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MEDIA sosial (medsos) di era modern ini menjadi ajang penyambung ketenaran seseorang yang tak dikenal

sebelumnya. Hal ini seperti dialami beberapa perempuan yang menjadi terkenal berkat medsos ini.

Salah satunya yang menjadi sorotan berkat medsos adalah pelayan cantik, imut, dan wajahnya mirip boneka yang

bekerja di cabang restoran cepat saji McDonald di Kaohsiung, Taiwan.

Hsu Wei-han, nama pelayan itu, telah menarik banyak pelanggan setelah wajahnya mejeng dalam media sosial yang

diunggah oleh seorang blogger.

Seeperti diberitakan oleh Dailymail edisi 17 Agustus 2015, Wei-han kemudian dijuluki sebagai 'Weiwei' atau 'Haitun'

('lumba-lumba' dalam bahasa Mandarin).

Wajahnya sungguh lucu dan imut. Dia semakin kelihatan menarik karena mengenakan kemeja pink dan sepatu hak.

Penggemar Wei-han sekarang berlomba-lomba mencari tahu lokasi cabang McDonald tempat gadis ini bekerja.

Kendati begitu ada juga pihak yang menuduh si blogger memanipulasi gambar dan curiga bahwa gadis tidak nyata.

Keraguan pembaca itu dimentahkan oleh akun Instagram milik Wei-han. Di sana, dia sebaliknya menunjukkan foto-foto

dirinya kepada para penggemar setia yang mencapai puluhan ribu orang.

Pemulung Cantik

Satu lagi yang menjadi sorotan media sosial adalah Lolita, pemulung cantik asal Tiongkok. Foto pemulung cantik dari

Tiongkok itu menghebohkan dunia maya.

Wanita cantik dalam foto tersebut dinilai sayang apabila bertahan hidup dengan mengais barang rongsokan.

Pemulung cantik itu memiliki nama panggilan Lolita. Dari foto yang beredar, gadis 18 tahun itu tampak memungut

sampah yang berserakan.

Lolita adalah satu dari jutaan masyarakat miskin di Tiongkok yang tersisih dari kerasnya persaingan untuk mendapatkan

pekerjaan yang layak.
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Bahkan, Lolita yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai restoran di Beijing ini ikut terpental dan melakoni profesi apa

saja demi bertahan hidup.

Meski demikian, Lolita mendapat pujian karena tidak jahil dan bersedia mencari penghasilan dengan cara yang halal.

Satu lagi kisah hidup miris seorang pengemis cantik juga berasal dari Negara Panda itu menjadi sorotan media sosial.

Tak ada seorangpun di dunia ini yang mengharapkan hidup menjadi seorang pengemis.

Menjadi orang yang hidup dari belas kasihan orang lain memang terdengar begitu miris. Namun bagaimana jika situasi

memaksa kamu harus meminta-minta? Mungkin itulah yang dirasakan oleh Han Biyao.

Biyao adalah salah satu gadis di Tiongkok yang mungkin merasakan sebuah kemalangan. Biyao kini sudah menjadi

anak yatim karena ayahnya yang dulu adalah jutawan sudah meninggal dunia. Ketika sang ayah sudah tiada, ibunya

sakit-sakitan sehingga tak bisa bekerja.

Seakan kurang malang, keluarga Biyao rupanya terlilit hutang. Demi tetap menjaga kehidupan keluarganya terlebih sang

adik masih sekolah, Biyao rela melakukan apapun termasuk menjual keperawanannya.

Kini Biyao bisa ditemukan menjadi seorang pengamen di sudut kota Beijing,. Kehidupan Biyao memang bak sebuah

kisah sinetron. Gadis berwajah cantik itupun mengaku pernah bekerja menjadi seorang pelayan restoran demi

menyambung hidup dan pengobatan sang ibu.

Kini Biyao memilih mengeluarkan kemampuannya menyanyi menjadi seorang pengamen.

Ketika sosok Biyao menjadi pembicaraan di Weibo (jejaring sosial Twitter versi China), banyak orang yang mengaku

iba pada dirinya.

Tak sedikit dari mereka yang ingin mendengarkan suara Biyao dan membantunya untuk menjadi seorang penyanyi.

Meskipun begitu ada pula orang-orang yang menuding Biyao hanya mencari sensasi. (bbs/mo/dm/es)
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