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HATI-HATI membantu teman. PMI asal 
Magetan berinisial IN diseret ke Penga-
dilan Eastern hanya gara-gara memban-
tu menggadaikan gelang berlian teman-
nya. Gelang berlian itu ternyata curian 
sehingga IN digaruk polisi sementara 
sang teman malah kabur ke Indonesia.

“Dia (Mutmainah) itu anak angkat 

tetanggaku di kampung. Ketemu (di 
Causeway Bay) terus ya ngobrol-ngo-
brol, eh dia minta tolong gadain gelang 
di pegadaian,” kata IN kepada SUARA, 
Jumat, 30/11/2018.

Merasa bertemu teman sekampung di 
negeri orang, IN kerap ngobrol dan cur-
hat dengan Mutmainah lewat whatsapp. 

IN pun tak curiga saat diminta ban-
tuan menggadaikan gelang berlian di 

Causeway Bay. “Dia minta tolong, ya 
aku bantu, lah apalagi katanya itu gel-
angnya sendiri,” kata IN berkisah.

Minggu, 29/10/2018, Mutmainah 
menunggu di sebuah café kopi di Cause-
way Bay sementara IN menggadaikan 
gelang itu dengan menggunakan nama 
dan HKID-nya. “Duitnya (hasil mengga-
daikan gelang) juga cuma HKD 5000,” 
kata IN yang telah kerja 8 tahun di HK.

Tapi beberapa hari kemudian polisi 
mendatangi dan menahan PMI ini di ru-
mah majikannya. Gelang tersebut tern-
yata hasil curian.

PMI ini tetap didakwa melanggar 
Undang-Undang Pegadaian Pasal 166, 
sekalipun terus menyatakan tak tahu 
gelang itu hasil curian. Nasib IN selan-
jutnya akan ditentukan lewat sidang 2 
hari pada Februari 2019.*

Bantu gadaikan gelang, 
PMI kena tangkap polisi

Oleh Veby Mega

@koransuara

Gubernur Jatim hadir mendukung paslon nomor 1 di Vic Park, Minggu, 25/11/2018. Kedatangannya semakin hangatkan persaingan Pemilu 2019.
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HEBOHNYA foto-foto seorang staf lokal 
KJRI HK berinisial YS yang terlihat se-
dang selfie menghadiri acara Reuni 212 
di Monas, Jakarta, akhirnya memanc-

ing reaksi Konsul Jenderal Tri Thary-
at. Konjen menyesalkan kejadian yang 
memancing banyak tudingan bahwa 
KJRI Hong Kong tidak bersikap netral 
di tengah hangatnya suasana politik 
menuju Pemilu 2019.

“Kami sangat menyesalkan terjadinya 
kejadian tersebut. Yang bersangkutan 
sudah semestinya paham mengenai 
kewajiban sesuai dengan peraturan 
dan kontak kerja yang ditandatangan-
inya sebagai Pegawai Setempat pada 

KJRI Hong Kong,” 
tulis Konjen Tri 
dalam pernyataan 
yang dibagikan di 
whatsapp group 
Aku Indonesia, Sela-
sa, 4/12/2018.

Kontrak Kerja staf 
lokal KJRI Hong 
Kong yang ditan-
datangani YS, jelas-
jelas melarang yang bersangkutan un-
tuk tidak menunjukkan afiliasi dengan 
gerakan partai politik apapun. 

Ini karena gaji YS tetap berasal dari 
kas negara sekalipun YS tidak berstatus 
sebagai Pegawai Negeri Sipil namun se-
bagai Staf Lokal atau Pegawai Setempat 
saja.

“Tim Kepegawaian KJRI Hong Kong 
telah memanggil yang bersangkutan un-
tuk meminta klarifikasi. Yang bersang-

kutan telah meminta maaf dan berjanji 
tidak akan mengulangi lagi. Teguran 
keras secara tertulis telah diberikan,” 
tulis Konjen lagi.

Kehebohan ini bermula dari foto-fo-
to  berjudul Reuni Akbar 212 Monas 
yang diposting di 2 akun facebook milik   
WNI di Hong Kong. 

Pada postingan tersebut ditulis: “Den-
gan TAUHID kita menuju kejayaan 
NKRI. (Tema Acara 2 Des 2018)”.  Selain 
itu juga disebut bahwa staf KJRI ber-
inisial YS bertindak sebagai fotografer 
foto-foto itu. Foto pertama menunjuk-
kan YS sedang ber-selfie dengan latar 
belakang Monas yang dipenuhi para 
peserta Reuni  Akbar 212.

YS sendiri sempat memposting 
jawaban seputar kehebohan foto-foto itu 
di facebook. YS menyatakan dia hadir di 
reuni itu karena baginya acara itu bukan 
kegiatan politik tapi kegiatan agama.*

Konjen tegur Staf Lokal YS
Oleh Veby Mega

Foto staf KJRI HK dukung Reuni 212 di Monas jadi viral di FB

Sumber:FB
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KEJADIAN PMI membuang jabang bayi 
usia 5 bulan di Tsz Wan Shan Mall di 
Kowloon yang terjadi pada awal Desem-
ber ini, bagai membuka dan menutup 
tahun 2018 dengan kasus PMI ditahan 
karena diam-diam membuang jabang 
bayinya.
  Pada Januari 2018, seorang PMI lain-
nya yang berusia 32 tahun juga ditahan 
polisi atas tuduhan melakukan aborsi 
kandungannya yang berusia 8 bulan di 
sebuah kamar mandi di Kowloon Bay.

“Himbauan saya, supaya WNI di 
Hong Kong pandai-pandai memilih 
teman dan lingkungan dalam bergaul. 
Jika ada permasalahan pribadi agar 
share kepada keluarga atau teman di HK 
untuk bersama mencari solusi permasa-
lahan,” kata Konsul Jenderal Tri Tharyat 
kepada SUARA, Selasa, 4/12/2018. 

Pada Sabtu, 1/12/2018, seorang PMI 
berusia 31 tahun ditahan polisi dari ru-
mah majikannya dekat pusat perbelan-
jaan Tsz Wan Shan. Polisi melacak PMI 
ini berdasarkan bukti rekaman CCTV, 
yang menunjukkan PMI tersebut mem-

buang bungkusan mencurigakan di 
dekat toilet umum di plaza tersebut.

Bungkusan tersebut ternyata berisi 
jabang bayi berusia sekitar 8 bulan dan 
saat dibawa ke Rumah Sakit Kwong 
Wah, jabang bayi itu dinyatakan telah 
tak bernyawa. 

PMI pelaku kemudian ditahan atas 
tuduhan menyembunyikan kelahiran 
anak dan diperbolehkan pulang setelah 
membayar jaminan. Jika kasus PMI 
tersebut naik ke pengadilan dan din-
yatakan bersalah, PMI ini dapat masuk 
penjara maksimal 2 tahun.

Jessica Chow dari PathFinders men-
yatakan sebenarnya kejadian ironis itu 
dapat dihindari. PMI tersebut bisa da-
tang minta pertolongan mencari solusi 
atas kehamilannya kepada organisasi 
non laba ini. “Kenyataannya adalah 
kematian bayi laki-laki itu sebenarnya 
mungkin bisa dihindari jika sang calon 
ibu mendapatkan informasi dan perha-
tian yang tepat. PathFinders menghim-
bau para pekerja migran yang mera-
sa dirinya hamil untuk datang sedini 
mungkin untuk minta nasihat,” kata 
Chow kepada SUARA.

Hamil di luar nikah ataupun hamil 
saat masih bekerja sebagai pekerja ru-
mah tangga migran di Hong Kong 
bukanlah perbuatan yang melanggar 
hukum. Bahkan Hukum Anti Diskrimi-
nasi Hong Kong melarang majikan 
memutuskan kontrak karena pekerjanya 
itu hamil.

“Pesan kami kepada para pekerja ru-
mah tangga yang mengalami kehamilan 
tak direncanakan dan tidak tahu har-
us berbuat apa -jangan putus asa. Jika 
kamu merasa kamu hamil, tolong tele-
pon kami,” kata Chow.*

Konjen himbau PMI hamil cari bantuan
Oleh Veby Mega

Januari dan Desember 2018, ada 2 PMI buang bayi di Hong Kong

Ada organisasi yang siap membantu para PMI yang mengalami kehamilan tak direncanakan.
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BERITA duka bagi semua WNI di Hong 
Kong dan sekitarnya. Seorang man-
tan PMI asal Subang bernama Tursinih 
meninggal dunia setelah jatuh dari apar-
temen majikannya di Shenzhen, China 
pada 17/11/2018. 
   Tursinih yang diketahui berstatus over-
stay ini bekerja secara ilegal di Shenzhen 
setelah visa kerjanya tidak disetujui Imi-
grasi Hong Kong.

Berdasarkan surat kematian yang 
dikeluarkan Biro Keamanan Pubik Kota 
Shenzhen pada 30/11/2018, Tursinih 
yang berusia 36 tahun ini terjatuh dari 
apartemen tempatnya bekerja di Peru-
mahan Shui Xie Hua Du, Gedung 2 di 
Distrik Futian, Shenzhen.

Penyebab kematiannya secara resmi 
disebutkan karena organ tubuh bagian 
dalam yang rusak akibat terjatuh dari 
ketinggian. Namun tidak dijelaskan apa 
yang menyebabkan Tursinih sampai ter-
jatuh dari apartemen tempatnya bekerja 
itu.

Jenazah Tursinih sendiri telah diurus 
oleh KJRI Guang Zhou yang bertindak 
mewakili keluarga almarhumah. Saat 
berita ini diturunkan, jenazah telah di-
mandikan dan disembahyangi secara 
Islam untuk diurus pemulangannya ke 
Tanah Air. Status Tursinih yang bekerja 
ilegal membuat keluarga mantan PMI 
tersebut tidak berhak mendapatkan asu-

ransi apapun.
Dua PMI meninggal di Hong Kong 

karena sakit
Sementara itu 2 orang PMI yang bek-

erja secara legal di Hong Kong yaitu 
Sa’adah dan Sutiwin juga meninggal 
dunia karena sakit.

Sa’adah yang adalah PMI asal PMI 
asal Indramayu berusia 42 tahun ini, 
meninggal dunia tak lama setelah 
muntah-muntah di dapur majikannya 
di Tseung Kwan O, Jumat, 16/11/2018. 
Sang Majikan yang tanggap segera me-
nelepon 999 untuk minta bantuan medis 
namun PMI tersebut menghembuskan 
napas terakhirnya di dalam ambulans 
yang sedang membawanya ke Rumah 
Sakit Tseung Kwan O.

Selang seminggu kemudian, seorang 
PMI lainnya menghembuskan napas ter-
akhir di Hong Kong. Sutiwin, seorang 
PMI asal Malang yang bekerja di Tuen 
Mun, meninggal dunia pada 27/12/2018, 
setelah 2 hari sebelumnya sempat dira-
wat di Rumah Sakit Tuen Mun.

PMI yang telah bekerja selama 8 tahun 
di majikan yang sama ini menghembus-
kan napas terakhirnya di usia yang ke-
44. Menurut rencana, jenazah Sutiwin 
akan dimandikan dan diurus kepulan-
gannya ke Tanah Air setelah mendapat-
kan izin dari Pengadilan Koroner Hong 
Kong pada minggu awal Desember ini. 
Sementara jenazah Sa’adah telah di-
makamkan di kampung halamannya 
pada akhir November 2018.*

Tursinih jatuh dari 
apartemen di Shenzhen

Oleh Jamila Djaslim

Berita duka akhir November 2018-awal Desember 2018

Paspor Tursinih menunjukkan mantan PMI ini berasal dari Subang.

CMHKCMHK
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SEORANG PMI dengan nama pang-
gilan Kini menghubungi SUARA dan 
mengisahkan bagaimana dirinya telah 
kena tipu Rp 5 juta lebih oleh seorang 
pria yang dikenalnya lewat facebook.
      Kisah penipuan yang dialami PMI ini 

mungkin  terkesan klise, namun tetap 
saja korban selalu berjatuhan akibat bu-
juk rayu asmara berujung uang lewat 
facebook dan video call.
   Tak seperti kebanyakan korban yang 
biasanya memilih tutup mulut karena 
malu, Kini dengan sukarela menghubu-
ngi dan meminta SUARA untuk men-

gangkat kisahnya naasnya. PMI tersebut 
menyatakan dia berharap agar teman-
teman sesama PMI lainnya tak mengala-
mi nasib yang sama.

“Bagi yang kenal orang ini, waspa-
da… Dia akan mengajak kenalan secara 
instan selalu menelepon terus maunya 
voice call dan setelah kenal dia sangat 

menyenangkan humoris yang luar biasa 
dan setelah itu dia akan mengeluh den-
ga banyak alasan untuk merayu hingga 
kita tidak sadar,” Kini berkisah kepada 
SUARA, Rabu, 5/12/2018.

Menurut Kini, pria tersebut dari Ma-
jalengka dan mengaku bernama Akbar 
alias Heri. 

Akbar mengontak Kini lewat facebook 
lalu mengajak kenalan sekitar Septem-
ber 2018. 

Setelah 2 bulan selalu bertelepon dan 
voice call, Kini pun mulai merasa terpikat 
oleh ketampanan Akbar.

Apalagi, laki-laki yang mengaku duda 
beranak dua ini tak alpa mencurahkan  
segenap perhatian kepada Kini.

Namun saat merasa Kini mulai jatuh 
hati, giliran Akbar mulai berkeluh kes-
ah tentang kehidupannya di Indonesia. 
Buntut-buntutnya tentu saja, Akbar 
minta dikirimi uang.

“Pertama katanya untuk berobat anak-
nya. Kedua minta dibelikan gerobak 
bakso buat dagangan. Ketiga minta 
uang buat beli baju anaknya terus saya 

kasih,” kata Kini.
Bagaikan terpikat cinta buta, Kini ma-

nut mengirimkan uang kepada Akbar 
yang sebenarnya tak pernah ditemuin-
ya secara langsung tersebut. Hingga 
pada akhirnya secara total Kini telah 
mengirim sekitar Rp 5 juta kepada sang 
kekasih online.

Namun setelah semua permintaannya 
dipenuhi, Kini kaget saat Akbar tiba-tiba 
menghapus akun facebooknya. Tak ha-
nya itu,  Akbar juga mengeblok semua 
nomor kontak Kini.

Kini pun terpaksa gigit jari dan ger-
am karena tak bisa menuntut Akbar 
mengembalikan uang yang telah dik-
irimkannya itu.

Kini akhirnya mengontak SUARA un-
tuk berbagi kisahnya, dengan harapan 
tak akan ada lagi PMI yang bernasib se-
rupa dengannya.

Pesan Kini, tetaplah berpikir jernih saat 
seseorang pria yang tampan mengontak 
dan menyanjung dengan perhatian ber-
limpah, agar jangan sampai nasi menjadi 
bubur dan menyesal kemudian.*

Kena rayu di FB, PMI transfer Rp 5 juta 
Oleh Jamila Djaslim

Terpikat ketampanan Akbar, Kini rela mentransfer Rp 5 juta.
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KETUA Umum PP Muslimat Nahd-
latul Ulama Kofifah Indah Parawansa 
berkunjung ke Hong Kong akhir ming-
gu lalu untuk menjenguk para muslimat 
WNI sambil membawa pesan khusus.

“Pesan saya, kita di sini sebagai WNI 
selalu membawa citra bangsa, jadi mari-
lah kita tunjukkan Islam yang merang-
kul, bukan yang memukul. Islam yang 
penuh kasih dan bukannya membawa 
selisih,” kata Kofifah kepada SUARA, di 
Victoria Park, Minggu, 25/11/2018.

“Itulah Islam yang rahmatan lil’ala-
min,” kata Kofifah lagi.

Gubernur Jawa Timur ini datang 
berkunjung untuk memenuhi undan-
gan NU Muslimat Hong Kong sekali-
gus menyatakan dukungannya pada 
acara Deklarasi Jaringan Kiai dan Santri 
(JKSN) Hong Kong yang menduku-

ng pasangan pilpres nomor satu, Joko 
Widodo – KH. M. Ma’ruf Amin. Acara 
tersebut digelar di Lapangan Rumput 
Victoria Park.

Kedatangan Kofifah langsung disam-
but teriakan antusias para PMI, yang 
ingin berpose selfie bersama dan bahkan 
ada yang juga menyalurkan uneg-uneg 
tentang masalah kehidupan mereka di 
Tanah Air. 

Kofifah berkeliling menghampiri ko-
munitas PMI yang ada di lapangan rum-
put Victoria Park

“Ayo, mana yang Jawa Timur? Mana 
yang Jawa Tengah? Mana yang Boyola-
li?,” kata Kofifah, yang langsung disam-
but meriah para PMI hadirin.

Acara yang berlangsung sejak pukul 
10:30 pagi ini sempat diguyur hujan 
deras. Namun Kofifah setia berdiri 
di bawah hujan sampai acara selesai. 
Meski demikian, mantan Menteri Sosial 

Kabinet Kerja ini  menolak dipayungi 
ajudannya. Ketika hujan semakin deras, 
Kofifah lebih memilih berjas hujan sam-
bil tetap berdiri berbasah-basah.

Kofifah juga berkeliling menyampiri 
komunitas-komunitas PMI yang ada di 
sekitar lapangan rumput Victoria Park. 
Tak ayal, jeritan histeris “Ibu…Ibu…” 

pun terdengar di sana-sini. Senyum 
tampak tak lepas dari wajah Kofifah 
meski Gubernur Jawa Timur ini terus 
didempet dan didorong-dorong para 
PMI yang histeris ingin foto bersama.

Usai acara Deklarasi  Dukungan JKSN 
Hong Kong di Victoria Park, Kofifah 
kembali ke hotel sejenak untuk bergan-

ti pakaian yang basah kuyup, untuk 
kemudian tak ragu naik bus umum 
menuju kantor sekretariat NU Muslimat 
Hong Kong di Quarry Bay.

Kofifah sebelumnya pada Sabtu, 
24/11/2018, bersama-sama PMI NU 
Muslimat Hong Kong melakukan ziarah 
islami ke Guangdong.*

Kofifah: Islam itu merangkul 
Oleh Veby Mega

Kofifah (kerudung putih) saat berfoto bersama para PMI di Vic Park.
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Notis  untuk  
pemasang iklan

Para pengiklan bertanggungjawab atas 

isi dan akurasi iklan mereka sendiri. 

SUARA tidak bertanggungjawab atas 

isi iklan dan keakuratannya jika terjadi 

kesalahpahaman dengan pihak ketiga.

Segala sesuatu indah pada waktunya 

Jihad PMI dalam Islam (bagian satu)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya, bahkan Ia memberikan kekekal-
an dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak 
dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan 
Allah dari awal sampai akhir.” (Kitab Peng-
khotbah 3:11)

Setiap manusia mempunyai rencana 
dalam hidupnya dan berusaha mewu-
judkan rencana tersebut. Akan tetapi, 
hanya Tuhanlah yang berdaulat me-
nentukan. Tuhan telah merancangkan 
semua yang terbaik dalam hidup kita. 
Hanya rencana Tuhan yang terbaik dan 
sempurna. 

Pertanyaannya, apakah kita melibat-
kan Tuhan dalam setiap rencana kita? 
Atau, patutkah kita kecewa jika rencana 
kita tidak terlaksana? Ada tiga hal yang 
dapat kita renungkan:
1. Melibatkan Tuhan dalam setiap 

rencana kita (Surat Yakobus 4:13-17)
 Ada sebagian orang Kristen yang 

tidak/lupa melibatkan Tuhan dalam 
membuat rencana di setiap kehidu-
pannya. Mereka tidak mendoakan 
rencana tersebut, seolah-olah Tuhan 
tidak ada. Ketika rencananya tidak 
terlaksana, menyalahkan Tuhan. 

Akan tetapi, jika orang tersebut sadar 
telah berbuat kesalahan dan berdoa 
kepada-Nya, Tuhan akan membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya. 

    Apapun yang kita rencanakan, libat-
kanlah Tuhan dengan berdoa. Ta-
hun 2018 akan segera berakhir dan 
kalau Tuhan berkehendak, kita akan 
memasuki tahun 2019. 

    Apa yang kita rencanakan dan hara-
pkan di tahun yang baru nanti? Ci-
ta-cita, pekerjaan berhasil, jodoh, dan 
lain-lain. Di hadapan Tuhan dan ma-
nusia, kita dapat berkata: “Jika Tuhan 
menghendakinya, kami akan hidup dan 
berbuat ini dan itu.” (Yakobus 4:15). 
Firman-Nya berkata: “Serahkanlah 
perbuatanmu kepada Tuhan, maka ter-
laksanalah segala rencana-Mu.” (Amsal 
16:3).

2. Manusia Berencana, Tuhanlah Yang 
Menentukan (Amsal 19:21)

 Manusia boleh merencanakan segala 
sesuatu menurut keinginannya, na-
mun apapun yang kita rencanakan 
belum tentu sesuai dengan kehendak 
Tuhan, bisa saja bertolak belakang 
dengan apa yang Tuhan mau, sebab 
firman-Nya berkata, “...rancangan-Ku 
bukanlah rancanganmu, dan jalanmu 
bukanlah jalan-Ku,...” (Yesaya 55:8). 
Firman-Nya lagi berkata: “Banyak-
lah rancangan di hati manusia, tetapi 
keputusan Tuhanlah yang terlaksana.” 
(Amsal 19:21). 

    Ada sebagian orang Kristen kecewa 
ketika sesuatu yang direncanakan 

tidak sesuai harapan, namun ketika 
segala sesuatu diserahkan kepada 
kuasa dan kehendak-Nya, maka Tu-
han akan membuat segala sesuatu 
indah pada waktunya. Jika kita men-
gerti bahwa Tuhan berdaulat atas se-
gala sesuatu termasuk menentukan 
rencana kita, maka kita tidak akan 
kecewa dengan apapun yang Tuhan 
izinkan terjadi dalam setiap kehidu-
pan kita. Ingatlah, Tuhan selalu pun-
ya yang lebih baik dari apapun yang 
kita pikirkan dan rencanakan.

3. Tuhan turut bekerja dalam segala 
sesuatu (Roma 8:28)

Firman-Nya berkata: “Kita tahu seka 
rang, bahwa Allah turut bekerja dalam se-
gala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan ren-
cana Allah. (Roma 8:28). 

Ingatlah, kita jangan berharap “Tuhan 
turut bekerja dalam segala sesuatu un-
tuk mendatangkan kebaikan bagi kita” 
jika kita tidak mengasihi Dia. 

Orang Kristen yang mengasihi Tuhan, 
ciri-cirinya adalah punya waktu khusus 
berdoa, membaca Alkitab setiap hari 
dan melakukannya, pergi ke Gereja se-
tiap hari Minggu, melayani Tuhan, dan 
melakukan segala hal yang menyenang-
kan Tuhan. 

Orang-orang Kristen yang mengasi-
hi-Nya, suatu saat nanti, Tuhan akan 
membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya bagi orang itu. Tuhan mem-
berkati kita. Amin.

Manusia lahir sebagai individu yang 
saling berhubungan dengan lainnya, 
karena itu manusia disebut sebagai 
makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial, manusia su-
dah pasti memiliki kebutuhan yang be-
ragam untuk dipenuhi dalam hidupnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
manusia harus saling berinteraksi antar 
sesama, saling bertukar keperluan bah-
kan tidak hanya pada batas soal materi 
semata, melainkan juga jasa dan keahl-
ian atau keterampilan. 

Maka dari itu Allah SWT memerintah-
kan kita untuk saling tolong menolong 
sebagaimana dinyatakan dalam QS.Al-
Maidah: 2

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan 
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-bi-
natang qalaa-id, dan jangan (pula) meng-
ganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang mereka mencari kurnia 
dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 
bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum kare-

na mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidil haram, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolo-
nglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-
guhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. 
Al-Maidah:2)

Selain itu Allah SWT juga berfirman 
dalam QS. Az-Zukhruf: 32 yang meny-
inggung langsung tentang wajibnya ma-
nusia bekerja dalam memenuhi kebutu-
han hidupnya:

Artinya: Apakah mereka yang mem-
bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami 
telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan se-
bagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.
Az-Zukhruf:32)

Dalam rangka memenuhi kebetuhan 
dan meningkatkan taraf hidup serta 
kesejahteraannya manusia diwajibkan 
untuk bekerja. 

Karena Islam memerintahkan pe-
meluknya untuk bekerja dan berusaha, 
serta menyebar di seluruh bumi guna 
mencari anugerah Allah.

Ini karena Allah telah menyediakan 
segala fasilitas di muka bumi ini dipe-
runtukkan hanya untuk manusia. 

Maka dalam perspektif hukum Islam, 
tidak ada nilai bagi hidup seorang tanpa 

pekerjaan karena bekerja adalah ibadah 
dan salah satu kewajiban.

Setiap orang berhak mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang lay-
ak, hal inilah yang melandasi Pekerja 
Migran mengadu nasib di negeri orang. 

Adapun dalam istilah hukum Islam, 
pihak yang melakukan pekerjaan dise-
but ajir.

Sedangkan orang yang memperoleh 
manfaat dari pekerjaan ajir disebut mus-
ta’jir, di mana ijarah merupakan transak-
si terhadap jasa tertentu dengan disertai 
kompensasi. 

Dalam hal hubungan kerja, haruslah 
ada sebuah kesepakatan atau perjanjian 
antar kedua belah pihak yang diwujud-
kan secara adil sesuai hak dan kewajib-
an menurut perundang-undangan dan 
kebiasan yang baik agar nantinya tidak 
ada pihak yang lebih penting karena an-
tara pengusaha dan pekerja saling mem-
butuhkan.

Untuk itu, Islam telah menganjurkan 
adanya sistem akad dalam pekerjaan, 
sebagaimana ulama Syafi’iyah, Maliki-
yah dan Hanafiyyah yaitu segala sesua-
tu yang dikerjakan oleh seseoarang ber-
dasarkan keinginannya sendiri, seperti 
wakaf, falak, pembebasan atau sesuatu 
yang pembentukannya membutuhkan 
keinginan dua orang seperti jual beli, 
perwakilan dan gadai. 

Secara khusus akad adalah perika-
tan yang ditetapkan dengan ijab kabul 
berdasarkan ketentuan syara’ yang ber-
dampak pada obyeknya. Bersambung

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

Ketua Garda BMI

Ahmad Iman,
S.H., M.Hum

Wakil Sekjen
 Partai

Kebangkitan Bangsa

Jika Anda membutuhkan sesuatu silahkan 
hubungi kami lewat

Mobile/ Whatsapp/ Viber / Wechat : 
852 9245 7310

Email: hongkongnews@hkpub.com 
 suara@hkpub.com

Mari belajar dari
pengalaman

MINGGU ini kita kembali dikaget-
kan berita bagaimana seorang PMI 
ditangkap polisi karena membuang 
bayi yang baru lahir di kotak sampah 
di toilet di salah satu plaza di Tsz Wan 
Shan, Kowloon. Insiden tersebut men-
gagetkan karena dalam tahun 2018 
saja, sebelumnya ada kejadian serupa 
di mana seorang PMI membuang bayi 
yang entah baru dilahirkan atau yang 
gugur, di salah satu toilet di Kowloon 
Bay. Duh.

Sepertinya kok pola yang lama ter-
ulang terus? Apa para PMI ataupun 
mantan PMI yang hamil tak diren-
canakan ini tak pernah mau belajar 
mengambil tindakan yang bijaksana?

Ada baiknya jika kita tidak buru-bu-
ru menghakimi dan menyalahkan sang 
ibu. 

Namun sebaliknya, mari kita refleksi 
diri bagaimana kejadian tersebut san-
gatlah ironis mengingat di Hong Kong 
ini telah banyak sosialisasi yang diberi-
kan seputar apa yang harus dilakukan 
dan pilihan-pilihan apa saja yang dap-
at diambil jika seorang PMI mendapa-

ti dirinya hamil tak direncanakan di 
Hong Kong ini. Juga, ada sebuah or-
ganisasi non laba yang siap memban-
tu calon ibu mengambil pilihan yang 
terbaik jika mengalami kondisi yang 
demikian.

Namanya juga hamil tak direncana-
kan, ya tentulah sang calon ibu men-
galami perasaan campur aduk antara 
takut kehilangan pekerjaan, atau bah-
kan malu. Untuk itu, kita sebagai bagi-
an dari komunitas Indonesia di Hong 
Kong ada baiknya jangan menjadikan 
kondisi tersebut sebagai bahan gosip 
saling tunjuk atau malah mencibir ke 
arah sang calon ibu. Bukankah tak ada 
manusia yang sempurna?

Mari kita sebagai bagian dari komu-
nitas Indonesia di Hong Kong selalu 
siap membantu satu sama lain di neg-
eri orang, sehingga jika ada PMI atau 
mantan PMI yang mengalami kehami-
lan tak direncanakan, mereka tak akan 
gelap mata dan memutuskan mengam-
bil jalan pintas seperti itu. Mari, kita 
semua tak letih terus belajar dari pen-
galaman yang sudah-sudah.*

Editorial
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MESKI sudah diputuskan untuk mem-
bayar kompensasi terhadap Erwiana 
Sulistyaningsih (HK$809,430) dan Tutik 
Lestari Ningsih (HK$170,000) oleh pen-
gadilan, Law Wan-tung sampai saat ini 
belum juga melunasi keputusan hakim 

tersebut.
Kepada SUARA, Erwiana mengata-

kan bahwa ganti rugi finansial itu belum 
diterima oleh dirinya.

“belum saya terima,” ujar Erwiana, Ju-
mat (23/11/2018).

Sementara Tutik juga mengatakan hal 
yang sama ketika, perihal pembayaran 

kompensasi yang harus dibayarkan oleh 
terdakwa.

“Saya belum terima, sampai sekarang 
belum ada kabarnya, terang Tutik, di 
jumpa pers, Kamis (22/11/2018).

Erwiana dan Tutik hanya mengetahui 
bahwa mantan majikannya itu mengaku 
tidak sanggup membayar kompensasi 

ganti rugi yang diputuskan pada tahun 
2017 itu.

“Informasi yang saya ketahui adalah 
manjikan mengaku bangkrut dan tidak 
bisa membayar, tapi pengacara masih 
akan menacari bukti apakah benar 
bangkrut atau tidak,” terang Erwiana.

Uang kompensasi ini itu sangat diper-
lukan Erwiana, terkait untuk pem-
biayaan hidup dan biaya pengobatan 
lanjutan yang masih harus dijalaninya.

“Saya beruntung biaya hidup saya 
selama ini dibantu oleh Yayasan Kato-
lik Sanata Dharma,” terangnya melalui 

sambungan telepon.
Erwiana mengaku sampai hari biaya 

hidup dirinya dan biaya kuliahnya 
didapatkan melalui beasiswa yang 
diberikan oleh Yayasan Katolik Sanata 
Dharma.

Sementara untuk biaya pengobatan 
lanjutannya, Erwiana melakukan per-
mohonan secara berkala ke Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Saya sabar, karena saya sudah bia-
sa hidup miskin, saya berniat berjuang 
agar keadilan dapat ditegakkan,” katan-
ya.

Erwiana dan Tutik belum terima uang 
Oleh Ario Adityo

Erwiana saat berdemo di Hong Kong/foto:SCMP
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KOPENHAGEN adalah ibukota sekali-
gus kota paling padat di Denmark, yang 
selama beberapa tahun terakhir ini ber-
turut-turut disebut sebagai kota paling 
bahagia di dunia.

Jadi ketika Cathay Pacific mengumum-
kan bahwa mereka akan memulai pener-
bangan ke Kopenhagen, kami pun tidak 
dapat menahan sukacita! Ini artinya petu-
alangan baru ke kota yang adalah gerbang 
dari negara-negara Skandinavia.

Kami pertama-tama terbang dari Hong 
Kong ke Madrid untuk memulai liburan 
ini. Setelah menghabiskan beberapa waktu 
di Madrid, kami pun terbang ke Kopenha-
gen. Pada awalnya saya bisa bocorkan bah-
wa Kopenhagen adalah puncaknya kultur 
Skandinavia yang asyik dan keren.

Kota ini juga salah satu kota paling hijau 
di dunia, di mana banyak orang bersepe-
da bebas dan transportasi bus serta kereta 
metro yang akan sigap mengantarmu ke-
mana-mana.

Kami menyewa sebuah kamar di motel 
rumah atau yang bekennya disebut Air B 
and B di lingkungan pinggir kota Kopenha-
gen, sekitar 20 menit dari stasiun Friheden. 
Dari lokasi kami di Hvidovre, hanya butuh 
naik bus 20 menit menuju pusat kota.

Selain itu, Kopenhagen juga sangat 
ramah bagi para pesepeda. Kota ini 
menyediakan jalur sepeda dan pejalan 
kaki yang luas serta nyaman.

Namun waktu kami di kota cantik terba-
tas, jadi kami lebih memilih menggunakan 
bis dan juga perahu. 

Harga tiketnya sekitar DKK (Danish 
Krone) 175 atau sekitar HK$ 220, dan kami 
sudah mendapat tiket yang valid diguna-
kan selama 72 jam untuk bus maupun per-
ahu ferry berkeliling kota.

Salah satu tempat turis yang menarik 
adalah kanal air yang membelah kota yang 
telah dibangun sejak abad 17. 

Di sepanjang kanal tersebut ada banyak 
restoran di mana para pengunjungnya asy-
ik duduk-duduk di meja yang terletak di 
pinggir  sungai, yang menawarkan suasa-
na yang ramah.

Tempat lainnya yang patut dikunjungi 
adalah Taman Tivoli. Ini adalah taman ria 
yang adalah kedua paling tua di dunia! 

Di sini Anda dapat mencoba berbagai 
permainan asyik termasuk roler coaster 
yang antik. Menjelang malam, kamu akan 
dihibur dengan berbagai band di berbagai 
sudut taman, yang membuat malam se-
makin mengasyikan.

Tentu saja, tak lupa ikon dongeng terk-
enal dari Denmark yaitu patung The Lit-
tle Mermaid alias Putri Duyung Mungil 
yang selalu menarik untuk diajak berfoto 
sebagai kenang-kenangan. Tentunya ingat 
bukan kalau dongeng Putri Duyung Mun-
gil yang dipopulerkan Disney itu?

Patung Putri Duyung tersebut didiri-
kan di atas batu di pinggir pantai di area 
Langelinie, Kopenghagen pada tahun 

1909. Patung tersebut didirikan oleh anak 
laki-laki dari pendiri pabrik minuman 
Carlsberg, yang rupanya sangat menyukai 
kisah dongeng dari Hans Christian Ander-
sen tersebut.

Sayangnya patung ini telah beberapa 
kali dirusak bahkan kepalanya dipotong 
oleh oknum tak bertanggung jawab, na-
mun setiap kali pula Pemerintah Kota Ko-
penhagen selalu memperbaikinya.

Patung ini dianggap sebagai ikon Ko-
penhagen sama seperti Patung Liberti di 
Kota New York dan Patung Merlion di 
Kota Singapura.

Suka belanja? Jangan lupa menjenguk 
jalan Stroget. Jalan ini terkenal sebagai 
surge belanja di tengah kota dan selalu 
dipenuhi para turis. 

Meski jalan ini tertutup untuk kendaraan 
dan hanya boleh dilalui dengan berjalan 
kaki, namun berbagai merek terkenal 
dunia ada di sini. Siap-siap saja merogoh 
kocek dalam-dalam!

Selain itu Anda juga bisa terpesona 
menikmati keindahan katedral tua Church 
of Our Lady, yang didirikan pada tahun 
1829 dan menjadi katedral nasional Den-
mark.

Jangan lupa sempatkan menikmati alun-
alun kota dengan berbagai bar dan klub 
malamnya untuk dapat merasakan suasa-
na berbaur dengan penduduk Kopenha-
gen. Bagaimanapun juga, Kota Kopenha-
gen adalah kota dengan penduduk paling 
bahagia di dunia toh?

Merasakan Kopenhagen
Oleh William Tam

Patung The Little Mermaid ini adalah ikon Kota Kopenhagen.

Alun-alun kota Kopenhagen selalu menarik untuk dikunjungi Ini dia Taman Tivoli yang antik. Banyak restoran berderet di sepanjang kanal air Kota Kopenhagen.

Kanal air yang membelah 
berbagai penjuru Kota 
Kopenhagen ini dibangun 
sejak abad 17.
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KITA tahu bahwa minum air putih itu 
sehat untuk tubuh. Air sangatlah pent-
ing untuk tubuh agar dapat mengatur 
suhu badan, membuang bahan-bahan 
tak berguna dan tubuh serta menjaga 
sistem pencernaan kita tetap sehat. 
   Tanpa air, tubuh akan sangat kesulitan 
berfungsi dengan baik.

Jumlah air minum yang direkomen-
dasikan dalam sehari menurut Depar-
temen Kesehatan Hong Kong adalah 
sedikitnya 4-5 gelar per hari (sekitar 240 
ml per gelasnya), untuk anak-anak usia 
2-5 tahun. 

Air putih selalu jadi pilihan terbaik 
untuk kesehatan kita! Sekalipun tetap 
ada berbagai minuman yang sehat lain-
nya seperti sup bening, susu rendah le-
mak dan susuk kedelai.

Lalu bagaimana dengan jus buah? 
Banyak orang tua yang selalu memberi-
kan jus buah untuk anak-anak mereka, 
dengan asumsi bahwa jus buah akan 

membantu anak menyerap lebih banyak 
cairan dan gizi. 

Namun apakah Anda tahu berapa 
banyak kandungan gula dalam segelas 
jus buah?

Misalnya segelas (240 ml) jus apel, 
mengandung setidaknya 5 sendok the 
gula atau sama dengan kandungan gula 
sebatang coklat ukuran 50 gram, yang 
adalah sekitar 80 persen jumlah gula da-
lam sehari untuk seorang anak berusia 
3 tahun!

Selain mengandung kadar gula yang 
tinggi, jus buah juga mengandung lebih 
sedikit serat dan gizi jika dibandingkan 
dengan buah yang sebenarnya. 

Jika Anda minum ¾ gelas (sekitar 180 
ml) jus buah murni dalam sehari, itu ha-
nya setara dengan makan buah satu kali. 

Karena itu para orang tua seharusnya 
tidak memberikan anak-anak mereka 
minum jus buah terus-terusan untuk 
menghindari konsumsi gula dalam jum-
lah yang tinggi. 

Disarankan anak-anak tidak minum 

jus buah lebih dari dua kali seminggu 
dan tidak lebih dari 180 ml setiap kalin-
ya.

Tips untuk membuat anak mau mi-
num air lebih banyak:
1. Beri anak minum dari gelas kecil set-

iap kalinya
2. Beri minum anak Anda setiap kali 

mereka bangun tidur, selesai makan, 
selesai makan snack atau setelah be-
raktivitas.

3. Beri anak minum air putih dan bukan 
minuman yang mengandung gula 
tinggi saat makan di restoran.

4. Siapkan bekal botol minum untuk 
anak Anda sebelum mereka pergi ke 
sekolah atau ke tempat lainnya.

Anak-anak akan selalu meniru orang 
dewasa di sekitarnya terutama dari 
orang tua. 

Ingatlah untuk selalu memberikan 
contoh yang baik bagi anak Anda den-
gan minum air putih yang banyak set-
iap harinya. Pastilah anak Anda akan 
mengikutinya juga.

Apakah jus buah bagus untuk anak?
Oleh Central Health Education Unit

Jus buah sering diberikan ke anak sebagai pengganti konsumsi buah.

Dokter HK khawatirkan jajanan liar di
Victoria Park 

AKSI para PMI berjualan tanpa izin di 
pinggir-pinggir jalan sekitar Victoria 
Park rupanya mulai membuat dok-
ter Hong Kong mengerinyit khawatir. 
Dokter-dokter Hong Kong terutama-
menyoroti masalah kebersihan makanan 
yang dijual dapat membahayakan stan-
dar food safety alias keamanan makanan 
yang dijual di Hong Kong.

Kepada Asia Times, Dokter Betty 
Kwan menyampaikan himbauan agar 
para PMI yang berjualan di pinggiran 
jalan lebih memperhatikan kebersihan 
jualan mereka, terutama karena hasil 
pantauan membuktikan bagaimana da-
gangan para PMI tersebut sering kali 
terkontaminasi berbagai kotoran dan 
debu.

Media Ta Kung Pao pada Minggu, 
2/12/2018 memantau 6 PMI yang ber-
jualan jalan di bawah jembatan antara 
Great George Street dengan Glouchester 
Road di Causeway Bay. 

Para PMI tersebut terlihat memasak 
berbagai masakan Indonesia dengan 
perlengkapan masak seadanya dan 
menjualnya di Victoria Park. 

Ta Kung Pao melaporkan bahwa sela-
ma memasak, para PMI kerap menaruh 
bahan makanan termasuk kue-kue, un-
tuk dimasak atau dibungkus di tanah 
begitu saja. 

Setelah selesai dimasak dan dibung-
kus, makanan-makanan itu dibawa ke 
Victoria Park dan mulai dijual secara 
asongan kepada para pengunjung ter-
utama orang Indonesia, mulai dari har-
ga HK$ 5- HK$ 20 per buah. Kegiatan 
berjualan di pinggir jalan ini terus ber-
langsung bagai tanpa gangguan sekali-
pun telah dipasang papan tanda larang 
berjualan secara ilegal di Victoria Park 
tersebut.*

Oleh Jamila Djaslim

Aneka makanan di Causeway Bay kerap digeletakkan begitu saja.
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KABAR gembira bagi Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
dan Kementerian Tenaga Kerja sedang 
menyusun peraturan yang memberikan 
perlindungan yang lebih komprehensif 
bagi PMI. 
Perlindungan itu diberikan sejak masa 
persiapan, selama bekerja, dan setelah 
kembali ke tanah air.

“Mungkin akan diterbitkan bulan 

(Desember 2018) ini sebagai hadiah bagi 
PMI yang akan memperingati Hari Bu-
ruh Migran Sedunia pada 18 Desember 
mendatang,“ kata Sumarjono, Direktur 
Renstra dan IT BPJS Ketenagakerjaan, 
Minggu kemarin, seperti dikutip dari 
antaranews.com

Menurut Sumarjono, peraturan itu  
untuk merespons sejumlah keluhan ten-
tang perlindungan bagi PMI di bawah 
BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentunya kita tidak bisa begitu saja 
mengubah program pelayanan begitu 

saja tanpa dasar hukum yang jelas, “ka-
tanya. 

Dari bisnis.com, Direktur Eksekutif 
Migran Care, Wahyu Susilo, menga-
takan, peraturan menteri sesuai UU 
18/2017 terkait Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia perlu diperbaharui, 
terutama terkait jaminan kesehatan. 

“Perlu perluasan cakupan jaminan 
perlindungan/risiko di negara tujuan 
bekerja. BPJS juga harus mempermudah 
klaim seperti konsorsium sebelumnya 
yang menjamin PMI ini,” kata Wahyu.

Akan keluar aturan BPJS bagi PMI 
Oleh Yanuar Jatnika

PMI diwajibkan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

BNP2TKI sosialisasi lowongan nurse ke Jepang 
BALAI Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BP3TKI) Denpasar, bersama Direktorat 
Pelayanan Penempatan Pemerintah 
Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI 
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pene-
mpatan G to G pada sektor Nurse Nega-
ra Penempatan Jepang di ruang meeting  
di Bali, Rabu,(27/11/2018).

Kepala Seksi Perlindungan dan Pem-
berdayaan BP3TKI Denpasar, Anak 
Agung Gde Indra Hardiawan, melalui 
Humas BNP2TKI mengatakan bah-
wa sosialisasi ini dihadiri sebanyak 40 

orang peserta. Para perserta meliputi 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dar-
ma, Lembaga Kursus dan Pelatihan 
(LKP), Lembaga setingkat akademik, 
Politeknik Kesehatan Bali, Sekolah Ting-
gi Ilmu Kesehatan Bali, Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Wira Medika, Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam dan 
pegawai BP3TKI Denpasar.

Agung juga menyebutkan tingginya 
kebutuhan pada sektor Nurse menjadi 
perhatian Pemerintah untuk mendor-
ong pelaku swasta dalam hal ini LPK 
serta Lembaga setingkat akademi dan 
universitas agar turut serta memberikan 
informasi bagi siswa-siswi didiknya.

Sosialisasi ini merupakan tugas kita 
bersama baik pemerintah dan swasta 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam memberikan infor-
masi perihal peluang kerja diluar negeri, 
kata Agung.

Lebih lanjut Kepala Subdirektorat 

Kerjasama Antar Instansi Direktorat 
Pelayanan Penempatan Pemerintah 
BNP2TKI, Pujiono, S.H., M.H. selaku 
narasumber memberikan apresiasi be-
sar kepada para peserta yang antusias 
mengikuti sosialisasi sektor Nurse nega-
ra penempatan Jepang.

Pada pertemuan ini tidak hanya me-

nekankan dari tingginya permintaan, 
tapi syarat administrasi merupakan sa-
lah satu konsentrasi yang disampaikan. 
Salah satunya adalah standart kompensi 
berbahasa Jepang yakni N1 sampai den-
gan N5 yang harus dimiliki oleh pencari 
kerja khususnya Penempatan G to G 
Jepang Nurse. 

Oleh Noor Nisa

Nurse Indonesia/foto:Japan Times

Lumpuh, Shinta mulai perlahan pulih
PEKERJA Migran Indonesia (PMI) Shin-
ta Danuar yang sakit di Taiwan sudah 
kembali ke Tanah Air. Kini Shinta Dan-
uar mendapatkan perawatan intensif di 
Rumah Sakit Bhayangkara, Jakarta.

Menteri Sosial Agus Gumiwang me-
lihat bahwa kemajuan dan perkemban-
gan Shinta sudah positif, yaitu tangan 
sudah bisa bergerak.

“Kita titipkan di Rumah Sakit Polri 
supaya lekas sembuh dan bisa menjadi 
manusia mandiri. Negara hadir untuk 
memulangkan PMI, kami memastikan 
setiap ada permasalahan kami masuk 
mengurusnya,” kata Mensos dikutip 
Humas BNP2TKI.

Shinta bekerja di Taiwan mulai 13 Ma-
ret 2014 sebagai caregiver. Ia berangkat 
melalui PT Sriti Rukma Lestari.

Shinta mulai masuk rumah sakit pada 
31 Desember 2014 dan hasil pemerik-
saan dokter menyatakan ia mengalami 
sakit yang diakibatkan virus pada sis-
tem syaraf tulang belakang yang men-
gakibatkan kelumpuhan dari leher ke 
bawah.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid men-
yampaikan pemulangan Shinta merupa-
kan wewenang dan tugas dari pemerin-
tah. Perawatan Shinta terus dilakukan, 
setelah Kamar Dagang Ekonomi Indo-
nesia (KDEI) Taiwan menyerahkan PMI 
itu ke BNP2TKI, selanjutnya diterima  
Kementerian Sosial.

“Shinta Danuar merupakan PMI yang 
berangkat secara prosedural. Namun, 
nasib berkata lain. Baru 8 bulan bekerja 
Shinta mengalami sakit dan lumpuh dan 

harus masuk di Rumah Sakit Heping 
Taiwan,” kata Nusron saat jumpa pers 
serah terima Shinta dari BNP2TKI ke 
Kementerian Sosial di RS Polri Kramat 
Jati, Jakarta, Kamis 29/11/2018.

Nusron menjelaskan, selama mend-
erita sakit di Taiwan, perawatan Shinta 
Danuar dibiayai Asuransi Jasindo dan 
Asuransi Taiwan. Tetapi, karena kon-
trak kerja habis, otomatis asuransi juga 
habis. Biaya lalu diambil alih KDEI dan 
Asosiasi Agency Taiwan. 

Nusron Wahid menambahkan, terkait 
biaya kepulangan, perawatan Shinta, 
dan pendampingan keluarganya selama 
di rumah sakit, ditanggung Pemerintah. 
Suriah, ibu kandung Shinta mengucap-
kan, banyak terima kasih kepada pemer-
intah dan dokter yang telah membantu.

Oleh Noor Nisa

Nusron Wahid saat menjenguk.
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EZKY selaku owner Sekar Arum Blam-
bangan menampilkan tarian jaranan 
Banyuwangi pada acara ulang tahun 
salah satu anggota jaranan Sriwijoyo 
Kusumo di Lapangan Rumput Victoria 
Park, Minggu (25/11/2018).

“Ya ini di acara ulang tahunnya Aru-
mi dari grup jaranan Sriwijoyo Kusumo, 
kami membawakan tarian jaranan khas 
Banyuwangi,” kata Ezky.

Tarian yang dibawakan Sekar Arum 
Blambangan, melalui uraian sejarah 
lewat tembang  yang dimainkan serta 
gerakan  yang lincah penari. Dengan  
menurunkan 3 anggotanya, Sekar Arum 
Blambangan yang sudah berdiri sejak 
2016 bertujuan melestarikan budaya 
Banyuwangi.

Pada kesempatan itu Ezky juga men-
genalkan karya tarian barong, Leak 
Banyuwangi yang menjadi ciri khas 
Banyuwangi. 

Bagi Ezky,  menari tak hanya sekedar 
hobi yang dicintainya tapi juga menjadi 
harapan pribadi untuk melestarikan sa-
lah satu seni Indonesia.

Sebelumnya Sekar Arum Blambangan 
pernah ikut mengisi acara-acara PMI di 
Hong Kong dan Konsul Jendral Repub-
lik Indonesia (KJRI) Hong Kong.

Ezky juga berharap agar aneka tari-
an Banyuwangi semakin dikenal oleh 

orang banyak tidak hanya gandrung 
Banyuwanginya saja melainkan semua 
tarian-tarian Banyuwangi serta makin 
banyak peminatnya.

“ Menari adalah salah satu langkah 
dan upaya yang saya lakukan untuk 
melestarikan tradisi nenek moyang. Di 
sisi lain biar jauh dari kegiatan-kegiatan 
negatif dan saya berharap semoga Pek-
erja Migran Indonesia mau belajar,” 

kata Ezky.
Sekar Arum Blambangan mengajak 

para teman-teman PMI ikut bergabung 
demi melestarikan budaya bangsa. Ezky 
menjelaskan bahwa untuk menjadi an-
ggota kelompok tari ini tidak dipungut 
biaya, sebaliknya yang dibutuhkan han-
ya kekompakan, semangat gotong roy-
ong serta guyup rukun.

“Nggak, saya nggak monoton (mener-
ima PMI) dari Banyuwangi saja, semua 
boleh bergabung dari mana saja, nggak 
sah bayar paling cuma beli kaos, yang 
penting kekompakan, gotong royong, 
guyup rukun sudah itu saja,” kata Ezky, 
menambahkan.

Ezky berpesan kepada para PMI yang 
Hong Kong untuk selalu mengisi hari 
libur dengan kegiatan- kegiatan positif. 
“Daripada buang- buang waktu yang 
percuma, mending kita ikut organisasi 
apapun tidak masalah, seni atau apapun 
nggak apa-apa, yang penting kegiatann-
ya positif,” kata PMI ini.

Aksi Sekar Arum Blambangan 
Oleh Sukarni

KJRI HK 
bekali PMI  
seminar 
wirausaha
KONSUL Jendral Republik In-
donesia (KJRI) yang ada di Hong 
Kong, menyelenggarakan kegiatan 
seminar kewirausahaan melalui 
Kegiatan Exit Program di gedung 
Olympic House Causeway Bay, 
Minggu (25/11/2018).

“Dalam rangka melaksanakan 
Program Republik Indonesia, yakni 
memberikan kehadiran yang terasa 
di tengah- tengah masyarakat dan 
menjalankan perintah dalam mem-
berikan pembinaan dan memper-
siapkan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) purna di Kampung Halaman 
nanti. Melalui Konsul Ketenaga 
kerjaan KJRI Hong Kong  yang 
didukung penuh oleh KJRI Hong 
Kong, kami mengadakan Program 
Exit Program dengan tema ‘Balik 
Kampung Dengan Berwirausaha’,” 
kata Konsul Tenaga Kerja Didin Si-
lahudin saat membuka acara.

Total peserta yang hadir kurang 
lebih 200 orang. Antusias para PMI 
terlihat begitu besar, dibuktikan 
dari pendaftaran yang dibuka dari 
12 November 2018 pada jam 12:00 
siang hingga jam 15:30 sore sudah 
mencapai 600 orang. Namun KJRI 
HK harus membatasi peserta kare-
na gedung yang tidak mencukupi.

KJRI Hong Kong sengaja mem-
beri syarat untuk para PMI peserta 
mempunyai latar belakang bekerja 
lebih 4 tahun di Hong Kong atau 
PMI yang berkeinginan berwirau-
saha. Selain itu juga  diadakan un-
dian berhadiah untuk menambah 
semangat peserta yang hadir.

Kegiatan Exit Program yang 
adalah acara tahunan KJRI HK ini, 
pada hari itu mengambil tema ‘Ba-
lik Kampung Dengan Berwirausa-
ha’, dengan pembicara Ibu Yanty 
Melianty Isa yang adalah pendiri 
PT. Magfood Inovasi Pangan seka-
ligus Pendiri Yayasan Bina Karsa 
Mandiri.

Seminar ini antara lain memba-
has cara mengenali diri sendiri, 
resiko usaha, cara menjalani usaha 
yang sukses, pemilihan usaha, jalur 
distribusi, penjualan hingga men-
cari target konsumen. 

Oleh Sukarni

Kelompok Sekar Arum Blambangan sedang beraksi.

Seminar wirausaha untuk PMI.
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Yok guyu pake Boso Jowo

ADA orang bilang, hati yang senang 
adalah obat. Daripada sakit mikir 
macem-macem, wis lah yuk kito guyu 
bareng pake Boso Jowo…. Ojo di-bully 
yo konco-konco mung guyu wae, hehe-
he… Kalo ndak seneng wes nyengir wae 
hehehe...

Kisah lucu di balik 
nama Orang Jawa

Bagi orang Jawa, nama-nama Jawa 
ada makna dan harapan dari orang tu-
anya, agar anaknya kelak bisa sesuai 
yang diharapkan. Tak percaya? Simak 
wae arti terpendam di balik nama-nama 
ne anak Wong Jowo...

Supaya anaknya pandai menanam 
bunga, diberi nama Rosman.

Supaya pandai memperbaiki mobil, 
diberi nama Karman.

Supaya pandai dalam korespondensi, 
diberi nama Suratman.

Supaya gagah perkasa, diberi nama 
Suparman.

Supaya kuat dalam berjalan, diberi 
nama Wakiman.

Ganteng dan manis, diberi nama 
Legiman.

Supaya ahli membuat kue, diberi 
nama Paiman.

Supaya pandai berdagang, diberi 
nama Salman.

Supayaandai melukis, diberi nama 
Saniman.

Tuh kan...masih ndak percoyo?

Paijo korban Google 
Translate

Alkisah, Paijo mulai bekerja sebagai 
supir seorang Bos Bule. Berhubung 
Bahasa Inggris Paijo pas-pasan, dia 
langsung install aplikasi Google Trans-
late biar pe-de ngobrol sama Pak Bos 
nanti. 

Google Translate itu loh… aplikasi 
yang nerjemahin bahasa satu ke bahasa 
lainnya. Sip lah…

Nah, hari pertama nyetirin Pak Bos, 
Paijo yang gugup malah nabrak mobil 
di depan. 

Cepat-cepat Paijo buka Google Trans-
late buat cari kata-kata minta maaf ke-
pada Pak Bos yang orang Inggris itu. 
Keringet dingin wes nyucur, Paijo geme-
teran cepet-cepet baca translate-nya dari 
aplikasi Mbah Google.

“Sorry Sir, I brake-brake, do not eat. 
After I check, the wheel no flower again 
(maaf pak saya rem-rem nggak makan, 
setelah saya cek rodanya nggak ada 
kembangannya lagi)!”

Pak Bos kontan melongo. Ini supir kok 
antik yah? Tapi begitu si Bos mau ikutan 
turun mobil untuk mengecek, Paijo yang 
keringet dingin ketakutan cepat-cepat 
nyolot lagi.

“Don’t follow mix Sir! The bring 

that car if not wrong is the children 
fruit from manager moneys, he stupid 
doesn’t play! Let know taste” (Nggak 
usah ikut campur Pak, yang bawa mo-
bil itu kalo nggak salah anak buah dari 
manajer keuangan, dia memang goblok 
bukan main, biar tahu rasa). 

Pak Bos tambah melongo sambil ga-
ruk-garuk kepala…

Besoknya Paijo tidak masuk kerja. 
Terus pas lusanya dia masuk dan Pak 
Bos Bule langsung nyemprot bertan-
ya, “Why you were not here yesterday 
(Kenapa kamu tidak di sini kemarin)?” 

Jawab Paijo,” I am sorry Boss, my 
body is not delicious, my body taste like 
enter the wind” (maaf Bos badan saya 
tidak enak, badan saya rasanya seperti 
masuk angin) 

“I really don’t know what is your 
point! (Saya benar-benar nggak ngerti 
apa maksudmu),” teriak Pak Bos mulai 
frustasi. 

“Yes.. How yes? I am alone migrain Sir 
will how the speak, but yes already, how 
many-how many people Java can speak 
England (puyeng Pak mau bagaimana 
ngomongnya, tapi yo uwis lah.. piro-
piro wong jowo iso ngomong Inggris..)”, 
jawab Paijo ikutan frustasi…

Pantun Jowo Ngakak
• Liwat dalan petheng ati-ati onok 

wewe
      Ge opo gantheng Nek ra gelem nyam-

but gawe
• Lungguh manis kemulan sarung
     ngombene wedang ronde
   Sakdurunge janur kuning melengkung
   Dongo iki namung kanggo kowe
• Nonton wayang nang pasar jongke,
    muni ra sayang ning isih sok mbayang-

ke.
• Kembang gedhang kembange jambu
Sueeeeeek kemana aja luuuuuu
• no sapi keli ning progo
iki ati tulung dijogo
• Dolan umah bude karo gawa dodol
bacotmu gede tapi utekmu nol
• isuk dele sore tempe
mung semene olehe mbut gawe
• Kembang gedhang jenenge tuntut
Kembang lombok jenenge menik
Nembe dadi yang wis kakehan nuntut
Ditinggal rabi nangis mimbik2
• Sore-sore ning ngarep umah
ning arep umah nandur wit melati
cukup aku bae sing ngalah
trimo mundur timbang lori ati

• Mangan ketan Nang nduwur loyang
Masio wes mantan Aku tetep sayang
• kembang melati di ronce-ronce
gadah lathi ampun mencla mencle
• Mepe ampyang neng nduwur gen-

deng,
isih sayang ning raiso nggandeng.
Mlaku mlaku ning pasar minggu
• Nemu kolor warnane biru
Jare sliramu tresno aku
Jebul janjimu raiso digugu?

Boso Jowo lucu buat 
status FB
Jaman sekarang wong ora punyo face-
book ora keren. Wes, biar keren nulis 
statusnyo pake Boso Jowo...
 
• Awale sok jual mahal. Langka sing 

gelem, ora payu akhire di obral. 
#sewutelu

• Manusia setengah baya kuwi mak-
sude mahluk separo wong separo 
boyo?! #medeni

• Jomblo kie kudu kreatif, senajan ora 
duwe pacar tetep iso malem minggu-
an. #karopacarewong

• Cah wadon bar di puji tambah langs-
ing, mangane malah tambah akeh.

• Gantenge secukupe wae lah, keluwi-
hen mbok malih dadi serigala.

• Makan getuk bikin gemuk, meskipun 
ngantuk tetep tak tungguin balesan 
chatmu.

• Tonggo sebelah adol jamu, minggu 
wingi munggah kaji. Yen aku sayang 
awakmu, opo yo kudu seloro iki?

• Golek banyu tekan jerman. Ora kudu 
ayu sing penting nyaman.

• Dolan Kalimantan numpak kapal. 
Ketemu mantan pengen tak untal.

• Tuku gelang neng sekaten. Suwe le-
hmu ilang, bareng ketok wis dadi 
manten.

• Akeh panganan milihe rendang, wis 
perhatian jebulane ora sayang

• Tuku wedang ronde karo tape, wis 
sue aweh kode ora peka bae

• Aku kere kok enyek, jare males

Aku sugih kok rasani, jare ngingu tuyul
Karepmu iku opo?
• Golek duit iku gampang
Olehe sing angel
• Tangi turu nyandak hape
Arep turu nutuli hape
Ojo lali, nek arep mati selfieo disik
• Ngopi disek ben ora gendeng
Prasamu wong gendeng iku opo ora 

doyan kopi?
• Ojo seneng ngumbar wadine liyan
Ngko lambemu dilaundry malaikat
• Wes, rasah mecucu
Ngko tak tukokno iphone7 gambar da-

kocan
• Gaplek pringkilan… wis tuwek 

pethakilan
Pethakilan nek duwite akeh yo pantes
Ra duwe duit pethakilan? Diguyu ten-

gu!!

Sumber: ketawa.com, riajenaka.com, 
was-was.com, ngakakak.com, brilio.net, 
Jogjakarta Keras@twitter.com,maudis-
ini.com

 

Dunia kita
dalam 
cerita
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Kue Apem Ubi Ungu
Ubi ungu adalah salah satu makanan 
yang digadang-gadang sebagai 
makanan sehat saat ini. Bahkan tak 
jarang ubi ungu atau taro (kalau di 
Jepang) ini sering dibuat sebagai bahan 
makanan untuk diet. Namun bukan 
berarti makan ubi ungu tak bisa enak 
dong? Berikut kita simak cara membuat 
ubi ungu menjadi kue apem

Bahan-bahan:
Bahan A/biang

1 sdm gula pasir larutkan dengan 5 
sdm air hangat

3 sdm terigu
2 sdt ragi

Bahan B
180 gr terigu serbaguna
1 sdt baking powder double action

Bahan C
240 gr ubi ungu kukus haluskan
150 gr gula pasir
1 bt telur
200 ml santan kental (saya pakai 2sachet 

santan uk 60ml ditambah air matang)
1/2 butir kelapa parut
daun pandan
secukupnya vanilla bubuk
secukupnya garam
Cara memasak:
1. Campur semua bahan A aduk rata 

diamkan 10 menit
2. Campur bahan C aduk dengan pen-

gocok telur(whisk) dan sisihkan 
(blender agar benar-benar halus)

3. Campur bahan B dan ayak
4. Campur bahan B dan C aduk rata 

dengan pengocok telur (whisk) hing-

ga rata
5. Tambahkan bahan A aduk rata dan 

tidak bergerindil, diamkan selama 1 
jam (adonan tidak cair)

6. Aduk kembali hingga rata, tuang 
kedalam cetakan yang sudah dilapisi 
minyak kukus dengan kukusan yang 
sudah panas dan api besar

7. Kukus kira2 15-20mnt angkat dan 
keluarkan dr cetakan sajikan dengan 
kelapa parut

8. Kerik kelapa dan parut memanjang 
kukus dengan menambahkan garam, 
vanila bubuk dan daun pandan

Oleh Dewi Audy

Lima makanan sehat yang 
penting dikonsumsi wanita
ADA cara menyenangkan untuk wan-
ita melakukan diet sehat, yaitu dengan 
menambahkan berbagai buah dan sayu-
ran warna-warni.

YDilansir dari Woman’s Day, Kamis, 
12 Juli 2018, berikut di antaranya:

Kurma
Buah ini kaya potasium, nutrisi pent-

ing dalam mengatur tekanan darah.
Menurut studi Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, kurma juga mem-
bantu memangkas tingkat trigliserida 
(lemak darah yang berkaitan dengan 
serangan jantung dan stroke).

Tips: Kurma mengandung gula tinggi, 
cukup konsumsi dua buah  per hari.

Nanas dan jagung
Satu cangkir nanas mengandung lebih 

dari 100 persen kebutuhan vitamin C. 
Sementara dalam jumlah yang sama, 

jagung mengandung lutein dan zeax-
anthin yang menjaga pembuluh darah 
arteri menebal yang menjadi penyebab 
penyakit jantung.

Bayam dan kale

Penelitian menemukan bayam bisa 
menurunkan tekanan darah dan men-
ingkatkan fungsi jantung pada wanita. 
Kale sendiri merupakan sumber antiok-
sidan yang baik bagi jantung.
Beri

Konsumsi tiga porsi buah beri atau 
lebih per minggu bisa membantu men-
gurangi risiko serangan jantung pada 
wanita di usia 30, 40 dan 50 tahun.

Selai kacang
Selai kacang merupakan salah satu 

makanan yang sehat untuk jantung.
“Orang yang rutin menambahkan 

kacang atau selai kacang cenderung ter-
hindar dari serangan jantung ataupun 
diabetes,” kata Walter Willet, dari Har-
vard Chan School of Public Health.

Oleh Noor Nisa

Kue Apem Ungu.
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Pesta pernikahan 
3 hari 3 malam 
ARTIS asal India Priyanka Chopra, 36 
tahun, menikahi tunangannya Nick 
Jonas, 26 tahun, dalam upacara per-
nikahan 3 hari 3 malam di Umaid Bha-
wan Palace, Jodhpur, India pada awal 
Desember ini.

“Para tamu akan butuh istirahat 
setelah datang ke pesta 3 hari 3 malam 
ini,” kata Priyanka kepada majalah 
Voque.

Pernikahan 3 hari 3 malam Priyanka 
Chopra-Nick Jonas akan berlangsung 
di Istana Umaid Bhawan

Hindustan Times melaporkan, per-
nikahan Priyanka-Jonas menjadi salah 
satu momen yang menyedot banyak 
perhatian masyarakat India dan juga 
dunia.

Ini tak mengherankan mengingat 
Priyanka yang kini berkarir di dunia 
film Hollywood ini adalah pemenang 
kontes kecantikan dunia Miss World 
2000. 

Sementara sang kekasih, Nick Jo-
nas, adalah anggota kelompok “The 
Jonas Brothers” yang ngetop di Amer-
ika. Tak ayal, pernikahan keduanya 
menyedot perhatian media dunia.

Priyanka dan Nick akan menikah 
pada 2 Desember 2018 di Istana 
Umaid Bhawan, India dan akan men-
jalani prosesi pernikahan tradision-
al India yang kemudian dilanjutkan 
dengan pemberkatan pernikahan se-
cara Kristen.

Sejak seminggu ini media massa 
gempar memberitakan kedatangan 
keluarga Nick Jonas dan Priyanka 
Chopra ke kota Jodhpur di mana 
resepsi pernikahan 3 hari 3 malam 
akan berlangsung.

Pesta pernikahan keduanya juga 
akan dipenuhi para undangan bin-
tang ngetop Hollywood sebut saja 
Dwayne Johnson alias “The Rock”, 
Jack McBrayer, Kelly Ripa dan pe-
menang Oscar Lupita Nyong’o. 

Namun artis Meghan Markel yang 
kini telah menjadi Duchess of Sussex 
setelah menikah dengan Pangeran 
Harry dari Inggris, tidak dapat meng-
hadiri perayaan pernikahan Priyanka 
sekalipun artis India itu adalah sa-
habatnya. Pasalnya, Meghan Markel 
kini tengah mengandung anak per-
tamanya. Jadi dimaklumi deh... seka-
lipun 

Meski Nick Jonas berusia sepuluh 
tahun lebih muda dari Priyanka Cho-
pra, namun perbedaan usia tersebut 
tak merintangi tali kasih mereka yang 
diam-diam dirajut sejak tahun 2017 
ini.  

Nick Jonas yang asli dari Amerika 
ini memulai prosesi pernikahan ala 
adat India dengan menunggangi see-
kor kuda untuk mendatangi Istana 
Umaid Bhawan.

“Saya tidak tahu… (apakah Nick 
Jonas nyaman menunggangi kuda di 

tengah keramaian ala upacara per-
nikahan India),” kata Priyanka terta-
wa.

Pesta pernikahan keduanya ber-
langsung tertutup sekalipun sama-sa-
ma menyandang status selebritis.*

Oleh Jamila Djaslim

Foto pernikahan antar budaya Priyanka Chopra-Nick Jonas.
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Sule kecewa mantan 
istri menghilang
PELAWAK kondang Sule yang selama 
ini cukup tenang menghadapi serbuan 
media seputar perceraiannya, rupanya 
tak tahan lagi untuk menjerit kecewa. 
Sule akhirnya curhat bagaimana sang 
mantan istri, Lina, menurut Sule tak lagi 
memperhatikan anak-anak mereka pas-
ca cerai.

Padahal, kata Sule, keempat buah hat-
inya sangat ingin sekali diperhatikan 
oleh Lina. Rizky Febian sebagai anak su-
lung pasangan inipun berharap ditanya 
kabar oleh ibundanya tersebut.

“Cuma Iki (panggilan Rizy, anak su-
lung Sule-Lina) juga berharap, anak-
anak juga berharap ada inisiatif dari 
sana untuk memperhatikan anak-anak-
nya, minimal sehat, minimal Iki acara 
di mana saja, jaga kesehatan. Kan harus 
seperti itu. Lho nggak ada, sudah saya 

tanya juga sama Iki nggak ada,” ujar 
Sule dalam tayangan infotainment yang 
diunggah ke akun gosip Instagram, saat 
dikutip detikHOT, Selasa (4/12/2018).

Menurut Sule, Lina bagai menghilang 
lenyap ditelan bumi begitu sidang 
perceraian mereka usai. “Kenapa? Apa-
kah dia punya ilmu menghilang?” kata 
Sule.

Sule dan Lina bercerai belum lama ini 
setelah membina pernikahan selama 20 
tahun lamanya. Kuasa hukum mantan 
istri Sule, Lina, Abdurahman, mengata-
kan kepada Kompas.com penyebab Lina 
mengajukan gugatan cerai terhadap ko-
median tersebut adalah sikap Sule yang 
kerap kasar.

 “Kekerasan psikis itu, verbal, artinya 
kekerasan lisan yang disampaikan ter-
kait permasalahan dalam rumah tangga, 
dalam pertengkaran selalu terjadi,” kata 
kuasa hukum Lina, Abdurahman T Pra-

tomo, seusai sidang, di Pengadilan Aga-
ma Cimahi, Soreang, Kabupaten Band-
ung, Kamis (20/9/2018). 

Selama ini kekerasan psikis yang di-
alami kliennya, kata Abdurahman, ter-
jadi saat percekcokan yang sering men-
impa pasangan selebritis ini. Sementara 
untuk kekerasan ekonomi, Abdurah-
man menjelaskan bahwa hal itu bukan 
berarti Sule tidak memberikan nafkah 
kepada Lina. 

Pada sidang perceraian tersebut, Ma-
jelis Hakim memutuskan untuk tidak 
memberikan hak asuh anak kepada sia-
pa pun, baik kepada Lina maupun ke-
pada Sule. Ini artinya kedua pihak harus 
saling bekerjasama dalam mengasuh 
keempat buah hati mereka.

Tak ayal Sule pun kecewa saat Lina 
menghilang lenyap usai sidang perce-
raian dan tak pernah lagi menanyakan 
kabar anak-anak mereka.*

Oleh Noor Nisa

Sule-Lina saat masih utuh berpose bersama dua anak tertua mereka/foto;Instagram

Daus Mini ngebet nikah 
ketiga kalinya
KOMEDIAN Daus Mini siap 
melangsungkan pernikahan untuk kali 
ketiga pada 9 Desember 2018 menda-
tang dengan kekasihnya Selvie Hana 
Wijaya. Daus mengatakan, kali ini dia 
merasa lebih tegang karena pernikahan 
yang akan di gelar di Depok, Jawa Barat 
itu nantinya akan disaksikan oleh kelu-
arga dan menggelar resepsi. 

“Justru ini lebih deg-degan. Karena 
disaksikan oleh keluarga, ya pokoknya 
beda lah. Kalau kemarin kan keluarga 
dan enggak diramein. Sekarang kan 
diramein gitu,” kata Daus kepada Kom-
pas.com, Senin (3/12/2018). 

“Iya lebih banyak yang nyaksiin kelu-
arga besar ya kan, gitu,” kata Daus yang 
baru 4 bulan pacarana dengan calon 
istrinya itu. Daus menuturkan, segala 
persiapan pernikahannya sudah selesai. 

Daus pun telah menggelar pengajian di 
kediaman orangtuanya. 

Persiapan yang dilakukan Daus Mini 
juga termasuk melakukan perawatan 
tubuh agar tampak kinclong pada hari 
H-nya nanti. Daus Mini melakukan per-
awatan wajah di Queen Klinik, Sunter 
Jakarta Utara, Rabu (28/11/2018). Daus 
mengaku ingin terlihat beda di hari is-
timewanya nanti.

“Biar mukanya makin kinclong. Ka-
rena kita dilihat sama orang, biar keli-
hatan segar, lebih fresh,” kata Daus ke-
pada Liputan .

Daus diketahui telah memiliki seorang 
putra, bernama Ivander Haykal Firdaus 
dari pernikahan pertamanya dengan 
Yunita Lestari. Setelah bercerai dengan 
Yunita, Daus kemudian menikah siri 
dengan Rahandini Destia pada awal ta-
hun 2018. Sebulan kemudian keduanya 
bercerai.

Oleh Noor Nisa

Daus Mini/foto: Liputan 6
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Ayah Cut Meyriska tak 
restui Roger 
SANTER beredar kabar Roger Danuar-
ta akan menikahi Cut Meyriska. Akan 
tetapi, ayah Cut Meyriska memberikan 
peringatan keras.
  Sang ayah mengatakan Cut Meyriska 
sendiri sudah mengatakan tidak mung-
kin berhubungan dengan Roger Danu-
arta. 
  Jika benar ada pernikahan diam-diam 
ayah Cut Meyriska, Suryadi AK meng-
ingatkan soal ajaran Islam.

“Sekarang dalam agama menikah di-
am-diam itu nggak bisa, haram. Dalam 
Undang-undang Republik Indonesia 
tidak dibenarkan menikah diam-diam. 
Bisa dipidana,” kata Suryadi AK dilansir 
detikHOT dari ‘Status Selebritis’, Selasa 
(4/12/2018).

“Dalam Undang-undang kenegaraan 
juga nggak boleh, bisa dituntut. Ada 
pasalnya bisa dituntut. Dalam agama Is-
lam coba dipelajari tidak boleh, berzina 
itu,” kata Suryadi lebih lanjut.

Kedekatan Cut Meyriska dan Roger 
Danuarta memang mulai tercium saat 
keduanya bermain dalam satu sinetron 
yang sama. Kemesraan keduanya di 
layar kaca konon bukanlah akting tapi 
memang sudah berkembang menjadi 
cinta lokasi.

Tidak hanya itu saat Roger Danuarta 
memilih untuk jadi mualaf, Cut Meyris-
ka juga disebut-sebut ikut datang me-
nemani. 

Sempat beredar pula kabar bahwa sa-
lah satu alasan Roger menjadi mualaf 
adalah untuk dapat meminang Cut 
Meyriska.

Namun tak disangka ayah dari Cut 
Meyriska menentang kedekatan anakn-
ya dengan Roger Danuarta. Sang ayah 
menyatakannya terang-terangan kepa-
da berbagai media nasional. 

Bahkan sang ayah juga mengatakan 
Cut Meyriska sendiri yang mengatakan 
tak akan mungkin berhubungan dengan 
Roger Danuarta.

“Orang kata anak saya dia juga pen-
yakitan, orang bekas OD apa ya? Apa 
namanya? Overdosis? Penyakitan. Itu 
anak saya yang bilang itu, penyakitan 
mana mungkin,” kata Suryadi AK dil-
nasir detikHOT dalam tayangan ‘Status 
Selebritis’, Selasa (4/12/2018).

Suryadi juga memberikan peringatan 
pada pria yang mau mendekati anakn-
ya. 

Paling penting, kata Suryadi, dia  san-
gat menentang jika pria itu pernah atau 
terjerat narkoba. 

“Kalau ada yang merasa dirinya pe-
makai narkoba yang pengen dengan 
Cut, sudah minggir saja. Saya mau cari 
imam yang baik terhadap anak saya. 
Kalau ada seperti itu udah mundur saja! 
Kapanpun nggak akan saya terima,” 
kata Suryadi.

Kasus narkoba Roger Danuarta 
sendiri mencuat saat artis rupawan ini 

ditemukan tak sadarkan diri sakau den-
gan jarum suntik menancap di lengann-

ya di salah satu rumah makan di daerah 
Kelapa Gading, Jakarta Barat.*

Oleh Noor Nisa

Cut Meyriska dan Roger Danuarta digosipkan akan menikah.
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Zodiak

Nomor-nomor Penting

Notis kepada para pengiklan

Umum
Sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan, ikhlaskan 
saja. Jangan menahan sesuatu yang memang bukan 
untuk kamu. Belajar untuk lebih menerima keadaan. 
Apapun yang terjadi jangan menjadi hambatan kamu 
untuk maju ke masa depan.
Hindari makanan yang terlalu pedas minggu ini. Untuk 
sementara makan makanan yang lunak. Asam lambung 
sedang tinggi, jangan terlalu stres. Pola hidup sehat 
akan membuat kamu semakin sehat.

Umum
Berpikir yang logis memang tidak mudah saat kamu ter-
bawa dengan emosi. Semua hal dapat kamu selesaikan 
dengan baik, jika kamu tenang. Belajar untuk mema-
hami keadaan dengan baik.
Sedikit capek dan kurang bersemangat. Tidak ada sa-
lahnya kamu menjaga kesehatan dengan melakukan 
olahraga yang rutin. Makan buah dan sayur dan hindari 
makanan yang terlalu berlemak.
Single: Ucapan adalah doa. 

Umum
Hidup bukan perlombaan, tidak perlu memaksakan diri 
kamu harus mencapai segalanya terlebih dahulu. Tetap 
tenang dan jangan lupa untuk bahagia dan pahami 
keadaanmu saat ini.
Sedikit kurang enak badan. Hindari tidur terlalu malam. 
Jika perlu, jangan lupa untuk minum vitamin. Mengon-
sumsi buah dan sayur sangat disarankan. Jangan malas 
untuk berolahraga ya
Single: Putuskan untuk membawa hubungan kemana? 

Umum
Kearoganan sering jadi seseorang jadi bahan perbin-
cangan. Jangan biarkan rasa sombong malah membuat-
mu menambah haters. Jadilah pribadi yang senantiasa 
rendah hati dan jauh dari rasa sombong. Minggu ini ha-
rus menambah banyak asupan serat agar pencernaan 
lancar.
Love
Single: Menurunkan ego dan menerima kekurangan 
orang lain. 

Umum
Kamu masih sering tidak bisa membedakan mana yang 
harusnya jadi prioritas dan mana yang bisa ditunda. 
Kamu terlalu sering mendahulukan kesenanganmu. Ini 
harus mulai kamu kendalikan Ladies. Manajemen waktu 
juga perlu diperbaiki lagi.
Love
Single: Masih ragu dengan sosok yang mulai datang 
dalam kehidupanmu.
Couple: Si dia adalah sosok yang bisa membimbingmu

Umum
Kesibukan yang sangat padat menuntutmu untuk pan-
dai membagi waktu dengan baik. Kamu harus tahu 
mana yang didahulukan dan mana yang bisa menung-
gu. Minum vitamin dan konsumsi makanan sehat. 
Hindari makan junk food.
Love
Single: Sedang malas untuk berkomitmen kareka karir 
sedang sangat menanjak.

Umum
Kesempurnaan adalah milik Tuhan semata. Segala ses-
uatu pasti memiliki kekurangan. Kamu harus bisa men-
erima hal ini meskipun kamu adalah sosok yang perfek-
sionis. Minggu ini kesehatan sedikit terganggu karena 
cuaca, minum vitamin agar tak jadi jatuh sakit ya.
Love
Single: Buka hati untuk orang baru. Kenali pribadinya 
lebih dalam dan mulailah saling mengenal.
Couple: Sedang ada perdebatan kecil 

Umum
Saatnya membuang semua pikiran negatif yang bakal 
menghalangi langkahmu untuk jadi lebih maju. Berada 
di lingkungan yang baru akan memberikan berbagai 
pengalaman baru dalam kehidupanmu. Jangan takut 
dan jangan ragu dalam mengambil keputusan.
Love
Single: Kamu jangan takut untuk memulai hubungan 
baru. Trauma boleh saja, tapi jangan berkepanjangan.
Couple: Pasangan sedang ingin diperhatikan nih. Kamu 
harus sedikit sabar dan jangan mudah emosi ya.

Umum
Hindari berdebat di minggu ini. Kamu jangan terlalu 
keras kepala. Belajarlah untuk mendengarkan pendapat 
orang lain. Hargai apa yang mereka sampaikan. Men-
erima kritik itu memang tak mudah, tapi banyak kok 
kritik yang membangun dan bisa membuatmu jadi lebih 
baik lagi.
Love
Single: Sedang tak ingin membicarakan soal percintaan 
di minggu ini. Ada banyak hal yang menyita perhatian-
mu dibandingan soal cinta.

Umum
Kejujuran kadang menyakitkan, tapi kamu harus bisa 
mengontrol kata-kata yang terucap dari bibirmu Ladies. 
Perkataan kadang bisa lebih tajam dibandingkan pisau. 
Kesehatan di minggu ini aman. Lanjutkan saja pola 
hidup sehat dan olahraga rutin yang kamu jalani.
Love
Single: Terlalu cuek kadang tak baik Ladies. Perhatikan 
lingkungan sekitar dan jadilah lebih peka. Orang yang 
suka padamu kadang yang sering bersamamu.

Umum
Akan ada pelangi setelah badai. Kesedihan yang dialami 
akan segera sirna dan digantikan dengan kebahagiaan 
yang lebih besar. Jangan mudah patah semangat ya La-
dies. Selalu ada solusi dari permasalahan.
Love
Single: Ada yang sangat mengagumimu.
Couple: Mengalah itu diperlukan dalam hubungan.
Keuangan
Keuangan stabil dan tak ada masalah yang berarti.

Umum
Segala sesuatu yang kamu anggap berat tidak seharus-
nya membebanimu. Yakinlah segala sesuatunya dapat 
kamu lalui. Kerahkan usaha kamu untuk meraih masa 
depan. Jika kamu yakin semua akan baik-baik saja.
Sudah saatnya kamu mengubah pola makan kamu, 
jangan terlalu sering makan makanan yang berlemak. 
Hindari stres.
Love
Single: Kehidupan tidak harus selalu mengikutimu.

UNGKAPAN diatas pernah diucapkan 
oleh salah seorang penulis dan filsuf 
terkenal dari Amerika yang sema-
sa hidupnya banyak menghasilkan 
ide-ide pencerahan hidup. Salah satu 
pencerahan yang akan saya bahas pada 
tulisan kali ini adalah mengenai kesuk-
sesan yang menghampiri orang-orang 
yang sibuk untuk meraih impiannya 
dan bukan orang yang hanya diam dan 
menikmati kenyamanan sesaat.

Sedikit mengulang seri tulisan sebel-
umnya, dimana saya membahas men-
genai kekuatan luar biasa dari impian 
yang dapat membentuk optimisme 
dan memberi motivasi. Sekarang saya 
ingin menmbahkan, orang yang sukses 
adalah orang yang setelah ia menulis-
kan dan mengetahui impiannya den-
gan rinci, maka ia sibuk mengejarnya! 
Setelah sehari-hari sibuk mengerjakan 
tugas yang telah menjadi tanggung 
jawab kita di tanah perantauan ini; 
ada yang mengurus rumah tangga, 
mengurus anak, mengurus orang tua 
dan lain-lain, maka pada hari libur kita 
harus sibuk mengumpulkan modal 
yang dapat mengantarkan kita meraih 
impian.

Apa aja sih modal itu, yuk kita bahas 
satu persatu. 

Modal pertama tentu saja uang. 
Walaupun banyak yang bilang bahwa 
uang bukan segala-galanya, namun 
uang saat ini adalah salah satu alat 
tukar utama yang diakui di seluruh 
dunia. Sebagai contoh, bila Anda bu-
tuh gerobak untuk memulai usaha, 

hampir tidak mungkin bagi Anda un-
tuk memperoleh gerobak dengan cara 
barter atau saling bertukar dengan 
alat lainnya. Akan jauh lebih mudah 
apabila Anda mempunyai uang dan 
membeli gerobak yang sudah jadi atau 
memberi upah pada tukang yang dap-
at membuat gerobak sesuai kemauan 
Anda. 

Nah, yang perlu menjadi perhatian 
mengenai uang adalah media penyim-
panannya. Jaman sekarang, dimana ak-
ses kepada layanan perbankan sangat 
terbuka lebar, maka orang yang tidak 
menyimpan uangnya di bank adalah 
benar-benar orang yang tidak memper-
dulikan aspek keamanan dari uangnya 
sendiri. Keamanan disini bukan hanya 
dari pencurian, tapi dari godaan meng-
gunakan uang tersebut untuk sesuatu 
yang bukan menjadi bagian dari mimpi 
Anda. 

Anda harus disipilin menyisihkan 
uang gaji setiap bulannya untuk dit-
abung di bank. Ada 4 (empat) perban-
kan nasional Indonesia yang beroper-
asi di Hong Kong, pilihlah perbankan 
yang memberikan layanan terbaik dan 
akses untuk mengelola uang Anda se-
cara efektif dan efisien, misalnya mel-
alui ATM atau Mobile Banking.

Modal kedua adalah pengetahuan 
dan keterampilan. Saya pernah bilang 
bahwa PMI di Hong Kong mempu-
nyai keuntungan dibandingkan PMI 
di negara penempatan lain, yaitu kita 
berhak mendapatkan libur sebanyak 
52 hari minggu dan 12 hari statutory 
holiday selama setahun. 64 hari inilah 
yang harus dimanfaatkan untuk sibuk 
membuka mata dan telinga, mencari 
kegiatan-kegiatan positif yang dapat 
meningkatkan kapasitas dalam bidang 
etrepreneurship atau kewirausahaan. 
Sekali lagi mohon diingat, setelah sibuk 

dengan pekerjaan sehari-hari, sibukkan 
hari libur Anda dengan mengikuti sem-
inar kewirausahaan dan pelatihan ket-
erampilan yang diselenggarakan baik 
itu oleh KJRI, Perbankan maupun or-
ganisasi yang ada di Hong Kong.

Modal ketiga yang tidak kalah pent-
ingnya adalah jejaring. Bukan rahasia 
lagi bahwa Hong Kong adalah surga 
belanja yang dapat memanjakan orang 
dengan kehidupan konsumtif. Inilah 
mengapa sangat penting bagi Anda 
untuk berkumpul dengan teman yang 
memiliki kesamaan impian, teman 
yang dapat saling memberikan energi 
positif yang membuat Anda semakin 
giat dalam mengejar impian Anda. Se-
lain saling mengingatkan, jejaring yang 
positif ini juga mempunyai banyak ke-
untungan antara lain:
• ketika Anda lebih banyak mengenal 

orang yang satu visi, maka pikiran 
Anda akan menjadi lebih terbuka 
dan mengetahui akan adanya kes-
empatan yang dapat Anda raih.

• Anda akan menemui orang yang 
mungkin mempunyai permasala-
han yang hampir sama dengan yang 
Anda alami dan dapat mencari jalan 
keluar bersama-sama.

• Orang akan menaruh kepercayaan 
lebih kepada Anda, sehingga secara 
langsung akan meningkatkan ke-
percayaan diri Anda.

Semoga tulisan saya yang kedua ini 
dapat kembali mengingatkan, Apa tu-
juan kita berada di Hong Kong? Apa 
yang dapat membalas kerinduan seo-
rang anak untuk mendapatkan belaian 
dan kecupan sayang ibu menjelang ti-
durnya?

Sampai ketemu di seri berikutnya, 
dimana saya akan membahas lebih 
detail mengenai bagaimana mengelola 
modal uang Anda!

Eko
Kristianto

(Manajer BNI
Remittance-Hong Kong)

Seri Edukasi Pengelolaan Keuangan

“Success usually comes to those who 
are too busy to be looking for it.”
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