kau ahli Sufi, yang terpikat pada

masalah rohani. Kau tak akan bisa
mengalahkan aku, sebab aku memiliki
kekuatan badaniah, aku tiga puluh kali
lebih besar darimu.”

“Kalau kau menginginkan uji
kekuatan,” kata Sufi, “ambil batu ini dan
perahlah air darinya.”

Ia memungut sebutir batu kecil lalu
memberikannya kepada si Setan.
Setelah berusaha sekuat tenaga,
Raksasa itu menyerah. “Tak mungkin;
tak ada air dalam batu ini. Coba
tunjukkan kalau memang ada airnya.”

Dalam keremang Sang Sufi
mengambil batu itu, juga mengambil
sebutir telur dari kantungnya, lalu
memerah keduanya, meletakkan
tangannya di atas tangan Raksasa. Sang
Raksasa sangat terkesan; sebab orang
memang suka terkesan oleh hal-hal
yang tidak dipahami, dan menghargainya
tinggi-tinggi, lebih tinggi dari yang
seharusnya mereka berikan.

“Aku harus memikirkan hal ini,”
katanya. “Mari kuajak kau ke guaku,
dan akan kujamu kau malam ini,”
ajaknya kemudian.

Sang Sufi mengikutinya masuk ke
sebuah gua yang sangat besar, penuh
dengan barang-barang milik para
pengembara tersesat yang sudah
dibunuh, benar-benar merupakan gua
Aladin.

“Berbaringlah disebelahku, dan
tidurlah,” kata Si Setan, “besok aku
akan rnemberikan keputusan.” Iapun
membaringkan dirinya dan segera
tertidur.

Sang Sufi, yang secara naluri
mengetahui adanya bahaya
pengkhianatan, segera merasa harus
bangkit dan menyembunyikan diri di
tempat yang agak jauh dari Raksasa.
Itu dilakukannya sesudah mengatur
tempat pembaringannya tadi, agar
seolah-olah nampak ia masih tidur

disamping Si Raksasa.
Tidak lama setelah ia pindah tempat

itu, Si Raksasa pun bangun. Ia
mengambil sebuah batang pohon,
menghajar Ahli Sufi yang dikiranya
masih tidur disebelahnya itu dengan
tujuh pukulan yang sangat kuat. Lalu ia
berbaring lagi, langsung tidur.

Sang Sufi kembali ketempat
tidurnya semula, berbaring lalu
memanggil Raksasa. “O Raksasa,
guamu ini sangat menyenangkan, tetapi
aku baru saja digigit nyamuk tujuh kali.
Kau harus menyingkirkan nyamuk itu.”

XHal ini tentu saja sangat
mengejutkan Raksasa sehingga ia
tidak berani lagi menyerang Sang Sufi.
Bagaimanapun, kalau seorang telah
dipukul tujuh kali dengan sebuah
batang pohon oleh Raksasa yang
menggunakan tenaga sekuat-kuatnya
pasti akan mati atau luka serius.

Paginya, Si Raksasa memberikan
kantong kulit lembu kepada Sang Sufi,
katanya, “Ambil air untuk makan pagi,
agar kita bisa membuat teh.”

Sang Sufi tidak mengambil kantong
itu (yang begitu besar sehingga
diangkatpun sulit), tetapi pergi menuju
ke sebuah sungai kecil untuk menggali
saluran air kecil ke arah gua.

Si Raksasa menjadi haus, “Kenapa
tak kau bawa air?”

“Sabar, Sobat, saya sedang
membuat saluran tetap menuju mulut
gua, agar nantinya kau tak usah
membawa-bawa kantong berat itu untuk
mengambil air.”

Tetapi Raksasa itu terlalu haus dan
tak sabar menanti. Diambilnya kantong
kulit itu, lalu ia menuju ke sungai
mengisinya dengan air. Ketika teh
sudah tersedia, ia meminum beberapa
galon, dan pikirannya mulai menjadi
agak jernih.

“Kalau kau memang kuat —dan kau
memang telah membuktikannya—
kenapa tak bisa kau gali saluran itu
secara cepat, tetapi sejengkal demi
sejengkal?”

“Sebab,” kata Sang Sufi, “tak ada
hal yang sungguh-sungguh berharga
bisa dikerjakan tanpa penggunaan

tenaga sesedikit mungkin. Setiap hal
menuntut penggunaan tenaga sendiri-
sendiri; dan saya menggunakan tenaga
sesedikit mungkin untuk menggali
saluran. Disamping itu, aku tahu bahwa
kau begitu terbiasa menggunakan
kantong kulit itu sehingga tidak bisa

meninggalkan kebiasaanmu.”
*****

Konon, kisah Sufi dan Raksasa ini
diceritakan secara turun temurun dari
kisah yang terjadi di abad pertengahan
di Eropa oleh kalangan para pelajar di
Asia Tengah. Dalam kisah ini juga tidak
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Kisah Sufi yang Cerdik Kalahkan

Seorang ahli sufi yang sedang mengadakan qperjalanan lewat
sebuah perbukitan yang terpencil tiba-tiba berhadapan dengan
raksasa—setan tinggi besar, yang akan menghancurkannya.

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

10/1/2022 05:01 06:15 12:13 15:37 18:11 18:11 19:21
10/2/2022 05:01 06:15 12:13 15:37 18:10 18:10 19:20
10/3/2022 05:01 06:15 12:13 15:36 18:10 18:10 19:20
10/4/2022 05:01 06:16 12:12 15:36 18:09 18:09 19:19
10/5/2022 05:02 06:16 12:12 15:35 18:08 18:08 19:18
10/6/2022 05:02 06:16 12:12 15:35 18:07 18:07 19:17
10/7/2022 05:02 06:17 12:11 15:34 18:06 18:06 19:16
10/8/2022 05:03 06:17 12:11 15:33 18:05 18:05 19:15
10/9/2022 05:03 06:17 12:11 15:33 18:04 18:04 19:14
10/10/2022 05:03 06:18 12:11 15:32 18:03 18:03 19:13
10/11/2022 05:04 06:18 12:10 15:32 18:02 18:02 19:12
10/12/2022 05:04 06:19 12:10 15:31 18:01 18:01 19:11
10/13/2022 05:04 06:19 12:10 15:31 18:00 18:00 19:11
10/14/2022 05:05 06:19 12:10 15:30 18:00 18:00 19:10
10/15/2022 05:05 06:20 12:09 15:30 17:59 17:59 19:09
10/16/2022 05:05 06:20 12:09 15:29 17:58 17:58 19:08
10/17/2022 05:06 06:21 12:09 15:29 17:57 17:57 19:07
10/18/2022 05:06 06:21 12:09 15:28 17:56 17:56 19:07
10/19/2022 05:07 06:21 12:09 15:28 17:55 17:55 19:06
10/20/2022 05:07 06:22 12:08 15:27 17:55 17:55 19:05
10/21/2022 05:07 06:22 12:08 15:27 17:54 17:54 19:05
10/22/2022 05:08 06:23 12:08 15:26 17:53 17:53 19:04
10/23/2022 05:08 06:23 12:08 15:26 17:52 17:52 19:03
10/24/2022 05:08 06:24 12:08 15:25 17:52 17:52 19:03
10/25/2022 05:09 06:24 12:08 15:25 17:51 17:51 19:02
10/26/2022 05:09 06:25 12:08 15:24 17:50 17:50 19:01
10/27/2022 05:10 06:25 12:07 15:24 17:50 17:50 19:01
10/28/2022 05:10 06:25 12:07 15:23 17:49 17:49 19:00
10/29/2022 05:10 06:26 12:07 15:23 17:48 17:48 19:00
10/30/2022 05:11 06:26 12:07 15:23 17:48 17:48 18:59
10/31/2022 05:11 06:27 12:07 15:22 17:47 17:47 18:59

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

jelas diceritakan apakah raksasa itu
kemudian mengaku kalah kepada
Sang Sufi atau tidak. Yang jelas, kisah
ini bisa dibaca pada Kitab Majmua
(Kumpulan Cerita Para Darwis) yang
diperkirakan ditulis pada abad ke 11 -
16.**

Setan Raksasa Jahat
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SETIAP orang ataupun keluarga
pernah menghadapi tragedi hidupnya
masing-masing, misalnya peristiwa
kematian, sakit, krisis keuangan,
penyakit, dan sebagainya. Dalam
rangka merefleksikan penderitaan or-
ang percaya, salah satu kitab yang
menarik perhatian untuk dibahas
adalah kitab Ayub.

Kisah Ayub hingga kini masih tetap
menjadi bahan pembicaraan ketika
seseorang menghadapi penderitaan.

Ayub adalah seorang yang saleh,

Memaknai Kisah Penderitaan Ayub

jujur, takut akan Allah dan menjauhi
kejahatan dapat mengalami
penderitaan yang begitu berat. Dengan
pendekatan menggunakan metode
analisis naratif terhadap kitab Ayub ini
diharapkan orang percaya masa kini
dapat memaknai penderitaan dengan
bercermin dari pengalaman Ayub
tersebut, dan selanjutnya penting
melakukan refleksi diri.

Tujuannya agar orang Kristen
termotivasi untuk bertahan dalam iman,
manakala berhadapan langsung

Penderitaan bisa dialami bagi semua orang, baik laki-laki
maupun perempuan, baik tua maupun muda, bahkan anak-
anak.

AYUB 1:1 Ada seorang laki-laki di tanah Us,
yang bernama Ayub; dan dia adalah orang yang tak
bercela dan jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi
kejahatan.

Ayub 1:5 Demikianlah, setelah hari-hari pesta
berakhir, Ayub memanggil mereka dan menguduskan
mereka; dia bangun pagi-pagi benar dan
mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan
jumlah anak-anaknya: karena Ayub berkata:
“Mungkin saja anak-anak lelakiku sudah berbuat

dosa dan mengutuki Tuhan dalam hati mereka.”
Demikianlah yang senantiasa dilakukan Ayub.

Ayub 1:8 Lalu Yahweh berkata kepada Iblis:
Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub,
tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, yang
demikian tak bercela dan jujur, yang takut akan Tuhan
dan menjauhi kejahatan.

Ketiga ayat singkat dari Alkitab diatas berkaitan
dengan Ayub. Meski singkat, ayat-ayat ini dengan
jelas menyatakan orang seperti apa Ayub itu. Melalui

uraian tentang perilaku sehari-hari
Ayub dan perilakunya, ayat-ayat
ini memberitahukan kepada
semua orang bahwa penilaian
Tuhan tentang Ayub bukannya
tanpa alasan, sebaliknya sangat
beralasan.

Pertama, mari kita membaca
ayat yang pertama: “Ada seorang
laki-laki di tanah Us, yang
bernama Ayub; dan dia adalah or-
ang yang tak bercela dan jujur, dia
takut akan Tuhan dan menjauhi
kejahatan.”

Ini adalah penilaian pertama
tentang Ayub dalam Alkitab, dan

dengan realitas penderitaan yang tak
terhindari.

Berdasarkan kajian analisis naratif
terhadap kisah penderitaan Ayub maka
diperoleh beberapa makna penderitaan
sebagai refleksi bagi iman orang
percaya, antara lain:

Pertama, bahwa orang Kristen
tidak terlepas dari realitas penderitaan.

Kedua: Iman orang Kristen akan
diuji Tuhan.

Ketiga: Tuhan adalah Tuhan yang
Mahaadil, tidak ada kecurangan dalam
diri-Nya.

Keempat: Penderitaan orang
Kristen ada dalam batas dan
pengawasan Tuhan, sehingga tidak satu
pribadi maupun kuasa apapun yang
dapat menjamah orang percaya, jika
tidak mendapat ijin-Nya.[*]

Penilaian Ayub di dalam Alkitab
kalimat ini adalah penilaian sang penulis tentang
Ayub. Tentu saja, itu juga mewakili penilaian manusia
tentang Ayub, yaitu, “dia adalah orang yang tak
bercela dan jujur, dia takut akan Tuhan dan menjauhi
kejahatan”.

Selanjutnya, mari kita membaca penilaian Tuhan
tentang Ayub: “Tidak ada seorang pun seperti dia di
bumi, yang demikian tak bercela dan jujur, yang takut

akan Tuhan dan menjauhi kejahatan” (Ayub 1:8).
Dari kedua penilaian, yang satu berasal dari

manusia, dan yang lain berasal dari Tuhan; keduanya
merupakan dua penilaian dengan isi yang sama.
Jadi, dapat dilihat bahwa tabiat dan perilaku Ayub
diketahui oleh manusia, dan juga dipuji oleh Tuhan.

Dengan kata lain, perilaku Ayub di hadapan
manusia dan perilakunya di hadapan Tuhan adalah
sama; dia selalu membuka perilaku dan motivasinya
di hadapan Tuhan, sehingga semua itu dapat diamati
oleh Tuhan, dan dia adalah orang yang takut akan
Tuhan dan menjauhi kejahatan. [*]

kalau destinasimu adalah pegunungan
maupun air terjun, berpergian sendiri sangat
tidak disarankan. Kamu akan butuh teman
agar acara mendaki tidak membosankan
dan tetap semangat hingga sampai di air
terjun. Jika terjadi sesuatu yang buruk,
teman seperjalanan akan cepat memberi
bantuan atau bisa segera mencari
pertolongan.

6. Kembali Sebelum Sore
Pada umumnya, air terjun terletak di

tengah hutan. Waktu yang tepat untuk
berkunjung adalah di pagi hari. Jika sudah
mulai siang, segera turun. Hal ini untuk
menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi
selama di perjalanan keluar dari hutan dan
sudah terlanjur gelap.

7. Jangan Turun ke Sungai
Air terjun sangat indah meski hanya

dinikmati dengan mata. Tak perlu terjun atau
berenang jika memang arusnya sedang deras.
Khususnya jika kamu berkunjung di musim
hujan. Jangan memaksa diri untuk turun ke
air demi selfie yang sempurna.[*]

>> TIPS BERMAIN DI AIR TERJUN...DARI HLM  14

R E N U N G A N
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KETEGUHAN HATI akan mengan-
tarkan kita sampai pada tujuan awal,
keseriusan berusaha juga akan
mengantarkan pada titik terang dimana
kesuksesan itu berada. Di Hong Kong
banyak sekali Pekerja Migran Indone-
sia [PMI] yang tetap berkarya
meskipun dalam keterbatasn waktu.

Ike Oktaviani, usia 44 tahun,
berasal dari Kabupaten Tulungagung -
Jawa Timur ini juga tercatat sebagai
PMI yang penuh kreativitas pada setiap
hari liburnya, baik sebelum pandemi
atau pun sejak adanya pandemi.

Ike tergabung dalam grup kelompok
belajar yang dinaungi oleh Bank
Mandiri Cabang Hong Kong.

“markas grup belajar kami ada di
Causeway Bay belakang perpus-
takaan, dari situ   banyak banget
kegiatan positif yang bisa kita
pelajari dengan gratis dengan
kenteuan dan syarat berlaku.” jelas
Ike pada Berita Indonesia.

Sebagai PMI yang sudah 22 tahun
bekerja bersama orang Hong Kong Ike
sudah tidak mau lagi membuang
banyak waktu hanya untuk bermain -
main yang tidak bermanfaat. Ike lebih
banyak berkreativitas dan
mengembangkan diri untuk lebih maju.

Bekerja, Bernyanyi dan
Berkreativitas Bersama Ike

Kegagalan Ike dalam berumah
tangga pun sudah tak pernah dia
pikirkan lagi, karena memikirkan hobi
dan kebahagiaannya sendiri itu lebih
penting, dia suka bernyanyi dan
merekam suaranya sendiri, dia suka
mengarang lagu dan menyanyikannya
sendiri.

“semua lagu saya adalah true
story, kalau bukan kisah saya ya kisah
teman - teman saya.” ungkapnya.

Kesukaan Ike dalam bernyanyi
memang tampak totalitas jika dilihat
dari video - video bernyanyinya yang
viral. Bagaimana dia tampil juga tidak
canggung dan apa adanya.

“lagu pertama ciptaan saya
berjudul “Seorang Pembantu” dulu
sempat viral, semua diluar dugaan
saya.” kata Ike.

Bukan hanya itu, akhir - akhir ini
lagu ciptaan Ike yang berjudul

“Sombong Sedikit” juga mulai
dibawakan oleh penyanyi pantura yang
sedang manggung di daerah Jawa
Timur.

Kecintaan Ike tentang bernyanyi
tak sebatas dengan lagu - lagunya
sendiri atau lagu berbahasa Indonesia,
namun dia juga suka bernyanyi lagu -
lagu berbahasa kantonis dan manda-
rin.

Bahkan pada hari minggu 9 oktober

ini Ike membuat kompetisi bernyanyi
dengan bahasa kantonis dan mandarin
yang bertempat di C2-Live Bar Cafe,
Lai Chi Kok dengan juri penyanyi Hong
Kong asli.

Lantas Ike dapat darimana untuk
acara lomba nyanyi berbahasa China
tersbut.

“ide dari saya sendiri, teman -
teman PMI sudah sering membuat
acara lomba lagu - lagu Indonesia tapi
belum pernah ada lomba lagu lokal, jadi
bersama ini saya berikan tantangan
baru yang ternyata mendapatkan
respon yang luar biasa.

Ike senang dengan sambutan teman
- teman sesama PMI yang memiliki
kreativitas tanpa batas, situasi yang
penuh inspirasi dan semangat ini
membuat Ike benar - benar bisa
melupakan masalalunya dan bekerja
dengan keras hanya untuk dirinya dan
keduabelah hatinya yang saat ini duduk
di bangku SMA dan SMP. [ida]

HONG KONG,
BI - Melansir
SCMP Hong Kong
[6/10], seorang
pekerja migran In-
donesia [PMI] yang
bernama Kartika
[40], salah satu
korban kekerasan
majikan yang
mungkin paling
terkenal dainatar
kasus - kasus ke-
kerasan yang lain-
nya karena dia menuntut
majikannya sebenar HK$.1,28 juta.

Saat ini status Kartika
merupakan mantan pembantu
rumah tangga dari pasangan orang
Hong Kong, di keluar kerja karena
disiksa oleh pasangan tersebut.

Kartika disetrika menggunakan
setrikaan panas hingga di pukul
pakai rantai sepeda, akibat dari
siksaan itu perempuan asal Indo-
nesia itu menjadi tidak sempurna
lagi hingga tidak dapat bekerja
dengan baik. Adegan penyiksaan
itu sudah terjadi selama dua tahun

lalu.
Pengacara Kartika Puspitasari

mengajukan gugatan ke Pengadilan
Distrik pada hari Kamis [6/10] dan
menyampaikan tuntutannya bahwa
Tai Chi-wai dan Catherine Au Yuk-
shan [mantan majikan] bertanggung
jawab memberikan kompensasi
dengan alasan menyebabkan rasa
sakit dan penderitaan, kehilangan
kemampuan untuk bekerja di
bidang tertentu dan biaya peng-
obatan yang timbul dari serangan
“kejam” dan “kejam” mereka pada
pembantunya. [bi]

Disetrika, Dipukul Pakai Rantai,
Kartika Tuntut Kompensasi

HONG KONG, BI - Pusat
Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan (DH) kembali
mengingatkan tentang menjaga
kesehatan disaat cuaca panas sekali
seperti saat ini.

Kepada seluruh warga masyarakat
Hong Kong , terutama bagi mereka yang
melakukan kegiatan di luar ruangan
disarankan untuk mengambil tindakan
yang diperlukan untuk mengatasi efek

Otoritas Kesehatan HK Peringatkan
Soal Cuaca Panas

serangan panas.
“Masyarakat harus membawa dan

minum banyak air untuk mencegah
dehidrasi saat melakukan kegiatan di
luar ruangan,” kata juru bicara CHP.

“Mereka yang melakukan
aktivitas luar ruangan yang berat
harus menghindari minuman yang
mengandung kafein, seperti kopi dan
teh, serta alkohol, karena mereka
mempercepat kehilangan air melalui

sistem kemih,” jelas juru bicara itu.
 “Anak-anak, orang tua, orang

gemuk dan mereka yang memiliki
penyakit kronis, seperti penyakit
jantung atau tekanan darah tinggi,
lebih rentan terhadap serangan panas.
Mereka harus memberi perhatian
khusus,” tambah juru bicara itu.

Masyarakat juga disarankan
untuk:

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

2. Hindari olahraga berat dan
aktivitas berkepanjangan seperti hik-
ing atau trekking karena panas,
berkeringat, dan kelelahan dapat
menambah beban pada tubuh.

3. Lakukan kegiatan di luar
ruangan di pagi atau sore hari.

4. Untuk kegiatan di dalam
ruangan, buka semua jendela,
gunakan kipas angin atau gunakan AC
untuk menjaga ventilasi yang baik;

5. Jangan tinggal di dalam

>> BERSAMBUNG KE HLM 04
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TAK cuma di Indonesia, batik
sendiri juga sudah memiliki tempat di
hati masyarakat internasional. Kini
banyak masyarakat yang mulai bangga
memakai busana model batik,
termasuk selebritis Tanah Air, termasuk
para artis tanah air.

Berikut  3 artis Indonesia yang
bangga tampil dengan busana batik?

1. Wulan Guritno
Wulan Guritno, sktris berdarah In-

donesia-Inggris ini bangga kerap tampil

4  Potret Artis Cantik Bangga Pakai Batik

dengan busana batik khas Indonesia.
Salah satunya saat Wulan tampil

dalam acara Treasure of Indonesia di
Milan, Italia. Nampak ibunda Shaloom
Razade itu terlihat anggun dengan
busana batik berwarna hitam dan emas.

2. Cinta Laura
Selanjutnya ada artis Cinta Laura.

Artis berdarah Indonesia-Jerman ini
juga selalu bangga saat tampil dengan
busana batik.

Momen itu terlihat jelang Hari

JAKARTA, BI - Pada tanggal 2 Oktober 2022 telah  dinobatkan
menjadi Hari Batik Nasional. Batik sendiri merupakan karya
khas Indonesia yang perlu dilestarikan.

Kartini pada April lalu. Cinta nampak percaya
diri dan anggun dengan balutan gaun kebaya
berwarna coklat dengan aksen kain bermotif
serupa.

3. Maudy Ayunda
Selanjutnya ada Maudy Ayunda. Pelantun

‘Perahu Kertas’ itu juga jadi salah satu selebritis
yang sering mengenakan busana batik.

Salah satunya saat perayaan HUT Indone-
sia pada 17 Agustus 2022. Terlihat istri Jesse
Choi ini memakai balutan kain batik berearna
coklat dan biru. Penampilan Maudy pun begitu

anggun dan menikat perhatian publik.

4. Agnes Monica
Penyanyi dan artis Indonesia Agnez Mo juga pernah

menggunakan konstus batik untuk video klip lagunya yang
berbahasa Inggris “As Long I Get Paid” , katanya dia hanya ingin
jujur dalam videoklip terbarunya itu.

“Saya sangat menjunjung tinggi culture, tapi saya juga mod-
ern. Jadi, di videoklip ini, saya berusaha jujur tentang apa yang
saya rasakan pada saat saya membuat story board-nya. Itu yang
pengin saya tampilkan dan merepresentasikan, Yin dan Yang yang
ada di dalam diri saya,” ungkapnya.[*]
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