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Hong Kong, BI — Kegiatan PMI atau
Pekerja Migran Indonesia yang ada di
Hong Kong sangatlah beragam, dari
konseling hukum ketenagaan terkait
kontrak PMI, agama, hobi kreativitas dan
agama.
DI LUAR nama resmi sebuah kelompok,
banyak PMI  yang juga sangat perduli
dengan kondisi tanah air yang sering
sekali mengetuk hati mereka, contohnya
seperti saat musibah wabah ini.

ENDANG SISWATI, BERGAJI 8 JT
TAK PERNAH MASAK, YOUTUBER10
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BI — Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran
Covid-19 seper tinya tidak diindahkan oleh
masyarakat.

AHKAN, para tenaga
medis pun geleng-
geleng kepala me-

lihat masyarakat yang tidak
mematuhi kebijakan physical
distancing dengan mem-
posting tagar #Indonesia
Terserah di media sosial.

Pengamat Tata Kota Yayat
Supriatna mengatakan
bahwa ulah masyarakat yang
tidak patuh tersebut di
karenakan sifat warga Indo-
nesia yang memang susah
untuk diatur.  Hal itu pun
mempengaruhi penerapan
dan kesuksesan dari PSBB.

“Boro-boro disiplin, orang
Indonesia lebih banyak buat
aturan sendiri daripada

mendengarkan dan mentaati
aturan pemerintah.

Faktor budaya, faktor
sikap mental kita yang
senengnya dari dulu buat
aturan sendiri,” terangnya
ketika dihubungi JawaPos.
com, Kamis (21/5).

Kemudian adanya
momen lebaran pun juga
menjadi faktor masyarakat
tetap nekat keluar rumah.
Pasalnya, ketika bulan
Ramadan biasanya masya-
rakat sering menjadikannya
sebagai momen kumpul
keluarga atau teman serta
membeli pakaian baru.

“Jadi di situ masalahnya,
terjadinya bentuk-bentuk

kegiatan yang diluar
aturan itu karena ada
persoalan kultural,”
tambahnya

Namun, apabila
momen ini sudah
terlewat, ia meyakini
bahwa masyarakat
akan lebih patuh kepa-
da kebijakan peme-
rintah.

Namun, peme-
rintah pun harus lebih

tegas dalam melakukan
penindakan kepada para
pelanggar yang tidak mema-
tuhi aturan physical distancing.

“Lebaran kan kebiasaan
kita pake baju baru. Kalau
sudah lewat, berkurang, bisa
diatur, ini karena mendekati
pas lebaran,” ujarnya.

Seperti diketahui, tagar
#IndonesiaTerserah menjadi
topik yang belakangan ini
ramai dibicarakan oleh
publik.

Topik tersebut muncul di
antaranya dibagikan oleh para
tenaga medis yang seolah
sudah terserah dengan segala
sikap masyarakat yang
cenderung seperti tidak lagi
mempedulikan adanya pan-
demi Korona.

Topik itu sendiri meng-
gema sejak Jumat (15/5) usai
viral adanya kerumunan
masyarakat saat penutupan
McD Sarinah, keramaian di
terminal 2 Bandara Soekarno-
Hatta dan yang terbaru adalah
masyarakat yang berbon-
dong-bondong berbelanja di
Mal CBD Ciledug. (JawaPos)

B

Paramitha Rusady: Lebaran ini tak
mikir Kue Nastar dan Ketupat

pandemi Covid-19 oleh umat
Islam di seluruh dunia.

JAKARTA, BI — Paramitha
Rusady antusias menyambut
lebaran Idul Fitri. Dia bahagia
karena selama satu bulan
bulan penuh sudah berusaha
melaksanakan ibadah
Ramadan tahun ini sebaik
mungkin. Sejumlah amal
ibadah sudah berusaha

dimaksimalkan perempuan
kelahiran Makassar, 11
Agustus itu.

Sekalipun antusias
mendekati lebaran, Para-
mitha Rusady tidak me-
nyambutnya seperti tahun-
tahun sebelumnya. Dia tidak
menyiapkan baju lebaran,

kue, ketupat, dan lain-
lain. Apalagi
R a m a d a n
tahun ini
t e r a s a
s a n g a t
b e r b e d a
dijalani di
t e n g a h
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Merayakan Hari Raya Idul Fitri
saat Pandemi Abad Modern

oleh Nabi Muhamad SAW.
Kebanyakan orang beriman

menerima wabah itu sebagai
rencana Tuhan yang tak diketahui
ciptaan-Nya. Masjid-masjid ditutup.
Khususnya saat para petugas dan
anggota pengurusnya menjadi
korban.

Akhir-akhir banyal ilmuan yang
mengkaji tentang sejarah
pandemi, salah satuya adalah
Oman Fathurahman, Guru Besar

Dalam merayakan hari raya idul fitri sudah
selayaknya umat muslim berbahagia, mengawali
dengan bertakbir lalu berzakat kemudian sholat idul
fitri bersama.

EGIATAN hari raya
dilanjutkan dengan saling
berucap selamat dan
mohon maaf lahir dan

batin yang diteruskan saling
bersilaturahim, beramah tamah
dengan saudara dan sanak
saudara.

Tradisi tersebut diatas di saat
asaan raja Firaun tersebut seperti
membangunkan orang-orang yang
beriman pada Firaun, yang mana
pada saat pandemi tersebut Firaun
sang raja yang menuhankan dirinya
sendiri tersebut juga   terdampak
sakit.

Dalam menghadapi pandemi,
Nabi Muhamad mengajarkan
umatnya untuk melakukan isolasi
dirumah saja, beribadah juga
dirumah. Bahkan para ilmuwan
m e n y e b u t -
nyebut jika
l o c k d o w n
pertamakal i
d i k e n a l k a n

Filologi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.

“Wabah pandemi adalah
sejarah kelam yang berulang,” kata
Oman Fathurahman yang saat
menjadi staf ahli menteri agama,
dalam seminar daring lewat
aplikasi zoom bertema “Wabah
dalam Lintasan Sejarah Umat
Manusia”, yang diselenggarakan
Museum Nasional pada Selasa, 21
April 2020.

Dalam rapat daring tersebut
dikisahkan pula tentang kisah
perjalanan seorang pengembara
yang bernama Ibnu Battuta yang
juga pernah menuliskan tentang
pandemi Black Death atau Maut
Hitam yang dituliskan kembali oleh
Ross E. Dunn, sejarawan San Diego
State University.

Black Death merupakan salah
satu wabah yang pernah terjadi di
negara-negara Islam di kawasan
Timur Tengah pada zamannya.
Black Death juga disebutkan
hampir memusnahkan penduduk
eropa.

Demikian sekelumit kisah
pandemi, semoga dunia segera
membaik agar kehidupan
pendidikan, ibadah dan ekonomi
kembali membaik.

Akhirnya: Redaksi mengu-
capkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
dengan sabar. (redaksi)

dunia sudah modern masih bisa
dilakukan dengan adanya inernet,
meskipun tidak bia bersalam-
salaman karena kondisi pandemi
hendaklah kita tetap bersabar dan
melakukan semua anjuran
pemerintah supaya kita tidak
berkumpul-kumpul dan mela-
kukan kegiatan yang menim-
bulkan kerumunan.

Pandemi sebenarnya sudah
ada sejak zaman dahulu kala, sejak
zaman peradapan kenabian Nuh
AS, diceritakan untuk menye-
lamatkan manusia dan binatang
Nabi Nuh membuat bahtera. Kisah
pandemi pada zaman kenabian
Musa AS.,ialah disaat Firaun sedang
menunjukan ketuhanannya.
Kejadia pandemi  dimasa keku-

K EDITORIAL

CER MIN

PADA zaman Rasulullah s.a.w, ada seorang Yahudi
yang menuduh seorang Muslim mencuri untanya.
Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari
golongan munafik.

Nabi s.a.w lalu memutuskan hukuman: unta jadi
milik orang Yahudi dan nabi memutuskan untuk
memotong tangan Muslim yang difitnah  itu.

Keputusan Nabi membuat orang Muslim itu
kebinggungan. Maka ia pun mengangkatkan
kepalanya menadah tangannya ke langit seraya
berkata, “Tuhanku, Engkau Maha Mengetahui bahwa
sesungguhnya aku tidak mencuri unta itu.”

Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi
s.a.w, “Wahai Rasulullah, sungguh keputusanmu itu
adalah benar, akan tetapi mintalah keterangan dari
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LASANNYA karena
sudah tidak ada lapo-
ran infeksi covid-19
di kota, terakhir

laporan infeksi impor dari Pa-
kistan   hari minggu lalu (17/
5).

Pada hari Selasa (19/5),
Sekretaris untuk Profesor
makanan dan kesehatan
Sophia Chan Siu-Chee me-
ngumumkan bahwa perte-
muan keagamaan akan kem-
bali diizinkan pada jumat (22/
5) dengan tetap mematuhi
sosial distancing, dengan

Tempat Ibadah di Hong Kong di Buka
Kembali untuk Umat

Wisatawan mengambil gambar di Peak di Hong Kong pada 26 Desember 2015 (atas) dan seorang
pria mengenakan masker sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran virus corona
(COVID-19) di lokasi yang sama pada 7 Maret 2020. (DALE de la REY, Vivek PRAKASH/AFP)

Hong Kong, BI – Pemerintah Hong Kong sudah
melonggarkan banyak peraturan darurat
covid-19

tempat terbatas dan jumlah
kelompok orang tidak lebih
dari 50 persen, Shopia Chau
Siu-Chee juga meng-
ingatkan agar selama ber-
ibadah tidak ada acara
makan dan minum.

Pemerintah juga mewa-
jibkan penitian tempat ibadah
melakukan cek suhu tubuh,
menghindari berbagi buku
agama dan mengikuti aturan
protokol kesehatan saat
masuk dan keluar dari lokasi.

Bagaimana dengan lara-
ngan pertemuan sosial lebih

dari delapan orang?
Peraturan larangan ber-

kumpul lebih dari 8 orang
tetap berlaku hingga 4 juni
2020, jadi tempat karaoke
lounge, klub malam, peman-
dian dan ruang pesta akan
tetap ditutup selama satu
minggu, sampai 28 Mei.

Tempat umum yang
dikelola oleh Departemen
Layanan rekreasi dan budaya,
termasuk 15 pantai umum,
akan dibuka kembali pada hari
Sabtu (23/50 ini.

Gyms  dan tempat –
tempat acara barbekyu dan
perkemahan akan segera
dibuka, demikian ungkap
Sekretaris urusan dalam
negeri Caspar Tsui Ying-Wai
kata. (bi/scmp)

A

HONG KONG, BI – Setelah
hampir 4 bulan murid Hong
Kong belajar dari rumah kini
aktivitas sekolah mereka sudah
mulai di lakukan dikelas
masing-masing.

Kepada media para orang
tua murid bercerita jika anak-
anak mereka semua merasa
gembira telah bisa kembali ke
kelas masing-masing, mereka
juga tidak kawatir dengan
kesehatannya karena sudah
percaya dengan sistim sehat
yang akan diterpkan disekolah
masing-masing.

Pembukaan sekolah yang
dimulai pada hari rabu (20/5)
tersebut akan terus dilanjutkan
dengan pembukaan-pembu-
kaan kelas berikutnya. Kali ini
sekolah internasional adalah
yang pertama mendapat
kesempatan untuk bergem-
bira membuka sekolah dan
menyambut para murid-
muridnya..

Selanjutnya diharapkan
sekolah senior menengah
akan kembali ke sekolah pada
27 mei 2020 ini.

Setidaknya sudah ada 53
sekolah internasional dan
swasta yang sudah diberi izin
oleh Biro Pendidikan Hong
Kong untuk melanjutkan
kelasnya secara bertahap,
mulai dari Rabu atau Jumat
minggu ini.

Para pejabat pendidikan
juga sempat mengusulkan
untuk melakukan aktivitas
sekolah setengah hari saja
untuk menghindari kontak
sosial disaat makan siang,
namun ada 31 sekolah yang
mendapatkan izin sekolah
penuh karena sanggup
menerapkan pengaturan
Makan Siang khusus, seperti
istirahat makan siang dalam
dua sesi yang fleksibel.

Di antara mereka untuk
melanjutkan mengajar di
ruang kelas pada hari Rabu
adalah Harrow International
School Hong Kong, Li PO Chun
United World College, Nord
Anglia International School,
dan Christian Alliance Interna-
tional School.

Di aliansi Kristen di Lai Chi

Sekolah di buka, pelajaran pertama adalah
menjelaskan peraturan fisik dan kebersihan

Kok, sekitar 1.400 siswa dite-
tapkan untuk kembali dalam
tiga frase, dimulai dengan
murid di grade Four to Six di
kampus selama setengah hari
di pagi hari, dan Grade Nine
ke 12 di sore hari.

“Kami akan mengambil
setiap langkah yang kami
dapat untuk membuat seko-
lah aman,”  kata Richard Van-
derpyl, selaku kepala sekolah.

“Tetapi jika orang tua
masih tidak nyaman, mereka
dapat menjaga anak mereka
pulang. Kami akan menye-
diakan sumber daya bagi para

(2) Pemegang HKID/Macau ID
(3) Peserta adalah perorangan atau tim dengan jumlah
maksimal 3 orang.

C. PERSYARATAN LOMBA:
(1) Peserta hanya boleh mengirimkan 1 karya
(2) Tema lomba adalah kesadaran hukum di negara Hong
Kong atau Macau
(3) Film harus menghormati nilai dan norma yang berlaku,
serta tidak menyinggung pihak manapun, tidak
mengandung unsur sadistik, pornografi, dan SARA.
(4) Resolusi film minimal 720p
(5) Format MP4
(6) Durasi film 5-8 menit sudah termasuk credit title
(7) Produk film harus merupakan karya orisinal dan belum

diikutsertakan dalam kompetisi apapun. Apabila terbukti
tidak orisinal, karya tersebut akan didiskualifikasikan;
(8) Penggunaan materi film yang berasal dari pihak ketiga
seperti music, footage, potongan gambar, dll adalah
tanggung jawab peserta;
(9) Film utuh harus di-upload di Youtube dengan format
judul : HBA-Nama Tim-Judul Film Pendek
(10) Pada bagian caption, harus menyertakan hashtag
#haribhaktiadhyaksake-60
#kejaksaanri
#kjrihongkong
(11) Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat
diganggu-gugat
(12) KJRI Hong Kong dan Kejaksaan RI berhak
menggunakan cerita, film, atau materi dan informasi lainnya
yang diberikan oleh peserta sebagai keperluan promosi
dan tidak untuk keperluan komersil.

HK NEWS

siswa tersebut. “ lanjutnya.
Untuk mengurangi risiko

infeksi, siswa akan duduk satu
meter di ruang kelas, dan tidak
akan berbagi alat tulis. Sekolah
juga telah memasang tikar
yang tersterili , kamera
pendeteksi suhu dan hand
sanitisers untuk pengendalian
infeksi.

Pelajaran pertama hari itu
akan menjadi sesi satu jam bagi
para guru untuk menjelaskan
peraturan fisik dan kebersihan,
dan bagi siswa untuk berbagi
pengalaman belajar mereka di
rumah, kata Vanderpyl.(*)

>> SYARAT JADI ..SAMBUNGAN DARI HLM  10
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I LUAR nama resmi
sebuah kelompok,
banyak PMI  yang
juga sangat perduli

dengan kondisi tanah air yang
sering sekali mengetuk hati

PMI Hong Kong Peduli Daerah Terdampak Covid-19
Hong Kong, BI — Kegiatan PMI atau Pekerja
Migran Indonesia yang ada di Hong Kong
sangatlah beragam, dari konseling hukum
ketenagaan terkait kontrak PMI, agama, hobi
kreativitas dan agama.

D mereka, contohnya seperti
saat musibah wabah ini.

Contrinx’s adalah salah
satu aktivis kemanusian yang
namanya sering disebut-
sebut di media sosial,
terutama disaat pandemi
covid-19 ini.

PMI yang sudah tinggal di
Hong Kong selama 14 tahun
ini memang tampak aktif
menyampaikan kabar
keberengkatan kloter masker
ke tanah air dan melaporkan
perkembangan pembagian
masker dan hand sanitizer ke
daerah-daerah dengan foto-
foto aksi yang di unggahnya
di facebook sebagai bentuk
tranparansi.

“Saya lupa sudah berapa
puluh ribu masker yang
kami kirim, yang pasti sudah
terhitung 8 kali  kir im.”
jawab Contrinx saat ditanya

terkait jumplah total
masker yang sudah disum-
bangkan ke daerah dan
zona merah.

Menariknya, sebagian
alkes yang dikirim ke daerah

JAKARTA, BI — Dalam
menyambut datanganya
hari raya idul fitri Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) memfasilitasi para
tahanan untuk dapat
bersilaturahmi dengan
keluarga, yang disesuai-
kan dengan protokol
kesehatan virus korona
atau Covid-19 dimasa
pandemi ini

“Sehubungan dengan
hari raya Idul Fitri pada 1
dan 2 Syawal 1441 H.
Dikarenakan untuk meng-
hindari penyebaran
wabah Covid -19, maka
pelayanan kunjungan
masih menggunakan
sistem kunjungan online,”

kata pelaksana tugas (Plt) juru
bicara KPK, Ali Fikri dalam
pesan singkatnya, Jumat (22/
5).

Ali menyampaikan,

KPK Fasilitasi Kunjungan Online
Selama 30 menit Saat Lebaran

pelayanan kunjungan
menggunakan sistem online
akan diselenggarakan pada 1
dan 2 Syawal 1441 H, pukul
08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

“Durasi 1 tahanan 30
menit,” ucap Ali.

Terkait  pelaksanaan
salat idul fitri juru bicara
KPK yang berlatar
belakang Jaksa ini
menuturkan, jika itu juga
akan menyesuaikan aturan
di rutan masing-masing.

Adapun untuk 1
Syawal 1441 H, pengisian
boks makanan dan
pakaian dimulai pukul
08.00 WIB sampai dengan
09.30 WIB. Baik itu boks
milik tahanan atau pun
boks besar per rutan.
Sementara itu, untuk 2
Syawal 1441 H, tidak ada
tambahan boks besar. (id/
JawaPos)

pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri

ada sekitar 6000 lembar
masker kiriman dari peme-
rintah daerah yang awalnya
itu dikirim untuk membantu
PMI yang lagi kesulitan untuk
mendapatkan masker.

Hong Kong mengalami
krisis masker sejak januari
2020, tepatnya sejak covid-19
menulari warga hingga
menimbulkan kekacauan
stok masker dan harga yang
tak masuk akal, sementara
saat itu Indonesia masih
terbilang aman dari krisis
masker.

Selain menyasar pekerja
di luaran, bantuan alkes juga
diberikan kepada fihak
Puskesmas dan warga luar
jawa.

“ lokasi edar alkes
meliputi puskesman, daerah
magetan yang terdampak
dan beberapa daerah lain
termasuk luar jawa, khusus
luar jawa harus ada
pengajuan data yang jelas.”
jelas Contrinx’s.

Pengajuan tidak harus
proposal tetapi bisa jadi oleh
siapapun yang memang
membutuhkan dan tahu
keadaan setempat.

Dan dalam aksi sosial ini
Contrin’x merangkul bebe-
rapa organisasi PMI Hong
Kong yang selaras pandangan
dengannya sebagai tim
peduli dan relawan.

Organisasi yang terga-
bung dengan aksi sosial ini
antara lain:

- Indonesian Muslim Stu-
dent Asociation Hong Kong
(IMSAHK)

- Wong Magetan Peduli
(WMP)

- Lare Magetan Peduli
(LMP)

- Paguyupan Wong
Magetan (PWM)

- Komunitas Donatur Anak
Rantau (KDAR).(*)

Tasikmalaya, BI —
Jamaah Islamiyah (JI) seakan
”tidur”. Namun, JI ternyata
masih terus menghimpun
kekuatan. Untungnya, aparat
berhasil mengendus gerakan
mereka.

Pada Selasa (19/5), tim
Densus 88 Antiteror
menangkap dua anggota JI di
Tasikmalaya. Penangkapan
tersebut merupakan hasil
pengembangan dari
pengakuan MR. Dia ditangkap
Densus 88 Antiteror di
Tasikmalaya pada 12 Mei.
Dalam penggeledahan di
rumah MR, ditemukan
puluhan senjata tajam dan
alat kelengkapan bertahan
hidup.

Hasil dari penelusuran

lanjutan, densus akhirnya
menangkap dua orang
lainnya. Yakni, MT, 38, dan DA,
45. Dua terduga teroris itu
dibekuk di Perum Bumi
Sentra Mas, Indihiang,
Tasikmalaya. ”Jadi, total ada
tiga orang,” ujar sumber Jawa
Pos.

Menurut dia, tiga orang
tersebut merupakan aktivis JI
nonstruktural. Mereka masih
menghimpun kekuatan untuk
mendirikan negara khilafah.
”Masih diperiksa dan
didalami,” katanya.

Sementara itu, Radar
Tasikmalaya melaporkan,
Rabu lalu (20/5) Densus 88
menggeledah rumah terduga

>> BERSAMBUNG KE HLM 17
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AL ini agar keber-
langsungan ekono-
mi dan hidup masya-
rakat tetap berjalan.

Namun demikian, peme-
rintah kata Ma’ruf, memas-
tikan pemulihan ekono-
mi tidak mengesampingkan
upaya mencegah penye-
baran virus Covid-19.

Pemulihan ekonomi
dalam beberapa waktu
mendatang akan coba
digulirkan agar ekonomi
yang terdampak bisa kembali
lagi.

Wapres Sebut Saat Ini Pemerintah
Ingin Pulihkan Ekonomi

Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta,
Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus
corona (COVID-19) yang meninggal dunia

JAKARTA— Wakil Presiden Ma’ruf Amin
mengatakan pemerintah saat ini sedang
memikirkan untuk memulihkan perekonomian
Indonesia yang sangat terdampak Covid-19.

“Dengan tetap menjaga
kesehatan masyarakat,
dengan tetap berusaha
untuk mengendalikan dan
menghilangkan Covid-19
tetapi bagaimana ekonomi
bisa tumbuh,” tutur Ma’ruf
dalam pesan Hari Raya Idul
Fitri melalui akun Youtube
resmi Sekretariat Wakil
Presiden, Kamis (21/5)
malam.

Wapres menilai pemuli-
han ekonomi sangat
penting untuk keseluruhan.
Hal ini karena Covid-19

telah membawa dampak
ekonomi dan sosial.  Ia

menjelaskan, meski di
bidang sosial, pemerintah

sudah membantu semampu
negara melalui bantuan-

bantuan sosial, namun hal
itu tidak akan cukup dalam
waktu yang lama. Karena itu,
pemulihan ekonomi
menjadi tanggung jawab
pemerintah agar ekonomi
masyarakat bisa berjalan
kembali.

“Kami mohon doa kepada
seluruh bangsa, kepada
seluruh masyarakat supaya
upaya-upaya untuk mengem-
balikan, memulihkan eko-
nomi nasional kita sehingga
sedikit demi sedikit ekonomi,
kehidupan ekonomi masya-
rakat bisa dikembalikan,”
ujarnya.

Ia juga mengajak masya-
rakat untuk bersabar dan
berdoa sembari tetap disiplin
menjalankan protokol kese-
hatan agar pandemi Covid-
19 segera berakhir.

“Jangan ada lagi kata
menyerah, kita harus berse-
mangat, dan Covid-19 harus
mendorong kita untuk bang-
kit, untuk mandiri, untuk meng-
hidupkan kembali semangat
kebangkitan nasional yang
kedua pada untuk Indonesia
yang lebih baik dan lebih maju
ke depan,” ujarnya. (rep)

H

JAKARTA, BI - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meminta
agar rakyat hidup damai
dengan virus Corona alias
Covid-19. Dasarnya, informasi
dari WHO menyatakan bahwa
virus yang telah memakan
korban ratusan ribu jiwa di
dunia itu tidak akan hilang.

“Artinya kita harus berdam-
pingan hidup dengan Covid.
Seperti yang saya sampaikan
sebelumnya, berdamai
dengan Covid. Sekali lagi, yang
penting masyarakat produktif,
aman, dan nyaman,” ucap
Jokowi di Istana Bogor, Jawa
Barat, Jumat (15/5).

Namun imbauan hidup
berdamai dengan Corona
oleh Presiden Jokowi menda-
pat banyak penolakan.
PP Muhammadiyah misalnya.

Apalagi, bila dilihat dari
kerja keras para tenaga medis
yang tengah berperang
melawan Covid-19. Imbauan
berdamai dengan corona
dinilai tidak tepat diucapkan
oleh Jokowi.

“Kebijakan mengen-

durkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) dan
pernyataan berdamai dengan
virus corona di saat seperti ini
bukanlah suatu sikap yang
tepat. Karena di sisi lain ada
nasib para tenaga kesehatan
dan warga masyarakat yang
terpapar yang dipertaruhkan,”
ujar Ketua Muhammadiyah
Covid-19 Command Center
(MCCC) PP Muhammadiyah,
Agus Samsudin, dalam kete-
rangan tertulis, Rabu (20/5).

Menurutnya, saat ini para
tenaga kesehatan sedang
bertaruh nyawa menyela-
matkan warga yang terpapar

Covid-19, sehingga mereka
harus dijaga supaya dapat
bekerja dengan baik.

Alasan Muhammadiyah
Alasan Muhammadiyah

menolak berdamai dengan
corona, kata Agus, karena
pergerakan grafik kasus virus
corona di Tanah Air masih terus
naik dari hari ke hari dan belum
ada tanda-tanda melandai.

Terlebih menilai kebija-
kan-kebijakan pemerintah
dalam penanganan virus Co-
rona sampai respons masya-
rakat. Maka MCCC PP Mu-
hammadiyah bersikap untuk

terus melawan penyebaran
virus Corona.

“Berbagai indikator per-
kembangan wabah Covid-19
yang masih terus menun-
jukkan tren kenaikan dari
jumlah kasus maupun korban
meninggal justru harus
meningkatkan upaya perla-
wanan terhadap penyeba-
rannya,” kata Agus.

Sebagai wujud perlawa-
nan terhadap virus corona,
jelas Agus, Muhammadiyah
melalui jaringan struktur dari
tingkat pusat hingga ranting
terus melakukan berbagai
upaya dalam rangka pena-
nganan wabah virus Corona
di Indonesia.

“Kebijakan penanganan
Covid-19 dibuat di tingkat
Pimpinan Pusat dan diter-
jemahkan dalam aksi di lapa-
ngan dengan ujung tom-
baknya berada di pimpinan
cabang (PCM) dan ran-
ting muhammadiyah (PRM),
selain amal usaha Muham-
madiyah (AUM),” papar Agus
lagi. (mdk)

Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/
Angga Yuniar

Menolak Berdamai dengan Corona

JAKARTA, BI - Mantan menteri kesehatan Siti
Fadilah menceritakan banyak hal kepada presenter Deddy
Corbuzier saat bertemu di rumah sakit, dan tayang di chan-
nel YouTube, Kamis (21/5).

Salah satunya adalah bahasan tentang vaksin untuk
Covid-19 yang diyakini tak harus dibeli dari Bill Gates atau
untuk tidak mengikuti saran WHO. Hal itu lantaran dirinya
berpengalaman pernah mengalahkan WHO saat mengatasi
flu burung tanpa vaksin dan menghentikan pandemi.

Soal Bill Gates, Siti juga punya pandangan tersendiri.
Dia mengikuti perkembangan salah satu pria terkaya dunia
itu, tepatnya saat di forum ekonomi internasional Bill Gates
menjadi pembicara utama karena membicarakan vaksin
dan pandemi.

“Kenapa enggak pandeminya dihentikan kenapa
dibuat vaksinya. Dia bukan dokter, kenapa dia begitu fasih
akan terjadinya pandemi. Dunia akan butuh vaksin segini
miliar, menurut saya tidak masuk diakal saya. Dia pebisnis,
mungkin dia ahli virus di komputer (tapi tidak ahli virus
penyakit medis),” ucap Siti Fadilah.

Terlebih, seluruh dunia tempat pembuat vaksin
didukung oleh Bill Gates. “Saya tidak mencurigai tapi or-
ang bisa berpikir sendiri,” ungkapnya.

Siti menyebutkan sejatinya pandemi Covid-19 ini tidak
terlalu berat seperti flu burung yang sempat menyerang

Siti Fadilah: Dia Bukan
Dokter, Jangan Ngomong
Dulu, Saya Akan Buktikan
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JAKARTA, BI — Tagar ‘Indone-
sia Terserah’ sempat ramai
dibahas netizen tanah air,
bahkan masuk Google trend.
#IndonesiaTerserah tak lain
bukan merupakan bentuk
kekecewaan masyarakat yang
kecewa akan penanga-
nan COVID-19 di negeri ini.

# I n d o n e s i a Te r s e r a h
muncul tak lama setelah
terungkapnya keramaian
calon penumpang di Terminal
2 Bandara Soekarno Hatta
beberapa waktu lalu. Banyak
yang menilai potret tersebut
seperti menafikan physical
distancing yang terus diga-
ungkan pemerintah demi
memutus rantai penyebaran
COVID-19.

Netizen yang mengaku

terus berdiam diri di rumah
selama masa Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)
menganggap #Indonesia
Terserah juga terkesan tak
menghargai perjuangan
tenaga medis yang terus
menerus menangani pasien
virus SARS-CoV-2 ini.

Bentuk protes #Indonesia
Terserah ini juga disuarakan
melalui video-video yang
berseliweran di lini masa
maupun aplikasi perpesanan
populer WhatsApp. Salah satu
video menampilkan tenaga
medis lengkap dengan alat
pelindung diri (APD) yang

Indonesia Terserah dan Janji Pemerintah
Tak Mau Bikin Dokter Kecewa

bertuliskan #Indonesia
Terserah di bagian bela-
kangnya.

Usai rapat terbatas secara
virtual, Senin (18/5/2020),
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 me-
respons tagar ini. Disam-
paikan langsung sang ko-
mandan yakni Doni Monardo,
Gugus Tugas menyatakan tak
ingin mengecewakan para
dokter.

Doni Monardo menyam-
paikan pesan pengingat
kepada masyarakat agar bisa
menjadi garda terdepan
dalam rangka memutus rantai
penyakit COVID-19.

“Kemudian untuk video
Indonesia Terserah, kami
jelaskan bahwa kita sangat

ABAR ini diinfor-
masikan pertama kali
oleh akun @under-
thebreach yang sebe-

lumnya juga menginfor-
masikan penjualan data akun
91 juta pengguna Tokopedia.

Under the Breach sendiri
merupakan akun di Twitter
yang cukup aktif memonitor
aktivitas hacker, terutama

yang berhubungan dengan
kebocoran atau penjualan
data pribadi di dark web.

“Aktor (hacker) mem-
bocorkan informasi 2,3 juta
warga Indonesia. Data ter-
masuk nama, alamat, nomor
ID, tanggal lahir dan lainnya,”
cetus mereka.

Data itu disebut berasal
dari tahun 2013. Bahkan tak

Hacker Diduga Jebol Jutaan Data Penduduk di KPU
JAKARTA, BI - Hacker dilaporkan membobol
data 2,3 juta pemilih di Indonesia dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU).

hanya itu, sang hacker me-
ngaku akan segera mem-
bocorkan 200 juta data lagi.

Berarti jika benar, jumlah 2,3
juta data tersebut baru
merupakan sampel.

Sang hacker dalam tang-
kapan screenshot Under the
Breach menyebut bahwa
data ini sangat berguna bagi
mereka yang ingin membuat
nomor (ponsel) di Indonesia.

“Anda butuh nomor NIK
dan KK untuk melakukan
registrasi. Atau (bisa juga)
dipakai untuk menambang
data nomor telepon dari In-
donesia,” sebut sang penjual
data itu di sebuah forum
hacker.

Pelaku mengklaim men-
dapatkannya langsung dari
KPU dan dalam bentuk PDF.

“Saya mendapatkan lebih dari
200 juta data kependudukan
Indonesia, yang akan segera
saya bagikan,” tulisnya lagi.

Saat dilihat dalam contoh
data yang diposting, data yang
dijebol ini adalah data KPU
tahun 2014 lengkap dengan
logo KPU yang berada di
bagian kop surat.

Saat ini, sudah ada
sejumlah netizen menang-
gapi cuitan @underthebreach
dan melaporkannya ke
Kominfo, KPU sendiri serta
beberapa akun resmi peme-
rintahan lain. (dtk/kus)

tidak berharap kalangan
dokter menjadi kecewa,
sejak awal kami selalu
mengedepankan bahwa
ujung tombak kita adalah
masyarakat,” ujar Ketua
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Doni
Monardo.

“Kalau seandainya masya-
rakat ada yang terpapar lantas
sakit dirawat di rumah sakit,
apalagi dengan jumlah yang
banyak dan tempat pera-
watannya penuh, maka yang
sangat repot adalah tenaga
dokter, termasuk perawat,”
katanya.

Doni Monardo menga-
takan, sejak awal pemerintah
sudah membahas perlin-
dungan para tenaga medis,
dari perawat hingga dokter,
agar tidak kelelahan selama
masa penanganan COVID-19
ini. Dia menyebutkan jumlah
dokter di Indonesia termasuk
sedikit dibanding negara-
negara lain.

“Jumlah dokter kita
termasuk yang paling sedikit
di berbagai negara, total
dokter kita kurang dari 200
ribu orang, dokter paru 1.976
orang, artinya satu orang
dokter paru harus layani
sekitar 245 ribu warga
negara Indonesia sehingga
apabila kita kehilangan
dokter maka ini kerugian
yang sangat besar buat
bangsa kita,” jelas dia.

Kepala BNPB itu meng-
imbau masyarakat bekerja
sama dalam pencegahan
penularan virus Corona.

Dia menekankan untuk
menjalankan seluruh ke-
tentuan protokol kesehatan
dan ketentuan dalam UU
Nomor 6 Tahun 2018 tentang
kedaruratan kesehatan.

“Sekali lagi mari kita
bekerja sama saling meng-
ingatkan mencegah dan
hindari jangan sampai kita
menjadi sakit,” ujar Doni.
(dtk/htn/kus)

K

JAMBI, BI - Nama M Nuh
mendadak terkenal setelah
menang lelang motor listrik
bertandatangan Jokowi.

Pria asal Kampung Mang-
gis, Kota Jambi tersebut ter-
nyata bukan seorang peng-
usaha seperti yang tersiar di
berbagai media setelah
memenangkan lelang senilai

Rp 2,55 miliar.
Ia hanya seorang buruh

bangunan yang mengira
acara yang diikutinya
merupakan ajang bagi-bagi
hadiah.

“Yang bersangkutan tidak
paham acara yang diikuti
adalah lelang. Yang bersang-
kutan malah mengira bakal

dapat hadiah,” kata Kapolda
Jambi, Irjen Pol Firman
Santyabudi, saat dikonfirmasi
via pesan WhatsApp, Kamis
(21/5/2020) malam.

Kapolda pun mengatakan,
tidak ada penangkapan yang
dilakukan pihaknya terhadap
warga Kampung Manggis
Kota Jambi tersebut.

Justru, menurut Kapolda,
M Nuh sendiri yang men-
datangi pihak kepolisian
dalam hal ini Polsek Pasar,
Kota Jambi untuk meminta
perlindungan karena keta-
kutan ditagih.

“Karena ketakutan ditagih,
dia justru minta perlindu-
ngan,” katanya.(tribun)

Tulisan ‘Rumah Keluarga Pra Sejahtera’ di Kediaman

M Nuh Pemenang Lelang Motor Listrik Jokowi

Motor listrik yang bertanda tangan Presiden Joko Widodo saat dilelang dan telah
dibeli dengan harga Rp 2,55 miliar
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Lomba Nge-vlog, Film Pendek dan Tulis
Artikel dari KJRI Hong Kong

ONDISI tersebut diatas
sangat dihargai oleh fihak
pemerintah Indonesia di
Hong Kong sebagai hal yang

positif yang pantas didukung supaya
terus berkembang menjadi besar.

Dalam rangka memperingati
Hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yaitu
Hari Ulang Tahun Kejaksaan
Republik Indonesia ke-60, KJRI
Hong Kong menyelenggarakan

beberapa kegiatan lomba secara
daring.

“Perlombaan ini sejatinya
merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan pemahaman atas
berbagai ketentuan hukum di Hong
Kong dan Macau.” Jelas Konsul
Kejaksaan Ineke Indraswati.

“Disaat kondisi dan situasi yg
terbatas ini, tentunya kita tidak
boleh berhenti untuk selalu

berinovasi, kreatif dan selalu
bersemangat.” Imbuhnya.

Semua lomba yang diadakan
oleh KJRI ini semua sudah biasa

dikerjakan oleh banyak PMI di Hong
Kong, menulis artikel, nge-vlog dan
mencipta film pendek. Yang berbeda
hanya temanya yang tidak bebas
melainkan harus sesuai dengan
tema acara HUT Kejaksaan RI.

KJRI Hong Kong menyuguhkan
tema: Kenali Hukum untuk
Menjauhi Hukuman. Dan tujuan
tema tersebut sebenarnya tak lebih
dari ajak dan mengajak seluruh PMI
yang ada di Hong Kong dan Macau
untuk memahami hukum dimana
kita sedang tinggal dan bekerja.

Secara keseluruhan, KJRI Hong
Kong mendukung penuh dengan
acara yang disajikan oleh konsul
kejaksaan ini, karena KJRI Hong
Kong selalu berupaya untuk dapat
menjangkau semua WNI yang
berada di Hong Kong dan Macau
khususnya disaat pandemi seperti

HONG KONG, BI – Meskipun keadaan dunia sedang
sedih akibat pandemi yang belum juga menunjukan
tanda-tanda usai namun janganlah kesedihan tersebut
ikut mengurung kreativitas pekerja migran Indonesia
(PMI) yang sudah dikenal sebagai tenaga kerja yang
memiliki banyak kegiatan dan aktvitas diluar
pekerjaannya dirumah majikan.

ini.
Hal-hal yang dapat menjadi ide

rekan-rekan adalah bisa berawal
dari hal-hal yang terjadi di sekeliling
rekan-rekan sendiri, yang disajikan
dengan simple dan mengena,
sehingga pesan dari penulis dan
creator bisa tersampaikan dengan
mudah pada pembaca atau
penonton karya rekan PMI.

“Besar harapan kami bahwa
rekan-rekan dapat berpartisipasi
dalam rangkaian lomba daring yang
mengangkat tema Kenali Hukum
Untuk Menjauhi Hukuman.”
Demikian harapan konsul kejak-
saan KJRI Hong Kong.

Informasi syarat dan pendaf-
taran bisa cek di facebook KJRI Hong
Kong atau cek di link sbb:

1. Lomba Menulis Artikel
(https://bit.ly/LOMBA-ARTIKEL)

2. Lomba Membuat Vlog;
(https://bit.ly/LOMBA-VLOG)

3. Lomba Membuat Film
Pendek: (https://bit.ly/LOMBA-
FILMPENDEK)

Atau jika memerlukan informasi
lebih lanjut bisa email ke :
kejaksaan@cgrihk.com

K

1. Lomba menulis artikel  tentang
Kesadaran Hukum di Hong Kong atau
Kesadaran Hukum di Macau dengan
persyaratan:

A. PESERTA KATEGORI I:
(1) Pekerja Migran Indonesia yang berada
di Hong Kong atau Macau dan masih
dalam masa kontrak kerja, yang dibuktikan
dengan copy kontrak kerja yang berlaku
(dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran)
(2) Pemegang HKID /blue  card dan Visa
Kerja yang masih berlaku
(3) Peserta adalah perorangan
(4) Artikel diketik dalam ukuran A4
dengan spasi 1,5, huruf Arial ukuran 12,
dengan jumlah halaman minimal 3
halaman;
(5) Artikel dikirimkan melalui soft file ke
email: kejaksaan @ cgrihk .com dengan
subyek: LOMBA ARTIKEL 2020 atau dapat
dikirimkan ke Kantor KJRI Hong Kong;
(6) Artikel adalah orisinal dan belum
pernah dipublikasikan di media apapun;
(7) Apabila terbukti artikel adalah plagiat,
maka panitia berhak mendiskualifikasikan
artikel tersebut;
(8) Keputusan panitia tidak dapat
diganggu-gugat.

B. PESERTA KATEGORI II:
(1) Para Warga Negara Indonesia yang
berada di Hong Kong atau Macau yaitu
diaspora, mahasiswa, pekerja formal;

(2) Pemegang HKID/Macau ID
(3) Peserta adalah perorangan.
(4) Artikel diketik dalam ukuran A4 dengan
spasi 1,5, huruf ukuran 12, dengan jumlah
halaman minimal 5 halaman;
(5) Artikel dikirimkan melalui soft file ke
email: kejaksaan@cgrihk.com dengan
subyek: LOMBA ARTIKEL 2020 atau dapat
dikirimkan ke Kantor KJRI Hong Kong;
(6) Artikel adalah orisinal dan belum pernah
dipublikasikan di media apapun;
(7) Apabila terbukti artikel adalah plagiat,
maka panitia berhak mendiskualifikasikan
artikel tersebut;
(8) Keputusan panitia tidak dapat diganggu-
gugat.

2. Lomba membuat vlog tentang Kesadaran
Hukum di Hong Kong atau Kesadaran
Hukum di Macau dengan persyaratan:

A. PESERTA KATEGORI I:
(1) Pekerja Migran Indonesia yang berada di
Hong Kong atau Macau dan masih dalam
masa kontrak kerja, yang dibuktikan dengan
copy kontrak kerja yang berlaku (dilampirkan
dalam Formulir Pendaftaran)
(2) Pemegang HKID/Blue Card dan Visa Kerja
yang masih berlaku
(3) Peserta adalah perorangan

B. PESERTA KATEGORI II:
(1) Para Warga Negara Indonesia yang berada
di Hong Kong atau Macau yaitu diaspora,

mahasiswa, pekerja formal;
(2) Pemegang HKID/Macau ID
(3) Peserta adalah perorangan.

C. PERSYARATAN KARYA VLOG:
(1) Video pendek berdurasi 2- 5 menit.
(2) Tema yang diangkat adalah tentang
kesadaran hukum yang bercerita mengenai
bagaimana WNI di Hong Kong atau Macau
menjalani aktivitas sehari-hari dengan
berbagai peraturan hukum yang berlaku dan
ketaatan terhadap aturan dari pemerintah
setempat;
(3) Memasukkan info seputar layanan dan
kegiatan KJRI
(4) Memasukkan himbauan agar para WNI
yang berada di Hong Kong dan Macau selalu
mentaati peraturan yang ada di negara
tersebut.
(5) Vlog harus di-upload di akun facebook
peserta dengan judul: HBA-Nama Peserta-
Judul Vlog
(6) Pada bagian caption, harus menyertakan
hashtag
#haribhaktiadhyaksake-60
#kejaksaanri
#kjrihongkong
(7) Video harus menghormati nilai dan norma
yang berlaku, serta tidak menyinggung pihak
manapun;
(8) Produk video harus merupakan karya
orisinal dan belum diikutsertakan dalam
kompetisi apapun. Apabila terbukti tidak
orisinal, karya tersebut akan didiskua-

lifikasikan;
(9) Peserta boleh mengirimkan maksimal
2 (dua) karya
(10) Peserta wajib mengisi formulir
pendaftaran secara online
(11) Keputusan juri mutlak dan tidak
dapat diganggu-gugat
(12) KJRI Hong Kong dan Kejaksaan RI
berhak menggunakan cerita, video, atau
materi dan informasi lainnya yang
diberikan oleh peserta sebagai keperluan
promosi dan tidak untuk keperluan
komersiil;

3. Lomba membuat Film Pendek
tentang Kesadaran Hukum di Hong
Kong atau Kesadaran Hukum di Macau
dengan persyaratan:

A. PESERTA KATEGORI I:
(1) Pekerja Migran Indonesia yang berada
di Hong Kong atau Macau dan masih
dalam masa kontrak kerja, yang dibuktikan
dengan copy kontrak kerja yang berlaku
(dilampirkan dalam Formulir
Pendaftaran)
(2) Pemegang HKID / Blue Card dan Visa
Kerja yang masih berlaku
(3) Peserta adalah perorangan atau tim
dengan jumlah maksimal 3 orang

B. PESERTA KATEGORI II:
(1) Para Warga Negara Indonesia yang
berada di Hong Kong atau Macau yaitu
diaspora, mahasiswa, pekerja formal;

Syarat jadi Peserta Lomba Menulis Artikel Kesadaran Hukum
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AMUN, kasus BMI
juga kerap berkaitan
erat dengan isu
p e n y i k s a a n ,
pelecehan seksual,

hingga pembunuhan oleh
majikan. Alih-alih menda-
patkan gaji tinggi, sejumlah
BMI malah pulang tinggal
nama.

Namun, berbeda dengan

kisah seorang BMI di Hong
Kong ini. BMI bernama
Endang Siswati benar-benar
menjadi pahlawan devisa
negara.

Sosoknya menjadi viral
usai dirinya aktif meng-
gunakan media sosial seperti
Twitter dan Youtube.

Bahkan, akun Youtube
Endang sendiri sudah

Endang Siswati, BMI Hong Kong

Bergaji Rp 8 Juta, Tak Pernah
Masak, hingga Jadi YouTuber

AMERIKA SERIKAT, BI —
Presiden Amerika Serikat
(AS) Donald Trump beren-
cana untuk menerapkan
pajak baru pada perusahaan
Amerika yang memproduksi
produk mereka di luar
negeri, termasuk dalam hal
ini Apple. Menurut Trump,
perpajakan adalah insentif
jika perusahaan tidak ingin
membayar ekstra, mereka
harus memindahkan produk-
si mereka di tempat asal
mereka sendiri.

Dilansir dari Reuters via
GSMArena, Rabu (20/5),
menurut pejabat AS dari
pemerintahan Trump, ini
merupakan upaya lain untuk
memindahkan produk ma-
nufaktur dari Tiongkok.
Ketika ditanya apakah dia
akan memberikan keringa-
nan pajak untuk beberapa
perusahaan, dia mengung-
kapkan bahwa inilah yang
harus dilakukan perusahaan
untuk pemerintah mereka.

Sejak Trump mulai
menerapkan tarif untuk
impor Tiongkok, perusahaan-

perusahaan AS telah kehi-
langan USD 46 miliar atau
berkisar Rp 681,7 triliunan,
menurut Departemen Per-
dagangan. Perang dagang
AS-Tiongkok saat ini diper-
kirakan menelan biaya impor
Tiongkok yang sangat besar,
yakni sekitar USD 370 miliar.

Selama reli pemilihan
ulang, Trump juga menyebut
rantai pasokan ‘bodoh’,
dikutip oleh Reuters, dan
wabah coronavirus telah
mengekspos kelemahan
mereka, karena produk-
produk penting terputus.

Trump mengatakan bahwa
seharusnya tidak ada rantai
pasokan dan semua produksi
harus pindah ke Amerika
Serikat.

Jika dipaksakan, situasi ini
menimbulkan pertanyaan
valid apakah tindakan ini
akan meningkatkan harga
iPhone yang saat ini
diproduksi oleh Foxconn, di
dua pabrik utama di
Tiongkok. Sangat tidak
mungkin bahwa bahkan
keringanan pajak akan
sepenuhnya mengimbangi
kenaikan harga tenaga kerja.

Jumlah buruh migran Indonesia (BMI) di luar
negeri tidaklah sedikit. Banyak warga Indo-
nesia yang memilih menjadi BMI di negeri or-
ang. Impian untuk mendapat bayaran yang
tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi or-
ang-orang untuk menjadi BMI.

mendapatkan 3,2 ribu sub-
scriber.

Selama lebih dari 14
tahun bekerja, gaji Endang
sendiri dikabarkan mencapai
angka Rp8-10 juta per bulan.

Gaji Endang ini bisa dise-
jajarkan dengan gaji seorang
manajer di sejumlah kota
besar.

Endang kemudian me-
ngirimkan sebagian hasil
kerjanya ke kampungnya
di Kendal, Jawa Tengah.
Setiap harinya, Endang
bertugas membersihkan
rumah dan mengambil
koran untuk sang majikan.
Endang pun mengaku sela-
ma bekerja, ia tak pernah
disuruh untuk memasak.

“Saya nggak pernah

masak di sini, makanya
setiap hari saya dikasi 100
dollar (untuk uang makan)
dan saya kumpulin,” ucap
Endang mengutip dari akun
Youtubenya.

Endang membantah
tudingan kalau dirinya
melakoni pekerjaan lain
demi menambah pundi-
pundi uang.

“Saya sampai diberitakan
melakukan pekerjaan lain,
saya di sini kayak gini, kalau
diberi lebih sama majikan ya
alhamdulillah,” imbuhnya.

Ketika sudah tidak ada
pekerjaan tersisa, Endang
hanya duduk-duduk dan
menghabiskan waktunya
berselancar di media sosial.

Selain karena gajinya

yang terbilang lumayan,
Endang juga viral karena
wajah cantik dan suara
merdunya. Di sela waktu
bekerja, ia kerap meng-
habiskan waktunya untuk
karaoke melalui aplikasi
ponsel.

Meski dengan semua
kemudahan yang ia dapat-
kan, Endang mengaku men-
jadi BMI bukan pilihannya.
Sebab, faktor ekonomilah
yang akhirnya mendorong
Endang untuk mencari
nafkah di negeri orang.

“Jadi TKI adalah bukan
pilihanku tapi karena
keadaanlah yang memak-
saku rela bekerja mening-
galkan putraku dulu yang
masih berumur 6 bulan, kini
putraku sudah berumur 18
tahun tapi masih belum bisa
kumpul karena tanggung
jawab sepenuhnya ada pada
diri saya,” kata Endang.

“Memang ini kujalani
sangat melelahkan lahir
batin tapi harus bagaimana
lagi,” tandas Endang.
(grid.id/kus)

N

Endang Siswati

Donal Trump Ancam Perusahaan Lokal AS Seperti Apple Pajak Lebih Tinggi
Jadi jika pemerintah AS

ingin maju dengan renca-
nanya, pertanyaannya lebih
seperti seberapa banyak
kenaikan yang bisa baya-
ngkan.

Sampai saat ini, Trump
masih belum memerinci,
apakah kebijakan tersebut
akan menjadi tarif lintas baru
atau justru bentuk pajak lain.
Hal tersebut lantaran masih
Trump masih membutuhkan
persetujuan Kongres AS.

“Anda tahu, jika kami
ingin memasang perbatasan
kami sendiri, seperti yang
dilakukan negara lain kepa-
da kami, Apple akan
membangun 100 persen
produk mereka di Amerika
Serikat. Begitulah cara kerja-
nya,” ucap Trump.

Adapun upaya ini
dikatakan sebagai ‘turbo-
charging’ untuk mendorong
perusahaan memindahkan
produksi jauh dari Tiongkok.

Hal ini juga merupakan cara
Trump menghukum Tiong-
kok lantaran penanganan
awal wabah virus Korona
baru yang berasal dari sana
dinilai lambat.

“Sejujurnya, satu insentif
adalah membebankan pajak
untuk mereka ketika mereka
membuat produk di luar. Kita
tidak perlu berbuat banyak
untuk mereka. Mereka harus
melakukannya untuk kita,”
tegas Trump. (JawaPos)Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

INTERNASIONALSOSOK
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BI – Saat lebaran berarti
saatnya makan ketupat, dan
ketupat akan berjodoh
dengan opor ayam. Sebagai
pengobat rindu kampung
halaman berikut kami sajikan
2 resep opor yang berbeda
sebagai teman makan
meskiput tanpa keramaian
keluarga.

Sebelum lanjut ke resep
opor ayam, ada baiknya kita
kenali dulu manfaat dan
nutrisi yang terkandung
dalam daging ayam. Sebagai
berikut:

Daging ayam tinggi protein
Daging ayam tinggi akan

kandungan protein sehingga
bisa membangun ototmu
supaya jadi lebih kuat. Selain
itu, kandungan lemak sehat di
dalamnya bisa mengekang
nafsu makan, membuat rasa
kenyang bertahan lebih lama,
dan baik untuk mendukung
penurunan berat badan.

Asam amino, anti depresan
alami

Ayam mengandung asam
amino yang disebut dengan

tryptophan. Zat ini akan
meningkatkan kadar seroto-
nin di otak dan bermanfaat
positif untuk memperbaiki
suasana hati.

Daging ayam juga bisa
mencegah keroposnya
tulang

Tulang bisa memasuki
masa keropos ketika kamu
usia semakin tua. Konsumsi
ayam akan membantumu
untuk melawan
pengeroposan tulang dan
mencegah penyakit yang
berhubungan dengan
persendian.

Baik untuk jantung
Makan ayam membantu

dalam mengendalikan dan
menekan kadar homosistein
dan melindungi jantungmu
dari berbagai penyakit
kardiovaskular.

Kaya akan fosfor
Kandungan fosfor di

dalam ayam sangat efektif
dalam menjaga kesehatan
gigi dan tulang. Termasuk
mendukung kesehatan ginjal,

lever, dan sistem saraf pusat.

Mengandung selenium
Selenium merupakan

salah satu dari zat sehat yang
ada di dalam ayam. Selenium
adalah mineral penting yang
membantu memperbaiki

Manfaat Nutrisi yang Ada Pada Daging Ayam
sistem metabolisme tubuh,
mendukung kerja kelenjar
tiroid, dan meningkatkan
sistem kekebalan tubuh.

Meningkatkan kerja sistem
metabolisme

Kandungan vitamin B6

Resep Opor Ayam Fiber Creme
kecoklatan yg menandakan
kunyit dan bumbu lainnya
sudah matang serta yg paling
penting ayamnya sudah
empuk dan menyerap

>> BERSAMBUNG KE HLM 16

Bahan utama:
500 g ayam
3 sdm penuh fiber
creme(1sdm sekitar 15g)

Bumbu halus:
7 siung bawang merah
4 siung bawang putih
1 ruas jahe
1,5 ruas laos atau lengkuas
1,5 sdt kunyit bubuk
1 sdt ketumbar bubuk
5 butir kemiri

Bumbupendukung:
5 lembar daun jeruk
2 batang sereh geprek
3 lembar daun salam
2 lembar daun kunyit

1,5 bungkus penyedap
halawa
1 ruas gula merah
7 gelas air (gelasnya gelas
blender bumbu)

Langkah – Langkah
Memasak
Masukkan semua bahan
baik bumbu
h a l u s , b u m b u
lainnya serta
bahan utama ke
dalam panci.Lalu
masak dengan
api sedang

Masak opor hingga
warnanya sedikit

yang ada di dalam daging
ayam membantu untuk
mencerna makanan tanpa
menyimpannya sebagai
lemak. Sehingga kamu akan
terhindar dari kegemukan.

bumbu.Sajikan dengan
taburan bawang goreng.

Catatan: Masak opor ini
berkisar 1,5 jam, dan aduk

setiap setengah jam
sekali .
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AGAR serupa akhir-
akhir ini semakin
banyak karena ada-
nya foto dan video

orang ramai  berdesakan
untuk belanjan pakaian di
mall.

Munculnya tagar terse-
but diiringi dengan keluhan
dan rasa kecewa dari warga-

net yang menilai peme-
rintah belum secara mak-
simal menanggulangi wabah
Covid-19.

Video tenaga medis yang
masih berseragam Alat Pe-
lindung Diri (APD) lengkap
di dalam rumah sakit pun
menjadi perbincangan kare-
na mereka menuliskan kali-

mat terserah dalam video itu.
Tagar “Indonesia Terse-

rah” populer dilontarkan
sejumlah pihak lantaran
warga kini seolah tak lagi
peduli dengan upaya pem-
batasan untuk menekan
persebaran virus corona.

Pasar-pasar kembali
ramai, jalanan kembali
macet. Pemerintah mulai
bersiap menghadapi kehi-
dupan baru dengan menata
perekonomian yang ter-
puruk.

Dokter spesialis penyakit
dalam Dr. Andi Khomeini
Takdir Haruni, SpPD(K) ang-
kat bicara.

Ia mengaku merasa
bersyukur karena tagar
tersebut dinilai merupakan
respon kesadaran masya-
rakat atas bahayanya wabah
Covid-19.

“Kami bersyukur kalau
tagar itu ternyata membuat
orang-orang terhentak dan

Viral “Indonesia Terserah”
di media sosial

BI — Tagar “Indonesia Terserah” pertama
kali muncul pada saat foto calon penumpang
pesawat di bandara Soeta saling beresakan
tak menghiraukan sosial distancing.

kembali disiplin dan mene-
rapkan protokol kesehatan,”
kata dokter Andi.

Andi juga menilai bahwa
tagar ini merupakan bentuk
apresiasi dari petugas medis
yang merasa sedikit lelah
namun tidak menyerah dan

tetap memberikan pelaya-
nan yang terbaik untuk
masyarakat.

“Mungkin ada rasa lelah
sedikit dan rasa gemas. Di
sela-sela tugas pelayanan
praktik dibikinlah tagar
tersebut oleh teman-teman.

Setelah dibuah hashtag itu
tetap kita lanjutkan edukasi
dan pelayanan,” kata dokter
Andi.

Ia pun berpesan kepada
masyarakat agar mengambil
sisi positif dari hadirnya tagar
tersebut, sepertitetap pakai
masker dan melakukan
physical distancing.(*)

T



KISAH TELADAN

KU berusaha masuk
ke dalamnya dengan
mengetuk pintu itu,
namun tak ada se-

orang pun yang mau mem-
bukanya. Lalu aku meminta
agar para peronda membuka
pintu benteng, namun usaha
ini juga sia-sia. Para peronda
itu berkata, “Di sana ada se-
buah masjid, anda bisa meng-
inap di sana agar anda tidak
menjadi santapan binatang
buas.”

Mendengar penjelasan

Hakim Abu Said bercerita, “Aku berjalan dari Hamdan
menuju negeri Irak dalam keadaan miskin. Ketika aku

menuju istana Ibnu Hubairah, aku mendapat kabar, bahwa
perjalanan ke sana penuh dnegan binatang buas. Aku diberi

petunjuk oleh seorang agar bermalam di benteng sebuah
desa. Aku berjalan dengan tergesa-gesa agar segera
sampai ke desa tersebut. Namun sesampainya di sana,

ternyata pintu benteng telah ditutup.

itu aku pun menuju masjid
yang dimaksud, lalu aku
masuk sebuah kamar yang
ada di sana. Tak berselang
lama, seorang lelaki datang
dengan menaiki seekor
keledai, kemudian dia masuk
masjid yang sama setelah
mengikat keledainya di pintu
masuk. Lelaki itu menge-
luarkan sebuah geriba berisi
air dan sebuah lampu, kemu-
dian menyalakannya. Setelah
itu, dia mengeluarkan roti,
aku juga berbuat hal yang

sama, akhirnya, kami sama-
sama makan.

Tahu-tahu seekor hari-
mau sudah berada di dalam
masjid tanpa kami ketahui
kapan dia masuk. Keledai
yang di pintu masjid lang-
sung saja berlari masuk ke
kamar di mana kami berada,
dan sementara harimau
mengejarnya di belakang.
Keledai itu ketakutan dan
keluar dari kamar sambil
menarik pintu kamar, akhir-
nya pintu tertutup dari luar,

sementara harimau dan kami
berdua berada di dalamnya.

Keadaan kami saat itu
benar-benar berada di ujung
tanduk, kami mengira hari-
mau tidak menerkam kami
karena adanya sinar lampu
yang masih menyala. Apabila

lampu itu mati, pasti kami
diterkam si raja hutan itu.

Benar, tidak berapa lama
kemudian, lampu itu padam,
dalam keadaan genting
seperti ini kami hanya
mendengar desah nafas
kami dan harimau. Karena

KISAH ini terjadi di zaman
Rasulullah Muhamad SAW.
Dalam setiap peperangan
yang dilakukan Ashim selalu
berhasil menebas kepala
setiap kaum musyrik yang
memusuhi Islam saat itu.

Keberanian dan kegaga-
hannya di medan perang
pun didengar oleh banyak
musuh. Hal itu juga yang
kemudian membuat Ashim
bin Tsabit menjadi orang
yang paling dicari oleh
musuh. Hingga suatu ketika,
disebutkan ada seorang
perempuan yang menaruh
dendam sangat besar
kepada Ashim bin Tsabit.

Perempuan itu berujar
kepada kaum musyrik akan
menghargai mahal kepala
dari Ashim bin Tsabit.
Perempuan itu bahkan
berencana akan menggu-
nakan kepala Ashim sebagai
batok minuman keras atau
khamer untuk kemudian
dikonsumsi.

Janji perempuan itu
terdengar oleh banyak kaum
musyrik. Hingga suatu ketika,
Ashim bin Tsabit gugur

dalam medan perang,
namun saat itu orang yang
telah membunuh Ashim tak
mengetahui jika itu meru-
pakan jasad pria yang
kepalanya dibayar mahal
oleh seorang perempuan
musyrik.

Setelah mengetahuinya,
pembunuh dan kaum
musyrik lain pun akhirnya
kembali ke medan perang
mencari jasad Ashim bin
Tsabit guna mencari Ashin.
Saat tiba di tempat ter-
geletaknya jasad Ashim, pa-
sukan musyrik itu sama sekali
tak dapat mendekati jasad
Ashim.

Karena sekelompok le-
bah berada di sekitar jasad
Ashim dan siap menyerang
siapapun yang berani men-
dekati jasad Ashim.

Para kaum musyrik itu
bergantian satu per satu
untuk menjamah jasad
Ashim.

Namun sekeras apapun
langkah yang diambil,
mereka sama sekali tak bisa
menjamah tubuh Ashim
yang telah dilindungi Allah

Jasad Ashim bin Tsabit Hanyut dan
Dilindungi oleh Kawanan Lebah

Semalam Bersama Seekor Harimau di Kamar Masjid

ketakutan, keledai milik
temanku membuang koto-
ran di mana-mana di dalam
masjid.

Malam terus bergulir,

SWT tersebut.
Lantaran merasa kebi-

ngungan, kaum musyrik itu
memilih berdiam di sekitar
jasad Ashim dan menunggu
kelompok lebah yang men-
jaga jasad Ashim pergi.
Namun tak lama, Allah SWT
pun menurunkan hujan yang
sangat deras. Airnya pun
mengalir seperti bah.

Derasnya air pada akhir-
nya membuat jasad Ashim
bin Tsabit seolah berjalan
sendiri menjauh dari orang-
orang musyrik tersebut.

Sedangkan segerombol
orang musyrik yang hendak
mengejar jasad Ashim pun

tak bisa bergerak. Hingga
pada akhirnya, jasad Ashim
terseret dan belum diketahui
keberadaannya hingga se-
karang.

Sebelum gugur secara
syahid, dikisahkan jika Ashim
bin Tsabit ternyata senantiasa
berdoa kepada Allah SWT.
Salah satu doa yang selalu ia
sampaikan adalah agar
tubuhnya tak terjamah oleh
kaum musyrik saat ia mati
syahid.

Doa itu ternyata dikabul-
kan oleh Allah SWT dengan
mendatangkan lebah saat
musuh hendak menjamah
tubuh Ashim.

Kemudian diturunkan
pula hujan yang deras dan
membuat jasad dari Ashim
semakin jauh dari jamahan
orang-orang musyrik.

Kisah ini mengajarkan

kepada kita agar senantiasa
berdoa dan yakin akan
kekuatan doa. Karena hal
yang sangat tak mungkin
akan menjadi mungkin
dengan kekuatan doa.(*)

>> MANFAAT NUTRISI YANG ADA..SAMBUNGAN DARI HLM  14

Ayam kaya niasin
Niasin adalah vitamin penting yang berguna untuk

mencegah penyakit kanker dan berbagai jenis kerusakan
DNA.

- Daging ayam bagus untuk kesehatan mata
Kandungan retinol, alfa, beta karoten, dan lycopene

di dalam ayam berguna untuk menjaga ketajaman mata.

- Menjaga kesehatan jaringan tubuh
Bisa atasi masalah bibir pecah-pecah atau kulit kering

karena ayam memeilik zat riboflavin yang bisa
membantumu untuk memperbaiki jaringan tubuh.

>> BERSAMBUNG KE  HLM  19
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Indonesia beberapa tahun
silam. Sebab, pasien Covid-
19 masih bisa bertahan
beberapa hari bahkan
sembuh.

Saat mengatasi pandemi
flu burung dirinya bisa
mematahkan pernyataan
WHO yang mengatakan
sudah terjadi penularan
manusia ke manusia.

Lalu Siti Fadilah membuat
resolusi yang didukung oleh
128 negara dan akhirnya
mengalahkan WHO dan vaksi
untuk flu burung tak jadi

dijual kepada negara
membutuhkan. Pasalnya, jika
kita membeli vaksin maka
utang negara akan ber-
tambah.

“Kita mereformasi WHO,
yang tadinya WHO tidak adil
terhadap dengan negara-
negara berkembang seperti
kita. Saya reformasi, kita
punya kedudukan yang
sama, WHO harus transparan.
Tidak ada yang di bawah di
atas. Kalau sakit semua harus
menolong, semua harus
berpikir. Saya membuktikan

tidak perlu vaksin (flu
burung). WHO berkoar-koar
flu burung menular human
to human. Saya engak mau,
jangan ngomong dulu, saya
akan buktikan. Kemudian

>> STI FADILAH: DIA BUKAN..SAMBUNGAN DARI HLM  07

“Saya tidak lagi berpikir
tentang nastar, tidak berpikir
lagi tentang ketupat lebaran,
itu bukan yang utama lagi.
Yang penting kita mem-
bersihkan hati, ibadah yang
benar, saling bermaafan.

Tulus kita memaafkan or-
ang. Jangan pernah tidur
sebelum kita memaafkan
musuh kita,” kata Paramitha
Rusady.

Setiap tahun dia biasanya
selalu mudik ke Sumedang
untuk bertemu dengan
keluarga di sana. Akan
tetapi di tahun ini dia
tidak melaku-
k a n n y a .
Paramitha
R u s a d y
l e b i h
mengikuti
anjuran dari
pemerintah u n t u k

tidak mudik demi kesela-
matan diri dan keluarga dari
Covid-19.

Sekalipun tidak mudik
lebaran, bukan berarti tradisi
lebaran seperti silaturahmi
dan saling bermaafan tidak
dilakukannya. Paramitha
Rusady tetap melakukan hal
tersebut dengan meman-
faatkan aplikasi videocall.
Kemajuan teknologi mem-
buatnya bisa tetap ter-

hubung de-
n g a n

keluarga.
(JawaPos)

>> PARAMITHA RUSADY..SAMBUNGAN DARI HLM  01

Deddy Corbuzier saat bertemu dengan mantan Menkes Siti Fadilah. Foto Instagram

saya protes ke PBB sehingga
stop flu burung tidak pakai
vaksin. Menyelesaikan
pandemi flu burung dengan
transparansi,” tandas Siti
Fadilah.(jpnn)

INTERNASIONAL

>> DENSUS 88 BEKUK..SAMBUNGAN DARI HLM  06

teroris di Perum Bumi Sentra
Mas, Kecamatan Indihiang.
Kemudian, kemarin pengge-
ledahan dilakukan di rumah
terduga teroris berinisial DN
di Kampung Saguling
Panjang, Kawalu.

Dalam penggeledahan di
rumah MT, Densus meng-
amankan puluhan pipa, 5
handie-talkie (HT), matras,
laptop, buku, alat pene-
rangan, dan ransel. Di rumah

DN, Densus mengamankan
2 pistol airgun, 2 senapan
laras panjang rakitan, dan
peluru berkaliber 4,5
milimeter.

Selain itu, sepeda mo-
tor Honda Megapro ber-
nopol Z 3641 NX, mobil
Isuzu Panther bernopol D
1356 CS, teleskop, laptop,
kartu ATM, handphone, HT,
teropong malam, dan
samurai. (id/JawaPos)

INTERNASIONAL

UNITHAN Genasan,
37, menerima huku-
man pada hari Jumat

atas andilnya dalam transaksi
narkoba yang terjadi pada
tahun 2011.

Ini pertama kalinya di
Singapura putusan seberat
hukuman mati dijatuhkan
dari jarak jauh.

Kelompok hak asasi
manusia mengatakan men-
jatuhkan hukuman mati
pada saat dunia sedang
dilanda pandemi adalah
tindakan “mengerikan”.

Sebagian besar persida-
ngan di Singapura ditunda
hingga setidaknya 1 Juni,
ketika periode lockdown
saat ini akan berakhir.

Kasus-kasus yang diang-
gap esensial ditangani dari
jarak jauh.

“Untuk keselamatan
semua pihak yang terlibat
dalam persidangan, persi-
dangan untuk kasus Jaksa
Penuntut Umum v Punithan

A / L Genasan dilakukan
melalui konferensi video,”
kata juru bicara Mahkamah
Agung Singapura kepada
Reuters.

Pengacara Genasan, Pe-
ter Fernando, mengatakan
kliennya sedang memper-
timbangkan untuk melaku-
kan banding.

Singapura memiliki kebi-
jakan toleransi nol untuk
obat-obatan terlarang. Pada
2013, 18 orang dieksekusi —
angka tertinggi dalam seti-
daknya dua dekade, menurut
Amnesty International.

Dari 18 orang tersebut,
11 didakwa dengan pelang-
garan terkait narkoba.

Hukuman mati tidak kon-
troversial di Singapura yang
anti narkoba

Singapura membang-
gakan diri dengan tingkat
kejahatan yang rendah dan
sangat anti-narkoba, dengan
pendekatan tanpa toleransi
terhadap perdagangan

narkoba.
Sampai baru-baru ini,

perdagangan narkoba adalah
satu dari empat kejahatan
yang wajib diganjar hukuman
mati. Hakim sekarang dapat
menguranginya menjadi
penjara seumur hidup
dengan hukuman cambuk,
dalam kondisi tertentu.

Pemerintah bersikeras
bahwa menjatuhkan huku-
man gantung pada penye-
lundup narkoba mengirim
pesan kuat yang bisa
mencegah kejahatan yang
merusak secara sosial.

Juru kampanye hak asasi
manusia telah lama ber-
pendapat bahwa proses ini
terlalu rahasia, dan menga-
takan bahwa eksekusi secara
tidak proporsional menyasar
penyelundup narkoba kelas
teri, dan tidak efektif dalam
menghentikan aliran obat ke
negara itu.

Namun, bagi sebagian
besar warga Singapura,
hukuman mati bukanlah hal
yang kontroversial.

Eksekusi jarang men-
dapatkan liputan terkemuka

di media nasional, dan jajak
pendapat secara konsisten
menunjukkan dukungan
publik yang luar biasa untuk
hukuman mati dalam
beberapa bentuk, membuat
beberapa juru kampanye
anti-hukuman mati menjadi
kelompok pinggiran.

Di negara tempat media
jarang bersikap kritis
terhadap keputusan peme-
rintah, mungkin tidak akan
ada banyak kemarahan
publik atas nasib Punithan
Genasan yang diputuskan
melalui panggilan video.

Kirsten Han, seorang
jurnalis dan aktivis di Singa-
pura, mengatakan: “Pember-
lakuan hukuman mati mela-
lui Zoom menyoroti betapa
klinis dan administrasifnya
hukuman mati.”

Ia menambahkan bahwa
dengan melewatkan persi-
dangan di ruang sidang,
keluarga terdakwa kehila-
ngan kesempatan untuk
berbicara dan memegang
tangan dengan terdakwa.

Amnesty International
mengatakan putusan ini

adalah “pengingat bahwa
Singapura terus menentang
hukum dan standar inter-
nasional dengan menjatuh-
kan hukuman mati bagi
perdagangan narkoba.

“Pada saat perhatian glo-
bal terfokus pada penye-
lamatan dan perlindungan
nyawa dalam pandemi,
penjatuhan hukuman mati
jadi semakin tercela.”

Wakil direktur Human
Rights Watch Asia Phil
Robertson mengatakan
kepada BBC: “Sungguh
mengejutkan, para jaksa dan

Singapura, jatuhkan hukuman mati via Zoom
SINGAPURA, BI — Seorang laki-laki dijatuhi
hukuman mati melalui panggilan video Zoom
di Singapura, saat negara itu menjalani
karantina wilayah menyusul lonjakan kasus
Covid-19.

pengadilan begitu tidak
berperasaan sehingga me-
reka gagal melihat bahwa se-
seorang yang menghadapi
hukuman mati harusnya
berhak untuk hadir di pe-
ngadilan untuk menghadapi
penuduhnya.”

Para pejabat Singapura
bukan yang pertama me-
ngeluarkan hukuman mati
atas panggilan konferensi
video.

Human Rights Watch
mengecam putusan serupa
yang dijatuhkan di Nigeria
awal bulan ini.(bbc/ind)
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AKDA Kupat dimulai
seminggu sesudah
lebaran. Pada hari

yang disebut Bakda Kupat
tersebut, di tanah Jawa
waktu itu hampir setiap

rumah terlihat menganyam
ketupat dari daun kelapa
muda.

Setelah sudah selesai
dimasak, kupat tersebut
diantarkan ke kerabat yang

lebih tua, menjadi sebuah
lambang kebersamaan.
Menurut para ahli, sebuah
ketupat memiliki beberapa
makna, yakni:

• Dilihat dari rumitnya
anyaman bungkus ketupat
ini mencerminkan berbagai
macam kesalahan manusia.

• Setelah dibuka akhirnya
akan terlihat nasi yang putih,
yang mencerminkan kebersi-
han dan kesucian hati sete-
lah memohon ampunan dari
segala kesalahan.

• Dilihat dari bentuk
ketupat ini mencerminkan
kesempurnaan, jika dilihat
dari bentuk ketupat. Semua
itu dihubungkan dengan
kemenangan umat Muslim
setelah sebulan lamanya
berpuasa dan akhirnya
menginjak hari yang fitri.

• Karena kupat biasanya
dihidangkan dengan lauk
yang bersantan, maka dalam
pantun Jawa pun ada yang
bilang “Kupat santen”, Kula
lepat nyuwun ngapunten
(saya salah mohon maaf).

Budaya Lebaran Ketupat di
Tanah Jawa dan Indonesia

Ketupat diperkenalkan saat Islam masuk ke
tanah Jawa. Diperkirakan tradisi tersebut
dijarkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau juga
membudayakan dua kali Bakda, yaitu
Bakda Lebaran dan Bakda Kupat.

• Dan, penggunaan janur
sebagai kemasan pun
memiliki makna tersem-
bunyi. Janur dalam bahasa
Arab yang berasal dari kata
“jaa a al-nur” bermakna
“telah datang cahaya”.
Sedangkan masyarakat Jawa
mengartikan janur dengan
“sejatine nur” (cahaya).

Dalam arti lebih luas
berarti keadaan suci manusia
setelah mendapatkan pen-
cerahan cahaya selama
bulan Ramadhan.

Ketupat juga erat dengan
tradisi Jawa menuju tanggal
1 syawal. Jadi ketupat atau
kupat di sini dapat diartikan
dengan “laku papat” atau

empat tindakan. Laku papat
itu adalah lebaran, luberan,
leburan dan laburan.

Apa itu Laku Papat
Maksud dari keempat

tindakan tersebut, adalah;
pertama, lebaran, dari kata
lebar yang berarti selesai. Ini
dimaksudkan bahwa 1
Syawal adalah tanda selesai-
nya menjalani puasa, maka
tanggal itu biasa disebut
dengan lebaran.

Lalu luberan, berarti
melimpah, ibarat air dalam
tempayan, isinya melimpah,
sehingga tumpah ke bawah.
Ini simbol yang memberikan

pesan untuk memberikan
sebagian hartanya kepada
fakir miskin, yaitu sedekah
dengan ikhlas seperti tum-
pahnya/lubernya air dari
tempayan tersebut.

Kemudian leburan,
maksudnya adalah bahwa
semua kesalahan dapat lebur
(habis) dan lepas serta dapat
dimaafkan pada hari
tersebut.

Yang terakhir adalah
laburan. Di Jawa, labur
(kapur) adalah bahan untuk
memutihkan dinding. Ini
sebagai simbol yang
memberikan pesan untuk
senantiasa menjaga keber-
sihan.(*)

10 Tradisi Lebaran Ketupat dari Berbagai Daerah di Indonesia
1. Madura
Di Madura, tradisi Lebaran

Ketupat ini biasa disebut dengan
Terater.

Tradisi ini biasanya
dilaksanakan setiap tanggal 7
Syawal setelah umat Muslim
selesai melaksanakan ibadah
puasa sunah selama enam hari di
bulan Syawal.

2. Kudus
Syawalan atau lebaran Ketupat

dirayakan dengan prosesi kirab
gunungan Seribu Ketupat di Ku-
dus, Jawa Tengah.

Gunungan terdiri dari susunan
seribu ketupat dan ratusan lepet
yang diarak dari rumah kepala
desa setempat menuju Masjid
Sunan Muria.

Selain gunungan, masyarakat

juga menggelar tradisi ziarah ke
Makam Sunan Muria.

Kegiatan ini kemudian
dilanjutkan dengan minum air dan
mencuci kaki serta tangan dengan
air dari gentong peninggalan
Sunan Muria.

Tradisi ini merupakan bentuk
rasa syukur warga setelah
menjalani puasa Ramadhan
selama satu bulan.

3. Manado
Masyarakat Manado

merayakan Lebaran Ketupat
dengan saling mengunjungi dan
saling memaafkan.

Warga muslim di Manado
membuka pintu rumahnya bagi
siapa saja yang datang
berkunjung.

Tak hanya di Manado,

beberapa daerah di Sulawesi Utara
juga merayakan tradisi ini seperti
di Kampung Jawa Tondano dan
Desa Sea.

Sejarah Lebaran Ketupat,
khususnya Manado, awalnya
dibawa oleh warga Jawa yang
merupakan keturunan Imam
Bonjol di Tondano. Tradisi ini
kemudian terus dilanjutkan dan
dirayakan setiap tahunnya.

4. Lombok
Masyarakat Lombok, Nusa

Tenggara Timur menyebut tradisi
ini dengan nama Lebaran Topat,
yang dimeriahkan dengan tradisi
nyangkar.

Nyangkar merupakan tradisi
nenek moyang orang Sasak saat
merayakan Lebaran Topat.

Masyarakat Lombok akan

melakukan arak-arakan cidomo
hias yang mengangkut dulang
berisi ketupat menuju pusat
perayaan di makam Loang Baloq.

Sesampainya di makam,
masyarakat akan melakukan zikir
dan doa bersama. Perayaan ini
kemudian dilanjutkan dengan
potong ketupat dan makan
bersama di Taman Loang Baloq.

5. Trenggalek
Warga Kelurahan Kelutan,

Trenggalek, memiliki cara sendiri
dalam merayakan Lebaran
Ketupat. Pada hari ketujuh bulan
Syawal, masyarakat akan
mengelar pawai gebyar Lebaran
Ketupat.

Acara ini sudah menjadi tradisi
dari tahun ke tahun dan menjadi
daya tarik bagi warga Trenggalek

serta pengunjung dari luar daerah,
seperti Ponorogo dan
Tulungagung.

Berbagai kegiatan digelar
dalam pawai ini, seperti parade
busana, kesenian tari daerah, serta
penampilan marching band dari
warga Kelutan. Salah satu yang pal-
ing banyak disaksikan adalah
pawai taaruf.

Pengunjung juga dapat
menikmati ketupat sayur secara
gratis yang disediakan oleh warga
sekitar.

Hampir setiap rumah
menyediakan hidangan ketupat
gratis bagi warga yang
menyaksikan pawai maupun yang
hanya lewat di jalan itu. Lebaran
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ASKER akan me-
nyala untuk mem-
beri sinyal keber-

adaan virus corona baru
ketika orang yang terinfeksi
bernafas, batuk, atau bersin
ada disekitar kita.

Dilansir di South China
Morning Post, Jumat (15/5),
tim sedang mengembang-
kan masker wajah yang
menghasilkan sinyal fluore-
sens ketika seseorang dengan
coronavirus bernafas, batuk,
atau bersin. Jika teknologi
terbukti berhasil, itu bisa
mengatasi kekurangan yang
terkait dengan metode
penyaringan lainnya seperti
pemeriksaan suhu.

“Ketika kami membuka
sistem transit kami, Anda bisa
membayangkan itu diguna-
kan di bandara saat kami

Peneliti Harvard Ciptakan Masker dengan
Sensor Virus Corona

M

WASHINGTON, BI —  Peneliti Harvard dan
MIT mengembangkan masker wajah yang bisa
mendeteksi virus, jadi akan ada sebuah sen-
sor pada masker wajah tersebut.

melewati keamanan, saat
kami menunggu untuk naik
pesawat,” kata peneliti Jim
Collins.

Menurut Collins, masker
ini bisa digunakan dalam
perjalanan ke dan dari kantor.
Rumah sakit dapat meng-
gunakannya untuk pasien
ketika mereka masuk atau
menunggu di ruang tunggu
sebagai screening awal siapa
yang terinfeksi.

Dokter bahkan dapat
menggunakannya untuk
mendiagnosis pasien di
tempat, tanpa harus mengi-
rim sampel ke laboratorium.
Collins mengatakan proyek
labnya saat ini berada dalam
tahap sangat awal, tetapi
hasilnya telah menjanjikan.

Selama beberapa minggu
terakhir, timnya telah mengu-

ji kemampuan sensor untuk
mendeteksi virus corona
dalam sampel air liur kecil.
Mereka juga bereksperimen
dengan desain.

Tim berharap konsep
masker dengan sensor ter-
sebut benar-benar berfungsi
dalam beberapa minggu ke
depan.

Bukan yang pertama
Selama enam tahun ter-

akhir, tim peneliti bioengineer

telah mengembangkan sen-
sor yang dapat mendeteksi
virus seperti Zika dan Ebola.
Pada 2018, sensor labora-
torium dapat mendeteksi
Sars, campak, influenza, hepa-
titis C, West Nile, dan virus
lainnya.

Sensor Collins terdiri dari
bahan genetik (DNA dan
RNA) yang berikatan dengan
virus. Bahan itu dibekukan-

dikeringkan di atas kain
menggunakan mesin yang
disebut lyophiliser, yang
menyedot uap air dari bahan
genetik tanpa membu-
nuhnya.

Sensor itu bisa tetap stabil
pada suhu kamar selama
beberapa bulan, memberikan
masker umur simpan yang
relatif lama. Sensor perlu dua
hal untuk diaktifkan.

Pertama adalah kelem-
baban, yang dikeluarkan

tubuh kita melalui partikel
pernapasan seperti lendir atau
air liur.

Kedua, mereka perlu
mendeteksi urutan genetik
virus.

Collins mengatakan sen-
sornya hanya perlu meng-
identifikasi segmen kecil dari
urutan itu untuk menemukan
virus. Begitu mereka mela-
kukannya, mereka menge-
luarkan sinyal neon dalam
satu hingga tiga jam.(*)

Ketupat juga dirayakan di
beberapa titik wilayah kabupaten
Trenggalek, yaitu di Kecamatan
Durenan, Pogalan, serta Gandu-
sari.

6. Magelang
Rangkaian perayaan Hari Raya

Idul Fitri di Dusun Kauman, Desa
Payaman, Magelang diisi dengan
Festival Balon Syawalan.

Tradisi yang sudah berlang-
sung sejak tahun 1980-an terse-
but diadakan untuk mempe-
ringati Syawalan atau Lebaran
Ketupat.

Sedikitnya ada 150 balon
udara tradisional yang diterbang-
kan sebagai tanda Syawalan. Ada
dua lokasi pelepasan balon udara.
Pertama, di halaman depan Masjid
Agung Kauman dan di lapangan
dusun setempat. Setiap tahun ada
panitia membuat tema berbeda.

7. Pasuruan
Jika di daerah lain Lebaran

Ketupat diisi dengan festival atau
acara keagaman, lain halnya di
Pasuruan.

Warga Desa Tambaklekkok,
Kecamatan Lekok, Kabupaten
Pasuruan punya cara unik untuk
memperingati perayaan ini, yakni
dengan menggelar lomba skilot.

Skilot merupakan perayaan
tahunan di mana para peserta beradu
cepat dengan berselancar di atas
lumpur.

8. Kolaka
Masyarakat Kolaka khususnya di

Kecamatan Toari dan Watubangga
serta beberapa kecamatan lainnya
merayakan Lebaran Ketupat di Pantai
Lamunre yang terletak di Desa
Lamunre.

Pada hari ketujuh setelah Lebaran,
warga akan mengadakan rekreasi

bersama sanak saudara serta
membawa menu hidangan ketupat.

Pada awalnya, tradisi ini dibawa
oleh masyarakat Jawa yang berada
di Desa Ranomentaa dan Wowoli.
Namun, sekarang bukan hanya suku
Jawa saja yang merayakan, tetapi
masyarakat asli di daerah tersebut.

9. Gorontalo
Hampir semua warga Goron-

talo merayakan tradisi Lebaran
Ketupat. Perayaan dilakukan
dengan menyelenggarakan open
house di rumah-rumah, khususnya
di Kampung Jawa, seperti Desa
Yosonegoro, Kecamatan Limboto
Barat, Gorontalo.

Setiap rumah sepanjang Jalan
Yosonegoro akan menyelenggarakan
open house.

Menu utama yang disediakan
adalah ketupat dan opor ayam, siapa
saja boleh menikmati hidangan
tersebut. Sebelum dirayakan,
sebagian warga akan menjalankan

ibadah puasa sunah di bulan
Syawal selama enam hari.

Tradisi Lebaran Ketupat ini
awalnya hanya dilakukan oleh or-
ang Jaton (sebutan untuk etnis
Jawa-Tondano). Namun, warga
Gorontalo sekarang sudah
melebur dan ikut merayakannya.

10. Rembang
Lebaran Ketupat juga diraya-

kan dengan meriah di Rembang.
Warga menyebutnya dengan
Rioyo Kupat. Tradisi ini dirayakan
dengan cara memasak dan
makan bersama di masjid.

Seusai shalat Subuh, pengurus
masjid memberitahukan agar
warga membawa ketupat yang
sudah dibuat ke masjid.

Warga akan langsung
berdatangan ke masjid sambil
membawa wadah berisi ketupat,
sayur bersantan kue lepet (ketan
dengan isi kacang merah), serta
aneka macam kue.(*)

>> SEMALAM BERSAMA...
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sementara kami dalam keta-
kutan yang hebat, kemudian
kami mendengar suara azan
dari benteng desa dan sinar
fajar mulai menampakkan diri,
kami melihatnya dari celah-
celah pintu.

Tak lama kemudian datang-
lah muazzin dari arah benteng
dan masuk ke dalam masjid.
Ketika dia melihat banyak
kotoran keledai di dalam
masjid, dia marah-marah, me-
maki dan mengumpat, lalu dia
melepaskan kekang keledai
dari pintu kamar tempat kami
berada, setelah lepas, keledai
itu lari bagaikan terbang.

Sementara muazzin itu tidak
mengetahui apa yang ada di
dalam kamar masjid, dia mem-
buka pintu kamar. Begitu pintu
terbuka, harimau itu mener-
kamnya dan membawanya lari
ke hutan sana, sementara kami
berdua selamat. Itulah kehendak
Allah yang pasti terjadi.”

Pelajaran /‘Itibar:
Jangan menolak orang

yang meminta pertolongan
atau perlindungan selagi kita
memang mampu. Bisa saja Al-
lah menjaga setiap makhluk-
nya dari marabahaya secara
langsung seperti dua orang
tadi, tapi Dia ingin beberapa
hambanya menjadi cukang
lantaran atau perantara perto-
longan-Nya agar mendapat
ganjaran pahala dari membe-
rikan pertolongan.(*)
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ILANSIR dari Medical
Xpress, bagi yang
sudah bosan minum
obat bisa mencoba

sebuah gerakan yoga yang
ternyata bisa membantu
mengatasi rasa sakit migrain.

Hasil penelitian ini
diterbitkan pada jurnal Neu-
rology. Hasil penelitian ini
mengungkap bahwa yoga
bisa membantu seseorang
yang memiliki migrain
menjadi jarang mengalami
sakit kepala dan jika terjadi,
rasa sakitnya tidak lama.

“Migrain merupakan
salah satu masalah sakit
kepala paling umum, namun
hanya separuh yang meng-
onsumsi obat untuk mereda-
kan masalahnya,” terang
peneliti Rohit Bhatia, M.D.,
D.M., D.N.B., dari All India In-
stitute of Medical Sciences di
New Delhi, India.

“Berita baiknya adalah
bahwa melakukan hal yang
semudah yoga bisa mem-
bantu lebih baik dibanding
konsumsi obat,” sambung-
nya.

Gerakan Yoga Bisa Bantu
Mengatasi Migrain

BI – Sakit kepala sebelah atau migrain
merupakan masalah kesehatan yang bisa
sangat mengganggu. Umumnya, karena tak
tahan menahan sakit seseorang akan
mengkonsumsi obat sakit kepala untuk
mengatasinya.

Penelitian ini melibatkan
114 orang dengan rentang
usia antara 18 hingga 50 dan
kerap mengalami migrain.
Setiap partisipan mengalami
4 hingga 14 sakit kepala tiap
bulan dan dibagi ke dalam
dua kelompok yaitu yang
hanya mengonsumsi obat
dan yang mendapat tam-
bahan yoga.

Kelompok yang meng-
ikuti yoga melakukan latihan
selama satu jam termasuk
pernapasan, relaksasi, serta
postur. Anggota kelompok ini
diawasi oleh instruktur yoga
tiga hari seminggu selama
satu bulan. Kemudian mere-
ka melakukannya selama
lima hari semiggu selama
dua bulan.

Kedua kelompok terse-
but mendapatkan pengo-
batan serta konseling per-
ubahan gaya hidup.
Diketahui bahwa manfaat

obat bisa lebih optimal ketika
seseorang juga melakukan
yoga. Hal ini termasuk
berkuranganya frekuensi
sakit kepala, intensitas rasa
sakit, penggunaan obat, serta
seberapa mengganggu
migrain pada kehidupan
sehari-hari. (bi)

BI — Menjaga tubuh tetap
sehat dan bugar perlu
dilakukan dengan cara ekstra
ketika sudah berusia di atas
50 tahun. Dilansir dari
Livestrong, berikut lima cara
yang bisa kamu ikuti untuk
jaga daya tahan tubuh.

- Konsumsi Banyak Vita-
min dan Mineral dari
Makanan Alami

Konsumsi makanan sehat
yang kaya antioksidan, serat,
serta nutrisi penting lain
merupakan cara terbaik
untuk memperkuat keke-
balan tubuh. Ketika seseorang
sudah berusia cukup tua,
sangat penting untuk meng-
onsumsi buah dan sayur dari
makanan alami serta meng-

hindari makanan olahan.
Nutrisi yang penting

untuk dikonsumsi juga pada
orang tua adalah zinc serta
vitamin D. Anda bisa mengon-
sumsi makanan yang kaya
dengan kedua nutrisi ter-
sebut atau memperolehnya
dari suplemen.

- Olahraga Secara Rutin
Selain makanan, konsumsi

makanan yang tepat juga
merupakan hal yang penting
dilakukan. Sebuah temuan
dari tahun 2013 mengungkap
bahwa olahraga bisa
meningkatkan jumlah dan
fungsi sel sistem imun pada
orangtua dan menurunkan
peradangan.

Olahraga yang disarankan

untuk dilakukan pada orang
tua adalah bersepeda dan tai
chi. Keduanya tidak terlalu
berdampak keras pada tubuh
dan tidak membebani
persendian. Selain itu pastikan

untuk memilih olahraga yang
bakal dilakukan secara teratur.

- Pertahankan atau Miliki
Berat Badan Sehat

Konsumsi makanan sehat

dan olahraga secara rutin bisa
berujung pada berat badan
yang tepat dan hal ini perlu
diteruskan.

Seseorang yang kele-
bihan berat badan atau obe-
sitas cenderung memiliki
tingkat peradangan lebih
tinggi di tubuh.

Menurunnya peradangan
akibat berat badan sehat ini
tentu bakal berdampak
sangat baik bagi kesehatan.
Hal ini bisa membuat tubuh
terhindar dari masalah
kesehatan yang mungkin
muncul dan menguatkan
daya tahan tubuh.

- Berhenti Merokok
Berhenti merokok bakal

menjadi cara utama menu-
runkan risiko kanker dan
penyakit pernapasan. Cara ini
juga sekaligus bisa berman-
faat dan berdampak positif
pada sistem kekebalan tubuh.

Berhenti merokok meru-

Menjaga Daya Tahan Tubuh ketika Usia
Sudah di Atas 50 Tahun

pakan cara terbaik untuk
mencegah munculnya ber-
bagai masalah kesehatan. Hal
ini sekaligus bisa membuat
kekebalan tubuhmu mem-
baik karena terhindar dari
masalah kesehatan.

- Mengendalikan Stres
dan Kesehatan Emosional

Menjaga kesehatan tubuh
tak hanya sebatas fisik saja
namun juga pada mental.
Menghindarkan diri dari stres
serta masalah emosional bisa
membuat tubuh terhindar
dari menurunnya daya tahan
tubuh.

Masalah kesehatan yang
rentan terjadi pada orang tua
adalah kesedihan dan
kesepian yang mereka alami.
Mencegah terjadinya hal ini
serta menjaga diri tetap
gembira bisa menjadi cara
membuat tubuh tetap sehat
dan terhindar dari masalah
kesehatan.(*)
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IKABARKAN Dalia-
tex baru saja mem-
buat inovasi baru.
Anda bisa menda-

patkan hijab anti bakteri yang
mampu menjauhkan Anda
dari bau-bau tidak sedap
untuk Modest Fashion di In-

Daliatex Ciptakan Hijab Anti Bakteri
yang Jauhkan Anda dari Bau

D

JAKARTA, BI – Hijab semakin istimewa dimata
designer, di Indonesia sendiri perempuan
muslimah yang menggunakan hijab semakian
banyak, sehingga inovasi model dan bahan
semakin diperhatikan.

donesia.
Hijab anti bakteri menjadi

inovasi terbaru mereka
karena pada saat kita ber-
keringat, bakteri dengan
mudah berkembang. Bakteri-
bakteri tersebut menim-
bulkan bau yang kurang

sedap.
Teknologi anti bakteri ini

diharapkan dapat menjadi
solusi masalah bau dan
timbulnya jerawat akibat
bakteri. Bahan Hijab dan ciput
anti bakteri ini diharapkan
dapat digunakan oleh para
perempuan yang gemar
berolahraga atau beraktivitas
di luar ruangan.

“Bakteri ada di mana-
mana. Terutama perempuan
yang suka berolahraga atau
berkegiatan di luar ruangan.
Keringat memicu bakteri
berkembang biak. Kita bisa

meminimalisir berkembang-
nya bakteri. Agar tidak bau,
gatal,” ungkap Direktur Mar-
keting Executive Daliatex,

Devina Unjoto.
Sebelumnya, Daliatex juga

menghadirkan hijab yang
menggunakan teknologi wa-

ter repellent (anti air) pertama
di Indonesia. Dan menggu-
nakan bahan ultrafine yang
halus dan nyaman. (*)

BI – Menjadi tua karena usia
itu sudah pasti, namun untuk
merawat kulit agar tetap
segar itu adalah pilihan.
Berdasarkan faktor asalnya,
penuaan dapat dibagi
menjadi dua jenis, yakni
penuaan dari dalam (intrin-
sik) dan penuaan dari luar
(ekstrinsik).

1. Penuaan intrinsik
Penuaan intriksik adalah

salah satu proses alamiah
yang terjadi pada tubuh.

Tanda-tanda penuaan
intrinsik antara lain, yakni:

- Kulit menjadi tipis
- Kulit menjadi kering
- Berkerut
- Keringat berkurang
- Lemak pada bantalan

kulit menyusut yang dapat
dilihat pada kantung mata
yang mengendur

- Rambut memutih dan

bahkan rontok
- Kecepatan proses

penuaan intrinsik pada setiap
orang berbeda-beda, terkait
faktor genetik, diet, dan
kesehatan secara umum.

2. Penuaan ekstrinsik
Penuaan ekstrinsik terjadi

karena faktor-faktor ekster-
nal, seperti sinar matahari
yang membuat kulit menua
secara prematur.

TIPS MENCEGAH
PENUAAN DINI

Melansir Buku Panduan
Lengkap Kesehatan Wanita
(2012) oleh dr. Wening Sari,
M.Kes, dkk., penuaan dini
dapat dicegah dengan
menghindari faktor-faktor
eksternal sebagai penyebab-
nya.

1. Hindari paparan sinar
matahari

Paparan sinar matahari
dalam beberapa menit
setiap hari selama bertahun-
tahun dapat menyebabkan
perubahan pada kulit.

Bintik dan bercak hitam,
kerutan, serta keratosis dapat
timbul akibat paparan sinar
matahari.

Sinar ultraviolet (UV) pada
sinar matahari dapat meru-
sak serabut selastis sehingga
kulit kehilangan kelentu-
rannya dan kerutan pun akan
muncul.

Paparan UV yang ber-
ulang juga akan mencegah
kolagen dan menghambat
pembentukan kolagen baru.

Parahnya, sinar UV juga
dapat merusak struktur DNA
dan mengubah sifat sel
sehingga dapat mengaki-
batkan kanker kulit.

Selain mengurangi papa-
ran sinar matahari, peng-
gunaan tabir surya atau
sunblock yang memiliki
perlindungan minimal SPF
(sun protecting factor) 15
atau lebih dan mengandung
perlindungan terhadap sinar
UV-A serta UV-B juga bisa
menjadi cara untuk meng-
hindari penuaan diri akibat
paparan UV.

2. Perhatikan suhu dan
kelembapan

Suhu yang dingin dengan

7 Cara Mencegah Penuaan Dini
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kelembapan yang rendah
dapat merusak pembuluh
darah halus dan menyebab-
kan kulit menjadi kering.

Sebaliknya, suhu panas
juga dapat menyebabkan
kulit menjadi kering karena
hilangnya keringat dan

lapisan minyak pada kulit
secara berlebih.

Jadi, atur suhu dan kelem-
bapan udara di sekitar sesuai
dengan jenis kulit masing-
masing untuk menghindari
masalah kulit yang meng-
arah pada tanda penuaan

dini.

3. Hindari rokok
Banyak penelitian yang

menunjukkan bahwa rokok
dapat merusak kesehatan
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NIA, ayo berangkat”! teria  kakekku
dari luar pintu, aku  berdiri
menghampiri pintu, tersentak seketika

melihat kakekku yang tampak sudah
berpenampilan necis, pakai jaket kulit,
sepatu boot lengkap dengan topi koboi
usangnya, masih ada lagi dua koper di
dekatnya.

 “ini gimana sih,
pesawat akan
terbang jam
sembilan malam ini,
kok Kamu masih
belum ganti
pakaian.” Tegur
kakek agak keras.
Aaku diam tertegun,
ku pandangi kakek
dengan rasa welas.

“Kek, kakek mau
kemana?tayaku
yang di sambut
dengan mata
melebar  oleh
kakek.

“Loh, kamu ini

bagaimana sih, kita kan mau ke rumah A
Cheong, dia sudah janji mau menjemputku
besok pagi-pagi di bandara, ayo cepat ganti
baju!” sekali lagi aku kena bentak kakek,
yang semakin membuatku bingung hendak
melakukan apa.

 Supaya kakek tidak marah. Akhirnya aku
diam saja, sembari memeperhatikan gerak-
gerik kakek, hatiku berdesir, ada rasa teriris
mengguris jauh di dasar hati sana,  ada rasa
ingin menangis dan tertawa bercampur

RINDU KAKEK

“

Belum juga genap sepuluh menit
aku memejamkan mata, pintu
kamar sudah di gedor,

Karya: DiRa
aduk jadi satu.

 Semakin di perhatikan, kakek nampak
semakin lucu dengan dandannya, meski
juga sedih  melihat kakekku yang sudah
pikun.

“Nia! Cepat ganti baju.”  Sekali lagi dia
menyuruhku ganti baju.

“Iya Kek, tunggu, Kakek duduk dulu di
sofa, biar Nia ambil baju. Sambil  memapah
kakekku ke sofa, kemudian aku menuju
kamar Nenek di sebelahnya.

Aku berbisik di telinga
neneknya yang sedang
menyulam di tempat
tidurnya.&quot;Kakek
kenapa?  Jawab nenek
dengan berbisik juga, aku
menunjuk-nunjuk keluar
pintu, dan nenekpun
faham. Segera dia keluar
dan menegur kakek, “Pah,
mau kemana? Kakek
menoleh dan menjawab
sekilas,mau ke Amerika,
sudah janji sama A
Cheong. Nenek diam,
baru kemudian
mengambil nafas dan
berkata: Penerbangan di
tunda, di udara ada banjir

besar, jadi Papah nggak bisa ke Amerika
malam ini.

Kakek kelihatan bengong sejenak, lalu
mengambil telpon, memencet nomer
yang tampak hafal di luar kepala, di kamar
telpunku  berdering, kulihat ternyata
nomer telepon rumah yang masuk,
rupanya kakek tersebut menelepon
nomerku. Aku  memberi isyarat pada
nenek jika kakek menelepon, nenek
menghampiriku dan menyuruhnya
menjawab telepon tersebut dengan
mengatakan jika di Amerika hujan deras,
semua pesawat macet.

Aku  nurut, hingga akhirnya kakek
menyerah dan membongkar koper-
kopernya, yang ternyata satu koper berisi
baju-bajuku,  yang satunya lagi berisi sepatu
dan sandal juga kosmetik dan buku-buku
ku. Aku  mendesah dan nenek pun tertawa
dan kami tertawa.

Menanggapi kami tertawa kakek
melebarkan mata, segera aku mendekat
dan membantu kakek membongkar
begasinya. Kek,  dua koper ini kok isinya
cuma baju-baju Nia, mana baju kakek?
Kakek diam sejenak dan bilah, “sudah!
Anak kemarin sore  jangan ceriwis, beresi
baju-bajunnya, kembalikan pada tempat
masing-masing. Aku  mengangguk diam
tidak mau berkomentar apa-apa.

Dengan cepat kueresi baju-baju dan
sepatuku sendiri. Kini terjawab sudah
pertanyaanku mengenai kamar yanga
tampak aneh dan bersih sejak siang
tadi.(*)
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secara umum, tidak terke-
cuali pada kulit.

Kandungan zat kimia
yang terdapat pada rokok
dapat menyebabkan peru-
bahan biokimiai dalam tubuh
sehingga mempercepat
proses penunaan.

Rokok juga bisa “mencuri”
vitamin C dalam tubuh yang
penting untuk menjaga
kekenyalan dan kelembaban
kulit.

Penelitian menunjukkan
bahwa orang yang me-
rokok lebih dari 10 batang
pe hari selama minimal 10
tahun memiliki kulit yang
lebih kasar dengan kerutan
yang lebih dalam dibanding
pihak yang tidak merokok.

Kerutan halus yang tidak
terlihat juga ditemukan
pada perokok usia muda.
Efek ini juga dapat dialami
oleh perokok pasif yang
sering menghirup asap
rokok.

Kerutan wajah berkurang
dan kelenturan kulit mem-
baik pada mereka yang

berhenti merokok.

4. Hindari alkohol
Alkohol berperan pen-

ting dalam proses penunaan
karena dapat menyebabkan
pelebaran pembuluh darah
kulit sehingga aliran darah
ke permukaan kulit
bertambah.

Apabila konsumsi alkohol
berlangsung lama, pembu-
luh darah akan mengalami
keusakan permanen.

Kulit pun akan terlihat
memerah.

5. Perhatikan asupan vi-
tamin B dan vitamin C

Faktor diet atau pola
makan berperan bagi kese-
hatan dan kecantikan kulit.

Kulit yang kekurangan vi-
tamin B mudah mengalami
peradangan, terutama sete-
lah terpapar sinar matahari.

Sementara kekurangan
asupan vitamin C dapat
menyebabkan pembuluh
darah halus di kulit menjadi
rapuh dan mudah terluka.

6. Istirahat cukup
Selain membuat tidak

bugar, kurang tidur juga dapat

menyebabkan tubuh terlihat
lelah.

Ciri utama yang aan
terlihat di wajah seseorang
saat kurang tidur adalah
munculnya lingkaran hitam
di sekitar mata dan kantung
mata yang membesar.

Dengan waktu istirahat
cukup, tubuh memberi
kesempatan kepada sel-sel
untuk beristirahat dan
memperbaiki kerusakan.

Tak hanya membuat
tubuh bugar, tidur yang
cukup juga bermanfaat
untuk meningkatkan daya
tahan tubuh dan membuat
kulit wajah tampak segar.

7. Hindari stres
Stres dapat mengganggu

kesehatan fisik dan mental.
Stres juga kerap disebut-

sebut berhubungan dengan
sejumlah penyakit seperti
jantung, hipertensi, dan
stroke.

Stres juga dapat mem-
buat wajah seseorang men-
jadi tampak lebih tua. Saat
stres, wajah cenderung akan
masam dan berkerut.(*)
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unta ini.”
Kemudian Nabi s.a.w

bertanya kepada unta itu,
“Hai unta, milik siapakah
engkau ini ?”

Unta itu menjawab
dengan kata-kata yang
fasih dan terang, “Wahai
Rasulullah, aku adalah milik
orang Muslim ini dan
sesungguhnya para saksi
yang hadirkan oleh Yahudi
itu adalah dusta.”

Akhirnya Rasulullah
s.a.w berkata kepada orang
Muslim itu, “Hai orang Mus-
lim, beritahukan kepadaku,
apakah yang amalan yang
telah engkau lakukan
sehingga Allah Taala
menjadikan
unta ini da-
pat bercakap
perkara yang
benar.”

J a w a b
orang Mus-
lim itu,

“ W a h a i
Rasulullah,
aku tidak ti-

dur di waktu malam se-
hingga lebih dahulu aku
membaca selawat ke atas
engkau sepuluh kali.”

Rasulullah s.a.w ber-
sabda,

“Engkau telah selamat
dari hukum potong
tanganmu di dunia dan
selamat juga dari siksa-
anmu di akhirat nantinya
berkat engkau membaca
selawat untukku.”

Oleh karena itu, kaum
Nabi Muhamad sangat
disarankan untuk sering-
sering bersholawat,
sebab sholawat bisa
menjauhkan kita sari
mara bahaya. (*)
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