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Halaman 17

Halaman 6

Halaman 19PASPOR yang digadaikan oleh Peker-
ja Migran Indonesia (PMI) ke rentenir 
bernama Mr. Li tidak akan dikemba-
likan. Hal ini disampaikan oleh Kon-
jen Ri Hong Kong Tri Tharyat pada 
jumpa pers terkait isu tersebut, Minggu 
(21/10/2018).

“Paspor itu kan saat ini masih menjadi 

barang bukti, jadi tidak akan keluar dari 
kantor polisi dan tidak mungkin bisa di-
ambil,” ujar konjen.

Karena tidak dapat dikembalikan, pi-
hak KJRI Hong Kong akan menerbitkan 
dokumen perjalanan baru bagi mereka 
yang telah menggadaikan paspornya. 
Penggantian dokumen akan diberikan 
sesuai dengan masa berlaku kontrak 
kerja para PMI.

“Bagi PMI yang masa berlaku kon-
trak kerjanya lebih dari setahun akan 
mendapatkan paspor biasa, sedangkan 
untuk yang kontrak kerjanya kurang 
setahun akan mendapatkan SPLP,” ujar 
Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong Chicco 
Ahmad Muttaqin, Minggu (21/10/2018).

Sebelumnya telah dilaporakan oleh 
SUARA bahwa seorang rentenir asal 
Hong Kong, Mr. Li menahan 869 paspor 

PMI sebagai jaminan pinjaman hutang 
para PMI. Berdasarkan informasi dari 
KJRI Hong Kong dari jumlahtersebut 
saat ini ada 501 melapor ke KJRI Hong 
Kong,  dari jumlah pelapor itu 358 orang 
sudah menadapatkan dokumen perjala-
nan pengganti, 73 orang mendapatkan 
paspor dan 285 orang diberikan Surat 
Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Paspor yang digadai ke
Mr Li tak akan kembali

Oleh Ario Adityo

@koransuara

Pekerja Migran Indonesia aksi solidaritas untuk PMI Tuti yang dieksekusi mati tanpa notifikasi, Minggu (4/11/2018). Foto: Anis Safitri/
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TIDAK hanya Tuti Tursilawati masih 
ada 13 warga negara Indonesia atau 
WNI yang terancam hukuman mati di 
Arab Saudi. Hal ini disampaikan Di-
rektur Perlindungan Warga Negara In-
donesia dan Bantuan Hukum Indonesia 

Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Mu-
hamad Iqbal.

“13 WNI yang terancam hukuman 
mati di Arab Saudi itu baik yang berada 
di wilayah Jeddah maupun wilayah Ri-
yadh,” kata Iqbal di Kementerian Luar 
Negeri, Jakarta, Selasa (30/10/2018), di-
kutip dari tempo.co.

Iqbal mengatakan, sejak 2011 hingga 
2018, ada 103 WNI yang terancam hu-
kuman mati. Dari jumlah tersebut, pe-
merintah telah berhasil membebaskan 
85 WNI dari hukuman mati. Kemudian, 
sebanyak 5 WNI telah dieksekusi salah 
satunya Tuti Tursilawati pada Senin 
(29/10/2018). Adapun 13 WNI lainnya 

masih terancam.
Menurut Iqbal, proses hukum para 

WNI yang terancam hukuman mati di 
Arab Saudi baru sampai tahap peng-
adilan umum atau yang paling awal. 
Namun, kata Iqbal, ada juga yang sudah 
inkrachtatau berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang sudah inkrach merupa-
kan hukuman dengan tingkatan ta’zir 
atau yang paling ringan. “Jadi masih 

bisa diupayakan pemaafan melalui 
raja,” ujar Iqbal.

Dari 13 WNI, kata Iqbal, yang mendap-
at hukuman berat adalah Eti binti Toyib, 
buruh migran asal Majalengka, Jawa 
Barat, yang satu kampung dengan Tuti 
Tursilawati. Eti mendapat hukuman 
mati qisas yang satu tingkat lebih berat 
dari ta’zir. Artinya, kata Iqbal, yang bisa 
memaafkan adalah ahli waris korban.

Ada 13 WNI terancam hukuman mati
Oleh Ario Adityo
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PRESIDEN Joko Widodo menyesalkan 
tindakan Arab Saudi yang melakukan 
eksekusi mati tanpa notifikasi (pem-
beritahuan) terhadap Pekerja Migran 
Indonesia (PMI, Tuti Tursilawati asal 
Majalengka.

“ya, memang itu patut kita sesalkan. 
Itu tanpa notifikasi,” kata Presiden, sep-
erti dikutip kompas.com, Jakarta, Rabu 
(31/10/2018).

Jokowi mengatakan bahwa pemerin-
tah Indonesia sudah melakukan upaya 
politik, termasuk Kementrian Luar Neg-
eri dan Kedutaan Indonesia.

“Jangan dipikir kita ini tidak melaku-
kan upaya politik. Menteri Luar Negeri 
juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan 
hal yang sama,” pungkasnya.

Protes terhadap Arab Saudi terkait 
eksekusi tanpa notifikasi terhadap Tuti 
Tursilawati sudah dilayangkan oleh pe-
merintah Indonesia melalui Kementrian 

Luar Negeri yang memanggil Duta Be-
sar Arab Saudi di Jakarta pada Selasa 
(30/10/2018).

Arab Saudi diminta teken MNC
Direktur Perlindungan Warga Ne-

gara Indonesia dan BHI Kementerian 
Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, 
menjelaskan Menteri Luar Negeri Retno 
Lestari Priansari Marsudi telah mem-
inta Saudi untuk meneken Mandatory 
Consular Notification (MCN). Hal itu 
disampaikan Retno saat bertemu Menlu 
Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir pada 
Selasa (23/10) pekan lalu, di Jakarta.

“Menlu sudah mengangkat isu ini da-
lam pembicaraan bilateral soal kemung-
kinan menandatangani perjanian Man-
datory Concular Notification. Persis, 
usulan itu untuk menghindari kejadian 
yang terjadi seperti sekarang ini. Tapi 
jaraknya cuma seminggu, keburu terja-
di,” kata Lalu kepada detikcom, Rabu 
(31/10/2018).

Hal itu dikatakannya sudah disampai-
kan Retno saat jumpa pers bersama Al 
Jubeir usai pertemuan pada 23 Oktober 

lalu. Mandatory Consular Notification 
adalah perjanjian bilateral agar negara 
yang warganya mengalami masalah hu-
kum di negara sahabat, diberi tahu oleh 
negara sahabat. Namun sekitar sepekan 
kemudian, tepatnya Senin (29/10), Tuti 
Tursilawati dieksekusi tanpa notifikasi 
sebelumnya.

“Mereka (Saudi) kemarin menyam-
paikan bahwa mereka akan mempertim-
bangkan. Itu sudah bagus mereka mau 
mempertimbangkan, karena mereka be-
lum pernah memiliki perjanjian serupa 
dengan negara lain di seluruh dunia,” 
kata Lalu.

Usai Tuti Tursilawati diketahui telah 
dieksekusi mati oleh Saudi, Menlu Ret-
no menyampaikan nota protes. Dihara-
pkan lewat nota protes itu, Saudi mau 
meneken perjanjian itu

“Jadi ini dua jalur. Di jalur pertama 
kita menyampaikan protes, menekan 
mereka agar memberi notifikasi dengan 
lebih baik ke depan. Kedua, proposal 
untuk perjanjian Mandatory Consular 
Notification itu tadi,” kata Lalu.

Jokowi sesalkan eksekusi Tuti di Saudi
Oleh Ario Adityo

Presiden Jokowi. Foto: Istimewa

3 Jenis Hukuman Mati di 
Arab Saudi yang sering 
menimpa PMI
PEKERJA Migran Indonesia (PMI) ser-
ingkali menerima vonis hukuman mati 
oleh pengadailan Arab Saudi terkait 
kasus yang menimpa mereka. Paling 
akhir adalah Tuti Tursilawati, PMI asal 
Majalengka yang divonis dengan huku-
man mati yang paling berat, hadd ghil-
lah.

Direktur Perlindungan WNI dan 

Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) 
Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, men-
gatakan ada tiga tingkatan hukuman 
mati di Arab Saudi.

Hukuman paling rendah adalah ta’zir. 
Hukuman ini diberikan kalau pela-
ku hanya melanggar pidana di negara 
tersebut. “Itu bisa dimaafkan oleh raja,” 
ujar Iqbal, seperti dikutip oleh tempo.co, 
Selasa (30/10/2018).

Hukuman mati di tingkat kedua ada-
lah qisas yang sesuai dengan Al Quran 
dan Hadist. Penyelesaian hukuman 
tersebut dilakukan dapat terjadi jika ahli 
waris korban memaafkan pelaku, dan 
membayar diyat (denda atau tebusan).

Hukuman mati yang paling berat ada-
lah hadd ghillah, seperti yang dijatu-
hkan kepada Tuti Tursilawati. Huku-
man ini tersebut dijatuhkan jika pelaku 
melakukan pembunuhan berencana. 
Menurut Iqbal, raja dan ahli tidak ada 
yang bisa memaafkan pelaku.

“Yang bisa mengampuni dia hanya 
Allah,” kata Iqbal.

Oleh Ario Adityo
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SELASA (6/11/2018), Komite Gabungan 
untuk Pekerja Migran di Korea (Joint 
Committee for Migrant workers in Ko-
rea-JCMK), memakzulkan Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan, yang 
memberikan izin kepada majikan pek-
erja migran untuk menerapkan secara 
paksa masa percobaan kerja untuk men-
gurangi gaji pekerja migran. Terutama 
mereka yang dimasukan melalui For-
eign Employment Permit System.

Kementrian Ketenagakerjaan dan Per-
buruhan telah merevisi pasal 5 dalam 
Undang-Undang Upah Minimum pada 
September lalu. Klausul ini diberlalu-
kan pada 20 Maret tahun ini. Berdasar-
kan perubahan tersebut, pekerja yang 
masuk dalam kategori sebagai pekerja 
yang melakukan pekerjaan sederhana, 
oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan 
Perburuhan tidak diperbolehkan diter-
apkan masa percobaan.

Tugas tenaga kerja sederhana yang 
diterapkan oleh Kementrian Ketenaga-
kerjaan berdasarkan Standar Kalisifikasi 
Pekerjaan Korea adalah pekerjaan yang 
dapat dilakukan dengan pelatihan kerja 
sederhana, dan tidak memerlukan pela-
tihan atau Pendidikan khusus. Semen-
tara itu majikan tidak diperbolehkan 
untuk melakukan pengurangan dalam 
masa percobaan tersebut.

Menurut UU Upah Minimum yang 
direvisi, pekerja migran yang telah 
memasuki Korea di bawah Sistem Izin 
Kerja Asing, serta pekerja migran yang 
melakukan pekerjaan sederhana di bi-
dang manufaktur, pertanian dan peri-
kanan dll, tidak dapat dimasukkan ke 
dalam masa percobaan.

Undang-undang Imigrasi Korea mem-
perjelas status waktu tinggal pekerja mi-
gran di bawah Sistem Izin Kerja. Kepu-
tusan Penegakan Hukum Imigrasi Pasal 
23 (Pekerjaan dan Status Masa Tinggal 
bagi Orang Asing) Bagian ① menetap-
kan status masa tinggal bagi orang asing 
untuk bekerja. Menurut undang-un-
dang, Pekerja asing dengan domestic 
employement requirement dibawah Un-
dang-undang tentang Ketenagakerjaan, 
dll. Pekerja migran harus mempunyai 
visa untuk pekerjaan non-profesional 
(E-9). Menurut aturan ini, undang-un-
dang imigrasi menetapkan bahwa pek-
erja non-profesional dikecualikan dari 
mereka yang ingin terlibat dalam peker-
jaan profesional yang memerlukan kual-
ifikasi atau pengalaman tertentu.

Meski demikian, Kementrian Ketena-
gakerjaan belum melakukan revisi terh-
adap kontrak kerja standar yang berlaku 

saat ini, dimana kontrak kerja itu masih 
mengijinkan pekerja migran bekerja da-
lam masa percobaan, meskipun aman-

demen sudah dilakukan.
Dalam siaran medianya, JCMK juga 

meminta perhatian terhadap pekerja 

migran yang telah dirugikan akibat pel-
anggaran terhadap UU Upah Minimum 
ini. JCMK juga menuntut Kementrian 

Ketenagakerjaan dan Perburuhan untuk 
melakukan penyelidikan secara menda-
lam pelanggaran upah minimum.

Paksa masuk dalam masa percobaan, 
Kontrak Kerja minta dirubah

Oleh KoGiBok
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PEMERINTAH Hong Kong secara resmi 
mengumumkan bahwa sekitar dua juta 
komuter akan dapat mulai menerima 
subsidi transportasi hingga HK$ 300 per 
bulan mulai awal tahun depan, Kamis 
(1/11/2018).

Menurut yang dilansir RTHK, rincian 
lebih lanjut dari rencana itu menyebut-
kan bahwa warga Hong Kong akan bisa 
dengan mudah mengumpulkan subsi-
di mereka melalui kartu Octopus yang 
mereka miliki di 1.800 lokasi pengisian 

Octopus yang ditunjuk.
Lebih lanjut juru bicara pemerintah 

mengatakan siapapun berhak atas sub-
sidi tersebut. Jadi tidak ada pendaftaran 
yang diperlukan, dan subsidi ini tidak 
memiliki skema batasan usia serta tidak 
membutuhkan prosedur yang rumit. 
Tetapi subsidi hanya diberikan kepada 
warga yang menghabiskan setidaknya 
HK$ 400 per bulan untuk biaya pemba-
yaran angkutan umum.

Untuk setiap warga yang menghabis-
kan ongkos jalan di atas HK$ 400, mere-
ka akan mendapatkan 25 persen peng-

gantian uang yang sudah dikeluarkan, 
dengan syarat penggantian uang maksi-
mum hanya HK$ 300 per bulan.

Dengan begitu berarti bagi warga 
yang menghabiskan HK$ 1.600 atau 
lebih untuk ongkos MTR, bus, minibus 
waralaba, serta bus antar-jemput yang 
terdaftar dan minibus merah, dapat 
memperoleh kembalian uang penuh 
sebesar HK$ 300. 

Subsidi transportasi akan resmi dilak-
sanakan pada bulan Januari 2018, tetapi 
semua komuter baru akan bisa mulai 
mengumpulkan hitungan subsidi mulai 
16 Februari.

Akan ada 1.800 mesin yang dipasang 
di seluruh kota - di stasiun MTR, su-
permarket Wellcome, serta Circle K dan 
7-Eleven toserba - di mana orang dapat 
mengumpulkan subsidi mereka melalui 
kartu Octopus-nya.

Juru bicara pemerintah mengatakan 
bahkan jika datang ke mesin yang dise-
diakan dianggap terlalu merepotkan, 
warga pemegang Octopus juga dapat 
melakukan klaim subsidi dari aplikasi 
ponsel Octopus Card.

Sehubungan rencana peluncuran sub-
sidi tersebut, banyak kekhawatiran yang 
dikemukakan bahwa para pedagang 
gelap yang membeli barang-barang 
populer di Hong Kong dan menjualnya 
di Tiongkok akan mendapat manfaat 
dari subsidi ini, karena  mereka lebih 
sering melakukan perjalanan melintasi 
perbatasan menggunakan transportasi 
umum.

Komisaris Transportasi Mable Chan 
mengatakan bahwa pemerintah telah 
memutuskan untuk tidak memberlaku-
kan pemberian subsidi bagi orang yang 
melakukan perjalanan MTR ke Lo Wu 
dan Lok Ma Chau. Dan dia berharap 
semua pihak akan mengikuti skema 
yang sudah ditentukan.

Pemerintah Hong Kong memperkira-
kan bahwa 2,2 juta komuter dapat mem-
peroleh manfaat dari skema subsidi.

Pemerintah Hong Kong 
Akan Meluncurkan 
Subsidi Transportasi

Oleh Yuli Riswati

Replika mesin yang 
akan dipakai untuk 
memberikan subsidi 
ransportasi bagi 
pengguna kartu 
octopus. Foto: 
Istimewa

CMHKCMHK
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Fakta penanganan kasus Lion Air
PENCARIAN korban kecelakaan pesa-
wat Lion Air JT 610 terus dilakukan oleh 
Tim SAR gabungan. Sebanyak 184 kan-
tong jenazah berhasil dievakuasi dan 44 
jenazah sudah teridentifikasi. 

Selanjutnya jenazah segera diserahkan 
ke pihak keluarga. Sementara itu, KNKT 
masih terus menyelidiki penyebab ke-
celakaan pesawat dari komponen-kom-
ponen milik pesawat Lion Air. 

Pesawat JT 610 itu jatuh dalam pe-
nerbangan dari Cengkareng ke Pang-
kalpinang pada 29 Oktober lalu. Pesa-
wat itu mengangkut 181 penumpang 
dan 8 awak.

Berikut ini fakta baru terkait kecela-
kaan pesawat di Tanjung Karawang, 
Jawa Barat.
1. 184 kantong jenazah telah dievakuasi 
 Tim SAR Gabungan telah membawa 

184 kantong jenazah berisi bagian 
tubuh korban jatuhnya pesawat Lion 
Air JT 610 di Tanjung Karawang, 
Jawa Barat, hingga Selasa (6/11/2018) 
petang. 

 Deputi Bidang Operasi dan Ke-
siapsiagaan Badan SAR Nasion-
al Mayor Jenderal Nugroho Budi 
Wuryanto mengatakan, hari ini ter-
dapat 20 kantong jenazah yang diba-
wa dari lokasi jatuhnya pesawat itu 
di perairan Karawang. 

 “Hari ini 20 kantong jenazah yang 
kami dapatkan. Nanti kami akan 
serahkan ke DVI,” kata Nugroho di 
Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung 
Priok, Selasa (6/11/2018) petang. 

 Sebanyak 20 kantong jenazah itu tiba 
di Dermaga JICT 2 dengan Kapal RIB 
01 Jakarta pada pukul 17.00 WIB. Nu-

groho memastikan, kapal itu meru-
pakan satu-satunya kapal yang mem-
bawa kantong jenazah dari perairan 
Karawang hari ini. 

 “Total secara keseluruhan 184 yang 
di sana sudah tidak ada lagi. Bagian 
pesawat yang sudah ada tadi, tapi be-
lum sampai di sini,” kata Nugroho. 

2. Tim SAR masih fokus pencarian kor-
ban 

 Tim SAR Gabungan masih berkon-
sentrasi cari korban jatuhnya pesa-
wat Lion Air JT 610 di perairan Kar-
awang pada Rabu (7/11/2018). 

 Deputi Bidang Operasi dan Kes-
iapsiagaan Badan SAR Nasional Nu-
groho Budi Wiryanto mengatakan, 
pencarian akan dilakukan di bawah 
permukaan laut dan di pesisir Tan-
jung Pakis. 

 “Untuk besok konsentrasi radius 250 
meter di dasar. Konsentrasi di situ 
kita masih konsentrasi pada korban 
jiwa. Begitu juga yang di pantai,” 
kata Nugroho di Dermaga JICT 2 
Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa 
(6/11/2018). 

 Menurut Nugroho, area pencarian di 

Tanjung Pakis akan diperlebar dari 
15 kilometer menjadi 20 kilometer. 
Sebab, proses pencarian di Tanjung 
Pakis pada hari ini tidak membuah-
kan hasil. 

 “Di Tanjung Pakis lebar ke kanan ke 
kiri kurang lebih 15 km tadi sudah 
disebar sebanyak 6 tim. Satu timnya 
itu 12 orang ke kanan dan ke kiri. Se-
mentara ini dari Tanjung Pakis masih 
nihil belum ada yang didapatkan,” 
kata Nugroho.

3. 44 jenazah sudah teridentifikasi
 Jumlah korban jatuhnya pesawat 

Lion Air JT 610 yang telah teriden-
tifikasi sebanyak 44 orang. Dengan 
demikian masih ada 145 orang yang 
belum teridentifikasi. 

 Hasil identifikasi didapat dari tim 
Disaster Victim Identification (DVI) 
RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.  

 “Total identifikasi hingga seka-
rang yaitu 44 jenazah,” kata Corpo-
rate Communications Strategic of 
Lion Air, Danang Mandala Prihan-
toro, dalam keterangannya, Selasa 
(6/11/2018).

 Sebelumnya, Lion Air telah menyer-
ahkan 27 jenazah korban kepada kel-
uarga. Mereka adalah Rudolf Petrous 
Sayers, Eka Suganda, Fifi Hajanto, 
Hendra, Dede Anggraini, Vera Junita, 
Restia Amelia, Eryanto, Reni Ariyan-
ti, Muhammad Ravi Andrian, Niar 
Ruri Sunarniat Soegiyono, Sudibyo 
Onggowardoyo, dan Mito. Korban 
lain adalah Dodi Junaidi, Muham-
mad Nasir, Janry Efriyanto Sianturi, 
Karmin, Harwinoko, Verian Utama, 
Rohmanir Pandi Sagala, Fauzan Azi-
ma, Wahyu Susilo, Endang Sri Bagus 
Nita, Chandra Kirana, Monni, Hiz-

kia Jorry Saroinsong, dan Jannatun 
Shintya Dewi. 

4. Barang milik korban akan segera dis-
erahkan ke pihak keluarga

 Barang-barang milik penumpang pe-
sawat Lion Air PK-LQP dengan no-
mor penerbangan JT 610 akan segera 
dikembalikan ke pihak keluarga. 

 Ketua Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi ( KNKT) Soerjanto Tjah-
jono mengatakan, barang-barang itu 
akan dibersihkan sebelum dikemba-
likan ke keluarga masing-masing ko-
rban. 

 “Sehingga nanti waktu diserahkan 
kepada keluarganya itu tidak men-
imbulkan sesuatu yang membahaya-
kan,” kata Soerjanto di atas KRI Ban-
da Aceh, Selasa (6/11/2018). 

 Soerjanto menuturkan, barang-ba-
rang itu dibersihkan menggunakan 
disinfektan supaya bebas dari virus 
dan bakteri. Meski begitu, Soerjanto 
belum bisa memastikan lokasi dan 
waktu pengembalian barang-barang 
tersebut. 

 “Besok kami baru meeting antara 
KNKT, Basarnas, Tim DVI sama pi-

hak operator untuk menentukan, 
tapi sekarang kami sudah minta sejak 
pagi tadi untuk mulai dibersihkan,” 
katanya.

5. Daftar komponen pesawat untuk 
penyelidikan KNKT 

 Komite Nasional Keselamatan Trans-
portasi ( KNKT) akan membuat daft-
ar sejumlah komponen elektronik 
yang dibutuhkan untuk menginvesti-
gasi penyebab jatuhnya pesawat Lion 
Air registrasi PK-LQP dengan nomor 
penerbangan JT 610. 

 Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono 
mengatakan, komponen-komponen 
itu perlu dicari sebagai pelengkap 
data yang didapat dari kotak hitam. 

 “Karena keterbatasan di laut juga 
kesulitannya, maka kami akan bikin 
list dari komponen yang akan kami 
cari untuk dilakukan penyelidikan 
lebih lanjut,” kata Soerjanto di atas 
KRI Banda Aceh, Selasa (6/11/2018). 

 Soerjanto menyebut, salah satu kom-
ponen yang dicari adalah non-vola-
tile memory. Non-volatile memory 
memuat sejumlah data yang tidak 
tersimpan dalam kotak hitam.

Oleh Pratama
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SUARA tidak bertanggungjawab atas 

isi iklan dan keakuratannya jika terjadi 

kesalahpahaman dengan pihak ketiga.

Berbahagialah Orang Yang Meninggal Di 
Dalam Tuhan

Ajari anak kita untuk hormati tetangga

“Dan aku mendengar suara dari sorga 
berkata: Tuliskan: “Berbahagialah orang-
orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak 
sekarang ini.” “Sungguh,” kata Roh, “su-
paya mereka boleh beristirahat dari jerih le-
lah mereka, karena segala perbuatan mereka 
menyertai mereka.” (Kitab Wahyu 14:13)

Sebagian orang Kristen bertanya-tan-
ya tentang bagaimana nasib orang-
orang yang meninggal karena kecela-
kaan. Apakah mereka ke surga? Apakah 
kecelakaan rancangan Tuhan? Namun 
yang pasti, Tuhan bisa mengambil kita 
kapanpun, dengan cara apapun, dan 
dimanapun kita berada. Satu hal yang 
pasti untuk direnungkan adalah, su-
dahkah kita percaya sungguh-sungguh, 
bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dap-
at membawa kita ke surga? Sudahkah 
kita hidup dalam pertobatan? Yakinkah 
kita, kalau kita meninggal, kita yakin ke 
surga? Ada tiga hal yang dapat kita re-
nungkan:

1. Orang Yang Meninggal Di Dalam 
Tuhan Pasti Ke Surga (Kitab Wahyu 
14:13)

Orang yang meninggal di dalam 
Tuhan, pasti ke surga, bukan semoga 

masuk surga, tapi pasti ke surga. Kita 
tidak perlu pusing tentang kapan kita 
meninggal, tetapi paling penting ada-
lah bagaimana caranya supaya kita 
terus hidup di dalam Tuhan. Supaya 
kita menjadi orang yang meninggal di 
dalam Tuhan, caranya adalah beriman/
percaya kepada Tuhan Yesus dan men-
erima Dia sebagai Tuhan dan Jurusela-
mat kita secara pribadi. Jika kita punya 
kesempatan hidup lebih lama, setelah 
itu kita mengambil keputusan bertobat 
(meninggalkan segala dosa dan kebi-
asaan-kebiasaan yang tidak memuli-
akan Tuhan). Semua orang yang ikut 
Tuhan Yesus dan bertobat, pasti ke sur-
ga. Setelah kita yakin masuk ke surga, 
kita harus berbuat baik dan benar. Per-
lu diingat, kita berbuat baik bukan su-
paya ke surga, tetapi karena kita yakin 
masuk surga, itu sebabnya kita berbuat 
baik dan benar, karena setiap orang 
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk 
setiap perbuatan baik (Surat Filipi 3:20-
21; Surat 2 Timotius 3:17). Setiap orang 
yang beriman kepada Tuhan Yesus dan 
terus hidup dalam kebenaran Firman 
Tuhan, ketika mereka meninggal, mere-
ka meninggal di dalam Tuhan dan pasti 
ke surga (sekalipun meninggal karena 
kecelakaan).

2. Tuhan Tidak Pernah Merancangkan 
Kecelakaan (Kitab Yeremia 29:11)

  Rancangan Tuhan adalah rancangan 
damai sejahtera, bukan rancangan ke-
celakaan (Kitab Yeremia 29:11). Kalau 
Tuhan merancangkan kecelakaan, kejam 

sekali dong Tuhan. Tuhan tidak pernah 
mentakdirkan kita untuk mengalami 
kecelakaan. Akan tetapi, Tuhan mengiz-
inkan segala sesuatu terjadi, Dia punya 
maksud dan rencana bagi manusia. Tu-
han sanggup melakukan segala sesuatu, 
dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal 
(Kitab Ayub 42:2). Jika ada anak Tuhan 
yang sudah hidup di dalam Tuhan lalu 
mengalami kecelakaan, yang perlu kita 
renungkan adalah apa rencana Tuhan di 
balik peristiwa itu. Segala sesuatu yang 
terjadi bukanlah kebetulan, tapi ada ren-
cana Tuhan di balik semua peristiwa.

3. Orang Benar Yang Masuk Surga, 
Bukan Orang Baik (Injil Matius 7:21-23)

Ya, itulah yang dikatakan Firman 
Tuhan. Di mata Tuhan Yesus, mereka 
yang masuk surga bukanlah orang baik, 
tetapi orang benar. Orang baik belum 
tentu benar/melakukan kebenaran, teta-
pi orang benar/melakukan kebenaran, 
sudah pasti orang baik. Orang benar 
bisa masuk surga karena melakukan ke-
hendak Bapa di surga (Injil Matius 7:21). 
Firman Tuhan tidak pernah menyuruh 
kita untuk mendoakan orang yang su-
dah meninggal. Jika seseorang mening-
gal dalam dosa, jelaslah pasti ke neraka. 
Jadi tidak ada doa kepada Tuhan supaya 
Tuhan menghapus segala dosanya jika 
orang tersebut meninggal. Mereka yang 
meninggal di dalam Tuhanlah yang 
berbahagia, bukan yang meninggal di 
dalam dosa (Kitab Wahyu 14:13). Ber-
doalah dan berjuanglah untuk menjadi 
orang benar. Tuhan memberkati kita.

DALAM menciptakan generasi yang 
berkualitas, beradab dan berakhlak, 
anak-anak harus dididik dan dikenal-
kan pada hak-hak orang lain, supaya 
mereka punya rasa tanggung jawab dan 
kepedulian yang tinggi terhadap ling-
kungannya, terutama pada tetangganya.

Salah satu metode yang dilakukan Ra-
sulullah dalam menanamkan kepekaan 
sosial pada anak-anak adalah mengenal-
kan mereka lebih dulu dengan lingkun-
gannya, dimana mereka bertempat ting-
gal. Adapun lingkungan yang terdekat 
dengan kehidupan anak-anak adalah te-
tangga. Karena itu mereka harus diajari 
bagaimana cara menghormati tetangga 
dan menghargai hak-haknya.

Pendidikan seperti ini perlu sekali dia-
jarkan kepada anak-anak, agar merka 
nanti tidak bersikap sombong, acuh tak 
acuh, dan kurang menghargai terhadap 
perasaan tetangganya.

Umar bin Syu’aib berkata, Rasulullah 
telah bersabda”Jika engkau membeli 
buah-buahan, berilah hadiah kepada 
tetangga. Jika engkau tidak bisa mel-

akukan hal ini, maka bawalah masuk ke 
dalam rumahmu dengan sembunyi dan 
laranglah anakmu keluar (memakan 
buah-buahan tersebut) supaya anak te-
tangga tidak membencinya.” (Thabrani)

Kenapa Rasulullah menekankan ke-
pada orang tua agar mencegah anakn-
ya makan buah di luar rumah, ini tidak 
lain adalah untuk menjaga perasaan te-
tangganya. Jangan sampai mereka ters-
inggung dan merasa dipameri dengan 
membiarkan anaknya makan buah den-
gan lahapnya sedangkan anak tetangga-
nya hanya bisa melihat dengan menelan 
air liur karena tidak bisa merasakan. 
Lain halnya jika tetangga itu diberi buah 
dan anak-anak mereka juga ikut meras-
akan, maka penilaian buruk seperti di 
atas tidak akan terlintas dalam benak 
mereka.

Jika pendidikan tersebut terus-men-
erus ditanamkan pada anak-anak, lam-

bat laun akan tumbuh pada jiwa mereka 
sifat sosial dan tenggang rasa terhadap 
tetangganya. Pada akhirnya akan timbul 
dengan sendirinya kesadaran mereka 
untuk menghindari perbuatan yang bisa 
menyinggung perasaan tetangganya.

Kalau sikapnya itu dipertahankan 
sampai dewasa, maka mereka akan 
menjadi orang yang berakhlak mulia 
dan punya kepedulian terhadap orang 
lain.

Begitu pentingnya keberadaan te-
tangga dalam bermasyarakat, sam-
pai Rasulullah bersabda:” Tidak akan 
masuk surga orang yang tetanggan-
ya tidak terlepas dari gangguannya.” 
(Muslim)

Ibnu Umar dan Aisyah meriwayatkan 
bahwa Rasulullah pernah bersabda:” 
Tak henti-hentinya Jibril memberi wasi-
at kepadaku agar memperbaiki tetangga 
sehingga aku mengiranya akan mem-
beri warisan pada tetangga.” 

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah 
dengan menganjurkan orang tua untuk 
memberi contoh pada anaknya dalam 
menghormati tetangga. Anak itu lebih 
mudah mencontohi perilaku orang tua 
dan lingkungan yang ada di sekitarn-
ya daripada mereka dijejali dengan te-
ori dan nasehat. Karena itu hendaknya 
orang tua memberikan contoh perilaku 
yang terbaik pada anaknya, terutama 
yang berkaitan dengan hak bertetangga. 

Oleh Pdt. Karol Z. Singarimbun, 
S.Th, (GMIDI HK “Jemaat Kwun Tong”)

Oleh H. Abdul Muhaemin Karim

Mimbar
Rohani

Anda
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Editorial

Tak henti-hentinya 
Jibril memberi 

wasiat kepadaku 
agar memperbaiki 
tetangga sehingga 

aku mengiranya akan 
memberi warisan 

pada tetangga.
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PULUHAN Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) mengikuti seminar Pelayanan 
Peran Advokat dalam Pemberian Ban-
tuan Hukum cuma-cuma (Pro Bono) 
dengan narasumber beberapa pakar dan 
praktisi hukum dari Perhimpunan Ad-
vokat Indonesia (PERADI) di Ruang Ra-
mayana KJRI HK, Minggu 28/10/2018).

Nirmala Many, S.H., MCL,  Ketua 
Bidang Pendidikan Berkelanjutan De-
wan Pimpinan Nasional (DPN) PERA-
DI mengatakan bahwa untuk meminta 
bantuan hukum atau jasa advokat, War-
ga Negara Indonesia (WNI) termasuk 
PMI di manapun berada bisa mengan-
dalkan mereka. 

“WNI dan PMI di manapun berada, 
bisa menghubungi kami di Pusat Ban-
tuan Hukum (PBH) baik secara daring 
melalui website dan kontak kami atau 
datang langsung ke kantor PBH,” ujar 
Nirmala, Minggu (28/10/2018).

Menurut Nirmala yang datang ber-
sama rombongan sebagai pembicara di 
Konferensi Advokat Pro Bono di Hong 
Kong, semua Advokat memiliki keter-
batasan wilayah atau yuridiksi dalam 

pemberian bantuan hukum. 
Nirmala mengaku bahwa dia ka-

wan-kawan sesama Advokat Indonesia 
tidak bisa memberikan bantuan secara 
langsung kepada WNI dan PMI di Hong 
Kong  atau di wilayah lainnya  di luar 
negeri. Namun, PERADI tetap bisa men-
gandalkan jaringan yang dimiliki dan 
membantu mengawasi serta memas-
tikan agar WNI/ PMI yang berkasus 
mendapatkan pendampingan dan ban-
tuan hukum yang memadai dari pemer-
intah setempat. 

Saat diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan dan menanyakan per-
masalahan hukum yang sedang mereka 
hadapi, puluhan peserta seminar antu-
sias menanyakan tentang masalah per-
kawinan beda negara, perceraian jarak 
jauh, jual beli tanah dan pengurusan 
sertifikat hingga pengubahan data yang 
tertera di dalam dokumen pribadi. 

“Melihat antusias para peserta, saya 
berharap Kementerian Luar Negeri 
bisa mengadakan acara serupa sebagai 
upaya memberikan akses terhadap in-
formasi seputar hukum kepada WNI di 
Hong Kong,” kata Emir Faisal dari Ke-
menterian Luar Negeri Indonesia kepa-

da SUARA, Minggu (28/10/2018).
Lebih lanjut, Emir sebagai Kepala 

Seksi Republik Rakyat Tiongkok di Di-
rektoral Perlindungan WNI dan Badan 
Hukum Indonesia mengatakan pihakn-
ya sengaja bekerjasama dengan Konsu-
lat Jenderal Republik Indonesia di Hong 
Kong (KJRIHK) untuk mengadakan 
acara penyuluhan didasari atas pent-
ingnya pencegahan terjadinya masalah 
terhadap PMI. 

“Yang banyak terjadi selama ini,  su-
dah berjalan dulu proses hukumnya 
baru  teman-teman mencari advokat. Se-
harusnya sebaliknya, sebelum memulai 
proses hukum, pihak bermasalah harus 
sudah mencari bantuan advokat yang 
bisa dipercaya dan tercatat secara resmi 
di PERADI,” kata Nirmala seusai acara, 
Minggu (28/10/2018). 

Dina, PMI asal Lampung, yang turut 
menghadiri acara menyampaikan peras-
aan puas atas acara tersebut. 

“Saya baru tahu kalau ada advokat Pro 
Bono. Apalagi katanya kalau kita meng-
hubungi PBH, kita akan dihubungkan 
dengan advokat di daerah terdekat kita, 
ini benar-benar kabar baik,” ujar Dina 
kepada SUARA, Minggu (28/12018).

PERADI: PMI Bisa Mengandalkan 
Bantuan Advokat Pro Bono di Indonesia

Oleh Yuli Riswati

Sri Kuncoro: Mengubah Data Pribadi 
Bisa Terancam Pidana
SRI Kuncoro, Konsul Kejaksaan KJRI 
Hong Kong, mengatakan bahwa masa-
lah data identitas PMI merupakan masa-
lah yang belum ada solusinya. 

“Karena pihak Imigrasi Hong Kong 
telah memasukkan data SIMKIM, jadi 
tidak bisa digandakan (diubah),” kata 
Kuncoro, Minggu 28/10/2018).

Menurut Kuncoro jika terpaksa PMI 
berdata ganda harus mengubah data, 
maka pihak KJRI HK akan memberikan 
saran berdasarkan ‘rasa kemanusiaan’, 
agar PMI tersebut tidak dituntut huku-
man pidana oleh pihak Imigrasi Hong 
Kong. Selama di luar negeri (terutama 
Hong Kong) sebaiknya PMI tetap meng-
gunakan data yang sama dengan yang 
tercantum di dalam paspornya.

“Kalau terpaksa mengubah data dan 
ingin menyesuaikan data dengan aslin-
ya, yang artinya akan ada data berbeda, 
ya, saya sarankan habiskan kontrak ker-
ja dulu, lalu pulang seterusnya (tidak 
kembali bekerja di Hong Kong),” ujar 
Kuncoro, Minggu (28/10/2018).

Menyoal penggantian atau perbaruan 
data yang selama ini membuat PMI ber-
masalah dengan Imigrasi Hong Kong 
adalah penggantian umur atau data 
tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Da-
lam hal ini, menurut Kuncoro dasar hu-
kum dan logikanya cukup jelas.

“Logikanya, semua mahluk hidup di 
dunia ini pasti lahir hanya satu kali seu-

mur hidupnya. Dari situ jelaslah nggak 
mungkin tanggal lahir akan berubah. 
Jadi jika didapati ada orang ganti 
tanggal lahir atau ganti data, maka bisa 
dianggap pemalsuan dan dikenai tuntu-
tan karena melakukan tindak pidana,” 
kata Kuncoro, Minggu (28/10/2018). 

Kepada para peserta, Kuncoro men-
contohkan kasus data ganda yang diala-
mi seorang PMI beberapa bulan sebel-

umnya. Meski KJRI HK sudah berusaha 
membela PMI tersebut, namun hasilnya 
yang bersangkutan tetap dipidana den-
gan tuduhan pemalsuan data. Oleh ka-
rena itu dia berharap agar semua PMI 
di Hong Kong selama masih tinggal 
dan bekerja di HK tidak mengubah atau 
memperbarui data paspornya.

Oleh Yuli Riswati
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DEPARTEMEN Tenaga Kerja Hong 
Kong (Labour Departement/ LD) men-
gumumkan pencabutan lisensi agen 
nakal sekaligus mengingatkan para op-
erator agen tenaga kerja (Employment 
Agency/ EA) untuk menjalankan bisnis 

mereka sesuai dengan hukum dan Kode 
Praktik untuk Agen, Rabu (31/10/2018).

Agen nakal yang dicabut lisensinya 
tersebut bernama My Friends Service 
Limited yang berlokasi di Tsuen Wan.

Pemegang lisensi dinyatakan bersalah 
karena sudah menarik biaya agen secara 
berlebihan (overcharge).

“Berdasarkan Undang-Undang Ket-
enagakerjaan (EO), kami dapat men-
cabut atau menolak untuk mengelu-
arkan atau memperbarui lisensi agen 
jika orang yang mengoperasikan atau 
berniat untuk mengoperasikan agen 
telah melanggar ketentuan apa pun dari 
bagian XII EO atau kode praktik agen 

yang disahkan di bawah bagian 62A (1) 
dari EO. Termasuk soal penarikan biaya 
berlebihan terhadap para pencari kerja,” 
kata juru bicara LD, Rabu (31/10/2018).

Pencabutan lisensi tersebut merupa-
kan yang keenam kalinya pada tahun 
ini. Sebelumnya, Familia Employment 
Agency yang berlokasi di Tai Po juga di-
cabut izinnya setelah pemegang lisensi 
dinyatakan bersalah karena melakukan 
overcharging terhadap lebih dari tiga 
orang pencari kerja. Tiga EA lainnya, yai-
tu Tin Wai Employment Company Lim-
ited di Mong Kok dan Tuen Mun, Good 
Family Employment Agency Company 
Limited di Kennedy Town, dan Galaxy 
Maid Employment Consultants Limited 
di Central dan Causeway Bay juga telah 
dicabut izinnya masing-masing dengan 
alasan overcharging, dan pemalsuan 

dokumen serta tidak melakukan kerja 
sesuai kode etik agen.

Sedangkan agen lainnya, yaitu JK 
Company yang berlokasi di Mong Kok, 
juga ditangguhkan pembaruan lisen-
sinya karena pemegang lisensi diketa-
hui melanggar Kode Etik dengan tidak 
membuat perjanjian layanan dengan 
FDH dan majikan mereka.

Untuk pertanyaan atau keluhan ten-
tang malpraktek agen nakal, bagi Peker-
ja Rumah Tangga Migran juga majikan 
diharapkan untuk menghubungi Badan 
Administrasi Ketenagakerjaan LD mel-
alui telepon di 2115 3667, atau datang 
langsung di kantornya yang beralamat 
di unit 906, 9/F, One Mong Kok Road 
Commercial Centre, 1 Mong Kok Road, 
Kowloon.

Labour Dept cabut ijin agen nakal
Oleh Yuli Riswati

Dianggap masuk akal 
gugatan Ismiati ke majik-
an diterima pengadilan
GUGATAN Ismiati (29) terhadap Ni 
Heyu (70) atas kasus penyiraman air 
panas oleh majikan terhadap pembantu 
rumah tangganya dianggap masuk akal 
atau diterima oleh pengadilan, Senin 
(5/11/2018).

Hakim Li Zhihao mengatakan bah-
wa ia percaya kepada pengakuan kor-
ban yang cukup masuk akal. Ada bukti 
bekas siraman air panas dan korban 
juga merasakan sakit di punggungnya 
serta sempat berbalik untuk melihat apa 
yang dilakukan terdakwa. Hal tersebut 
masuk akal untuk dijadikan alasan bah-
wa terdakwa sudah menyiramkan air 
panas ke badan bagian belakang korban, 
yang  menyebabkan luka serius.

Dilaporkan oleh Sing Pao, Li Guan 
meminta keseluruhan dokumen catatan 
laporan psikologis terdakwa, latar be-
lakang serta catatan medis dan berkas 
pengaduan korban sebelum ia akan 
mengumumkan keputusan pengadilan 
pada tanggal 19 bulan ini (November).

Sebelumnya diberitakan oleh SUARA, 
gugatan Ismiati terhadap mantan majik-
annya sempat dikaji ulang oleh penga-
dilan karena dianggap kontradiktif dan 
jaksa serta pengacara diminta berund-

ing dan mengajukan dokumen tamba-
han atas kasus tersebut.

Oleh Yuli Riswati
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KALAU laki-laki melakukan sunat sih su-
dah biasa. Hampir semua laki-laki di Indo-
nesia mengalaminya. Tujuannya baik, yai-
tu untuk alasan kesehatan dan kebersihan. 
Tetapi ketika mendengar istilah sunat per-
empuan, pasti banyak yang bakal kebin-
gungan dan tidak dapat membayangkan. 
Nyatanya, sunat perempuan itu benar-be-
nar ada dan masih terus dipraktikkan. Ter-
masuk di Indonesia. Bahkan di Gorontalo, 
salah satu daerah yang masih melakukan 
praktik ini, bocah atau balita perempuan 
semuda 18 bulan banyak yang harus dipo-
tong alat kelaminnya.

Kira-kira apa sih tujuannya? Jeritan bal-
ita yang belum mengerti apa-apa itu jelas 
membuat kita kembali berpikir, apakah 
praktik seperti ini perlu terus dilestarikan 
atas nama tradisi atau agama. Padahal 
banyak ahli kesehatan seperti dr Artha 
Budi Susila Duarsa, M Kes, dari Lembaga 
Studi Kependudukan dan Gender Uni-
versitas YARSI, menjelaskan ‘sunat’ atau 
pemotongan alat kelamin perempuan itu 
nggak ada manfaatnya sama sekali. Bah-
kan bisa sangat berbahaya dan justru dap-
at dikategorikan sebagai bentuk kekerasan 
seksual. Terus kenapa masih dipraktikkan 
ya? Negara atau daerah mana saja sih yang 
masih mempraktikkan tradisi yang men-
gerikan?
1. Sunat perempuan mirip dengan sunat 

pada laki-laki. Dilakukan tindakan 
pemotongan alat kelamin perempuan 
meskipun tidak ada kepentingan atau 

alasan medis
2. Ada empat jenis sunat perempuan 

menurut WHO. Mulai dari memotong 
klitoris, memotong klitoris dan labia 
minora, mempersempit lubang vagina, 
hingga hanya menggores klitoris saja

3. Kalau di Indonesia, sunat perempuan 
dilakukan dengan sedikit menggores 
klitoris. Biasanya sih karena tradisi 
yang juga diyakini sebagai ketentuan 
agama

4. Selain di Asia seperti Indonesia, sunat 
atau khitan perempuan juga hingga 
kini masih banyak ditemui di nega-
ra-negara Afrika dan Timur Tengah

5. Sunat perempuan kebanyakan dilaku-
kan karena dianggap bisa mengurangi 
kemungkinan seks sebelum menikah 
— lebih tepatnya, untuk menekan has-
rat seksual perempuan

6. Padahal secara medis, tidak ada man-
faat kesehatan dari sunat perempuan. 
Bahkan perihal sunat atau pemoton-
gan kelamin perempuan ini juga tidak 
diajari atau tidak ada dalam kurikulum 
fakultas kedokteran

7. Selain tidak ada manfaatnya, sunat per-
empuan justru berbahaya secara medis. 
Untuk jangka pendek, risikonya seperti 
infeksi, pendarahan, kesulitan buang 
air kecil, bahkan juga kematian

8. Sedangkan risiko jangka panjangnya, 
sunat perempuan bisa menimbulkan 
masalah-masalah yang menyangkut 
seksual, melahirkan, dan juga menstru-
asi

9. Sudah ada banyak pihak yang menen-

Sunat Perempuan Masih Dilakukan di 
Beberapa Negara, Termasuk Indonesia 

Oleh Audina Galeshita tang praktik sunat perempuan. Tinda-
kan itu dianggap mengekang seksual-
itas perempuan dan melanggar hak 
asasi manusia

Sampai saat ini, kebanyakan sunat per-
empuan di Indonesia sebatas melakukan 
goresan pada alat kelamin, tidak sampai 
melakukan mutilasi. Tapi, tetap saja sih 

sunat ini dianggap nggak bermanfaat tapi 
lebih banyak bahayanya. Lagi-lagi, perem-
puan mau sunat atau tidak, kembali ke pi-
lihan orang tuanya.
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RATUSAN Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) perwakilan berbagai organisasi 
mengikuti Sosialisasi Peraturan Bank In-
donesia (PBI) tentang pembawaan Uang 
Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan Ke 
luar Daerah Pabean Indonesia di Galeri 
BNI Hong Kong, Admiralty, Minggu 
(4/11/2018).

Acara sosialisasi Bank Indonesia (BI) 
untuk PMI yang didukung oleh Konsu-
lat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) 
di Hong Kong tersebut diselenggarakan 
sehubungan dengan telah diterbitkann-
ya peraturan baru BI.

Aturan khusus yang diterbitkan BI, 
PBI Nomor 20/2/PBI/2018, pada 3 Sep-
tember 2018 merupakan perbaruan Dari 
PBI Nomor 19/7/PBI/2017 tentang hal 

yang sama, yaitu pembawaan Uang Ker-
tas Asing (UKA) ke dalam dan ke luar 
Daerah Pabean Indonesia.

Menurut Rudy Brando Hutabarat, Di-
rektur Departemen Pengelolaan Devisa 
Bank Indonesia, PBI baru tersebut di-
terbitkan karena selama ini beredarnya 
uang kertas asing (UKA) dalam nominal 
besar tanpa motif khusus berpotensi 
menambah tekanan terhadap nilai tukar 
rupiah, sekaligus memberikan dampak 
psikologis yang memengaruhi ketidak-
stabilan kurs.

“Tujuannya kita ingin mendata be-
rapa lalu lintas uang asing, tidak hanya 
tahu jumlahnya, tapi juga motifnya. Jika 
meningkat, tujuannya untuk apa. Kalau 
tidak ada underlying-nya, artinya tidak 
perlu. Itu yang saya sebut unnecessary 
presure. Adapun dengan PBI ini, kita 

jadi tahu motifnya, apakah untuk im-
por, biaya anak sekolah, asuransi kese-
hatan atau lainnya,” ujar Rudy, Minggu 
(4/11/2018).

Data Bank Sentral Amerika Serikat 
(AS) mengungkapkan adanya pening-
katan UKA dolar AS secara eksponensi-
al di ranah global. Hingga 26 September 
2018, peredaran UKA dolar AS di luar 
wilayah AS mencapai 70%. Dari jumlah 
itu, sebanyak 23% di antaranya ditenga-
rahi beredar di wilayah Asia. 

“Kalau eksponensial naik porsin-
ya, berarti uang (kertas asing) yang 
beredar itu banyak. Kondisi saat ini 
mengindikasikan tingginya pem-
bawaan uang kertas asing ke wilayah 
kepabeanan Indonesia,” kata Rudy, 
Minggu (4/11/2018).

Lebih lanjut Rudy berharap dengan 
diterbitkannya PBI, Bank Sentral Indo-
nesia akan memiliki instrumen untuk 
memperoleh informasi lebih terkait 
dengan motif (underlying) pembawaan 
UKA lintas batas, yang nantinya akan 

berguna untuk mengendalikan pem-
bawaan UKA ke dalam atau ke luar 
wilayah pabean Indonesia. 

PBI sudah mengatur larangan pem-
bawaan UKA dengan nilai setara atau 

lebih dari Rp1 miliar oleh perorangan 
atau korporasi. Dan disebutkan juga 
bahwa yang bisa membawa uang tunai 
sejumlah itu baik keluar pun memasuki 
wilayah RI hanyalah bank dan penye-
lenggara Kegiatan Usaha Penukaran 
Valuta Asing (KUPVA) bukan bank, 
yang telah memperoleh izin dan per-
setujuan resmi dari BI. 

Bagi individu atau korporasi yang 
melanggar ketentuan tersebut, BI akan 
mengenakan denda sebesar 10% dari 
seluruh jumlah UKA yang dibawa, den-
gan jumlah denda paling banyak setara 
Rp300 juta. 

Rudi menambahkan bahwa soal im-
plementasi PBI tersebut sudah dihar-
monisasikan dengan Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 
Hal ini bagian dari usaha BI untuk mem-
perkuat kebijakan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
untuk mencegah praktik pencucian 
uang.

Sekitar 200 peserta yang hadir nam-
pak menyimak secara serius materi 
yang disampaikan dan antusias sekali 
ketika diberikan kesempatan untuk ber-
tanya seputar keuangan dan masalah 
bea cukai. 

“Meski materinya berat dan agak su-
sah dipahami, setidaknya saya sudah 
mengerti sedikit-sedikit tentang pera-
turan keuangan dan Bea Cukai Indone-
sia. Saya akan belajar ulang materi hari 
ini dari file yang dibagikan panitia, dan 
bakalan ngasih tahu teman-teman lain-
nya yang tidak berkesempatan hadir di 
sini,” ujar Tri, Minggu (4/11/2018).

Sosialisasi BI di Hong Kong merupa-
kan bagian dari serangkaian sosialisasi 
PBI tentang pembawaan UKA di sejum-
lah daerah dan negara tetangga, yakni 
Batam, Padang, Bali, Medan, Singapura, 
dan Kuala Lumpur. 

PMI Hong Kong dipilih sebagai sasa-
ran sosialisasi BI karena berdasarkan 
identifikasi mereka, Hong Kong menja-
di negara kedua setelah Singapura, yang 
memiliki kontribusi besar terkait negara 
asal pembawaan UKA ke wilayah Indo-
nesia.

Ratusan PMI Ikuti Sosialisasi PBI 
Tentang Pengawasan Uang Kertas Asing 

Oleh Yuli Riswati

Bank Indonesia melakukan sossialiasi aturan baru tentang pembawaan 
UAK, Minggu (4/11/2018). Foto: Yuli Riswati
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PULUHAN Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di Hong Kong melakukan demon-
strasi di depan gedung Konsulat Jendral 
Republik Indonesia (KJRI), Minggu 
(04/11/18) sebagai respon atas eksekusi 
mati Tuti Tursilawati yang dilakukan 
Pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi 
kepada Pemerintah Indonesia.

“Hari ini kita aksi untuk almarhumah 
Tuti Tursilawati dan seluruh pekerja mi-
gran yang masih menunggu hukuman 
pancung atau hukuman mati baik itu 
di Arab Saudi, atau di Negara-negara 
penempatan lain,” Jelas Maysaroh ketua 
ATKI kepada Suara

Aksi solidaritas yang diikuti beberapa 
organisasi yang tergabung dalam JBMI 
(Jaringan Buruh Miran Indonesia) di an-
taranya: PILAR, IMWU, GAMMI, ATKI, 
LIPMI itu berlangsung selama satu jam 
dengan orasi di depan gedung KJRI tan-
pa reli.

“Sebenarnya kita marah terhadap Pe-
merintahan Arab Saudi, dan kenapa kita 
aksinya di KJRI? sebagai perwakilan pe-
merintah Indonesia, apapun persoalan 
PMI di Negara penempatan manapun, 
semestinya menjadi tanggung jawabnya 
pemerintah,” ujar Muthi Hidayati ketua 
dari LIPMI (Liga Pekerja Migrant Indo-
nesia).

Muthi juga menyebutkan bahwa, 
aksi yang dikoordinasi oleh JBMI pada 
pukul 15.00 sore hari itu sebenarnya 
adalah aksi kelanjutan untuk Tuti dari 
aksi yang pernah dilakukan oleh JBMI 
pada tahun 2011.

“karena ini memang aksi spontan, 
ya. Sebenarnya aksi memperjuangkan 
pembebasan Tuti itu sudah kita laku-
kan sejak [sekitar] tahun 2011/2012, tapi, 
ya itu, tidak ada pemberitahuan, tidak 
ada kabar berita dari pemerintah dan 
kita tidak tahu [usaha] apa yang sudah 
dilakukan oleh pemerintah kita.” Lanjut 
Muthi kepada Suara

Aksi itu dilakukan dengan membawa 
tuntutan kepada pemerintah Indonesia 
agar lebih memperbaiki peraturan dan 
memberi perlindungan kepada seluruh 
PMI di seluruh dunia serta mengawasi 
berjalannya PJTKI dalam menyalurkan 
PMI ke Negara-negara penempatan.

“kalau berharap pada undang-undan-
gnya, kita tahu, selama 9 tahun secara 
esensinya tidak berubah, harapannya, 
satu, Negara harus ada payung hukum 
yang jelas dan memberi perlindungan. 
Kedua, memberi pembekalan secara 
maksimal, dan mengurangi pelimpahan 
wewenang kepada pihak swasta atau 
PJTKI dan Negara harus mengontrol 
dan memberikan informasi benar yang 
benar-benar.” Tutup Muthi 

Demo kemudian diakhiri dengan doa 
lintas agama yang dilakukan di Victoria 
Park.

Seperti diketahui seorang Pekerja Mi-
gran Indonesia (PMI) asal Majalengka 
bernama Tuti Tursilawati (34th) dikabar-
kan telah dieksekusi mati oleh pemerin-
tah Arab Saudi tanpa pemberitahuan 
kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Anis Hidayah, Ketua Pusat 
Studi Migrasi Migrant Care, Migran 
Care baru mengetahui kabar kema-
tian Tuti yang dieksekusi pada Senin 
(29/10/2018) setelah mendapatkan tele-
pon dari seorang temannya yang bekerja 
di Kementerian Luar Negeri.

Tuti Tursilawati yang diberangkatkan 
ke Arab Saudi oleh PT. Arunda Bayu Ja-
karta Timur pada tahun 2009 bekerja se-
bagai penjaga lansia di Kota Thaif. Pada 
bulan Mei tahun 2010, janda dengan 
anak satu tersebut ditangkap dan dijatu-
hi hukuman mati dengan dakwaan telah 
membunuh majikannya yang bernama 
Suud Malhaq al-Utibi.

Menurut penjelasan yang diterima 
pihak keluarga, tindakan pembunuhan 
yang dilakukan Tuti kepada majikan-
nya merupakan upaya pembelaan diri 
karena ia sering mendapatkan tindak 
kekerasan, termasuk ancaman pe-
merkosaan dari almarhum majikannya.

PMI Hong Kong Gelar Aksi Solidaritas 
Untuk Tuti Tursilawati

Oleh Anis Safitri

Foto: Anis Safitri

Kiat Hidup Sehat Bersama PSHK
PEDULI Sehat Hong Kong (PSHK) 
didukung oleh Konsulat Jenderal Re-
publik Indonesia di Hong Kong (KJRI 
HK) kembali  menyelenggarakan so-
sialisasi kesehatan di Ruang Ramayana, 
Minggu (28/10/2018). 

Sosialisasi yang bertajuk ‘’Kiat Kuran-
gi Resiko Kanker & Penyakit Lainnya 
Pada Wanita” tersebut menghadirkan 
dr. Petriana Primiastanti dari Makau se-
bagai narasumber. 

Turut hadir dalam acara yang diikuti 
lebih dari 50 PMI tersebut, Konsul Pen-
erangan Sosial dan Budaya KJRI Hong 
Kong (Pensosbud ) Yuni Suryati. Kepa-
da SUARA, ia menuturkan apresiasinya 
atas peningkatan antusias PMI dalam 
mengikuti acara Peduli Sehat. 

“Dilihat dari peningkatan antusias pe-
serta berarti ada peningkatan kesadaran 
yang dimiliki mereka untuk lebih mem-
perhatikan kesehatannya,” kata Yuni, 
Minggu (28/10/2018).

PSHK merupakan organisasi nirlaba 
yang konsen di bidang kesehatan dan 
bertujuan menjadi jembatan bagi pek-
erja migran Indonesia (PMI) di Hong 
Kong untuk mendapatkan info kese-
hatan serta membantu pendaftaran, 
booking pemeriksaan, mengatur jadwal 
serta pendampingan bila diperlukan. 

‘’Kegiatan seperti ini sangat berman-
faat karena kesehatan nomor satu. Saya 

sudah beberapa kali mengikuti acara ini 
dan hasilnya benar-benar bermanfaat 
buat saya dan teman-teman,” kata Tuti 
salah satu PMI yang mengikuti acara, 
Minggu (28/10/2018).

Kegiatan sosialisasi seperti ini tentu 
bukan yang pertama kali. PSHK mer-
upakan organisasi PMI yang kegiatan 
utamanya adalah mensosialisasikan 

hidup sehat bagi pekerja migran asal In-
donesia di Hong Kong.

Tercatatat oleh SUARA organisasi ini 
cukup rajin mendatangkan pelbagai 
nara sumber yang ahli di bidang kese-
hatan. Terutama seputar kesehatan per-
empaun.

Oleh Yuli Riswati
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Keseruan Karnaval Peduli Pekerja Migran ke-8

KARNAVAL dalam rangka peduli pek-
erja migran yang ke-8 diselenggarakan 
oleh Indonesia Methodist Center Hong 
Kong  di Tsueng Kwan O.  Menampilkan 
berbagai macam kreasi menjadi hiburan 
tersendiri bagi Pekerja Migran Indone-
sia (PMI) yang menghadirinya, Rabu 
(17/10/2018).

“Kami mengadakan karnaval yang 
ke-8, setiap tahunnya kami selalu men-
gadakan karena ingin berterima kasih 
kepada teman- teman yang sudah ber-
sedia datang ke Hong Kong, saya tahu 
kalian kerja itu sangat capek, jadi kami 
ingin kita bergembira bersama dan kami 
juga sudah menyediakan permainan, 
makanan, pertunjukan serta hadiah.” 
Kata James Chack selaku penyelengga-
ra.

Karnaval diikuti 18 peserta. 10 peserta 

permainan dan workshop, 8 peserta tari, 
musik juga olahraga beladiri.

PMI tampak antusias dan rela kehu-
janan demi menghadiri acara karnaval. 
Ada yang membawa payung serta jas 
hujan datang ke tempat lokasi. Sedang-
kan para peserta tampak berlomba un-
tuk menampilkan yang terbaik.

Salah seorang PMI, Juminten menga-
takan memang sengaja datang untuk 

melihat kemeriahan karnaval peduli 
pekerja migran yang diselengarakan 
oleh Indonesia Methodist Center Hong 
Kong. Apalagi Karnaval ini hanya 
dilakukan satu tahu sekali.

“Mau lihat karnaval sama cari hadiah 
dan ternyata ramai sekali.” Tutur Ju-
minten.

Tempat yang banyak pengunjungn-
ya adalah tempat sablon kaos gratis. 
Para PMI rela antri  berdesakan untuk 
mendapatkan kaos gratis. Pihak penye-
lenggara  sampai kuwalahan dan keha-
bisan stok karena terlalu banyak pemi-
nat.

“Saya tidak mengira teman-teman 
sangat antusias, sampai-sampai kaos 
kita habis sebelum acara selesai. Saya 
senang bisa berbagi dengan teman-
teman semua.” Kata Ana petugas sablon 
kaos.

James Chack sendiri berharap para 
PMI yang mau datang kerja ke Hong 
Kong dan kedepannya bisa memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada PMI 
khususnya. Dia juga berterima kasih ka-
rena selama ini PMI telah banyak mem-
bantu orang-orang Hong Kong. 

“Harapan saya semoga makin banyak 
PMI yang mau bekerja di Hong Kong, 
semoga kita bisa memberikan yang leb-
ih baik lagi kepada PMI. Saya pribadi 
berterima kasih banyak kepada para 
pekerja Indonesia, karena mereka telah 
mau meninggalkan keluarga dan mem-
batu kami disini.” Kata James Chack.

Oleh Sukarni

Titin beserrata modelnya. Foto: Yuli Riswati

TITIN berhasil menyabet juara pertama da-
lam FARIDA Evening Make Up Competi-
tion, yang diadakan Bank Negara Indonesia 
(BNI) Hong Kong yang bertempat di Admi-
ralty, Minggu (21/10/2018).

“Nggak nyangka, awalnya habis diu-
mumkan saya masih bengong campur 
kaget, seneng banget.” Kata Titin Supar-
tini Pekerja Migran Indonesia (PMI)  asal 
Banyuwangi.

Titin masih tidak percaya dengan hasil 
penilaian juri Farida profesional Academy 
of Aesthetics yg menetapkan sebagai juara 
kategori Evening Make Up. Perempuan 
yang berprofesi sebagai PMI ini begitu gem-
bira sampai tak bisa berkata-kata. Apalagi, 
Titin baru lima kali belajar di dunia make 
up dan belum punya pengalaman mel-
akukan Make Up Artis (MUA) dikategori 
Evening Make Up.

Dikompetisi make up perdananya ini, ia 
mengalahkan 19 peserta lainnya yang sama 

mengikuti pelatihan make up di BNI Hong 
Kong. Titin memang sudah memiliki hobi 
tata rias sejak di Indonesia, tetapi baru be-
lakangan mengikuti lima kali pelatihan 
MUA setelah lama istrahat.

“Aku sih orangnya mood- moodan, kal-
au ada teman belajar apa baru ikut.” Ucap 
Titin.

Untuk keperluan lomba, alat tata rias ada 
yang milik sendiri ada juga pemberian dari 
pihak Bank BNI. Sedangkan untuk modeln-
ya adalah tetangga MUA sendiri.

“Ini tetangga, modelnya tetangga aku 
sendiri, dia juga masih baru namanya mbak 
Tati.” Imbuh Titin.

Dalam proses pembelajaran dia tidak 
pernah mengalami kesulitan karena para 
pengajar dengan sabar mengajarkannya. 
Setelah usai lomba Titin juga berkeinginan 
nantinya dapat menularkan ilmu yang su-
dah dia dapat kepada teman-teman PMI 
lainnya. Titin berkeinginan untuk membu-
ka sanggar rias dengan modal pembelaja-
ran yang didapatnya.

“Insyaallah mau buka rias, dan mau 
mengamalkan apa yang sudah saya dapat 
biar teman- teman juga ikut merasakann-
ya.” Kata Titin.

Titin juga berpesan kepada seluruh para 
PMI untuk tetap belajar memanfaatkan 
waktu libur sebaik mungkin, pandai-pan-
dai menyimpan uang buat bekal nanti di 
Indonesia.

Lain lagi dengan Tati yang menjadi mod-
el dari MUA, dia berkeinginan belajar dan 
mengembangkan bakatnya sebelum men-
jadi PMI purna. Tati pun senang dengan 
adanya acara seperti ini dia bisa mengasah 
bakatnya juga mendapat pengalaman baru.

“Seneng sekali, saya belum pernah ikut 
seperti ini, baru satu kali ini, perasaan saya 
pas maju sih agak malu tapi seneng juga 
ada pengalaman baru yang harus dikem-
bangkan, terima kasih sudah memilih 
kami.” Ujar Tati sang model juara satu di 
Evening Make Up.

Titin kaget menang di kompetisi tata rias
Oleh Sukarni

Sablon baju di karnaval pekerja migran. Foto: Sukarni
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JERAWAT memang selalu mengganggu 
penampilan. Rasanya malas banget keluar 
jika wajah sedang dalam keadaan kacau 
karena jerawat dan juga bekasnya. Meski 
demikian, kulit wajib tetap dirawat Ladies. 
Berikan kelembapan yang pas untuk kulit 
yang sedang berjerawat. Lalu, pelembap 
apa sih yang paling cocok untuk si kulit 
berjerawat ini?
• Pelembab yang cocok untuk kulit ber-

jerawat adalah yang mengandung ba-
han-bahan yang membantu mengenyah-

kan bakteri penyebab jerawat. Semisal: 
benzoyl peroxide.

• Cari produk pelembab khusus untuk 
kulit berjerawat yang bertuliskan hy-
poallergenic dan oil free. Dengan de-
mikian kulit tak akan berminyak dan 
berkilau-kilau.

• Pilih pelembab dengan tekstur lotion, 
cream umumnya dapat menyumbat 
pori-pori dan memicu terbentuknya 
komedo.

• Pilih pelembab water based sehingga 
tidak menyebabkan kulit semakin ber-
minyak.

Satu hal lain yang perlu diingat adalah 
selalu aplikasikan pelembap saat wajah 
dalam keadaan bersih ya Ladies. Ini agar 
pelembap bisa meresap dengan sempurna 
dalam pori-pori dan menghidrasi kulitmu 
dengan baik.

Semoga informasi ini bermanfaat untuk-
mu ya!

Bagaimana Sih Memilih Pelembap yang 
Pas Untuk Si Kulit Berjerawat?

Oleh Ivana Okta Riyani/vemale.com

Mencerahkan dan Melembabkan Bibir 
Pakai Minyak Kelapa
MINYAK kelapa merupakan minyak 
alami yang memiliki segudang manfaat 
buat kesehatan serta kecantikan. Selama 
ini, kita mengenal minyak kelapa un-
tuk merawat kesehatan dan kecantikan 
rambut. Tapi, minyak kelapa sebenarnya 
juga bisa dimanfaatkan untuk memaksi-
malkan kecantikan bibir. 

Nutrisi yang terkandung di dalam 
minyak kelapa dipercaya bisa mencer-
ahkan, melembabkan dan melembutkan 
bibir dengan maksimal. Nutrisi yang 
terkandung di dalam minyak kelapa 
juga bermanfaat mengatasi masalah 
bibir kering dengan baik. 

Lantas, bagaimana cara memanfaat-
kan minyak kelapa untuk kecantikan 
bibir? Caranya mudah, kamu hanya per-
lu mengoleskan minyak kelapa secuku-
pnya ke bibir setiap kali akan tidur. Di-
amkan masker ini kira-kira selama 1 jam 

kemudian bilas atau bersihkan dengan 
kapas atau tisu. 

Untuk mendapatkan hasil yang mak-
simal, lakukan perawatan ini secara 
rutin setiap hari minimal selama satu 
minggu. Gimana, tertarik mencobanya? 

Oleh Rohmitriasih/vemale.com
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Pancake Mangga Beku
PUNYA banyak mangga di rumah, enak 
nih kalau membuat pancake mangga 
yang bisa dinikmati dingin-dingin. Ini 
cara membuatnya.
Bahan:
• 200 ml susu full cream
• 70 gr tepung terigu
• 1 sdm margarin
• 2 sdm gula halus
• sejumput garam
• 1 butir telur
• 1 buah mangga gadung

Krim:
• 100 gr whipped cream
• 100 ml air es
• 1/2 sdt vanila essence
• pewarna kuning
Cara membuat:
1. Kocok krim hingga padat dan kaku, 

tidak jatuh ketika diangkat
2. Campurkan susu full cream dengan 

telur, garam dan gula hingga rata.
3. Campur tepung terigu dan aduk rata. 

Lelehkan margarin dan aduk rata 
dengan adonan.

4. Tuang adonan dan cetak di teflon, 

balik ketika satu sisi sudah matang. 
Lakukan hingga habis.

5. Ambil mangga dan isi di dalam kulit 
bersama krim. Lipat dan diamkan di 
dalam freezer.

Nikmati ketika beku.

Oleh Febi Anindyakirana/vemale.com

Resep Nasi Kepal Onigiri 
Tuna
MEMBUAT bekal makan siang yang 
simpel dan mudah dimakan? Gampang, 
kamu bisa membuat nasi kepal ala-ala 
Jepang dengan bahan dan isian yang 
mudah didapat di pasar.
Bahan-bahan:
• Nasi yang baru matang atau nasi pu-

len, secukupnya
• 1 lembar nori persegi panjang, po-

tong-potong
Bahan isian:
• 1 kaleng ikan tuna
• 2 siung bawang putih, haluskan/cin-

cang halus
• 4 buah cabai rawit, iris tipis
• kecap manis secukupnya
• garam, gula dan merica bubuk 

secukupnya
Cara membuat:

1. Tumis bawang putih dan cabai 
hingga harum, masukkan ikan tuna 
kaleng dan hancurkan. Aduk rata 
dengan bumbu.

2. Masukkan garam, gula, merica 
bubuk dan kecap manis secukupnya. 
Aduk rata. Tes rasa.

3. Siapkan nasi hangat dan nori. Rata-
kan nasi di atas plastik, isi dengan 
tuna dan kepal jadi segitiga. Lapisi 
dengan nori, jika tak bisa menempel, 
oles nori dengan air sedikit dan tem-
pelkan pada nasi kepal.

4. Lakukan hingga habis.
Nasi kepal atau onigiri tuna siap sajikan 

dan dibuat bekal. Untuk isian, sangat 
bisa divariasikan. Jadi jika bosan den-
gan tuna mayo, bisa diganti dengan 
ayam suwir atau isian lain sesuai sel-
era. Nah, bagaimana? Tertarik mem-
buatnya juga di rumah?

Oleh Febi Anindyakirana/vemale.com
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Terima Kasih Maia 
Pada Al, El & Dul
MAIA Estianty mengucapkan terima 
kasih kepada anak-anaknya dari per-
nikahan dengan Ahmad Dhani, yaitu 
Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. 
Ketiganya hadir dan langsung menja-
di saksi di pernikahan Maia Estianty 
dengan Irwan Mussry.

Maia Estianty dan Irwan Mussry 
menikah di Masjid Tokyo Camii & 
Turkish Culture Center, Jepang, Senin 
(29/10/2018) pagi waktu setempat. 
Rasa terima kasih Maya Estianty ia 
tuangkan lewat sebuah foto di Insta-
gramnya pada Kamis (1/11/2018).

“Terimakasih anak2ku yang dengan 
ikhlas melepas bundamu kepada ses-
eorang yang dulunya mungkin tidak 
kalian kenal, tapi hari itu kalian men-
doakan yang terbaik untuk kami agar 
bunda and daddy bahagia,” tulis Maia 
Estianty sebagai keterangan foto yang 
menyertai unggahan tersebut.

Al, El, dan Dul, bahkan sampai 
menangis selama menghadiri pros-
es pernikahan Maia Estianty. Hal itu 
diketahui melalui unggahan ayah 
Maia Estianty, Harjono Sigit, beberapa 
waktu lalu.

Menangis
“Bahagia adalah saat mengantarkan 

anakku @maiaestiantyreal melepas 
“masa lajangnya”. SAH !!!” Disaksi-
kan cucu2ku yg semuanya menangis 
terharu pada saat prosesi akad nikah 
@alghazali7 , @elelrumi , @duljaelani,” 
tulisnya sebagai keterangan ungga-
hannya.

 Rupanya tangisan ketiga anaknya 
itu menjadi momen yang luar bia-
sa bagi Maia Estianty. Maia Estian-
ty bahkan mengakui bahwa dirinya 
tidak bisa melupakan tangisan ketiga 
anak-anaknya itu di pernikahannya.

“Terimakasih atas cinta dan restu 
kalian. I LOVE YOU unconditionally... 

Kalian adalah harta yang tak ternilai 
untukku. @alghazali7 @elelrumi@dul-
jaelani .. Tangisan kalian di hari itu, 

tidak akan pernah bunda lupakan.,” 
tulis Maia Estianty dalam unggahan 
yang sama.

Oleh Liputan6.com

Foto: istimewa



24 9 November 2018SUARA.COM.HK SELEBRITI

‘SI BUTA DARI GUA HANTU’ bakal rilis
SATU lagi film yang diangkat dari to-
koh legendaris Indonesia akan men-
yapa pecinta film Tanah Air. Sosok yang 
sudah tidak asing lagi di telinga kita 
semua, SI BUTA DARI GUA HANTU 
segera hadir di layar lebar. Film ini di-
garap oleh sutradara film Indonesia 
yang tayang di Netflix pertama kali, 
THE NIGHT COMES FOR US (TNCFU), 
Timo Tjahjanto.

Pemilihan seorang Timo sebagai 
sutradara sudah sangat menarik perha-
tian. Bagaimana tidak, sang kreator ko-
mik Deadpool, Robert Liefeld, bahkan 
mengusulkan Timo untuk mengarahkan 
film ketiga Deadpool, lewat cuitannya 
di Twitter beberapa waktu lalu setelah 
kagum menonton THE NIGHT COMES 
FOR US.

Pujian tersebut tentu menjadi pem-
buktian atas karyanya yang memang 
layak diperhitungkan dalam konteks 

film action tentunya. Identik dengan 
film action penuh dengan kebrutalan, 
lalu bagaimana Timo akan meracik film 
tokoh ikonik dari origin story asal Indo-
nesia ini?

“Jadi SI BUTA DARI GUA HANTU 
jadi proyek pertama gua yang period, 
yang zamannya bukan sekarang. Si Buta 
kan diriset abad 19. Di situ ada sebuah 
kancah yang bagus banget di mana In-
donesia lagi diinjek-injek banget nih. 
Jadi latar belakang cerita ini Indonesia 
lagi diduduki oleh penjajah Hindia Be-
landa,” kata Timo pada Indonesia Com-
ic Con 2018, JCC Senayan, Jakarta Pusat, 
Sabtu (27/10).

“Dari situ kita membuka petanya leb-
ih dalam lagi di tanah Banten di mana 
kita melihat sebuah perkampungan di 
mana perguruan elang putih ini bera-
da. Which is bapaknya si buta (Barda), 
Paksi Sakti, dia mempunyai perguruan 
itu. Di situ kita akan mengawali cerita 
kita bahwa sebuah perkampungan yang 

dipimpin oleh bapaknya si Barda akan 
didatangi oleh Mata Malaikat,” jelasnya 
lagi.
Bakal Beda Dengan TNCFU

Penggemar film Timo dan penikmat 
film Tanah Air pasti penasaran dengan 
action seperti apa yang akan disajikan 
nanti. Kemahiran salah satu sutradara 
THE KILLERS ini dalam mengemas film 
action dapat dikatakan menjanjikan. 
Wajar apabila kita semua dibuat pena-
saran seperti apa jadinya sosok Barda 
Mandrawata nanti.

“Sekarang gua lebih mencari balance, 
jadi kalo TNCFU itu kan bisa dibilang 
pesta action, violence lah, karena semua 
diselesaikan dengan violence. Kali ini, 
lebih ada filosofinya di belakangnya. 
Dalam arti kata, karakter yang terpuruk 
dan mencoba bangkit lagi. Karena gua 
ngga liat Si Buta (Barda) ini sebagai kar-
akter yang violence. Beda dengan TNC-
FU,” imbuhnya.
Alasan Pilih Garap Si Buta

Film dengan tokoh legendaris Tanah 
air memang sepertinya sedang digan-
drungi sineas kita. Hal tersebut terbukti 
dengan film serupa sebelumnya seperti 
Wiro Sableng dan yang akan datang, 
Gundala garapan Joko Anwar. Lantas 
apa alasan sebenarnya SI BUTA DARI 
GUA HANTU ini ikut mengantri untuk 
unjuk gigi?

“Wiro itu kalau gue sendiri, bagus 
banget yaa. Konsepnya itu family movie 
ya karena ceritanya itu dapat dinikmati 
oleh para penonton yang kecil ada ke-
ringanan dalam ceritanya. Lo bisa ket-
awa-ketawa dan nyengir-nyengir, yaa 
sedangkan kenapa gue ngambil si Buta 
ini, gue suka banget karena pada saat itu 

Indonesia sedang ada keputusasaan,” 
imbuhnya

“Kalau misalnya Wiro kan nggak spe-
sifik kan ya Indonesianya sebelah mana 
karena itu kaya dunia fantasi mereka 
sendiri. Kalau Gundala udah ada di tan-
gan yang bener lah ya seorang Joko An-
war. Kalau gue, karena gue juga suka, 
apalagi kan kalau zaman itu belum 
ada pistol, belum ada senapan, semua 
mainnya dengan senjata-senjata tajam. 

Ya bagi gue itu udah oke deh, gue bisa 
banget,” tandasnya lagi.

Proses penggarapan film ini dikabar-
kan memasuki tahap proses praproduk-
si dan akan memulai pengambilan gam-
bar pada awal tahun 2019. Sayangnya, 
nama-nama pemeran masih dirahasi-
akan oleh Screenplay Films dan Bumi-
langit Studios sebagai pihak yang men-
gangkat SI BUTA DARI GUA HANTU 
kembali ke layar lebar.

Oleh kapanlagi.com

Foto: Istimewa
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Tanpa politik, film A Man Called Ahok 
akan segera tayang di bioskop
KISAH perjuangan mantan Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
yang tertuang dalam buku berjudul A 
Man Called Ahok: sepenggal kisah per-
juangan & ketulusan yang ditulis Rudi 
Valinka, akan tayang di layar lebar mu-
lai 8 November 2018.

Film ini lebih menceritakan tentang 
kehidupan Ahok mulai dari masa kec-
il hingga dewasa. Karakter Ahok akan 
diperankan oleh dua orang, yakni Dan-
iel Mananta sebagai Ahok dewasa, dan 
Eric Febrian sebagai Ahok muda.

Karakter ayah Ahok juga akan diper-
ankan oleh dua orang, yakni Denny 
Sumargo sebagai Kim Nam muda, dan 
aktor Malaysia, Chew Kin Wah, sebagai 
Kim Nam tua. Sementara karakter ibu 
Ahok, yakni Buniarti Ningsih, akan 
diperankan oleh Eriska Rein dan Sita 
Nursanti.

Saat melakukan media visit ke kantor 
Tabloidbintang.com, Daniel Manan-
ta, Eriska Rein, dan Denny Sumargo 
menjelaskan jika film ini akan lebih 
menekankan pada hubungan keluarga, 
tepatnya kedisiplinan ayah Ahok seh-
ingga menciptakan karakter seorang 
Ahok seperti yang saat ini dikenal ban-
yak orang.

“Basically film ini tentang hubungan 
seorang ayah dan anak, Bagaimana pen-
gorbanan seorang ayah dan mungkin 
ajaran-ajaran kedisiplinan yang diajar-
kan pada anaknya sehingga anaknya 
ini menjadi seorang pak ahok yang kita 
kenal sekarang,” ujar Daniel Mananta 
di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 
Senin, 29 Oktober 2018.

“Intinya yang pasti ini film tidak 
berbicara tentang politik, ini berbicara 
tentang parenting terus bicara tentang 
bagaimana keluarga Ahok yang ada 
di belitung, sosok keluarganya, back-
ground keluarganya, drama keluarga-
nya sehingga menghasilkan pak Ahok 
yang kita kenal seperti sekarang,” tim-
pal Denny Sumargo.

Eriska Rein berharap film A Man 
Called Ahok dapat diterima semua 
kalangan. “Yang pasti kita melakukan 
proses syuting yang solid, semua kru 
dan all cast yang luar biasa team work-
nya, dengan niat yang baik semoga film 
A man Called Ahok ini terima seluruh 
masyarakat Indonesia dan sampai ju-
ta-jutaan (penonton),” kata Eriska Rein.

Sementara Daniel Mananta berharap 
film ini dapat memberikan inspirasi 
sehingga dapat melahirkan pemimp-
in-pemimpin baru yang memiliki in-
tegritas “Mudah-mudahan orang yang 

nonton film ini mereka terinspirasi. Dan 
kita akhirnya melahirkan lebih ban-

yak lagi leader-leader yang mempunya 
nilai-nilai yang didapatkan dari film 

ini, seperti punya prinsip, takut sama 
Tuhan, kedisiplinan, passion sama ke-

beranian untuk mengatakan kebenaran. 
,” tutut Daniel Mananta

Oleh Tabloid Bintang
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Para pengiklan bertanggungjawab atas isi iklan mereka masing-masing. SUARA tidak bertanggu-
ngjawab apabila ada ketidakakuratan dan/atau perseteruan dengan pihak ketiga.

KJRI : 2890 4421
Christian Action-DMW : 2739 6193
Helpers for DH : 2523 4020
Islamic Union : 2893 5704
KOTKIHO : 2774 4594

Bantuan Darurat : 999
Polisi : 2525 7717 / 2527 7177
Rumah Sakit : 2300 6555
Imigrasi HK : 2824 6111
Labour Dept : 2852 3535

Zodiak

Nomor-nomor Penting

Notis kepada para pengiklan

Umum
Belajarlah menerima keadaan.
Love
Single: Berani untuk membuat kesempatan 
yang baru.
Couple: Tidak perlu marah tanpa alasan.
Keuangan
Kondisi kantor kurang stabil.

Umum
Semangat dengan segala perubahan.
Love
Single: Tidak ada yang perlu disesali.
Couple: Jangan terlalu baper ya.
Keuangan
Sedikit ada masalah yang perlu disesali.

Umum
Jadi mudah galau dan banyak masalah.
Love
Single: Berani membuat kesepakatan.
Couple: Jangan galau berlebihan.
Keuangan
Kondisi keuangan tidak stabil.

Umum
Mencoba memahami keadaan.
Love
Single: Tidak perlu memahami sesuatu yang 
berlebihan.
Couple: Suasana hati kurang baik.
Keuangan
Jangan berlebihan dalam bertengkar.

Umum
Semua akan indah pada waktunya.
Love
Single: Jadi diri sendiri, tidak perlu menyalahkan 
orang lain.
Couple: Mencoba untuk bersikap tenang.
Keuangan
Kerja sama adalah kunci sukses karirmu.

Umum
Semua orang berhak untuk bahagia.
Love
Single: Jangan berlebihan dalam bersikap.
Couple: Mencoba untuk memahami satu sama 
lain.
Keuangan
Jangan saling menyalahkan, butuh tim yang 
kompak.

Umum
Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak 
baik.
Love
Single: Jadilah dirimu sendiri.
Couple: Jika memang ada masalah sampaikan 
dengan sebaik mungkin.
Keuangan
Tidak ada yang perlu disesali.

Umum
Jika ada masalah sampaikan, jangan memen-
damnya sendiri.
Love
Single: Hatimu masih tersimpan di hatinya.
Couple: Menanti harapan di masa lalu.
Keuangan
Tenang dan semua target dapat selesai tepat 
waktu.

Umum
Terlalu membenci justru akan membuatmu 
merasa tidak nyaman.
Love
Single: Tidak ada yang perlu ditakutkan.
Couple: Suasana hati kurang baik nih.
Keuangan
Selesaikan semuanya satu persatu.

Umum
Semua terasa berat jika kamu terus mengeluh.
Love
Single: Kondisikan semuanya dengan tenang.
Couple: Jangan cemburu buta.
Keuangan
Belajar untuk memahami keadaan.

Umum
Tidak perlu marah berlebihan.
Love
Single: Jangan membenci berlebihan.
Couple: Berani membuat keputusan yang pent-
ing.
Keuangan
Jika memang ada masalah bicarakan dengan 
baik-baik.

Umum
Hidup memang penuh kejutan.
Love
Single: Berharap semua keadaan dapat kembali 
seperti semula.
Couple: Tidak perlu marah berlebihan.
Keuangan
Jangan menganggap setiap masalah harus 
segera diselesaikan.

Sahabat seperjuangan di negeri be-
ton, apakah kalian merasa terbakar 
membaca kutipan bijak dari Mahatma 
Gandhi diatas? Bila iya maka carilah 
mereka yang mengipasi apimu agar 
lebih besar membakar semangatmu.

Sebelum lebih jauh membahas 
mengenai makna yang tersirat da-
lam kutipan bijak diatas, ijinkan saya 
sedikit mengulang diskusi kita pada 
pertemuan-pertemuan terdahulu.

Pertemuan pertama seri tulisan ini 
saya buka dengan membahas impian, 
ia adalah kekuatan dahsyat yang telah 
mengepakkan sayapmu terbang sam-
pai 3.500 km jauhnya dari kampung 
halaman. Dan kekuatan itu jugalah 
yang seharusnya mengantarkanmu 
kembali ke pelukan keluarga tercinta. 
Saya juga bicara mengenai kelompok 
orang yang sukses karena bisa menu-
liskan impiannya dengan rinci, dan itu 
adalah kalian semua!

Kemudian pada pertemuan kedua 
saya bicara bahwa kesuksesan itu 
akan menghampiri orang yang setelah 
menuliskan impiannya dengan rinci 
maka ia sibuk mengumpulkan modal 
untuk menggapai impiannya. Mod-
al itu antara lain; yang pertama tentu 
saja uang, kedua adalah keterampilan 
atau peningkatan kapasitas dan ketiga 
jejaring atau sederhanyanya kalian ha-
rus kenal dengan sebanyak-banyaknya 
orang sukses dan menjadi bagian dari 
mereka.

Ada yang ingat apa yang saya bahas 
di pertemuan ketiga? Waktu itu kita 
seru sekali diskusi mengenai bagaima-
na agar kita disiplin menabung sehing-
ga modal sukses yang pertama yaitu 
uang dapat terkumpul sesuai rencana.

Nah, sekarang saya mau kembali ke 
kutipan Mahatma Gandhi diatas. Gan-
dhi mengajarkan bahwa apabila kita 
memiliki kepercayaan diri maka kita 
memiliki kemampuan untuk melaku-
kan sesuatu walaupun pada awalnya 
kita tidak memiliki kapasitas dalam 
bidang itu. 

Begini deh, contoh paling gampang-
nya adalah banyak sekali saya temui 
Sahabat yang baru pertama kali pegang 
kartu ATM ya setelah di Hong Kong ini. 
Namun karena mereka percaya diri, 
saya ajarkan sekali saja sudah langsung 
mengerti dan dapat bertransaksi den-
gan lancar di mesin ATM salah satu 
bank Indonesia yang ada di Causeway 
Bay dan Admiralty. Ketika layanan 
bank tersebut dilengkapi dengan fitur 
yang lebih canggih yaitu Mobile Bank-
ing, mereka pun dapat menggunakan 
layanan ini dengan cepat. Terbukti bah-
wa mereka yang pada awalnya tidak 
memiliki kapasitas, namun dengan ke-
percayaan diri sekarang mereka telah 
menguasai layanan digital perbankan 
ini dengan sangat mahir.

Dalam lingkup yang lebih tinggi, Sa-
habat semua harus percaya diri bahwa 
kalian memiliki kemampuan untuk 
melakukan apapun yang kalian ren-
canakan untuk menggapai mimpimu. 
Kepercayaan diri inilah yang akan 
mendorongmu untuk meningkatkan 
kapasitas diri.

Hong Kong adalah salah satu nega-
ra yang memberikan keleluasaan bagi 
pekerja migran untuk beraktivitas di 

hari libur sebanyak 64 hari dalam se-
tahun, yaitu 52 hari minggu dan 12 
hari statutory holiday. Kelebihan in-
ilah yang harus dimanfaatkan untuk 
mengikuti berbagai kegiatan positif 
yang dapat meningkatkan kapasitas 
sesuai dengan yang kalian rencanakan 
untuk menggapai impianmu.

Kunci penting yang harus menjadi 
perhatian untuk meningkatkan kapasi-
tas antara lain:
• Buka mata dan telinga, banyak se-

kali pelatihan keterampilan yang 
diselenggarakan oleh berbagai pi-
hak yang ada di Hong Kong, mulai 
dari KJRI, perbankan, LSM sampai 
organisasi PMI. Pilih pelatihan yang 
sesuai dengan minat dan tentunya 
sejalan dengan strategi menggapai 
impianmu.

• Cari mereka yang mengipasi api 
dan membakar semangatmu, ber-
kumpulah dengan teman-teman 
yang memiliki impian yang sama.

• Lakukan hal-hal yang bisa mening-
katkan kapasitas diri ini secara kon-
sisten. Jangan berhenti untuk mel-
akukannya dan teruslah berusaha. 
Jika kalian terus memastikan untuk 
terus bertumbuh tanpa henti, kalian 
akan selalu mampu meningkatkan 
kapasitas diri.

Nah, rasanya saya sudah bicara ban-
yak mengenai pentingnya impian, ke-
disiplinan menabung dan peningkatan 
kapasitas. Bila memungkinkan, pada 
pertemuan berikutnya saya mau mem-
bahas lebih detail mengenai berbagai 
layanan perbankan yang akan mengir-
ingi kesuksesan Sahabat semua. Seki-
an pertemuan kali ini, musim dingin 
sudah mulai dekat, jaga kesehatan ya 
semuanya.

Eko
Kristianto

(Manajer BNI
Remittance-Hong Kong)

Seri Edukasi Pengelolaan Keuangan

“Aku memiliki kepercayaan bahwa aku 
bisa melakukan, aku akan mencapai 
kemampuan untuk melakukannya, 
meskipun pada awalnya aku tidak 

memiliki kapasitas tersebut.”
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