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PEMERINTAH Hong Kong diwakili 
Secretary Labor dan Welfare Lam Chi-
kwong menurut rencana akan mengun-
jungi Jakarta pada Januari 2019 untuk 

membahas lebih lanjut rencana upgrad-
ing pekerja migran domestik menjadi 
caregiver alias perawat orang jompo/tua.

Konsul Jenderal Republik Indone-
sia untuk Hong Kong dan Macau, Tri 
Tharyat menyatakan kedua pemerintah 

dalam kunjungan tersebut akan mem-
bahas evaluasi program training pera-
watan orang tua yang sebelumnya telah 
dilaksanakan Pemerintah HK untuk 
pekerja migran Indonesia dan Filipina 
selama 2018.

“Apabila hasil evaluasi program terse-
but dinilai berhasil, tahun depan akan 
kembali diselenggarakan dan ditingkat-
kan jumlah pesertanya,” tulis Konjen Tri 

Januari 2019, Secretary 
Labor HK akan ke Jakarta 

Sekitar 1500 PMI meramaikan jalanan HK dari Causeway Bay hingga Central untuk mengikuti jalan sehat ulang tahun BRI, Minggu, (14/12/2018).

Bersambung ke halaman 2

Oleh Veby Mega 

HK-Indonesia akan bahas upgrading PMI jadi caregiver
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KJRI diundang meninjau pelatihan caregiver dari Pemerintah HK.

Tharyat membalas pertanyaan SUARA 
lewat whatsapp, Kamis, 13/12/2018.

Selama tahun 2018, Konjen menya-
takan, Pemerintah Hong Kong telah 
mengadakan pilot project pelatihan pera-
watan orang tua bagi 300 pekerja migran 
dari Indonesia dan Filipina. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 135 

orang adalah PMI.
Para PMI yang mengikuti program 

tersebut dipilih dari mereka yang 
memang telah memiliki tugas untuk 
menjaga orang tua di pekerjaannya 
sebagai pekerja rumah tangga, dan 
mendapatkan ijin majikan untuk mengi-
kuti pelatihan tersebut.

Diadakannya pilot project pelatihan 
untuk caregiver tersebut terkait dengan 

rencana Pemerintah Hong Kong yang 
telah disampaikan Chief Executive Car-
rie Lam dalam Policy Address pada Ok-
tober 2018, untuk mengkaji rencana Pe-
merintah HK membuka impor pekerja 
profesional dan perawat orang tua.

Pemerintahan Carrie Lam tahun ini 
memberikan perhatian khusus kepada 
kesejahteraan orang tua di Hong Kong 
berdasarkan prediksi pemerintah bah-

wa pada tahun 2050, satu dari 7 warga 
Hong Kong akan berusia 80 tahun ke 
atas. 

Karenanya, Pemerintah HK mem-
perkirakan pada 30 tahun ke depan, 
Hong Kong akan memerlukan 600 ribu 
pekerja rumah tangga untuk mengurusi 
penduduk mereka yang jompo itu.

Kondisi ini membuat Pemerintah HK 
kini membuka diri akan kemungkinan 
mengimpor perawat orang tua atau car-
egiver, serta rencana untuk mewujudkan 
pemberian subsidi pemerintah kepada 
para orang tua yang tidak menikah, ber-
penghasilan rendah dan tinggal sendiri 
di flat sewaan, agar mereka juga dapat 
menggaji pekerja rumah tangga asing.

Pemberian subsidi serupa telah dit-
erapkan Pemerintah Singapura dan Pe-
merintah Taiwan untuk menjamin kese-
jahteraan para manula mereka.

Statistik Pemerintah Hong Kong 
menunjukkan bahwa 9,7 persen dari 
orang jompo yang tinggal sendirian kini 
menggaji pekerja rumah tangga asing 
untuk membantu kehidupan mereka se-
hari-hari. Jumlah ini naik dari hanya 5,2 
persen saja pada tahun 2005.

Oleh karena itu, Chief Executive Car-
rie Lam dalam pidato policy addres-nya 
menyatakan inisiatif Pemerintah HK un-
tuk meningkatkan training bagi pekerja 
rumah tangga, terutama untuk menjadi 
caregiver.

Namun pilot project training caregiver 
ini belum sampai membahas bagaimana 
nantinya visa kerja yang akan dipakai, 
standar gaji serta apakah caregiver akan 

profesional dengan sertifikat training itu 
tidak akan dibolehkan bekerja merang-
kap mengurusi pekerjaan rumah tangga 
seperti yang terjadi selama ini.

Di lain pihak, sejak 2017, Kementerian 
Tenaga Kerja Indonesia tengah mem-
persiapkan rencana upgrading pekerja 
migran non formal dari sektor domestik 
rumah tangga menjadi pekerja semi for-
mal antara lain sebagai caregiver, nurse, 
gardener, baby sitter, nanny dan cooker.  

“Pemerintah Indonesia terus mendor-
ong pembukaan penempatan caregiver 
profesional bagi pekerja asing di Hong 
Kong, terakhir disampaikan Wamenlu 
RI pada saat bertemu Secretary for La-
bour and Welfare Dr. Law Chi-kwong 
bulan Agustus 2018,” tulis Konjen Tri 
dalam pesan kepada SUARA.

KJRI Hong Kong sendiri telah beber-
apa kali menyelenggarakan seminar dan 
pelatihan perawatan orang tua bagi PMI 
bekerja sama dengan berbagai lembaga 
pelatihan di Hong Kong. 

Selain itu, kata Konjen, para agen 
penempatan PMI di Hong Kong dan 
berbagai lembaga pendidikan swasta 
di Hong Kong juga menyelenggarakan 
pelatihan perawatan orang tua yang 
diikutipara PMI baik atas biaya sendiri 
maupun dibiayai majikan.

Pada bulan Agustus 2018, Konjen 
menyatakan, KJRI telah diundang Pe-
merintah HK untuk meninjau pela-
tihan caregiver ini. Pelatihan berkisar 
medis menjaga orang tua, termasuk 
hal-hal dasar mengukur tekanan darah, 
mengecek gula darah, dan sebagainya.*

Hong Kong akan butuh 600 ribu pekerja migran...
Dari halaman 1
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Cara gembong 
narkoba jebak PMI 
LAGI-LAGI PMI jadi korban gembong 
narkoba dengan modus parsel narko-
ba. Kali ini seorang PMI bernama Yuni, 
menjadi korban dijebak jadi kurir narko-
ba dengan dikirimi parsel yang ternyata 
berisi narkoba.

Berikut isi surat Yuni yang menjelas-
kan secara rinci satu-persatu cara gem-
bong narkoba asal Niger, yang menje-
baknya sehingga kini PMI tersebut jadi 
pesakitan terdakwa kurir narkoba di 
Penjara Tailam, Hong Kong.

“Halo... Saya tertangkap di rumah di 
Wong Tai Sin. Job saya (sebagai PMI-
Red) di sini menjaga satu nenek dan se-
lama 6 tahun kerja di Hong Kong saya 
kerja dengan tiga majikan”, tulis Yuni 
dalam suratnya dari Penjara Tailam.

Yuni mulai masuk jebakan gembong 
narkoba ini setelah berkenalan dengan 
seorang laki-laki yang mengaku ber-
nama Jojo, berasal dari Niger, Afrika. 
Mereka berkenalan di MTR Sham Shui 
Po pada 13 Juni 2018 saat PMI ini sedang 
berlibur. Setelah ngobrol-ngobrol, Yuni 
saling bertukar nomor telepon dengan 
Jojo, yang menurutnya saat itu sangat 
simpatik.

Apalagi, Jojo berjanji akan mem-
berikan Yuni buku dan mainan anak, 
setelah mendengar bahwa PMI ini ber-
encana pulang cuti ke Indonesia pada 14 
Desember 2018.

“Jojo minta saya mengirimkan alamat 
rumah (majikan), saya sudah menolak 
pada saat percakapan SMS di whatsapp 
tapi dia tetap memaksa minta alamat 
itu,” tulis Yuni.

Setelah terus dibujuk Jojo, Yuni akh-
irnya memotret sebuah amplop yang 
bertuliskan nama dan alamat lengkap 
rumah majikannya dan mengirimkan-

nya kepada sang teman dari Niger ini. 
Sebenarnya, tulis Yuni, pada awalnya 

Jojo dan dirinya tak terlalu sering berko-
munikasi baik secara langsung maupun 
lewat whatsapp. 

Hingga pada awal Oktober 2018, se-
cara intensif Jojo mulai menghubungi 
Yuni dan mengajak PMI ini ngobrol le-
wat whatsapp selama 2 minggu. 

Merasa akrab, pada 8 November 2018, 
Jojo datang ke gedung rumah majik-
an dan meminta Yuni turun ke bawah 
untuk bertemu dengannya. Jojo kem-
bali mengulang janjinya mengirimkan 
parsel berisi buku dan mainan untuk 
dibawa sebagai oleh-oleh untuk anakn-
ya Yuni di Indonesia. Menurut Jojo, dia 
akan akan mengirim parsel itu dengan 
pos dari rumahnya di Fanling ke rumah 
majikan Yuni di Wong Tai Sin.

Jojo mengatakan, parsel tersebut akan 
datang keesokan harinya yaitu pada 9 
November 2018. “Dia mengatakan jan-
gan jauh-jauh dari HP kalau parsel itu 
datang, yang mengantar parsel akan 
menelepon kamu,” tulis Yuni dalam su-
ratnya.

Benar saja. Jumat, 9/11/2018, telepon 
Yuni berdering. Seorang petugas yang 

mengaku dari pos menelepon dan men-
yatakan mereka akan mengantar sebuah 
parsel ke rumah majikan PMI ini. Yuni 
pun dengan polos mengirim pesan 
whatsapp kepada Jojo untuk member-
itahu bahwa parselnya akan segera da-
tang.

Ting tong. Petugas pos datang dan 
Yuni yang membukakan pintu segera 
menunjukkan HK ID-nya. “Setelah itu 
(petugas-Red) menyuruh saya tanda tan-
gan dan menyuruh untuk memasukkan 
paketan itu ke dalam rumah, dan dia 
membantu mengangkatnya masuk ke 
dalam,” tulis Yuni.

Tapi begitu di dalam rumah, Petugas 
tersebut menunjukkan kartu identitas 
dan menyatakan bahwa dia sebenarn-
ya petugas dari Custom Hong Kong. 
Yuni semula tak mengerti maksudnya. 
PMI ini hanya terpana saat petugas itu 
mengeluarkan borgol dan memasang-
nya di tangan PMI ini. “Custom bilang 
kalau saya terlibat jaringan narkoba, 
kalau isi paketan itu shabu-shabu”, tulis 
Yuni.

Yuni lantas diinterogasi dan PMI ini 
kemudian diminta membaca ulang hasil 
terjemahan wawancara tersebut. PMI ini  
berulang kali bersikukuh bahwa paket-
an itu bukanlah berasal dari Laos seperti 
yang tertera di kotaknya, tapi dari Jojo 
yang mengirimkannya dari Fanling.

Petugas tetap membawanya ke 
Bandara Chek Lap Kok untuk diin-
terogasi lebih lanjut. Di sana petugas 
menanyakan apakah Yuni menerima 
upah untuk menerima paket itu. “Saya 
jawab TIDAK,” tulis PMI ini.

Namun tetap saja kasus terhadap Yuni 
terus berjalan dan PMI ini masuk ke ta-
hanan Penjara Tai Lam. Sambil menung-
gu kasusnya naik ke pengadilan, Yuni 
kehilangan kontak dengan keluarga di 
Indonesia. Padahal selama ini Yuni ada-
lah anak sulung yang menjadi tulang 
punggung keluarganya di Tanah Air. 

“Selama 6 tahun ini saya menafkahi 
ibu, nenek dan kedua anak saya, adik 
perempuan saya dengan dua anaknya. 
Sampai detik ini saya tidak tahu kabarn-
ya,” kata Yuni.

Saat berita ini diturunkan Yuni masih 
mendekam di Penjara Tailam sementara 
Jojo menghilang tak tentu rimba.*

Oleh Veby Mega

Surat dari Penjara Tailam

Yuni kini mendekam di Penjara Tailam akibat terjebak paket narkoba.
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Ada 4 tahap cuci otak 
radikalisme agama
PEMERINTAH Indonesia telah me-
neliti dan menemukan adanya 4 tahap 
perkembangan radikalisme agama yang 
diterapkan di antara masyarakat ter-
masuk PMI di luar negeri

“Tahap pertama, paham radikalisme 
ini mulai dimasukkan berupa pemikiran 
atau fikrah, yang cirinya terlihat dari 
klaim bahwa aliran merekalah yang 
paling benar, orang lain salah, orang 
lain pasti masuk neraka,” kata Kepa-
la BNP2TKI Nusron Wahid, yang juga 
mantan Ketua GP Ansor.

Mereka yang berada di tahap perta-
ma radikalisme agama ini, kata Nus-
ron, menunjukkan ciri-ciri membentuk 
kelompok-kelompok eksklusif yang me-
misahkan diri dari masyarakat kebanya-
kan, menolak beribadah di masjid yang 
‘beda kelompok’ dan menolak bermak-
mum dengan imam yang beda ormas. 
“Yang paling mudah kita lihat, ya itu, 
mulai teriak-teriak mengkafirkan orang 
lain seenaknya,” kata Nusron.

Nusron membahas temuan Pemer-
intah Indonesia tentang tahap-tahap 
cuci otak radikalisme ini pada Minggu, 
9/12/2018, dalam focus group discussion 
‘Peningkatan Kapasitas PMI dalam 
Rangka Mencegah Radikalisme’ di Mas-
jid Kowloon, Tsim Sha Tsui. 

Jika tahap pertama cuci otak 
radikalime ini dibiarkan, maka sese-
orang akan mulai mengalami tahap 
kedua, yang terlihat dari berubahnya 
cara beribadah atau amaliah. biasanya 
akan mulai mempertentangkan antara 
sunnah dengan tradisi.

“Biasanya mereka bilang kalau ziarah 
kubur itu tidak boleh, kalau sedekah 
laut itu tidak boleh, syi’rik, tahayul ka-
tanya, semua tradisi yang benar itu har-

us sama dengan tradisi Arab,” kata Nus-
ron kepada para PMI yang hadir.

Nusron lantas mengingatkan bagaima-
na Nabi Muhammad SAW sendiri selalu 
menghormati adat-istiadat setempat 
selama hal itu tidak membawa kemu-
ngkaran bagi umat, yang dasar dalilnya 
adalah:  “Segala sesuatu yang dianggap 
oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang 
baik maka menurut Allah hal itu adalah 
baik pula” (HR.Ahmad), “Ketetapan hu-
kum yang didasarkan atas tradisi sama 
dengan ketetapan yang didasarkan atas 
syara’” (kaidah Fiqh) dan “Adat bisa di-
jadikan hukum” (Kaidah Fiqh).

Seseorang yang berada di tahap per-
tama maupun tahap kedua cuci otak 
radikalisme agama  biasanya masih ber-
tindak diam-diam, dengan memperban-
yak anggota kelompok dan membentuk 
konsolidasi kekuatan mereka. 

Namun jika hal tersebut dibiarkan, 
kata Nusron, maka tahap radikalisme 
ini akan memasuki tingkat ketiga yang 
berupa  harakah atau gerakan, yang cirin-
ya terlihat saat seseorang atau kelompok 
mulai mempertentangkan syariat Islam 
dengan negara. 

Di Indonesia, tahap harakah ini mulai 
terlihat dari beberapa kelompok yang 
mempertentangkan Pancasila dengan 
nilai-nilai Islami. 

Mereka juga mulai menyeru-nyeru-
kan penentangan terhadap NKRI dan 
mendukung pembentukan negara khi-
lafah.

Lalu tahap terakhir atau tahap keem-
pat dari proses cuci otak radikalisme 
agama adalah harakah yang berupa tin-
dakan mengangkat senjata untuk men-
capai maksud kelompok tersebut, yang 
sering disalahkaprahkan dengan jihad 
angkat senjata melawan pemerintahan 
yang sah.

“Sebenarnya semua tahap sudah ber-
bahaya, jadi kita harus waspada karena 
sekarang ini banyak orang yang salah 
paham, dan pahamnya salah,” kata 
Nusron kepada SUARA, 10/12/2018.

Nusron menyatakan Pemerintah In-
donesia akan terus mengirimkan para 
ulama dan kiai untuk mencegahnya 
berkembangnya paham-paham radikal 
di antara PMI di Hong Kong, yang ren-
cananya akan diadakan 3 bulan sekali 
terhitung mulai tahun depan.*

Oleh Jamila Djaslim

Kiai Ahmad Zubaidi adalah Sekretaris Komisi Dakwah MUI.

Nusron Wahid saat menjelaskan 4 tahap radikalisme agama.

Nusron: Sing penting jangan aneh-aneh
KETUA BNP2TKI Nusron Wahid dalam 
kunjungannya ke Hong Kong, meminta 
agar para PMI yang tetap menjaga per-
satuan dan kesatuan NKRI sekalipun 
kini persaingan pemilu presiden 2019 
semakin memanas.

“Mau Jokowi, boleh…mau Prabowo, 
boleh… sing penting jangan ikut yang 
aneh-aneh,” kata Nusron kepada para 
PMI, Minggu, 9/12/2018, dalam acara fo-
cus group discussion di Masjid Kowloon, 
Tsim Sha Tsui.

Acara ini antara lain membahas 
bagaimana kelompok-kelompok radikal 
berbasis agama berusaha aktif mempen-
garuhi pekerja migran, karena pekerja 
migran adalah salah satu kelompok 
yang berpengaruh atau influencer di In-
donesia.

“Pekerja Migran kan sumber uang 
bagi keluarga di kampung, jadi kalau 
(keluarga) ndak mau nurut, wes, tak 
stop duit ne kabeh,” kata Nusron, dis-

ambut gelak tawa PMI yang hadir.
Acara ini juga mendatangkan beber-

apa kiai top yang membahas paham 
radikalisme berbasis agama dari sudut 
pandang Islam, dan mengapa para kiai 
dan ulama yang turut menjadi pendiri 
Indonesia akhirnya memilih Negara Ke-
satuan Republik Indonesia yang adalah 
negara Islami dan bukannya negara ber-
basis khilafah atau negara Islam.

Kiai Ahmad Nadhif bin Abdul Mu-

jib yang menjadi salah satu pembicara 
di acara tersebut menyatakan, negara 
Islam adalah negara yang menerap-
kan aturan-aturan syariat Islam secara 
formal, sementara negara islami tidak 
harus menerapkan syariat Islam secara 
formal namun tetap menerapkan prak-
tik berkenegaraan yang mencerminkan 
nilai-nilai keislaman.

“Nah, NKRI itu adalah negara yang 
islami, yang konstitusinya berdasarkan 
nilai-nilai islami,”kata Kiai Nadhif.

Sementara Kiai Mohammad Faris al 
Haqdari Pesantren NU di Buntet, Cire-
bon, menjabarkan bagaimana konstitusi 
Indonesia selaras dengan Piagam Mad-
inah, yang disusun sendiri oleh Nabi 
Muhammad SAW. 

Piagam Madinah atau Shahifatul 
Madinah, disusun oleh Nabi Muham-
mad untuk mengatur kehidupan berne-
gara semua suku dan kaum yang ada 
di Yathrib atau Madinah untuk dapat 
hidup rukun meskipun beragama dan 
berkeyakinan beda.*

Oleh Veby Mega

Sekretaris Dakwah MUI: 
Wajibkah pakai cadar?
MASALAH apakah wajib atau tidak hu-
kumnya memakai cadar kerap menjadi 
topik yang hangat dibahas PMI di Hong 
Kong. Sebenarnya wajib tidak sih, para 
Muslimah memakai cadar atau cukup 
mengenakan jilbab?

“Jujur saja, di antara para ulama sendi-
ri masih belum ada kesepakatan ten-
tang ini, karena madzhab-nya memang 
berbeda-beda, tapi yang jadi masalah 
sekarang karena kita bekerja di negara 
non muslim, seakan-akan mengenakan 
cadar itu sama dengan mendukung ter-
orisme,” kata Kiai Haji Ahmad Zubaidi, 
Sekretaris Komisi Dakwah & Pengem-
bangan Masyarakat DP MUI, Minggu, 
9/12/2018.

Kiai Ahmad Zubaidi hadir sebagai 
salah satu pembicara dalam focus group 
discussion ‘Peningkatan Kapasitas PMI 
dalam Rangka Mencegah Radikalisme’ 
di Masjid Kowloon, Tsim Sha Tsui. Salah 
satu topik yang hangat dibahas bersa-
ma 80 PMI yang diundang adalah wajib 
atau tidaknya memakai cadar menurut 
Al Quran.

Kiai Haji Ahmad menyatakan, sebe-
narnya tidak ada hadits atau ayat dalam 
Al Quran yang secara tegas menyatakan 
seorang muslimah wajib mengenakan 
cadar. “Yang ada hadits-nya adalah seo-

rang Muslimah harus mengenakan pa-
kaian yang menutup auratnya. Nah, ka-
lau pakai seperti ini (sambil menunjuk 
seorang PMI berjilbab gamis) menutup 
aurat, tidak? Kalau yang ini (menunjuk 
PMI berjilbab dengan pakaian kaos dan 
jins), menutup aurat, tidak? Iya kan? 
Jadi sebenarnya sudah benar,” kata Kiai 
Ahmad di depan para PMI.

 Kiai lantas menjelaskan madzhab 
Hanafi tidak menggolongkan muka 
sebagai bagian dari aurat sehingga 
tidak perlu ditutupi, Berbeda dengan 
madzhab Maliki yang mengharuskan 
wanita menutupi mukanya baik saat 
shalat maupun di luar shalat. Selain itu, 
juga ada pendapat bahwa wanita muda  
juga dua telapak tangan dan wajah ka-
rena dikhawatirkan akan menimbulkan 
fitnah ketika dia adalah wanita cantik 
atau dalam situasi yang banyak muncul-
nya kebejatan atau kerusakan moral.

Sementara di madzhab Syafi’i terdap-
at silang pendapat. Pendapat pertama 
menyatakan cadar bagi wanita adalah 
wajib, pendapat kedua menyatakann-
ya sebagai sunnah, sementara pendapat 
ketiga menyatakannya sebagai khilaful 
awla, menyalahi yang utama karena 
utamanya tidak bercadar.

“Terlepas dari perbedaan ini, may-
oritas ulama berpendapat bahwa muka 
bukanlah aurat,” kata Kiai Ahmad.*

Oleh Jamila Djaslim

Nusron di tengah para PMI.
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MELEMAHNYA mata uang rupiah be-
berapa waktu lalu membuat banyak pi-
hak panik dan menduga-duga apakah 
hal itu dapat dijadikan sebagai mele-
mahnya laju perekonomian Indonesia. 
Apakah benar?

“Tidak selalu, orang-orang seringkali 
panik kalau rupiah melemah padahal 
hal itu (naik turunnya nilai mata uang 
suatu negara) akan selalu terjadi,” kata 
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian, Lin Che Wei kepada SU-
ARA, Rabu, 12/12/2018.

Lin yang datang ke Hong Kong se-
bagai pembicara seminar ‘BNI Econo-
my & Investment Outlook 2019’ yang 
diselenggarakan di BNI Gallery, Rabu, 
12/12/2018. Pada acara tersebut, Lin 
menyebutkan ada tiga penyebab utama 
melemahnya rupiah.

Pertama adalah defisit transaksi ber-
jalan yang membengkak. Setiap negara 
termasuk Indonesia memiliki neraca 

transaksi berjalan sebagai alat ukur un-
tuk perdagangan internasionalnya yang 
mencakup transaksi barang, jasa, pen-
dapatan dari aset dan tenaga kerja serta 
transfer uang. 

Jika terjadi defisit, maka artinya nega-
ra tersebut menjadi peminjam neto dari 
negara-negara lain dan membutuhkan 
aliran finansial untuk menutupi defisit 
itu. 

Selain Indonesia, Lin mencatat bah-
wa India, Filipina dan Argentina juga 
termasuk negara yang memiliki defisit 
transaksi berjalan yang besar.

Faktor kedua pemicu melemahnya ru-
piah pada waktu lalu adalah adanya 
kenaikan utang negara. Sebenarnya, 
menurut Lin, jumlah utang Indonesia 
sangat rendah jika dibandingkan nega-
ra-negara lain bahkan lebih rendah dib-
andingkan negara maju seperti Jepang. 

Namun beberapa waktu lalu tiba-tiba 
Pemerintah Indonesia menarik jumlah 
utang yang cukup besar. 

“Jika ada orang yang kaya, tidak per-

nah ngutang, tiba-tiba berutang tentu 
menimbulkan pertanyaan,” kata Lin.

Lin menyatakan, jumlah utang negara 
naik sebenarnya bukan hal yang jelek 
selama utang tersebut digunakan untuk 
keperluan investasi, seperti yang dilaku-
kan Pemerintah Indonesia saat ini. 

Penarikan utang tersebut terutama 
digunakan untuk mengebut pembangu-
nan infrastruktur secara besar-besaran 
di seluruh penjuru Indonesia, yang pada 
akhirnya akan bermanfaat mendorong 
laju perekonomian negara dan bukann-
ya berutang untuk menutupi konsumsi 
berlebihan.

“Masalahnya, Pemerintah kita kurang 
menerangkan hal ini sehingga membuat 
banyak pihak panik dan menduga yang 
bukan-bukan. Jadi sebenarnya tugas Pe-
merintah adalah menerangkannya den-
gan lebih jelas,” kata Lin.

Lin lantas menyatakan bahwa Pemer-
intah Indonesia terutama BNI perlu 
lebih melakukan sosialisasi tentang ke-
bijakan berutang bukanlah sesuatu yang 

negatif, seperti kepercayaan konven-
sional selama ini. 

“Kalau orang berutang untuk ber-
bisnis, apakah itu hal yang negatif? Lalu 
kalau tidak ada orang yang berutang, 
apakah bank bisa hidup? Sebenarnya 
tidak, ini yang perlu disosialisasikan 
lagi,” kata Lin.

Lebih lanjut Lin menyatakan penye-
bab ketiga melemahnya rupiah pada 
waktu lalu adalah karena gelembung 
finansial di pasar finansial Indonesia. 

Banyak instrumen baru bermunculan 
sehingga investor bingung memilih 
tempat investasi.

Selain Lin Che Wei, acara seminar BNi 
hari itu juga dihadiri oleh Komisaris 
Utama BNI Ari Kuncoro, Konsul Jen-
deral RI untuk Hong Kong Tri Tharyat, 
Direktur Treasury & International BNI 
Rico Rizal Budidarmo dan CEO Cemcoa 
Ltd. Ikram Ahmed Khan serta perwak-
ilan Bank Indonesia dari Beijing, Agung 
Hastowo.*

Pengamat: 3 alasan lemahnya Rupiah
Oleh Veby Mega

Pengamat 
ekonomi dan 
Tim Ahli Menteri 
Koordinator 
Perekonomian, 
Lin Che Wei 
saat menjadi 
pembicara 
di seminar 
BNI, Rabu, 
12/12/2018.

BNI akan buka Smart Remittance
BANK Negara Indonesia (BNI) Hong 
Kong akan segera membuka pen-
giriman uang via online yang bernama 
BNI Smart Remittance. Menurut renca-
na pengiriman uang ke Indonesia lewat 
internet ini akan mulai diluncurkan 
setelah Tahun Baru China nanti.

“Selama ini banyak nasabah kita yang 
harus mengantri lama-lama untuk men-
girim uang, nah, dengan online ini, tidak 
usah lagi. Cukup kirim lewat internet 
BNI saja, bisa lewat mobile phone saja,” 
kata Eko Kristianto, Manajer BNI Remit-
tance Hong Kong, Rabu, 12/12/2018.

BNI Smart Remittance ini diadakan 
bekerjasama dengan lembaga pen-
giriman uang di Hong Kong Uniforex 
yang memiliki ijin e-wallet. 

E-wallet atau ‘dompet digital’ ini me-
mungkinkan nasabah menggunakan 
telepon berkoneksi internet untuk men-
girimkan uang ke Indonesia dengan 
cara membuka akun dompet digital 
yang batas maksimalnya bisa mencapai 
HK$ 100 ribu.

Meski demikian, Brian Luk dari Unifo-
rex menyatakan BNI Smart Remittance 
belum memastikan batas maksimal pen-
giriman uang lewat dompet digital ini 
nantinya, atau bagaimana nanti caranya 
menggunakan jasa pengiriman online 
ini. “Kami masih mempersiapkannya 
sekitar kuarter pertama tahun depan, 
mungkin setelah Tahun Baru China,” 
katanya.

Eko menyatakan selama ini banyak 
nasabah yang khawatir menggunakan 
jasa remitansi online karena takut uang 
yang dikirimkan ternyata dibawa kabur 
tanpa bekas. 

“Tapi kalau yang ini kan jelas, ini BNI, 
jadi tidak akan mungkin dibawa kabur. 
Pengirimannya lebih mudah karena le-
wat online, tapi tetap jelas karena kalau 
ada apa-apa bisa datang ke BNI untuk 
mengecek,” kata Eko.*

Oleh Veby Mega

UniForex dan BNI menandatangani kerjasama untuk remittance online.
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IMIGRASI HK menolak pengajuan 1817 
visa pekerja migran sejak Juni 2013-Ok-
tober 2018 karena pekerja migran terse-
but tercatat kerap gonta-ganti majikan  
tanpa alasan yang jelas atau istilahnya 
‘job hopping’. 
   Secretary Labor dan Welfare HK Law 
Chi-kwong menyatakan penolakan 
tersebut dilakukan sebagai upaya Pe-
merintah HK menghentikan para peker-
ja migran nakal yang kerap gonta-ganti 
majikan tanpa alasan jelas.

“Imigrasi telah memproses aplikasi 
visa dengan ketelitian yang tinggi. Jika 
ternyata pengaju (visa) memiliki catatan 
jelek atau pelanggaran, Imigrasi akan 
menolak aplikasi itu,” kata Law di de-
pan Rapat LegCo, Rabu, 12/12/2018.

Menurut Law, salah satu catatan jelek 
itu adalah jika para pekerja migran yang 
kerap gonta-ganti majikan tanpa alasan 
yang jelas. 

Ini artinya, pekerja migran yang ser-
ing putus kontrak bukan karena alasan 
jelas seperti pelanggaran kontrak kerja 
semisal tidak diberi makan layak, ker-
ja di luar kontrak atau dianiaya, akan  
mendapat perhatian khusus dari Imi-
grasi HK saat mengajukan lagi aplikasi 
visa untuk majikan baru.

Menurut Law, Imigrasi telah mener-
ima sekitar 544 ribu aplikasi  visa ker-
ja untuk pekerja migran dari Juni 2013 
hingga Oktober 2018. 

Sekitar dua persen di antaranya atau 

sekitar 11.077 mendapat perhatian 
khusus dari Imigrasi karena berbagai 
sebab termasuk pindah kerja, kematian, 
mantan majikan tak lagi mampu meng-
gaji atau karena pekerja migran itu jadi 
korban eksploitasi.

“Dari 11.077 kasus ini, Imigrasi me-
nolak 1.817 aplikasi, sekitar 819 aplikasi 
ditarik oleh mereka yang mengajukan 
dan 658 aplikasi tidak dapat dilanjutkan 
lagi,” kata Law.

Dari pengajuan aplikasi tersebut, Law 
menyatakan Imigrasi memperhatikan 
secara khusus terutama untuk penye-
bab diputusnya kontrak pekerja migran 
sebelum selesai bekerja 12 bulan, kecuali 
untuk kasus-kasus pekerja migran yang 
kontraknya putus akibat terjadi kasus 
penganiayaan.

Dari Juni 2013 hingga November 2015, 

Imigrasi telah menolak 582 aplikasi visa 
atau rata-rata 20 aplikasi visa pekerja 
migran setiap bulannya.

 Namun dengan total penolakan 1.17 
aplikasi visa selama 64 bulan. Ini artin-
ya setiap bulannya Imigrasi Hong Kong 
kini lebih ketat menyeleksi visa kerja 
dengan menolak sekitar 28,4 aplikasi 
per bulan.

Pernyataan Secretary Labor dan Wel-
fare Law ini dikeluarkan untuk men-
jawab pertanyaan dari anggota LegCo 
Chiang Law-wan. 

Chiang menuduh banyak agen-agen 
tenaga kerja yang menyuruh pekerja mi-
gran untuk bekerja dengan buruk agar 
dipecat, sehingga mendapat satu bulan 
gaji ganti pemberitahuan, tiket pulang 
gratis, sementara agen akan menarik 
biaya agen lagi dari majikan baru.*

Imigrasi HK tolak 1817 
visa pekerja migran

Oleh Phillip Tubeza

Gedung Immigration Tower di Wan Chai.

HK keluarkan desain HK$ 1000 baru
MULAI Rabu, 12/12/2018, masyarakat 
dapat mulai pergi ke tiga bank yaitu 
HSBC, Bank of China (HK) atau Stand-
ard Chatered untuk menukarkan uang 
mereka dan mendapatkan uang HK$ 
1000 berdesain baru. TVB melaporkan 
lembar HK$ 1000 berdesain baru ini 
terutama dikeluarkan untuk mencegah 
kemungkinan pemalsuan uang.

“Resiko pemalsuan uang terutama 
sangat besar untuk lembaran uang ber-
nominal besar. Lebih mungkin men-
gakibatkan kerugian yang tinggi bagi 
public. Hal ini sudah menjadi praktik 
internasional,” kata Asisten Direktor 

HKMA (Infrstruktur Finansial) Bao Ke-
yun.

Uang lembaran HK $ 1000 baru ini 
memiliki desain international financial 
center. Menurut rencana, Pemerintah 
HK juga akan mengeluarkan desain 
baru untuk HK$ 500 dengan gambar 
geopark pada 23 Januari 2019 dan mas-
yarakat dapat menukarkan uang laman-
ya ke HSBC, Bank of China (HK) atau 
Standard Chatered 2 minggu sebelum 
tahun baru China.

Sementara untuk lembaran uang ber-
nominal lebih kecil seperti HK$ 100, 
HK$ 50 dan HK$ 20 tidak akan diubah 
desainnya sampai tahun 2020.

HKMA menyatakan Pemerintah HK 

telah menyiapkan 9 juta lembar uang 
HK$ 1000 berdesain baru hari ini, untu   
k ditukarkan oleh masyarakat. Semen-
tara untuk HK$ 500 desain baru telah 
disiapkan 230 juta lembar.

Uang baru ini memiliki desain yang 
anti pemalsuan uang dengan pola yang 
sensitive sinar dinamis, serta cetakan 
tulisan kecil dan tulisa raba yang sulit 
ditiru.

Menurut rencana, Pemerintah HK 
akan perlahan menarik semua uang 
HK$ 1000 dan HK$ 500 desain lama 
dalam waktu 3 tahun ke depan, dan 
menargetkan dalam 5 tahun ke depan 
semua HK$ 1000 dan H$ 500 telah ber-
ganti dengan desain baru.

Oleh Jamila Djaslim

Siapakah penyebar uang 
di Sham Shui Po?
INSIDEN ‘hujan uang’ yang terjadi se-
kitar pukul 2 siang di Sabtu, 14/12/2018, 
di Sham Shui Po, membuat nama 
Wong Ching-kit, mendadak terkenal di 
Hong Kong. Apalagi polisi kemudian 
menangkap pemuda berusia 24 tahun 
ini atas tuduhan menimbulkan kerusu-
han publik dan perusahaannya diduga 
menjalankan penipuan lewat investa-
si berskema bitcoin mining. Siapakah 
Wong ini sebenarnya?

Media-media Hong Kong melaporkan 
bahwa Wong membeli saham perusa-
haan ‘Coins Group Limited (2593689) 
pada 21 Juni 2018 dan tak lama setelahn-
ya, Wong mulai rajin memasang foto-fo-
to yang memamerkan mobil mewah 
Lamborghini miliknya di akun facebook 
page ‘Young master of bitcoins-Epoch 
Crytocurrency’.

Lewat akun facebooknya ini pula, 
Wong kerap menggembor-gemborkan 
cara mudah mendapatkan uang lewat 
investasi bitcoins mining. Wong bahkan 
membuka beberapa kelas kursus cara 
bermain investasi lewat bitcoins mining 
dengan menjual perangkat keras kom-
puter yang konon ampuh untuk digu-

nakan dalam trading bitcoins mining 
seharga HK$ 27.500.

Kepada media-media HK, Wong 
mengaku bahwa dirinya dulu bekerja 
di McDonald’s dan jadi pekerja ban-
gunan sebelum akhirnya kaya raya ka-
rena menginvestasikan tabungannya 
untuk bermain investasi bitcoins ini 
pada tahun 2015. Wong menyatakan, 
dia membuka facebook page agar anak-
anak muda HK lainnya juga bisa belajar 
berinvestasi bitcoins dan jadi kaya raya 
seperti dirinya. 

Prinsip ‘mendapatkan uang mudah’ 
inilah yang membuat Wong memulai 
huru-hara ‘hujan uang’ di Sham Shui Po 
untuk menunjukkan bagaimana uang 
akan datang dengan sendirinya jika ber-
main investasi di trading bitcoins ini.

Banyak tudingan para netizen 
bagaimana perusahaan Wong ini serupa 
dengan penipuan Gold Trading di Lon-
don, Inggris yang berhasil mengeruk 
keuntungan hingga sekitar HK$ 19 juta 
pada Juli 2018. Serupa dengan perusa-
haan Wong, Gold Trading di London 
juga menyasar anak-anak muda untuk 
menginvestasikan uang mereka lewat 
internet untuk mendapatkan uang mu-
dah di dunia maya.

Oleh Jamila Djaslim

Wong Ching-
kit ditahan dan 
diinvestigasi 
karena menjadi 
otak penyebaran 
uang dari 
puncak sebuah 
gedung di 
Sham Shui Po/
foto:Facebook.

Desain baru lembaran HK$ 1000 mulai bisa didapatkan Rabu,12/12/2018.
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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.

Natal untukku

Jihad PMI dalam Islam (bagian dua)

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 
yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan 
inilah tandanya bagimu: Kamu akan men-
jumpai seorang bayi dibungkus dengan 
lampin dan terbaring di dalam palungan. 
Lukas 2:11,12.

KITA semua tahu bahwa Desember 
identik sebagai bulan Natal, yaitu per-
istiwa memperingati kelahiran Kristus, 
Sang Juruselamat dunia. 

Kelahiran Kristus layak dirayakan ka-
rena Ia hidup sampai dengan saat ini. 
Pusat-pusat perbelanjaan dipenuhi ane-
ka hiasan natal, dan lagu-lagu klasik na-
tal pun berkumandang di mana-mana.

Dalam beberapa minggu terakhir ini 
kita bahkan kerepotan memenuhi be-
raneka undangan natal yang datang. 

Namun satu pertanyaan yang perlu 
kita pahami ialah: Untuk siapakah dan 
untuk apa Natal itu? 

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan 
perkataan atau berita yang disampai-
kan malaikat kepada para gembala di 
Padang Efrata, sebagaimana disebutkan 
dalam firman Tuhan di atas. 

Malaikat langsung menyampaikan 
siapa yang lahir, untuk apa kelahiran itu 
dan bagaimana tandanya supaya para 

gembala mengetahui dan mengena-
li-Nya. 

Jadi kalau kita merayakan Natal, itu 
bukanlah satu perayaan asing atau tidak 
ada sangkut pautnya dengan kita, mel-
ainkan sangat berhubungan erat dengan 
diri dan kehidupan setiap pribadi. 

Natal jadi sedemikian penting untuk 
kita karena:
1. Ia yang lahir adalah Juruselamat. 
 Malaikat menyampaikan kepada 

para gembala tentang siapa yang 
lahir. Disebutkan bahwa yang lahir 
adalah Juruselamat. 

 Ini berita yang sangat mengagum-
kan. Karena biasanya, orang tidak 
mengetahui apa jadinya anak yang 
lahir itu dan bagaimana keadaannya 
nanti. 

 Akan tetapi pada kelahiran Tuhan 
Yesus, telah disampaikan bahwa Dia 
adalah Juruselamat. Yesus disebut-
kan sebagai Juruselamat karena ha-
nya Dialah yang datang dari Bapa, 
dari sorga untuk mengerjakan kese-
lamatan bagi kita. 

 Manusia tidak dapat menjadi juru-
selamat bagi sesamanya, karena kita 
sama-sama orang berdosa. 

   Itulah sebabnya Allah Bapa harus 
menjadi Manusia melalui kelahiran 
supaya dapat mengerjakan kese-
lamatan tersebut. Hal ini nyata dalam 
beberapa ayat yang tertuang untuk 
menggambarkan kelahiran Yesus, 
Tuhan yang menjelma menjadi ma-
nusia dengan satu misi yaitu untuk 

menebus dosa manusia. Dosa saya 
dan dosa kamu.

 Yohanes 1:14; Firman itu telah menja-
di manusia, dan diam di antara kita, 
dan kita telah melihat kemuliaanN-
ya, yaitu kemuliaan yang diberikan 
sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh 
kasih karunia dan kebenaran.

2. Ia lahir untukku. 
 Hal yang menarik tentang kelahiran 

Kristus ialah Ia lahir untuk setiap 
orang, pribadi lepas pribadi.

 Dikatakan malaikat: “Hari ini telah 
lahir bagimu”. 

 Para gembala memiliki hak istime-
wa menerima berita Natal ini dan ini 
menunjukkan bahwa kita manusia 
adalah sasaran kasih Allah. Sebab 
Allah tidak menghendaki seorang-
pun di antara kita binasa. Itulah se-
babnya Ia datang ke dunia untuk 
menyelamatkan kita. 

 Ia datang untuk mencari kita, domba 
yang hilang. 

 Difirmankan dalam Matius 18:14; De-
mikian juga Bapamu yang di sorga 
tidak menghendaki supaya seorang-
pun dari anak-anak ini hilang. 

    Kita digambarkan sebagai domba 
yang hilang tersebut dan Ia datang 
untuk mencari dan menemukan kita. 
Kelahiran Yesus merupakan hadiah 
terbesar dari Allah untuk kita. 

    Mari kita sambut Dia ke dalam hati 
kita, dan kita pasti akan memperoleh 
anugerah keselamatan itu. 

    Selamat Natal 25 Desember 2018

Pada minggu ini kita kembali memba-
has bagaimana jihad PMI bekerja di ne-
gara perantauan, bagaimana hukumnya 
dalam Islam?

Berjihad adalah sesuatu yang mulia, 
yang dalam masa sekarang ini dalam 
bentuk jihad seorang PMI yang meran-
tau bekerja keras di negeri orang. Kita 
sebagai muslim dan muslimah harus 
meninggalkan Tanah Air demi  berjihad   
mencari uang untuk menafkahi keluar-
ga di Tanah Air. Tak jarang banyak kita 
harus berhadapan dengan berbagai tan-
tangan saat harus berjihad kerja di nega-
ra orang. Terutama, saat kita harus ber-
jihad kerja di negara yang non muslim. 

Lalu bagaimana hukumnya bekerja 
dan mengabdi kepada orang Non Mus-
lim? 

Apakah rizki yang didapatkan tetap 
halal?

Islam pada hakikatnya tidak melarang 
kita bermuamalah dengan orang non 
Muslim, selama itu tidak memerangi 
umat Islam. 

Dahulu Rasulullah SAW seringkali 
melakukan praktek mualamalah den-
gan menggadaikan baju besinya kepada 
orang Yahudi Madinah yang bernama 

Abu Syahm untuk membeli gandung 
yang akan beliau makan bersama kelu-
arganya.

 Sampai wafatnya, Nabi tidak sempat 
melunasi hutang tersebut sehingga pada 
akhirnya Ali bin Abi Thalib yang mem-
bayarkannya. 

Kisah ini diriwayatkan oleh Imam al-
Bukhari dalam kitab 

Artinya: Telah menceritakan kepada 
kami Qutaibah. 

Ia berkata: telah bercerita kepada 
kami Jarir, dari Al-A’masy, dari Ibra-
him, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, 
ia berkata: “Rasulullah SAW pernah 
membeli makanan dari seorang Yahudi 
(Abu Syahm) dan menggadaikan baju 
perangnya kepada Yahudi tersebut”. 
(HR. Bukhari)

Ibn Hajar al-‘Atsqalani dalam kitabnya 
Fath al-Bari menjelaskan bahwa riwayat 
tersebut merupakan bukti kebolehan 
umat Islam untuk bermuamlaah dengan 
Non Muslim, termasuk dalam hal jual 
beli. 

Untuk itu, agar harta yang kita terima 
tetap menjadi halal, setidaknya ada be-
berapa syarat yang harus dipenuhi an-
tara lain:

Pertama, tidak menghalangi agama. 
Pimpinan atau pemilik perusahaan 
memberikan kebebasan untuk men-
jalankan agama kita, tidak melarang kita 
untuk menunaikan shalat, intinya tidak 
melarang kita dalam menjalankan aga-
ma yang benar.

 Tentunya juga tidak berkampanye 

untuk mengajak kita masuk ke dalam 
agama mereka.

Kedua, bentuk usahanya halal. 
Usaha yang dijalankan dalam perusa-

han itu adalah usaha yang halal, mini-
mal mematuhi standar perundang-un-
dangan yang berlaku di negara di mana 
dia berada. 

Jangan sampai perusahaan itu meru-
pakan mafia yang kerjanya mengambil 
hak orang lain, bukan pula perusahaan 
yang mempekerjakan wanita tuna susi-
la sehingga selalu bergelimang dengan 
maksiat.

Ketiga, bekerja dengan halal. 
Dalam artian kita melakukannya den-

gan mengeluarkan tenaga dan keringat, 
bukan mendapatkan rizki dengan jalan 
menilep, menipu, menggelapkan dan 
menyikat harta yang bukan hak kita.

Dari penjelasan di atas, bisa disim-
pulkan betapa mulianya pengorbanan 
seorang pekerja buruh migran yang rela 
berjuang di Negeri orang untuk sekedar 
mencukupi kebutuhan hidupanya. 

Seorang Bapak yang bekerja bahkan 
lembur hanya demi mendapatkan bonus 
upah, tanpa harus memikirkan kucuran 
keringat yang jatuh dari tubuhnya. 

Di dalam pikiran mereka hanyalah 
bagaimana membahagiakan istri dan 
anaknya. Sungguh betapa kerasnya 
hidup yang mereka rasakan. 

Bahkan seorang Ibu rela pergi ke luar 
Negeri demi mencukupi kebutuhan 
hidup putra-putri mereka setelah dit-
inggal pergi ayahnya. (Tamat)

Oleh Pendeta Arianus Hermanus Illu

Renungan
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Ketua Garda BMI

Ahmad Iman,
S.H., M.Hum
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Siap-siap jadi caregiver
TAHUN depan menurut rencana Men-
teri Labour Hong Kong akan berkun-
jung ke Jakarta untuk membahas 
rencana upgrading PMI dari pekerja 
domestik menjadi caregiver. 
Pada kunjungan balasan tersebut 
rencananya juga akan mengevaluasi 
apakah program pelatihan perawatan 
orang tua bagi 300 pekerja migran dari 
Indonesia maupun Filiipina sudah 
berhasil atau belum dan apakah nan-
ti program yang sama akan diadakan 
kembali.

Tentu saja kita menyambut gembira 
rencana untuk meningkatkan keteram-
pilan para PMI di Hong Kong yang se-
kaligus juga akan meningkatkan stan-
dar gaji mereka. 

Apalagi program ini selaras dengan 
program dari Kementerian Tenaga 
Kerja Indonesia yang berniat mening-
katkan kemampuan para PMI dari 
sektor domestik menjadi pekerja semi 
informal yang salah satunya adalah 
caregiver atau perawat jompo. Bagai-
kan gayung yang bersambut bukan?

Namun di balik itu semua, masih 
ada beberapa pekerjaan rumah yang 
harus dibahas dalam rencana ini. Salah 
satunya adalah masalah visa maupun 
standar gaji yang masih belum dibahas 
terang-terangan, yang artinya, akan 
tetap sama dengan standar untuk pek-
erja migran domestik. 

Memang sih, dengan keterampilan 
yang lebih, tentu saja otomatis standar 
gaji pasti akan naik dengan sendirinya. 
Namun jika para caregiver ini akan 

tetap mendapatkan visa kerja yang 
sama dengan pekerja rumah tangga 
migran, artinya mereka juga akan ha-
rus mengikuti ketentuan yang sama 
yang salah satunya adalah stay in alias 
menginap di rumah majikan.

Stay in, bisa jadi masalah riskan jika 
caregiver yang bersangkutan tinggal di 
rumah majikan yang memiliki budaya 
timur. 

Kenapa? Kebanyakan majikan Hong 
Kong sekalipun menggaji PMI sebagai 
caregiver, biasanya tidak akan segan 
meminta mereka untuk mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga lainnya yang 
sebenarnya adalah tugas pekerja ru-
mah tangga. 

Sebaliknya, PMI sebagai orang timur, 
biasanya akan segan menolak.  Akhirn-
ya, sekalipun berstatus caregiver, be-
sar kemungkinan PMI akan tetap jadi 
pekerja rumah tangga yang kebetulan 
tugas utamanya menjaga orang jompo.

Kalau begitu, apa bedanya dong an-
tara caregiver dengan pekerja rumah 
tangga biasa? 

Bukankah sekarang sudah banyak 
teman-teman PMI yang bertugas ‘mo-
mong’ Bobo atau Kung Kung melaku-
kan hal yang sama? 

Banyak pula dari antara mereka 
mendapat gaji yang cukup tinggi dib-
andingkan gaji standar MAW karena 
mereka sudah memiliki keterampilan 
yang lebih tanpa harus ikut training 
atau program pemerintah apapun. 
Pengalaman kerja tetaplah menjadi 
suatu hal yang berharga.

Editorial
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HARI masih terang, ketika SUARA ber-
sama beberapa Petugas Desa Migran 
Produktif dari Kabupaten Banyumas 
mengunjungi rumah Suriyah, ibu kand-
ung almarhumah Shinta Danuar di Desa 
Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabu-
paten Banyumas, Jawa Tengah. 

Shinta adalah PMI Taiwan yang sem-
pat lumpuh dan dirawat 4 tahun di luar 
negeri sebelum akhirnya dikirim pulang 
dan menghembuskan napas terakhir.

Suriyah menyambut kami di rumah-
nya dengan ramah. Dia adalah perem-
puan tangguh dan kuat, yang sudah 
berupaya sekuat tenaga menjagai Shinta 
saat putrinya yang adalah PMI Taiwan 
itu berjuang hidup sampai detik-detik 
penghabisan.

“Entah apa nama penyakitnya, dokter 
saja belum tahu. Bahkan kata dokter di 
rumah sakit di Taiwan, penyakit yang 
diderita Sinta itu termasuk jenis penyak-
it langka”, kata Suriyah, lirih.

Pandangan matanya menerawang 
jauh, membuat hening menyergap 
ruang tamu rumahnya yang sederha-
na. Sejenak SUARA mengamati core-
tan-coretan spidol dan pensil warna tak 
beraturan bekas spidol di dinding ruang 
tamu itu.

“Itu Agta yang nyoret-nyoret. Biasa-
lah, anak kecil. Dinding pun nggak lu-
put jadi sasaran,” tiba-tiba ibu Suriyah 
menjelaskan tanpa ditanya.

Saat itulah SUARA menyadari ka-
lau dari tadi ada seorang anak kecil 
diam-diam mengintip. Ia tampak ragu-
ragu menghampiri sampai SUARA mel-
ambaikan tangan menyapa. Anak itu, 
Agta, adalah putra tunggal dari Almar-
humah Shinta.

 Suriyah mengajak Agta untuk me-
nemui dan bersalaman dengan kami. 
Meski pada awalnya malu-malu, anak 
kelas 3 SD itu akhirnya keluar dan 
menyalami kami satu-persatu. Perla-
han, Agta menjawab semua pertanyaan 

kami. Layaknya seorang anak kecil yang 
biasa diajari sopan santun terhadap 
tamu.

Agta telah lama berpisah dengan sang 
ibu, Shinta. Mereka berpisah sejak Shin-
ta mulai bekerja menjadi caregiver di 
Taiwan selama 8 bulan dan akhirnya ti-
ba-tiba sakit lumpuh pada 2014. Kemu-
dian, anak dan ibu ini terus terpisah 
saat Shinta dirawat di Rumah Sakit Hen 
Ping, Taiwan, selama 4 tahun.

“Malam sebelum ia masuk rumah 
sakit, ia ngobrol dengan saya di telepon, 
dan bilang: ‘Alhamdulillah, Ma, saya su-
dah selesai potongan gaji. Mulai besok, 
saya akan terima gaji penuh.’ Eh, malah 
keesokan harinya ia jatuh ketika mau 
masuk kamar mandi, lalu tidak sadar-
kan diri. Oleh majikannya, Sinta dibawa 
ke rumah sakit”, kata Suriyah berkisah.

“Sejak hari itu sampai sekarang, Shin-
ta tidak pernah keluar dari rumah sakit 
lagi”, Suriyah berkisah.

Shinta Danuar adalah anak sulung 
Suriyah. Ayah kandung Shinta sudah 
meninggal kala Shinta masih remaja. 
Lalu Suriyah menikah dengan Ahmadi 
dan lahirlah Asti, adik tiri Shinta yang 
kini masih duduk di MI, sekolah seting-
kat SD.

Asti dan Agta bersekolah pada sekola-
han yang sama. Hanya saja Asti duduk 
di kelas 6, sedangkan Agta kelas 3. Asti 
dan Agta selalu berangkat dan pulang 
sekolah bersama-sama. Mereka juga 
selalu bermain dan belajar bersama se-
lepas sekolah.

“Di sekolahan, ada yang nakal ngg-
ak?”, SUARA bertanya ke Agta.

“Ada. Tapi udah aku laporin ke ibu 
guru, jadi dia sekarang nggak berani na-
kal lagi”, jawab Agta sambil bergelayut 
di lengan Suriyah.

“Terus Agta suka sekolah nggak?”
Sambil memandang neneknya seakan 

minta persetujuan, Agta mengangguk-
kan kepala.

“Agta sudah pernah naik pesawat ter-
bang ya..?”, SUARA kembali bertanya.

Anak ini menganggukkan kepala lagi. 
“Ke Taiwan menjenguk ibu”, sambung-
nya, cepat.

“Naik pesawatnya sama Eyang ya?”, 
tanya SUARA kembali.

“Iya”, jawabnya, singkat.
Perhatian Aqta tiba-tiba teralih begi-

tu melihat Asti, adik tiri Shinta, berdiri 
di pintu ruang tengah. Agta bergegas 
menghampiri dan mengajak Asti ber-
main.

”Dia memang lebih dekat ke saya, ka-
rena Shinta lama di Taiwan. Saya ini su-
dah dianggap ibunya dia”, kata Suriyah 
sambil memandangi cucu dan anaknya 
yang kini asyik main lompat-lompatan. 

“Kami sering  video call dengan Shin-
ta. Dan Shinta selalu ngobrol dengan 
Agta. Kan meski Shinta badannya lum-
puh dari leher ke bawah, tapi masih bisa 
ngobrol dan makan seperti orang yang 
tidak sakit saja, jadi kami meski berjau-
han tapi sering video call”, kata Suriyah.

Hampir empat tahun Shinta dirawat 
di Taiwan, sampai akhirnya pada 29 
November 2018 lalu, PMI ini dipulang-
kan ke Indonesia. Sesampai di Bandara 
Soekarno Hatta, Shinta langsung dilari-

kan ke Rumah Sakit POLRI, Kramat Jati, 
Jakarta Timur.

Suriyah berkisah, pulang ke rumah 
adalah harapan dan keinginan Shinta 
sendiri. Ia sangat ingin kembali ke ru-
mah agar bisa bersama anaknya semata 
wayang, orangtua dan adiknya. Shinta, 
kata Suriyah, ingin bercengkrama dan 
menikmati masakan ibunya setiap hari, 
sambil mendampingi putranya yang 
makin beranjak besar.

Suriyah menyatakan tidak ada yang 
lebih menyenangkan bagi Shinta selain 
berada di dekat keluarga.

Namun kondisi Shinta sempat jadi 
kendala pemulangan PMI ini ke Indo-
nesia. Shinta tidak bisa lepas dari ban-
tuan alat pernapasan, dan badannya 
juga lumpuh. Selain itu Shinta harus 
berada dalam ruangan steril, sehingga 
pihak rumah sakit di Taiwan menolak 
memulangkan PMI ini ke Indonesia. 
Dia bahkan tak boleh keluar dari ruang 

isolasi. Apalagi dibiarkan melakukan 
perjalanan udara dengan jarak tempuh 
yang lama.

Lirih, Suriyah kembali berkisah 
bagaimana Shinta mulai depresi. Kon-
disi tubuh yang tidak bisa digerakkan, 
bertahun-tahun tinggal di ruangan iso-
lasi rumah sakit, dan tak tahu kapan 
bisa pulang, membuat Shinta beberapa 
kali berupaya bunuh diri. Untunglah, 
upaya nekatnya itu selalu ketahuan pi-
hak rumah sakit.

Mendengar penuturan Suriyah, kami 
semua yang duduk di ruang tamu han-
ya bisa terdiam.

Manusia hanya bisa berencana, na-
mun Tuhan yang menentukan. Dua hari 
setelah kunjungan kami, Shinta Danuar 
menghembuskan nafas terakhir pada 
pukul 00:22 WIB, 10 Desember 2018 
di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. 
Jenazahnya langsung dipulangkan dan 
dimakamkan keesokan harinya.*

Dokter tak bolehkan pulang, 
Shinta sempat mencoba bunuh diri

Oleh Yulia Arsa

Kisah PMI yang lumpuh 4 tahun di Taiwan:

Keluarga Almarhumah Shinta berpose bersama para petugas Desmigratif Banyumas.

Suriyah saat menyambut kunjungan petugas di ruang tamunya yang sederhana. Jenazah Shinta saat akan dimakamkan.
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PERATURAN Menteri Ketenagakerjaan 
(Permenaker) tentang Jaminan Sosial 
bagi Pekerja Migran Indoinesia (PMI) 
akan segera ditandatangani Menteri 
Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

“Setelah digodok dalam waktu lama 
dengan beberapa stakeholder, Per-
menaker jaminan sosial bagi pekerja 
migran segera diteken oleh Menaker da-
lam waktu tidak terlalu lama, “ kata Se-
kjen Kementerian Tenaga Kerja, Khairul 
Anwar, beberapa hari lalu.

Dalam Permenaker tersebut, kata 
Khairul, pekerja migran akan memper-
oleh empat jaminan sosial, yakni jam-
inan kesehatan nasional, Jaminan Ke-
celakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 
(JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Pekerja migran yang akan memper-
oleh empat jaminan sosial yakni pek-
erja migran dan calon pekerja migran, 
baik yang ditempatkan pelaksana pen-
empatan maupun perseorangan, “ kata 
Khairul seperti dimuat di laman ke-
menaker.go.id.

Apa saja jaminan sosial itu dan apa 
saja perbedaannya menurut pertauran 
menteri tenaga kerja?

Menurut Khairul, menurut per-
menaker tersebut, ada dua perbedaan 
perlakuan perlindungan. 

Bagi pekerja migran yang ditempat-
kan pelaksana penempatan, jangka wak-
tu perlindungannya paling lama lima 
bulan sebelum bekerja, 25 bulan selama 

bekerja, dan satu bulan setelah bekerja. 
Sedangkan bagi pekerja migran perse-

orangan pelindungan diberikan 1 bulan 
sebelum keberangkatan, 24 bulan sela-
ma bekerja dan paling lama satu bulan 
setelah bekerja.

Jadi lamanya bekerja turut menentu-
kan perlakuan perlindungan yang akan 
diterima oleh pekerj migran tersebut.

Dari sisi jenis perlindungan, pekerja 
migran akan memperoleh perawatan 
dan pengobatan dalam program JKK 
sebelum dan sesudah penempatan ses-
uai dengan kebutuhan medis. 

Selain itu, baik pekerja migran mau-
pun calon pekerja migran akan mem-
peroleh santunan berupa uang dan pen-
dampingan akibat kecelakaan kerja. 

Perlindungan berupa santunan pun 
tidak terhenti di sana. Mengingat para 

pekerja yang mengalami kecelakaan 
kerja kerap mengalami kehilangan ke-
mampuan bekerja pula.

Mereka juga akan diberi pelatihan vo-
kasional bila dipulangkan ke tanah air 
oleh pemberi kerja karena mengalami 
kecacatan akibat kecelakaan kerja.

Dengan program ini diharapkan jika 
ada pekerja migran yang mengalami 
kecelakaan kerja, mereka tetap dapat 
menjalani program vokasional sehingga 
tetap dapat mendapatkan penghidupan 
sekalipun telah mengalami kecelakaan 
kerja.Sedangkan program JKM akan 
dibayarkan kepada ahli waris jika pek-
erja migran dan calon pekerja migran 
meninggal dalam masa kepesertaan 
aktif. “JKM diberikan berupa santuan 
kematian, santunan berkala dan biaya 
pemakaman, “ katanya.

Pekerja Migran akan 
peroleh 4 jaminan sosial

Oleh Yanuar Jatnika

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Pelayanan satu atap diharapkan memudahkan calon pekerja migran.

LTSA permudah calon 
PMI
KEBERADAAN Layanan Terpadu Satu 
Atap (LTSA) Penempatan dan Perlind-
ungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
merupakan salah satu upaya pemer-
intah untuk memberikan kemudahan, 
kepastian dan keamanan dalam proses 
pelayanan penempatan dan perlindun-
gan PMI.

“Dengan adanya LTSA ini, pemerin-
tah membuktikan kehadirannya dalam 
melayani masyarakat yang ingin bekerja 
di luar negeri, kita dituntut untuk be-
nar-benar melakukan pelayanan yang 
sebaik-baiknya.”

 Hal itu dikatakan Direktur Kerjasa-
ma Verifikasi dan Penyiapan Dokumen 
BNP2TKI, Haposan Saragih, saat mere-
smikan LTSA Penempatan dan Perlind-
ungan PMI di Kabupaten Lombok Barat, 
Rabu, 5/12/2018.

Dengan persemian LTSA di Kabu-
paten Lombok Barat ini, Propinsi Nusa 
Tenggara barat telah memiliki lima 
LTSA setelah sebelumnya diresmikan 

di Kota mataram, Kabupaten Lombok 
Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan 
Kabupaten Sumbawa.

Menurut Haposan, keberadaan LTSA 
ini juga merupakan upaya pemerintah 
mengatasi proses pelayanan kepada 
PMI yang selama ini  berbelit, lama, 
banyak calo, dan biaya tidak transparan. 

“Pelayanan seperti itu membuat orang 
enggan menempuh prosedur resmi, 
menjadi objek eksploitasi yang akibat-
nya banyaknya pemberangkatan PMI 
non prosedural, tidak terdata dan men-
gakibatkan sulitnya penanganan, “ kata 
Haposan.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, 
Yanuar Nugroho, berharap agar semua 
pihak terkait untuk bersinergi memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat yang 
ingin bekerja di luar negeri.

“Ini merupakan implementasi in-
struksi Presiden Joko Widodo di mana 
negara harus hadir memberikan pe-
layanan kepada masyarakat khususnya 
pekerja migran Indonesia” katanya.*

Oleh Yanuar Jatnika
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PMI jago masak dapatkan 
award Enrich
SEKITAR 10 pekerja migran dari Indo-
nesia dan Filipina mendapatkan peng-
hargaan di #MigrantStars Competition 
yang diselenggarakan oleh Enrich HK 
bekerja sama dengan One-Forty dari 
Taiwan dan Aidha dari Singapura, Min-
ggu, (9/12/2018).

Pernyataan pers dari Enrich menya-
takan bahwa tujuan dari #MigrantStars 
Competition adalah untuk mengangkat 
sosok humanisme dari label pekerja ru-
mah tangga, menonjolkan talenta dan 
prestasi yang dimiliki pekerja migran 
dan juga menunjukkan bagaimana pek-
erja migran telah banyak berkontribusi 
kepada komunitas di sekitar mereka.

Sepanjang bulan Oktober 2018, mas-
yarakat diundang menominasikan pek-
erja migran yang mereka anggap dapat 
menjadi inspirasi. Beberapa pekerja 
migran yang berbakat dinominasi oleh 
teman-teman, majikan dan juga anggota 
masyarakat, yang merasa kagum akan 
apa yang telah dilakukan para pekerja 
migran ini di berbagai bidang termasuk 
pekerjaan sosial, edukasi, seni, fashion, 
kulinari, wiraswasta, jurnalisme, foto-
grafi, olahraga dan lainnya.

Secara total Enrich menerima 90 nomi-
nasi dari 40 pekerja migran, dan dari 
sana dipilih 10 pemenang.

Kocho Hei, seorang PMI yang menja-
di pemenang terpilih karena telah ber-
prestasi di acara memasak bersama Ap-
ple Daily. “Saya sangat bahagia terpilih 
jadi pemenang. #MigrantStars membu-
ka kesempatan yang baik buat saya dan 
semua pekerja migran. Saya belajar dan 
mengerti lebih banyak tentang apa yang 
telah dicapai para pekerja migran dalam 
masyarakat dan saya terinspirasi untuk 
semakin mengembangkan bakat saya 
lagi dan lagi! Saya senang dapat berb-
agai sukacita ini dengan banyak teman 
baru,” kata Kocho Hei.

Sepuluh pemenang mendapatkan 
penghargaan pada Sunday’s Award 
Ceremony yang diadakan oleh Camp-
fire Collaborative Spaces di Wong Chuk 
Hang.

Adapun para juri dalam kompetisi ini 
berasal dari berbagai organisasi antara 
lain Jason Y. Ng yang adalah pengarang, 
pengacara dan jurnalis, Devi Novianti 
dari EOC, Robert Godden dari Cam-
paigns and Communications, Reights 
Exposure dan Patricia Dwyer dari The 
Purpose Business.

Oleh Jamila Djaslim

Kocho Hei, salah seorang PMI yang menjadi pemenang.

Para pekerja migran yang menjadi pemenang.

PELATARAN Victoria Park memutih 
dan membiru (Minggu, 16/12/2018). 
Ribuan PMI dari 25 komunitas, seperti 
Aku Indonesia, Kelompok Persaudaran 
Tulung Agung, Friendsters, dan berb-
agai perwakilan komunitas PMI Hong 
Kong lainnya ikut memeriahkan Hari 
Ulang Tahun BRI ke 123. Acara jalan 
sehat yang diselenggarakan BRI Hong 
Kong ini juga bertepatan dengan Inter-
national Migrants Day. Salah satu peser-
ta PMI menyatakan lebih memilih ikut 
merayakan ulang tahun BRI daripada 
ikut aksi International Migrant Day ka-
rena ultah BRI yang ke-123 tidak akan 
terulang kembali.

Peserta jalan sehat mulai berkumpul 
di Victoria Park pukul 13.30 dan tepat 
pukul 14.00 bergerak menuju Edind-
burg Place Central. Sepanjang jalan 
PMI menyanyikan berbagai lagu daer-
ah dan kebangsaan, seperti Padamu 
Negeri, Kebyar-Kebyar dan Rek Ayo 
Rek. Sepanjang jalan dari Causeway 
Bay sampai dengan Central para PMI 
juga mengibarkan bendara Merah Putih 
dan berbagai atribut lain. Ada juga yang 
mencoreng wajahnya dengan warna 
merah putih. Cuaca di Hong Kong yang 
memasuki musim dingin seolah men-
dukung jalan sehat BRI. Peserta jalan 
sehat yang berutung akan mendapatkan 
doorprize berupa speda motor scoopy, 
handphone dan logam mulia.

Sampai di Edindburg Place Central 

para peserta jalan sehat terus berkum-
pul di depan panggung yang sudah 
disiapkan panitia. Fania, salah satu dari 
panitia, mengatakan, “Tema ultah BRI 
ke 123 adalah Happy & Healthy with 
Bank BRI. Dengan jalan sehat ini, BRI 
ingin mengajak semua peserta yang 
kurang lebih diikuti oleh 1.500 PMI, 
baik dari komunitas dan perseoran-
gan, untuk bisa bergembira dan sehat 
bersama.” Tampak bahwa semua pe-

serta bisa menikmati kegembiraan itu. 
Goyang Maumere dan disusul dengan 
goyang Syantik dengan iringan lagun-
ya Siti Badriah cukup menghangatkan 
badan di tengah suasana dinginnya 
Hong Kong. Setelahnya ada kelompok 
angklung dari PMI yang membawakan 
lagu Tanah Airku yang membuat inga-
tan kembali diingatkan tentang negeri 
tercinta, Indonesia.

Dalam sambutan singkatnya, Konsul 
Konsular Erwin mewakili KJRI men-
yatakan bahwa BRI harus membantu 
untuk menjalankan program literasi ke-
uangan, agar PMI selepas dari bekerja di 
Hong Kong bisa memiliki modal untuk 
mengembangkan wirausaha di kam-
pung halaman. Selain itu BRI diharap-
kan juga bisa membantu perlindungan 
bagi para PMI di Hong Kong. Harapan 
ini dikuatkan dalam doa yang disam-
paikan Irfan dari Dompet Dhuafa yang 
meminta ridho Allah agar BRI bisa men-
jalankan amanah negara. 

1500 PMI ikuti jalan 
sehat BRI

Oleh Dedy Kristanto

Ramainya kegiatan jalan sehat ini berakhir di dengan panggung gembira

Para PMI memenuhi jalanan HK
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RISUHNYA rumah tangga Vicky Pra-
setyo-Angel Lelga kian memanas. Pada 
Rabu, 13/12/2018, Angel Lega melapor-
kan Vicky yang masih berstatus sebagai 
suaminya itu tuduhan perusakan, pen-
gancaman, dan pencemaran nama baik. 
Namun, Vicky pun mengaku siap untuk 
menghadapi Angel.

“Kita dari tim kuasa hukum Vicky 
siap menghadapi laporan tersebut. 
Kita akan sama-sama membuktikan 
beliau melaporkan kita perusakan, 
pengancaman memasuki rumah,” kata 
pengacara Vicky Prasetyo, Marloncius 
Sihaloho, di Pengadilan Agama Jakar-
ta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, 
Kamis (13/12/2018) kepada Detik Hot.

Pengacara Pembela Vicky mengingat-
kan bahwa rumah tersebut sebenarnya 
masih ata nama Vicky dan Angel Lelga 
yang saat ini masih menjadi istri sahnya. 
Bila ada pemanggilan dari polisi, Vicky 
pun siap. 

“Silakan saja kita tinggal membukti-

kan. Intinya di sini status Vicky masih 
sah suaminya Angel Lelga pas kejadian 
dan itu masih rumah Vicky juga. Apa-
bila kita terima panggilan, Vicky siap,” 
kata sang pengacara. 

Angel Lelga melaporkan balik Vicky 
Prasetyo usai suaminya itu ‘meng-
grebek’ rumahnya sendiri pada Senin, 
(19/11/2018). 

Peristiwa penggerebekan Angel diket-
ahui dilakukan karena Vicky menduga 
istrinya berzina dengan Fiki Alman.

Tribun News melaporkan kejadian 
yang bagai drama opera sabun itu.

Vicky mendadak mendatangi rumah 
Angel Lelga tepat pukul 2 pagi dengan 
membawa serta keluarga, pengurus 
RT, polisi dan beberapa awak media. 

Pada aksi itu, Tribun melaporkan Vicky 
melompati pagar sampai mendobrak 
pintu kamar dan mendapati istrinya 
bersama pria lain di dalam kamar.

Setelah mendapati istrinya bersa-
ma pria lain di dalam kamar, Vicky 
menangis histeris di depan pintu sambil 
menunjuk-nunjuk buku nikah mereka.

“Ini warga akan menjadi saksi 
semuanya, tonton istri teladan, istri 
yang saya cintai tapi dia berzina,” kata 
Vicki

Saat aksi penggrebekan itu terjadi, 
keduanya tengah menjalani proses 
perceraian. 

Peristiwa semakin panas saat adik 
dari Viky Prasetyo ikut berteriak-teriak 
menunjuk Angel Lelga yang saat itu se-
dang di dalam kamar bersama pria lain.

Sejak itu pula, huru-hara rumah 
tangga Vicky Prasetyo-Angel Lelga se-
makin memanas dengan saling tuduh 
dan kini ikut-ikutan melibatkan aparat 
berwenang dengan Angel Lelga mel-
aporkan Vicky atas tuduhan pencema-
ran nama baik. Duh!

Risuh Vicky-Angel
Lelga makin panas

Oleh Noor Nisa

Maia sudah mengandung?
MAIA Estianty memulai rumor bahwa 
dirinya kini tengah mengandung anak 
dari pernikahan keduanya dengan Ir-
wan Mussry. Ini karena postingan Insta-
gram Stories-nya yang jadi sorotan neti-
zen. Dalam rekaman singkat di media 
sosialnya, Maia sedang di pusat perbe-
lanjaan. Dia tampak bersama anaknya, 
Dul Jaelani. Momen kebersamaan den-
gan Dul pun diposting Maia Estianty. 
Di situ, ada hal yang menarik perhatian 
netizen.

“Aku lagi sama adik Dul, eh kakak 

deng. Nggak, kalau kamu kan kakak 
sekarang,” ucap Maia di Instagram 
Stories, saat dikutip detikHOT, Rabu 
(12/12/2018).

Dul menyambut ucapan Maia den-
gan sebuah kalimat yang mengejutkan. 
“Punya adik lagi,” tuturnya sambil ma-
lu-malu. Maia yang mendengar omon-
gan Dul Jaelani langsung bereaksi. Dia 
penasaran dengan ucapan anak laki-lak-
inya tersebut.

“Apa? Apa? Apa?,” kata Maia. Wah, 
apa benar Maia Estianty bakal memberi-
kan adik untuk Dul? Kita tunggu saja 
kabar gembiranya!

Oleh Noor Nisa

Bantah 
jadi kurir 
narkoba
AKTOR ganteng Mike Lewis secara 
gamblang mengaku dirinya memang 
ada di tempat kejadian perkara saat 
Richard Muljadi saat ditangkap kare-
na narkoba. Namun menurutnya, ia 
tak mengenal dekat cucu konglomerat 
tersebut apalagi sampai jadi kurir pe-
masok barang haram untuk Richard.

Adapun Richard Muljadi yang adalah 
cucu konglomerat Kartini Muljadi, kini 
tengah menghadapi meja hijau sebagai 
pesakitan terdakwa pengguna narkoba 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
Selasa, (11/12/2018).

Nah, saat Richard ditangkap, salah 
satu penyidik Direktorat Narkoba Polda 
Metro Jaya yaitu Gatot Sunaryo, sempat 
menyebutkan seorang aktor berinisial 
ML menjadi pemasok narkoba untuk 
cucu konglomerat tersebut.

Gosip itu tambah ramai ketika Badan 
Nasional Narkoba (BNN) memanggil 
aktor Mike Lewis sebagai saksi dalam 
persidangan Richard.

Namun gosip ini segera dibantah 
Mike Lewis lewat keterangan pers ter-
tulis dalam Bahasa Inggris maupun 
langsung kepada Detik Hot.

“Saya ada meeting di cafe seberang, 
kita mau ke seberang untuk cuma lihat 
tempatnya. Saya lihat ada Richard di 
situ, saya nggak tahu kenapa dia menu-
lis nama saya karena saya nggak dekat 
dengan dia,” kata Mike.

Dalam pertemuan itu, Mike menyata-
kan hanya menjabat tangan Richard un-
tuk mengucapkan selamat atas pernika-
han Richard dengan sang istri. “Saya 
nggak punya nomornya dia. Jadi hubu-
ngannya cuma segitu saja. Pernah kayak 
di acara sosial gitu, karena siapa yang 
nggak tahu Richard Muljadi kan, teman 
saya teman dia juga,” katanya lagi.

Sebelum maju untuk bersaksi di per-
sidangan, Mike Lewis mengaku pernah 
dipanggil polisi atas perkara tersebut. 
Namun sekali lagi, Mike menyatakan 
tak pernah punya hubungan bisnis atau 
sosial dengan Richard.

Salah satu penyidik Direktorat Narko-
ba Polda Metro Jaya, saat menjadi saksi 
mengatakan, Richard sendirilah yang 
menyebut oknum ML sebagai pemasok 
kokain. Inisial nama itu pun diakui 
Richard adalah aktor Mike Lewis yang 
kemudian diralat ML yang dimaksud 
adalah Martinus Lesmana.

Oleh Dian Setia

Maia Estianty bersama suami baru dan ketiga puteranya.

Vicky Prasetyo- Angel Lelga dan Fiki Aman, sang pria ketiga.

Mike Lewis.
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AKTOR Raymond Lam tertangkap 
kamera media saat diam-diam berang-
kat liburan ke Jepang bersama pacar ter-
barunya, artis Carina Zhang. Situs Jayne 
Star melaporkan Raymond dan Carina 
check in di bandara Hong Kong menu-
ju ke Tokyo, Jepang untuk menikmati 
liburan.

Keduanya berusaha tidak menarik 
perhatian media dengan diam-diam 
check in di bandara secara terpisah.

Hubungan Raymond dengan Carina 
sendiri baru terbongkar di mata media 
pada Maret  2018 ketika model berusia 
27 tahun itu terlihat sedang berada di 
Hong Kong Disneyland bersama Ray-
mond. Tak lama kemudian, Raymond 
bahkan terlihat ikut menghadiri pesta 
pernikahan kakak laki-laki dari Carina.

Meski belum lama berpacaran, kedu-
anya tampak serius dan telah dekat den-
gan keluarga satu sama lain. Raymond 

dikabarkan telah diperkenalkan dengan 
kedua orang tua Carina, sementara Cari-
na sendiri punya hubungan persahabat-
an yang akrab dengan artis TVB Rosina 
Lam yang adalah sepupu Raymond.

Raymond dan Carina baru kembali 
ke Hong Kong pada Rabu, 12/12/2018 
setelah menghabiskan 9 hari liburan 
di Jepang. Mereka kabarnya tinggal di 
hotel bintang enam dan menghabiskan 

sekitar HK$ 7000 per malam.
Saat akan ke bandara, Carina dijemput 

oleh supir dari Raymond dan model ini 
dengan santai melenggang untuk check 
in tiket pesawatnya. Namun para awak 
media akhirnya mengenali Carina dari 
posturnya yang tinggi. Sekitar 20 menit 
kemudian, sang supir kembali datang 
membawa koper-koper Raymond untuk 
check in ke bagasi pesawat yang sama. 

AKTOR  dan penyanyi Hong Kong, 
Aaron Kwok kembali membuat heboh 
media Hong Kong. Bukan karena anak 
atau istrinya, ataupun karena mengecat 
rambut hingga pirang, tapi karena Aar-
on secara mengejutkan membeli mobil 
mewah seharga HK$ 7,5 juta!

Aaron sebenarnya telah lama dike-
nal sebagai pencinta mobil-mobil sport 
yang harganya bisa membelalakkan 
mata. Selain itu, Aaron juga dikenal se-
bagai selebriti yang hobi membeli berb-

agai barang bermerek sebagai koleksi 
mulai dari jam tangan, tas, baju dan… 

mobil-mobil sport.
Namun hingga kini, belum ada mo-

bil sport koleksi Aaron yang harganya 
mencapai HK$ 1 juta. 

Tak heran jika situs Jaynet Star he-
boh memberitakan saat Aaron tiba-tiba 
muncul dengan mengendarai mobil 
sport seharga HK$ 7,5 juta. Mobil sport 
itu bercat hitam dan termasuk koleksi 
mobil mewah yang dikeluarkan dalam 
edisi terbatas. Mobil ini bahkan punya 
nama sendiri yaitu Ayrton Senna, yang 
diambil dari nama mendian pembalap 
formula satu asal Brazil.*

Liburan ke Jepang 
bareng pacar baru

Oleh Dian Setia

Oleh Dian Setia

Aaron Kwok beli mobil HK$ 7,5 juta

Meghan Markle ingin 
melahirkan di rumah
MEGHAN Markle yang kini menyan-
dang gelar Duchess of Sussex setelah 
menikah dengan Pangeran Harry dari 
Inggris, rupanya mempertimbangkan 
untuk melahirkan di rumah saja. Loh 
kok?

Meghan, 37 tahun, yang kini 
mengandung anak pertamanya itu 
diperkirakan akan melahirkan pada 
musim semi tahun depan. 

Namun alih-alih bersiap melahirkan 
di rumah sakit, Vanity Vair melapor-
kan, Meghan mempertimbangkan un-
tuk melahirkan secara alami di rumah 
dengan cara hypno birthing. 

Hypno birthing adalah cara mela-
hirkan dengan menggunakan teknik 
relaksasi sehingga sang ibu tidak me-
merlukan obat-obatan. Cara ini juga 
diyakini dapat mengurangi rasa sakit 
saat melahirkan.

Vanity Vair melaporkan, ibu dari 
Meghan yaitu Doria Ragland rupanya 
mendorong putrinya untuk menggu-
nakan sistem hypno birthing ini.

Jika benar Meghan memilih melahir-
kan dengan teknik ini, maka dia akan 
menjadi anggota kerajaan Inggris per-
tama yang melakukannya. 

Anggota kerajaan Inggris lainnya 
yaitu Duchess of Chambridge alias 
Kate Middleton melahirkan ketiga 
anaknya di Rumah Sakit St Mary di 
London. 

Namun apapun tekniknya atau 
dimanapun Meghan nanti melahirkan 
anak pertamanya, yang pasti, Daily 
Mail melaporkan bahwa mantan artis 
Kanada tersebut kini lebih sibuk mem-
persiapkan kamar bayi untuk anak 
pertamanya nanti. 

Namun mengikuti tradisi keluarga 
kerajaan, jenis kelamin bayi tidak akan 
diumumkan sampai saatnya lahir.

Oleh Dian Setia

Meghan Markle dan Pangeran Harry/Foto: Daily Mail

Mobilnya Aaron Kwok/Jaynet Stars

Raymond Lam 
dan Carina 
Zhang/foto; 
Jaynet Stars
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Nomor-nomor Penting

Notis kepada para pengiklan

Umum
Awali bulan dengan semangat baru dan tujuan yang 
jelas.
Love
Single: Perjuangkan apa yang patut diperjuangkan, jan-
gan peduli omongan.
Couple: Adem ayem, tidak banyak gejolak.
Keuangan
Jangan memikirkan hal terlalu dalam agar tidak menim-
bulkan beban pikiran.

Umum
Jangan terbuai dengan pujian.
Love
Single: Jangan terjebak dengan janji palsu.
Couple: Kelebihan satu sama lain saling melengkapi.
Keuangan
Awal bulan jangan sampai tekor duluan.

Umum
Tunjukkan bahwa kamu tak mudah diremehkan. 
Love
Single: Jangan mudah emosi dengan komentar orang.
Couple: Jalani hari dengan santai namun tetap jaga 
komunikasi.
Keuangan
Keuangan cukup aman untuk hari ini.

Umum
Putuskan apa yang baik untuk dilakukan. 
Love
Single: Menenangkan hati yang sendiri dulu.
Couple: Jarang bertemu bukan berarti rasa cinta memu-
dar.
Keuangan
Jangan suka membebani pikiran.

Umum
Perhatikan keputusan dan langkah yang akan kamu 
buat.
Love
Single: Tak masalah jika sendiri untuk saat ini.
Couple: Perlakukan dia dengan baik.
Keuangan
Uang tak menjadi ukuran kebahagiaan, jangan terlalu 
keras pada diri sendiri.

Umum
Terlalu memikirkan opini orang hanya menjadi beban.
Love
Single: Kehadiran seseorang bisa menenangkanmu.
Couple: Perlu kata-kata dari orang tercinta untuk me-
mompa semangat.
Keuangan
Karier stabil, namun keuangan tidak menentu.

Umum
Hari yang tenang memulai kegiatan. Jaga semangat 
kamu.
Love
Single: Tertarik pada seseorang tapi ragu.
Couple: Rasa suka belum berarti cinta.
Keuangan
Tentukan tujuan yang jelas sebagai resolusi bulanan.

Umum
Kesehatan perlu dijaga, karena kegiatan padat.
Love
Single: Istirahatkan hati yang lelah.
Couple: Jangan suka memancing emosi.
Keuangan
Kesehatan rawan drop. Jangan terlalu lelah di kantor.

Umum
Mampu mengendalikan diri sendiri adalah suatu pen-
capaian.
Love
Single: Keadaan hati sudah siap menerima seseorang.
Couple: Butuh break sejenak.
Keuangan
Jangan paksakan kehendak jika memang tak bisa diper-
tahankan.

Umum
Perlu asupan vitamin agar tubuh tetap terjaga. 
Love
Single: Kehadiran seseorang membuat hati bingung.
Couple: Jaga hati agar tidak goyah.
Keuangan
Dompet aman sepanjang hari.

Umum
Cari kegiatan yang bisa membangkitkan semangatmu.
Love
Single: Perlu hati-hati bersikap agar tidak ada yang sa-
lah paham.
Couple: Terlalu sering bersama bisa bikin bosan. 
Keuangan
Perlu pengelolaan yang baik dalam hal uang.

Umum
Mengawali hari dengan penuh percaya diri meski ada 
keraguan dalam hati.
Love
Single: Hidup akan lebih bermakna jika tidak hanya fok-
us pada mencari cinta. 
Couple: Memperbaiki emosi agar tidak mudah terpancing. 
Keuangan
Keadaan cukup baik jika kamu tak mudah tergoda ka-
rena ajakan teman.

Para pemenang harap menghubungi SUARA di 
3416 3467 atau WA 5728 4355, Senin-Jumat, 
pukul 9 pagi-6 sore untuk mengatur pengambilan 
hadiah.

South China Morning Post pernah memuat 
berita tentang sindikat peminjaman uang un-
tuk pekerja migran. 
  Sindikat tersebut meminjamkan HK$10ju-
ta dengan bunga 120% per tahun,  padahal 
bunga paling tinggi yang disetujui Lembaga 
Peminjaman Uang di Hong Kong hanya 60%/
tahun. 
   Operasi ini telah dilaporkan pihak kepoli-
sian selama 6 bulan terakhir dalam memer-
angi sindikat dan kejahatan yang terorganisir 
menjelang kunjungan pemimpin negara. 
Enrich menyambut perkembangan ini dalam 

Fakta mengerikan dari berutang

MENDATAR
1. Asas; dasar
4.  Kantor jaksa
8.  Logam berwarna putih yang lunak; argentum
11. Istirahat sejenak
12. Ya
13. Tolong
14. Sangat marah
17. Gerimis; rintik-rintik
18. Mata
19. Bunyi yang nyaring dan panjang
20. Tonggak panjang yang dipancangkan
23. Soal; perkara
24. Mengerjakan sesuatu supaya jangan mengang-

gur
27. Ukuran luas
28. Gagasan
29. Peserta diskusi panel
31. Orang yang bercerita; pencerita
34. Berdiri berderet-deret memanjang menunggu 

untuk mendapat giliran
35. Tentara
38. Tetap tidak berubah; terus-menerus
42. Kecewa; tidak senang
43. Kulit yang tipis
45. Sorakan untuk memberi dorongan semangat; 

pekikan
46. Penyajian data dalam bentuk tabel
47. Tiga asas kewajiban Kepolisian Negara Republik 

Indonesia
48. Keinginan hati; ingin
49. Rumah Sakit Umum
51. Perekat
52. Kemahiran dalam melakukan berbagai ketang-

kasan
56. Keturunan raja-raja yang memerintah semuanya 

berasal dari satu keluarga
59. Pengikisan
60. Kependekan yang berupa gabungan huruf atau 

suku kata
63. Peniadaan peristiwa pidana
65. Semut (Inggris)
66. Zat ringan yang sifatnya seperti udara
67. Perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang 

kejahatan

70. Alat untuk mendeteksi penerbangan
71. Berbau seperti kerak terbakar
74. Lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat 

panas
75. Tidak hadir
76. Alas
77. Asam
80. Benda cair yang jatuh menitik karena berat
81. Yang melahirkan kita
82. Udang kering
83. Suka berbuat kurang baik
84. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau 

diperbuat
85. Akan datang; kemudian hari

MENURUN 
1. Semaian; benih
2. Waktu setengah gelap sesudah matahari terbe-

nam
3. Bangunan kecil seperti rumah di sawah
4. Memperlihatkan perbedaan nyata
5. Debu
6. Kantong; saku
7. Notula
8. Berangkat
9. Babak pada pertandingan tinju
10. Tiruan bunyi bel sepeda
14. Pialang
15. Ujung saraf yang peka terhadap rangsangan 

panca indra
16. Ahli dalam merancang dan menggambar bangu-

nan
21. Tulang rusuk
22. Rasa yang meningbulkan penderitaan
25. Logam campuran emas dengan tembaga
26. Baru
29. Dasar negara kita

30. Volume
32. Asal bapak senang
33. Pengurukan tanah
35. Dimensi
36. Melimpah; meluap
37. Pembetulan; ralat
39. Pendapat
40. Melintas; menembus
41. Keberanian
43. Zat cair
44. Kata penunjuk bagi benda yang jauh dari pembic-

ara
50. Tidak tentu; kadang kala
53. Teman dekat
54. Minyak pelumas
55. Aman; damai
56. Sketsa untuk memperlihatkan atau menerang-

kan sesuatu
57. Malu 
58. Murni
61. Kantor Urusan Agama
62. Cangkir; cawan
63. Orang yang bertugas membantu orang lain dalam 

melaksanakan tugas profesional
64. Dewi padi
67. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara
68. Jasmani; badan
69. Kertas ampelas
71. Kuno
72. Bersemangat
73. Danau
78. Susut karena gesekan
79. Anak Buah Kapal

menindak kejahatan yang terorganisir dan 
prevalensi hukum atas ratusan lintah darat 
yang mengambil keuntungan dari para peker-
ja rumah tangga migran serta penduduk yang 
berpenghasilan rendah lainnya di Hong Kong.

Di Enrich, kami membagikan kesaksian dari 
para korban peminjaman uang/lintah darat 
pertama melalui layanan Konseling Keuangan 
dan Sesi Bimbingan Khusus. 

Layanan Konseling Keuangan dan Bimbin-
gan Khusus ini terbuka untuk setiap pekerja 
rumah tangga migran dan majikan mereka 
dalam menghadapi situasi krisis keuangan. 
Kami telah mengembangkan bahan-bahan in-
formasi mengenai Hak dan Tanggung Jawab 
Peminjam Uang di Hong Kong.

Banyak yang terkejut bahwa banyak dari 
pekerja migran yang jatuh dan meminjam 
jumlah uang yang tinggi, padahal gaji bula-
nan mereka hanya sekitar HK $ 4.000. 

Kenyataan yang menyedihkan adalah, ada 
beberapa faktor yang berperan, termasuk 
masalah sistematis yang lebih luas. 

Pada tingkat mikro, pekerja rumah tangga 
migran tidak dilengkapi dengan informasi 
yang jelas mengenai hak-hak mereka, tanggu-

ng jawab, dan risiko bila mengambil pinjaman 
uang, dan mereka dibebani dengan tanggung 
jawab untuk menyediakan kebutuhan mende-
sak dari orang-orang tercinta di rumah, di 
atas biaya hidup mereka sendiri.

 Seperti dapat dilihat dalam artikel di koran 
SCMP, mereka tidak menyadari pentingnya 
akan hak mereka untuk menyimpan sendi-
ri paspor mereka dan kontrak kerja mereka 
masing-masing, dan juga tingkat bunga yang 
dikenakan jauh di atas batas hukum yang 
ditetapkan. 

Diketahui juga bahwa 1 dari setiap 2 pek-
erja rumah tangga migran yang tiba di Hong 
Kong dengan hutang awal sekitar HK $ 15.000 
yang harus dibayar untuk biaya perekrutan 
dan pelatihan. 

PRT migran membagikan kepada kami 
insiden dari agen tenaga kerja yang tidak 
etis bekerja sama dengan perusahaan pem-
injam uang memaksa pekerja migran untuk 
mengambil pinjaman ketika mereka tiba un-
tuk melunasi biaya perekrutan tersebut.

Sungguh mengerikan jika kita mengulas 
kembali fakt-fakta yang muncul dari beru-
tang.* 



23SUARASUARA.COM.HK21 December 2018



24 SUARA.COM.HKSUARA 21 December 2018


