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Hong Kong, BI- Dengan adanya lonjakan –
lonjakan kasus penularan covid-19 di
Hong Kong pemerintahnya terus
berbenah terkait peraturan karantina dan
protokol kesehatan seperti dimuat dalam
https://www.coronavirus.gov.hk/.
Dalam pengumuman resmi pemerintah
tersebut setidaknya setiap yang datang
ke Hong Kong akan menghadapi 3 kali
tes covid-19 terhitung mulai tanggal 22
desember 2020 hingga pandemi benar-
benar mereda atau berakhir.

4 SELEBRITI YANG UNGGUL
DI PILKADA 2020

5 MILENIAL SURABAYA
CIPTAKAN PESAING INSTAGRAM

Hong Kong, BI – Meskipun banyak menda-
pati pertentangan dari berbagai arah pemerintah
Hong Kong telah mantab menaikan denda bagi
siapa saja yang melanggar aturan darurat
pandemi mulai minggu ini menjadi HK$.5000
bukan HK$.10000 seperti apa yang pernah
Berita Indonesia beritakan di edisi lalu.

Hukuman ini diberlakukan bagi siapa saja
karena melanggar jumplah pertemuan publik,
wajib mengenakan masker dan tes wajib.

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Cheng
Yuet-ngor mengatakan sebelumnya bahwa
pemerintah akan menaikkan denda untuk men-
cegah orang melanggar aturan saat kota
tersebut menangani gelombang keempat
infeksi.

Disahkan pada pertemuan khusus Dewan
Eksekutif hari Jumat, hukuman yang lebih
keras berlaku untuk mereka yang melanggar
aturan dua orang tentang berkumpul di depan

umum, tidak mengikuti
peraturan tentang wajib
memakai masker, serta
untuk orang yang gagal
menghadiri tes wajib. .

Sumber sebelumnya
mengatakan kepada media

bahwa denda itu akan naik menjadi
HK $ 10.000, sesuai dengan sa-
ran Departemen Kehakiman.

Tetapi anggota dewan eksekutif,
yang duduk di kabinet de facto
Lam, akhirnya memutuskan
bahwa itu terlalu tinggi.

Kegagalan untuk membayar
hukuman yang ada atau yang baru akan
mengakibatkan denda maksimum HK $ 25.000
(US $ 3.200) dan enam bulan penjara.

Anggota parlemen sektor medis Pierre
Chan Pui-yin mengatakan tidak ada data yang

Bogor, BI - Kiprah mantan PMI Heni
Sri Sundani terus berjalan meskipun
pandemi, yang  tentu saja dengan cara
- cara yang berbeda di setiap tempatnya
sesuai dengan zona penularan covid-
19 masing - masing.

Dibidang pendidikan anak petani
cedas selama pandemi hanya bisa
membuat kelas kecil-kecilan agar
tidak timbul kerumuman pada
anak-anak. Kegiatannya lebih
pada pendampingan dalam
mengerjakan tugas secara
online bagi peserta didik.

“Buku -buku juga beredar pada
kelompok-kelompok kecil untuk menjaga
hal-hal yang tidak dinginkan, terutama di
Bogor.” kata Heni.

“Sementara di daerah yang ber zona
hijau seperti lombok dan sumbawa,

kegiatan berjalan rutin seperti
biasa. Hanya saja, dijadwal.

Bergiliran gitu. Sesuai
kesepakatan bersama. Tiap

kampung beda-beda
jadwalnya.”Tambahnya.

Mantan PMI  Dapat
Penghargaan Dari Menaker

>> BERSAMBUNG KE HLM  16

WASPADAI KELELAHAN
BERKEPANJANGAN

Denda HK$.5000 bukan HK.$10.000
mendukung / yakin jika hukuman
tinggi bisamemberikan efek jera.

Dia menambahkan, hukuman
yang ada tidak dapat menghalangi
tempat menari dan cluster
staycation hotel karena sulit
bagi penegak hukum untuk
memantau tempat pribadi. “”Bahkan
jika seseorang telah mengambil
gambar sekelompok orang yang
melanggar aturan jarak sosial, itu akan
terlambat pada saat penegak hukum tiba,”
kata Chan.

Menunjuk pada situasi pandemi di
China daratan, Makau dan Taiwan,
anggota parlemen tersebut mengatakan

pendekatan terbaik untuk mengatasi krisis
tersebut adalah memperketat kontrol
perbatasan untuk mencegah impor virus co-
rona dan wabah komunitas berikutnya.

“Kontrol perbatasan saat ini
bagus di atas kertas. Namun
cara para pejabat menja-
lankan tugasnya bukannya
tanpa cela. Satu kesalahan

bisa bocor menjadi wabah,
seperti gelombang kedua, ketiga
dan keempat ini. “

Dengan tingginya denda dan
ketatnya peraturan pemerintah
hanya berharap dipatuhi agar
pandemi cepat selesai. [bi]

Kesehatan.
c. Datang ke Pusat Tes Komunitas yang
ditunjuk.
d. Mengunjungi tempat pengambilan
spesimen yang sesuai dengan arahan
pemerintah.
e, Menjalani tes di setiap fasilitas
perawatan kesehatan Otoritas Rumah
Sakit.

Bagi siapapun yang akan menjalani tes
harus melaporkan atau menyerahkan hasil tes
mereka ke Pemerintah HK paling lambat tanggal
23 Desember 2020 melalui hotline telepon 6275
6901, faks 2530 5872, atau email ct@csb.gov.hk

Dan, jika orang-orang yang wajib tes tersebut
pernah menjalani tes asam nukleat COVID-19
antara tanggal 11 s.d. 15 Desember 2020, maka
mereka dianggap telah memenuhi persyaratan dan
tak perlu lagi mengambil tes wajib pada nomor 1.

Informasi lebih lanjut bisa cek di situs resmi
www.coronavirus.gov.hk.(*)
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Hong Kong, BI - Beberapa
waktu lalu otoritas kesehatan Hong
Kong mendapati 2 Pekerja Migran
asal Indonesia yang terinfeksi
covid-19, oleh karena itu Peme-
rintah Hong Kong SAR segera me
ngambil tindakan dengan member-
sihkan gedung tempat penularan
dan  mengadakan tes wajib dan gra-
tis 1 kali bagi siapa saja yang
pernah singgah di gedung tersebut dalam kurun waktu
tertentu.

Otoritas mengumumkan bagi siapapun yang
pernah berada di Unit 1C, Fung Nin Building, 28-32
Tai Wing Lane, Tai Po selama lebih dari dua jam
selama periode 15 November s.d. 15 Desember 2020
(termasuk pengunjung, penghuni dan pekerja) harus
menjalani tes asam nukleat COVID-19 paling lambat

20 Desember 2020.
Pemerintah juga memberikan

tes gratis 1 kali untuk semua
pekerja migran rumah tangga yang
berada di Hong Kong. Selain
pekerja rumah tangga bisa ikut tes
dengan biaya HK.$240

Dan bagi siapapun yang akan
menjalani tes dapat memilih
metodenya sendiri sebagai

berikut:
a. Mengambil paket spesimen air liur tenggorokan
dari salah satu kantor pos yang ditunjuk, mesin
penjual otomatis di stasiun MTR atau 47 klinik rawat
jalan umum (GOPC) yang ditunjuk Otoritas Rumah
Sakit.
b. Mengatur tes sendiri yang disediakan oleh
laboratorium swasta yang diakui Departemen
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Tes Covid-19 Gratis Untuk PMI



Dunia sedang membicarakan vaksin
covid-19, dari pemilihan produsen vaksin
hingga jadwal melakukan vaksin kapan dan
kepada siapa saja.

Negara Inggris merupakan negara eropa
yang pertamakali melakukan vasinasi pada
penduduk namun aktivitas itu langsung

dihentikan ketikan menemukan kasus alergi pada
sebagian orang - orang yang di vaksin.

Negara Selandia Baru juga sedang uji
vaksinasi kepada warga, jika dirasa aman kelak
negara tersebut akan membagikan vaksin secara
gratis pada negara tetangga.

Lantas apa itu vaksin?
Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk

merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari
penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah
terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.

Vaksin mengandung antigen yang sama
dengan antigen yang menyebabkan penyakit.

Namun antigen yang ada di dalam vaksin
tersebut sudah dikendalikan (dilemahkan)
sehingga pemberian vaksin tidak menyebabkan

Kisah Kejujuran Kaab Bin Malik
Manfaat jujur itu memang terkadang

tidak langsung bisa dinikmati. Tidak jarang
buah kejujuran harus didahului dengan
kepahitan dan kesulitan. Namun, dengan
tetap sabar dalam kejujuran, pasti akan

Tabuk. Nabi SAW yang tak melihat sosok Ka’ab segera
bertanya, Apa yang dikerjakan Ka’ab bin Malik?

Salah seorang menjawab, Baju dan selendangnya
yang membuat dia tertinggal, ya Rasul. Menurut Ibnu
Qudamah, pernyataan itu adalah sindiran bagi lelaki
yang kalah dari kemauan istrinya.

Mendengar celetukan itu, Muad bin Jabal segera
menyela, Hus... sangat buruk apa yang kamu katakan.
Demi Allah, wahai Nabi, kami tak melihat darinya
kecuali kebaikan. Hingga Perang Tabuk berakhir, Ka’ab
tak kunjung datang. Di Madinah, Ka’ab terus diliputi
kesedihan.

Ia sangat menyesal dan takut akan dimarahi
Rasulullah SAW. Ka’ab pun pasrah. Satu hal yang
diyakininya, yakni kejujuranlah yang akan
menyelamatkannya.

Rasulullah SAW akhirnya tiba di Madinah
setelah masa perang tersebut berakhir. Nabi SAW
memaafkan para sahabat yang uzur dan tak bisa

bergabung dalam pasukan Islam. Kini,
tibalah Ka’ab bin Malik menghadap
baginda.

Bukankah kamu sudah membeli
kuda? tanya Rasulullah. Benar, ya
Rasul, jawab Ka’ab tertunduk. Rasul
kembali bertanya, Lalu, apa yang

membuatmu tak ikut?

Demi Al-
lah, sekiranya di
sini tak ada orang
lain selain engkau,
pasti kami akan
lari. Kami diberikan
kesempatan untuk
membela diri, tapi kami
tahu, ya Nabiyullah, orang tak
akan percaya. Mudah-mudahan Al-
lah memberi tahu apa yang sebenarnya
terjadi pada kami, ujar Ka’ab.

Rasul lalu berkata, Kalau itu sungguh benar kata-
katamu, pergilah sampai ada keputusan dari Allah.
Ka’ab pun pergi dengan hati yang sangat sedih.
Rasulullah SAW melarang semua sahabat untuk
berbicara dengan Ka’ab. Tak ada satu orang pun
yang menyapa Ka’ab, seakan-akan tembok dan bumi
pun ikut membencinya.

Hingga hari ke-40, utusan Rasulullah datang.
Ka’ab diperintahkan untuk menjauhi istrinya.
Haruskah kuceraikan? Tanya Ka’ab. Utusan
Rasulullah itu menjawab, Tidak, tetapi jangan
mendekatinya.

Ka’ab berupaya keras untuk segera lepas dari
sanksi sosial itu, tetapi tak kuasa. Ka’ab pun hanya
bisa menangis. Hingga hari ke-50 tiba. Ka’ab
melaksanakan shalat Fajar di balik Ka’bah. Ia benar-
benar bertobat. Ka’ab berdoa dengan air mata
berlinang.

Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas bukit,
Bergembiralah wahai Ka’ab bin Malik. Ia langsung
bersujud dan bersyukur.

Kemudian, datanglah seorang pria berkuda dan
memberi kabar gembira. Ka’ab segera menemui
Rasulullah SAW di masjid.

Bergembiralah, wahai Ka’ab. Telah datang
kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak
kamu dilahirkan ibumu, kata Nabi SAW, telah datang
dari sisi Allah (wahyu). Beliau pun membacakan
surah at-Taubat ayat 117 hingga 119. Tak ada
kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi
Ka’ab, kecuali kejujuran kepada Rasulullah SAW.
Begitulah kesungguhan tobat Ka’ab, hingga Allah
dan Rasulullah SAW mengampuni kelalaian
seorang Ka’ab. (*)

Vaksin
EDITORIAL

orang menderita penyakit seperti jika orang
tersebut terpapar dengan antigen yang sama
secara alamiah.

Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin
kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi
satu atau lebih antigen.  Saat vaksin dimasukkan
ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan
melihatnya sebagai antigen atau musuh.  Saat ini
sudah ada 30 jenis vaksin yang diciptakan sejak
konsep vaksinasi dilakukan Edward Jenner
pertama kalinya pada 1796. Bukti keberhasilan
vaksin adalah musnahnya penyakit Variola
(small pox) pada 1979. Sekarang kita juga
dalam upaya memusnahkan campak dan po-
lio. Indonesia sendiri saat ini bebas polio karena
program imunisasi.

[redaksi]

tiba masa kita merasakan keindahannya.
Ka’ab bin Malik salah satu fakta sejarah yang

membuktikan hal tersebut. Saat absen dalam
Perang Tabuk, ia bisa saja lolos dari hukuman
dengan cara merekayasa alasan agar Nabi SAW
dapat memakluminya.

Namun, cara kotor itu tak ditempuhnya. Ibnu
Qudamah al-Maqdisi dalam Kitab Al-Tawwabin
mengupas kisah Ka’ab bin Malik berikut. Seperti
biasanya, Rasulullah SAW paling senang
mengadakan perjalanan pada hari Kamis.

Ka’ab sebenarnya bertekad untuk ikut serta
dalam pasukan yang menuju ke Tabuk. Pada
Kamis pagi, pasukan Islam akan berangkat. Ka’ab
pun pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan
yang akan digunakan dalam perang nanti.

Dia berpikir, setelah barang yang
dibutuhkannya terbeli, ia akan segera menyusul
rombongan pasukan Islam. Sayangnya, hari itu
barang yang dibutuhkannya tak kunjung
ditemukannya di pasar. Ka’ab pun menunggu esok
hari, dengan harapan barang yang dibutuhkannya
tersedia. Namun, barang-barang yang dicarinya
tak kunjung tersedia.

Pada hari ketiga, keempat, dan berikutnya,
keadaan tak berubah. Sampai akhirnya Ka’ab
tak bisa lagi menyusul pasukan yang dipimpin
Rasulullah SAW, ungkap Ibnu Qudamah.

Ka’ab sebenarnya tak ada niat untuk
menghindar dari Perang Tabuk. Betapa
gelisahnya saat menyadari tak bisa
bergabung dengan Rasulullah
dalam pertempuran itu. Hatinya
begitu sedih. Ia sungguh
menyesal karena telah lalai
mempersiapkan perlengkapan
perang.

Rasulullah SAW dan
pasukannya akhirnya sampai di

CERCERCERCERCER     MINMINMINMINMIN
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Singapura, BI - Para ahli mengingatkan agar
seseorang yang punya riwayat alergi obat agar tidak
mendapatkan vaksin Covid-19. Hal itu mengingat
4 kasus Bells Palsy yang terjadi pada 4 subjek uji
penelitian vaksin Covid-19 sebelumnya. “Ada
beberapa kelompok orang yang harus menunda
untuk menerima vaksin Covid-19, termasuk mereka
yang memiliki riwayat reaksi alergi parah,” kata
panel ahli Singapura pada Kamis (17/12).

Jika orang yang punya riwayat alergi tetap
divaksin, maka reaksinya bisa parah. “Bisa

mengalami pembengkakan di sekitar mulut, mata
atau wajah, mengalami kesulitan bernapas atau
mengalami penurunan tekanan darah yang serius,”
kata Direktur Unit Isolasi Tingkat Tinggi di Pusat
Nasional untuk Penyakit Menular Associate Pro-
fessor Lim Poh Lian seperti dilansir dari Straits
Times, Kamis (17/12).

Mereka yang termasuk dalam kelompok

Ahli Singapura: Reaksi Parah Jika Pasien Alergi Divaksin
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Hong Kong, BI - Untuk mencegah pneumonia
dan infeksi saluran pernafasan masyarakat harus
selalu menjaga kebersihan pribadi dan lingku-
ngan, lakukan hal – hal sebagai berikut:

• Kenakan masker bedah
saat naik kendaraan umum
atau tinggal di tempat kera-
maian. Penting untuk mema-
kai masker dengan benar,
termasuk membersihkan ta-
ngan sebelum memakai dan

setelah melepas masker;
• Sering-seringlah member-

sihkan tangan, terutama sebelum
menyentuh mulut, hidung, atau mata,
setelah menyentuh instalasi umum

seperti pegangan tangan atau
gagang pintu, atau bila tangan
terkontaminasi oleh cairan
pernapasan setelah batuk atau

bersin;
• Menjaga pipa drainase dengan

baik dan teratur (sekitar sekali seminggu) menu-
angkan sekitar setengah liter air ke setiap saluran
keluar (U-trap) untuk memastikan kebersihan
lingkungan;

• Tutupi semua outlet floor drain saat tidak
digunakan;

• Setelah menggunakan toilet, tutup toilet
sebelum disiram untuk menghindari penye-
baran kuman;

• Cuci tangan dengan sabun cair dan air,
dan gosok setidaknya selama 20 detik. Kemu-
dian bilas dengan air dan keringkan dengan
handuk kertas sekali pakai.

Jika fasilitas cuci tangan tidak tersedia, atau
saat tangan tidak terlihat kotor, melakukan
kebersihan tangan dengan pembersih tangan
berbasis alkohol 70 hingga 80 persen adalah
alternatif yang efektif;

• Tutupi mulut dan hidung Anda dengan
kertas tisu saat bersin atau batuk. Bu-
ang tisu kotor ke tempat sampah ber-
penutup, lalu cuci tangan sampai
bersih; dan • Saat mengalami gejala
pernapasan, kenakan masker be-
dah, hindari pekerjaan atau meng-
hadiri kelas di sekolah, hindari
pergi ke tempat kera-
maian dan segera
dapatkan bantuan
medis.[bi]

Hong Kong, BI - Terkait perkembangan vi-
rus corona bari di Hong Kong pemerintah

memberikan kemudahan akses informasi
terkini dengan meluncurkan situs resmi sebagai
sumber berita www.coronavirus.gov.hk.

Diharapkan oleh fihak Centre for Health
Protection [CHP] situs ini akan sangat berguna
bagi masyarakat yang

berkepentingan dengan
berita harian dan per-
kembangan covid-19 di

Hong Kong dan
dunia.

Mengingat
p e n t i n g n y a

informasi yang benar
dan terkini pemerintah

juga memberikan akses informasi melalui
Saluran Ban tuan WhatsApp COVID-19,
yang telah diluncurkan oleh Kantor Kepala
Pejabat Informasi Pemerintah.

Caranya Cukup dengan menyimpan
nomor 9617 1823 di kontak telepon mereka
atau mengklik tautan wa.me/85296171823?

text=hi.
Selain itu dengan

menyimpan nomor di
atas masyarakat juga
akan mendapat infor-
masi terkini  tentang
COVID-19,  aplikasi
seluler dan gelang
“ Sta y H o m e S a f e ”
melalui WhatsApp. [bi]

Tips Cegah
Pneumonia

Hong Kong, BI- Dengan adanya lonjakan –
lonjakan kasus penularan covid-19 di Hong Kong
pemerintahnya terus berbenah terkait peraturan
karantina dan protokol kesehatan seperti dimuat
dalam https://www.coronavirus.gov.hk/.

Dalam pengumuman resmi pemerintah tersebut
setidaknya setiap yang datang ke Hong Kong akan
menghadapi 3 kali tes covid-19 terhitung mulai
tanggal 22 desember 2020 hingga pandemi benar-
benar mereda atau berakhir.

Tes covid-19 diatas terdiri dari:
1. Saat mendarat.
2. Hari ke 11 [masa inkubasi]
3. Hari ke 19[masa setelah selesai inkubasi]
Lebih jelasnya simak uraian berikut:
Pengambilan test pertama saat tiba di bandara

Hong Kong, setelah mendarat di area bandara Hong
Kong International Airport (HKIA) dan sebelum
proses imigrasi.

Proses pengambilan test bisa memakan waktu
4 hingga 8 jam. Disediakan air minum, veggie sand-
wich selama proses menunggu hasil test.

Jika hasil positive, langsung dibawa ke Rumah
Sakit. Jika hasil negative, penumpang menuju proses
imigrasi, clearing bagasi dan menuju hotel . Hanya
Hotel yang menjadi rujukan pemerintah Hong Kong
yang hanya bisa di pakai.

Transportasi dari bandara ke hotel semua
disediakan oleh pemerintah, tidak diizinkan naik
angkutan umum, atau kendaraan lainnya. (Harus
naik angkutan/ yang sudah disediakan khusus bagi
penumpang menuju hotel).

Selama 14 hari di hotel, tidak diijinkan menerima

tamu, tidak boleh keluar kamar. Jika ada
keperluan mendesak, silakan kontak staff
hotel yang bertugas.

Di Hari ke-11, melakukan test covid
kembali. jika hasil negative diizinkan untuk
kembali ke hotel, (pihak dari departemen
kesehatan akan mengunjungi anda di hotel
untuk melakukan test tersebut).

Setelah melakukan karantina selama 14
hari, dan kembali ke rumah majikan, wajib
melakukan test covid kembali dihari ke-19 (petugas
dari departemen kesehatan akan membekali kita
alat test covid-19).  Prosedur tes dan lain
sebagainya akan dimonitor langsung oleh petugas.

Peraturan Baru: 3 Kali Tes Covid-19

Penumpang yang berangkat dari negara –
negara beresiko tinggi penularan covid-19  wajib
melengkapi dokumennya degan hasil tes  covid-19
selama 72 jam terakhir bersama dengan bukti book-
ing penginapan/hotel untuk 14 hari kedepan.[bi]

Hong Kong, BI – Banyak kebijkan baru dari
pemerintah Hong Kong untuk perangi pandemi yang
sedang melanda dunia, salah satunya adalah
mewajibkan bagi siapa saja yang datang ke Hong
Kong untuk melakukan karantina mandiri di hotel
rujukan pemerintah.

Menurut berita yang beredar di
media lokal Hong Kong akan ada
enam hotel yang akan dioperasikan
sebagai hotel karantina yang ditunjuk
mulai 18 Desember 2020 ini.

Enam hotel tersebut adalah
Dorsett Tsuen Wan, Dorsett Wanchai,
Mojo Nomad Aberdeen Harbour, Re-
gal Oriental Hotel, The Kimberley
Hotel, dan The Kowloon Hotel.

Pemerintah mengatakan akan
mengumumkan spesifikasi di bawah
Peraturan Pencegahan & Pengen-
dalian Penyakit (Persyaratan &
Arahan) (Bisnis & Tempat) (Cap
599F) dan Pencegahan & Pengen-
dalian Penyakit (Peraturan Angkutan
Lintas Batas & Pelancong) Peraturan
(Cap 599H).

Skema Hotel Karantina Yang
Ditunjuk akan diterapkan sepenuhnya
pada 22 Desember, semua akan ada
36 hotel karantina yang ditunjuk dan
harus menerima wisatawan yang
datang dari tempat asing yang perlu
menjalani karantina wajib tersebut.

Untuk mengurangi kontak antara
orang-orang yang menjalani karan-
tina dan masyarakat setempat maka pemerintah
akan mengubah ketentuan perintah karantina wajib.

Mulai tanggal 18 Desember, semua pelancong
yang tiba di Hong Kong melalui udara akan
diakomodasi di hotel yang ditunjuk dan diharuskan
menaiki transportasi yang ditentukan oleh
Pemerintah untuk menuju hotelnya.

Ada lima rute untuk layanan transportasi yang
ditentukan, meliputi Pulau Hong Kong, Kowloon,
dan New Territories setiap hari dari pukul 14.00
hingga 23.00.[bi]

Hotel Rujukan
Pemerintah untuk

Pelancong

Situs Resmi dan WhatsApps Covid-19 di HK
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Jenewa, BI - Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) akan mengirim tim ahli internasional
untuk menyelidiki awal mula munculnya virus
corona di China.

Tim tersebut rencananya akan berangkat
Januari mendatang.

“Saya memastikan bahwa ini akan
berlangsung pada Januari,” kata Juru Bicara
WHO Hedinn Halldorsson kepada AFP, Rabu
(16/12).

Virus corona pertama kali terdeteksi di Kota
Wuhan, China, sekitar Desember 2019. Sejak
itu, virus corona menyebar ke negara lain di
dunia.

Selama ini, China kerap dituduh tidak
transparan lantaran tak secara detail dan terbuka
menjelaskan asal mula muncul kasus virus co-
rona.

Pemerintahan Presiden Xi Jinping selama ini

Amerika Serikat, BI - Seorang
petugas kesehatan di Alaska,

Amerika Serikat menderita reaksi
alergi yang serius setelah mendapatkan

vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech. Sebuah
laporan yang dikutip dari AFP Kamis (17/12)
menyatakan sekarang ia dirawat di rumah sakit
dalam kondisi stabil. The New York Times
melaporkan orang tersebut menerima suntikan
vaksin pada Selasa (15/12). Sementara itu, Pfizer
mengonfirmasi bahwa pihaknya bekerja dengan
otoritas lokal untuk menyelidiki insiden tersebut.

Sebelumnya, dua petugas kesehatan di
Inggris memiliki reaksi alergi yang serupa.
Reaksi itu menyebabkan pemerintah di sana
memberitahu orang-orang untuk menghindari
suntikan jika mereka memiliki riwayat alergi
parah. Regulator AS mengeluarkan persetujuan

Petugas Kesehatan AS Alami
Reaksi Serius Usai Divaksin

darurat dengan peringatan bahwa orang yang
diketahui alergi terhadap bahan di dalam
vaksin harus menghindarinya.

“Kami belum memiliki semua rincian
laporan dari Alaska tentang kemungkinan
reaksi alergi yang serius tetapi secara aktif
bekerja dengan otoritas kesehatan setempat
untuk menilai.

Kami akan memantau dengan cermat
semua laporan yang menunjukkan reaksi
alergi serius setelah vaksinasi dan

memperbarui bahasa
pelabelan jika diperlukan,”
kata juru bicara Pfizer.

Relawan untuk uji klinis Pfizer terhadap
44 ribu orang dikeluarkan jika mereka memiliki
riwayat reaksi alergi terhadap vaksin atau
komponen vaksin Covid-19. Secara kese-
luruhan, uji coba tidak menemukan masalah
keamanan yang serius. Meski demikian regu-
lator dan perusahaan terus memantau efek
samping setelah vaksinasi.

AS sedang memvaksinasi corona
terhadap sekitar 3 juta orang warga mereka
pada minggu ini dengan vaksin Pfitzer. Mereka
berharap program tersebut bisa ditingkatkan
menjadi 20 juta orang pada bulan ini jika
vaksin lain yang dikembangkan oleh Moderna
disetujui.(AFP/agt/cnn)

Tim Ahli WHO Akan Ke China
Selidiki Asal Mula Covid-19

juga menganggap virus tersebut muncul dari
sebuah pasar tradisional di Wuhan yang menjual
hewan liar untuk dikonsumsi tanpa penyelidikan
lebih lanjut.

Setahun setelah pandemi menghantam dunia,

Selain itu, serat pada jeruk juga
meningkatkan perasaan kenyang lebih lama,
sehingga bisa mengurangi keinginan Si Kecil
untuk mengonsumsi camilan tidak sehat.

4. Mencegah dehidrasi
Manfaat jeruk untuk anak yang berikutnya

adalah mencegah dehidrasi. Hal ini karena
dalam satu buah jeruk, 80%-nya adalah air.
Namun, tentunya Bunda tidak boleh
bergantung hanya pada jeruk, tapi juga harus
tetap memenuhi kebutuhan cairan Si Kecil
melalui air putih, ASI, atau susu formula.

5. Menjaga kesehatan kulit
Jeruk bisa menjaga kesehatan kulit anak,

khasiat ini diperoleh berkat kandungan
antioksidan dan vitamin C-nya yang dapat
mencegah kerusakan kulit dan membantu
tubuh menghasilkan kolagen agar kulit
tetap kencang dan lembap.

Itulah sederet manfaat jeruk untuk
kesehatan anak. Bunda bisa menyajikan

buah ini langsung setelah mengupas
kulitnya atau dalam bentuk es krim
homemade, salad buah, jelly, dan jus.
Namun, pastikan Bunda memberikan jus
buah ketika Si Kecil telah menginjak usia

1 tahun, ya. Perlu diingat juga bahwa jeruk
bersifat asam. Bayi dan anak-anak umumnya
lebih lebih sensitif terhadap rasa asam. Jika
diberikan terlalu banyak, asam dapat
menyebabkan iritasi pada mulut,
kerongkonan, lambung, hingga usus.

Tinja juga bisa jadi bersifat lebih asam
dan akhirnya dapat mengiritasi kulit di area
bokong. Pada bayi, ini akan meningkatkan
risiko terjadinya ruam popok yang sangat
mengganggu kenyamanan.[allodokter]

Taiwan, BI - Angkatan Laut Taiwan
berencana membangun enam kapal korvet rudal
yang diperbarui dan dijuluki “pembunuh kapal
induk”.

Melalui pernyataan pada Rabu (16/12),
Angkatan Laut Taiwan menuturkan pembuatan
rudal itu rencananya dilakukan pada 2023
mendatang. Taipei menuturkan proyek tersebut
dilakukan untuk melawan “ancaman yang

meningkat dengan cepat dari musuh”.
Sebelumnya, Angkatan Laut
Taiwan be- rencana me-

miliki tiga

kapal rudal korvet pada 2025.
Kapal korvet merupakan kapal perang

berukuran kecil di bawah kapal kelas fregat. Kapal
korvet berfungsi sebagai kapal pemburu atau
perusak.

Selain kapal rudal korvet, Amerika Serikat juga
telah mengeluarkan izin untuk mengekspor sistem
sonar digital yang krusial bagi proyek kapal selam
Taiwan.

Wakil Menteri Pertahanan Taiwan, Chang Che-
ping, menuturkan Taipei mendapat kabar dari
Washington bahwa izin pembelian sistem tersebut
telah diberikan.

Sistem sonar digital dan sistem
tempur terintegrasi
adalah dua komponen
utama yang dibutuhkan
Taiwan untuk memba-
ngun kapal selam

modern buatan sendiri.
Namun, Chang tidak

merinci status sistem tempur
seperti apa yang

d i b i d i k
Ta i w a n
u n t u k

Lawan China, Taiwan Bikin Kapal Rudal Pembunuh
proyek pembuatan kapal selam itu.

Dikutip AFP, Taiwan mulai membangun ar-
mada kapal selam lokal pada November lalu.
Proyek tersebut dilakukan untuk
meningkatkan pertahanan Taiwan dari
agresi China yang semakin agresif.

Proyek kontroversial itu ditargetkan
mampu membangun delapan kapal
selam baru. Kapal pertama diharapkan
rampung pada 2025.

Angkatan Laut Taiwan saat ini memiliki
empat kapal selam, termasuk dua kapal yang
dibuat AS sekitar 1940-an

China terus meningkatkan tekanan
terhadap Taiwan yang dianggap sebagai
wilayah pembangkang karena berupaya
memerdekakan diri.

China bahkan bertekad akan
menggunakan cara apa pun, termasuk militer,
untuk mencegah Taiwan memisahkan diri.

Di tangan Presiden Tsai Ing-wen, Taiwan
memang terus memberontak terhadap China.
Tsai bahkan berani memperluas hubungan
Taiwan dengan sejumlah negara, termasuk AS,
demi mendapat dukungan dan pengakuan dari
dunia internasional.(rds/dea/cnn)

pertanyaan tentang dari mana virus itu
berasal dan bagaimana pertama kali menular
ke manusia tetap menjadi misteri.

WHO telah berbulan-bulan bekerja untuk
mengirim tim yang terdiri dari 10 pakar
internasional, termasuk ahli epidemiologi
dan spesialis kesehatan hewan, ke China,
tempat virus pertama kali muncul. Badan
kesehatan PBB itu telah mengirim tim
pendahulu ke Beijing pada Juli lalu untuk
meletakkan dasar bagi penyelidikan
internasional.

Tetapi hingga saat ini masih belum jelas
kapan tim ilmuwan yang lebih besar dapat

diberangkatkan ke China untuk memulai studi
epidemiologi guna mengidentifikasi kasus
manusia pertama dan sumber infeksi mereka.

Para ilmuwan awalnya meyakini virus itu
berasal dari hewan di pasar Wuhan yang
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menularkan kepada manusia. Tetapi para
ahli sekarang berpikir pasar mungkin
bukan asal wabah.

Secara luas diasumsikan bahwa vi-
rus awalnya berasal dari kelelawar,
tetapi inang hewan perantara yang
menularkannya antara kelelawar dan
manusia tetap tidak diketahui.

Virus corona telah menyebar ke
berbagai negara dan menginfeksi 74
juta orang di seluruh dunia. Hingga

Kamis (17/12) tercatat 1,6 juta jiwa
meninggal akibat Covid-19.(dea/
cn)
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Hong Kong, BI - Lelah dapat dikatakan normal
jika bisa diatasi dengan tidur atau istirahat.
Namun, jika rasa lelah tak kunjung hilang meski
waktu tidur telah tercukupi, mungkin saja ini
merupakan tanda adanya gangguan kesehatan.

Berikut ini adalah beberapa penyakit yang
dapat menyebabkan tubuh Anda cepat lelah:

1. Anemia
Anemia defisiensi besi adalah kondisi ketika

produksi sel darah merah menurun karena
kekurangan zat besi. Kondisi ini bisa
menyebabkan Anda merasa mudah lelah dan
tidak bertenaga.

2. Gagal jantung
Gagal jantung merupakan kondisi

ketika jantung tidak dapat memompa
darah dengan baik ke seluruh tubuh.
Kondisi ini lama-kelamaan dapat
menyebabkan jantung
membengkak dan aliran
darah menjadi tidak lancar.
Penyakit ini sering kali
m e n y e b a b k a n
penderitanya mudah
lelah, terutama setelah
beraktivitas.

Pada kasus yang
parah, gagal jantung
bahkan bisa membuat
penderitanya merasa
sangat kelelahan walau
hanya melakukan aktivitas
fisik ringan, seperti bangun dari
tempat tidur atau berjalan di dalam

kamar.

3. Sindrom kelelahan kronis
Sindrom kelelahan kronis dikenal juga dengan

sebutan myalgic encephalomyelitis (ME).
Sindrom ini merupakan penyakit jangka panjang
dengan berbagai gejala yang salah satunya
adalah kelelahan ekstrem.

Penyakit ini bisa menyerang siapa saja,
termasuk anak-anak, tetapi paling sering dialami
oleh wanita yang berusia sekitar 20–40 tahun.
Selain kelelahan, sindrom ini juga dapat
menimbulkan berbagai gejala lain, seperti susah
tidur, nyeri otot, sakit tenggorokan, hingga jantung

berdetak cepat.

4. Sleep apnea
Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang

ditandai dengan mendengkur saat tidur dan
merasa lelah saat bangun tidur. Penderita sleep
apnea memiliki kadar oksigen yang rendah dalam
darah karena saluran pernapasannya terhambat
ketika tidur.

Selain merasa mudah lelah, penderita sleep
apnea juga akan sulit konsentrasi dan sering
mengantuk di siang hari.

5. Penyakit tiroid
Berbagai gangguan atau penyakit tiroid,

misalnya kekurangan hormon tiroid
(hipotiroidisme), kelebihan hormon tiroid
(hipertiroidisme), dan kanker tiroid, dapat
membuat tubuh penderitanya cepat lelah.

Selain membuat tubuh merasa cepat lelah,
penyakit tiroid juga bisa membuat penderitanya

mengalami gejala lain, seperti sering cemas,
dada berdebar, berat badan cepat

berkurang atau bertambah, dan
sering keringat dingin.

6. Diabetes
Diabetes merupakan

kondisi saat kadar gula di
dalam darah terlalu tinggi. Ada

2 tipe penyakit diabetes, yaitu
diabetes tipe 1 dan diabetes tipe

2. Orang yang mengalami diabetes
sering kali akan merasa cepat lelah.

Selain itu, rasa lapar dan haus
yang terus-menerus, penurunan berat

badan, sering buang air kecil, kesemutan atau
mati rasa di bagian tubuh tertentu, serta luka yang

sulit sembuh juga bisa menjadi gejala diabetes.

7. Gangguan mental
Saat kondisi mental terganggu, misalnya

karena depresi dan gangguan kecemasan, Anda
akan sering mudah lelah.

Selain mudah lelah, depresi juga dapat
menimbulkan gejala lain, seperti nafsu makan
berkurang atau justru makan berlebihan, susah
tidur, tidak bersemangat menjalani aktivitas
sehari-hari, hingga merasa putus asa. Depresi
yang berat bahkan dapat membuat seseorang
merasa ingin mengakhiri hidupnya.

Sementara itu, pada gangguan kecemasan
atau generalized anxiety disorder (GAD),
penderitanya akan menjadi mudah lelah dan
tersinggung saat terus-menerus merasa cemas.

8. Demam kelenjar
Demam kelenjar atau glandular fever

merupakan penyakit yang disebabkan oleh
infeksi virus. Penyakit ini ditandai dengan
kelelahan, sakit tenggorokan, pembengkakan
kelenjar getah bening, dan demam. Umumnya,
demam kelenjar sering dialami oleh para remaja
dan orang dewasa muda.

9. Sindrom kaki gelisah
Sindrom kaki gelisah atau restless legs

syndrome adalah kondisi yang membuat
penderitanya terus-menerus menggerakkan kaki.
Hal ini biasanya terjadi saat duduk atau
berbaring. Sindrom kaki gelisah membuat
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Waspadai Kelelahan  Berkepanjangan

Melihat banyaknya kandungan nutrisi dalam
jeruk, sudah sepatutnya Bunda menyertakan
buah ini sebagai bagian dari menu sehat Si Kecil.
Beragam manfaat yang bisa diperoleh dari
mengonsumsi jeruk adalah:

1. Meningkatkan daya tahan tubuh
Satu buah jeruk berukuran sedang

diketahui dapat memenuhi kebutuhan
vitamin C harian anak.

Nah, terpenuhinya
kebutuhan vitamin C ini
sangat penting untuk
meningkatkan daya tahan
tubuh Si Kecil. Dengan rutin
mengonsumsi jeruk, ia bisa
terhindar dari beragam jenis
penyakit yang disebabkan
oleh virus, seperti flu atau
COVID-19.

2. Mengurangi risiko anemia
Vitamin C pada buah jeruk juga berperan

dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari
makanan yang dikonsumsi sehingga dapat
menurunkan risiko anemia pada anak. Selain itu,
vitamin C juga dapat menjaga kesehatan jantung
dan pembuluh darah.

3. Mendukung kesehatan sistem pencernaan
Jeruk termasuk sumber serat yang baik untuk

menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan
terpenuhinya asupan serat Si Kecil setiap hari,
ia akan terhindar dari gangguan pencernaan,
seperti sembelit.
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Manfaat Jeruk untuk
Kesehatan Anak

Hong Kong, BI - Nanas merupakan buah
yang cukup populer dan mudah ditemukan di
Indonesia. Meski banyak digemari, ada juga
orang tua yang ragu untuk mempeSrkenalkan
buah ini kepada anaknya, terutama anak yang
masih bayi. Sebenarnya, amankah jika bayi
mengonsumsi nanas?

Nanas adalah buah yang padat nutrisi dan
kaya akan air. Di dalamnya terkandung
karbohidrat, protein, serat, serta beragam

vitamin dan mineral. Tidak hanya itu, nanas
juga mengandung banyak senyawa aktif

yang dapat bertindak sebagai
antioksidan.

Fakta Keamanan Konsumsi
Nanas pada Bayi

Sebenarnya Bunda tidak perlu ragu
untuk memberikan nanas kepada Si

Kecil sebagai menu MPASI-nya. Buah
yang menyegarkan ini sudah bisa dikenalkan

kepada bayi sejak awal masa MPASI, yaitu di

usia 6 bulan.
Nanas kaya akan vitamin C.

Nutrisi ini berperan penting untuk
menjaga daya tahan tubuh agar bayi
kuat melawan virus dan bakteri,
sehingga ia tidak mudah sakit. Di
samping itu, vitamin C juga dapat
meningkatkan penyerapan zat besi
dalam tubuh dan mempercepat
penyembuhan luka.

Kandungan mangan di
dalam buah nanas sangat
melimpah. Mineral ini
dapat menjaga proses
metabolisme tubuh agar
berfungsi dengan baik.

Selain itu, nanas juga
mengandung flavonoid
dan asam fenolik. Senyawa ini
bertindak sebagai antioksidan untuk
melindungi sel-sel tubuh dari
kerusakan akibat radikal bebas.

Dengan begitu, Si Kecil akan terbebas
dari risiko berbagai macam penyakit
kronis.

Perhatikan Hal Ini Sebelum
Memberikan Nanas pada Bayi

Meski mendatangkan
manfaat bagi kesehatan,
memberikan nanas kepada
bayi juga dapat menimbulkan
reaksi tertentu. Buah ini
mengandung asam sitrat yang
berpotensi mengiritasi
saluran pencernaan, terutama

jika bayi sedang menderita
refluks asam lambung.

Senyawa ini juga
dapat membuat tinja bayi
bersifat asam sehingga

Amankah jika Bayi Mengon

Sparkling water sering dianggap sebagai
pengganti soda yang baik, sehat, dan
menyegarkan. Namun, tak sedikit juga yang
menganggap bahwa minuman ini memiliki efek
buruk terhadap kesehatan. Untuk mengetahui
lebih jauh mengenai sparkling water, simak artikel
ini.

Sparkling water adalah air yang berkarbonasi
atau mengandung gelembung gas

karbondioksida. Ada dua tipe sparkling water,
yaitu sparkling water alami dan sparkling water
buatan.

Sparkling water alami diambil dari sumber
mata air asli yang sejak awal telah berkarbonasi
serta mengandung berbagai mineral dan senyawa
sulfur.

Sementara sparkling water buatan
merupakan air minum yang diberikan tambahan

karbondioksida menggunakan mesin bertekanan.
Beberapa produk sparkling water buatan juga
mengandung tambahan mineral serta gula atau
sirup tinggi fruktosa.

Fakta Seputar Bahaya Sparkling Water

Manfaat dan Bahaya Sparkling Water

sumsi Nanas?
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Desa Bonto Cinde
geger. Sore menjelang

magrib itu, dua sosok manusia
hangus terbakar dengan mata

melotot ditemukan salah seorang warga di
bawah pohon asam. Kedua sosok manusia

itu yakni Soreang dan Muliana. Mereka nyaris tak
dikenali karena tubuhnya menghitam. Mereka
saling berpelukan juga nyaris tanpa busana.

Opu Bandu yang pertama kali menemukan
dua sosok manusia itu memastikan bahwa
Soreang dan Muliana disambar petir saat
bermesraan di bawah pohon asam, dekat
kandang kambingnya. Apa yang dilihat di
hadapannya itu membuat bulu kuduknya
merinding, tubuhnya menggigil, hatinya gelisah
dan sedih. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa
kecuali terus beristigfar. “Astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunilah mereka,
Tuhan,” geremang mulutnya.

Ia sesungguhnya tak sanggup menyaksikan
kedua mayat tersebut. Ia pun segera berlari ke
rumahnya dan memberi informasi kepada warga
desa yang ditemuinya bahwa Soreang dan
Muliana disambar petir. Mayatnya gosong di
bawah pohon asam.

“Tolong, tolong, tolong…,” kata Opu Bandu
dengan napas terengah-engah.

“Apa yang mau ditolong, Opu Bandu?”
“Itu Soreang dan Muliana.”
“Memangnya kenapa?”
“Disambar petir.”
“Di mana?”
“Dekat kandang kambing saya. Di bawah

pohon asam.”
Warga Desa Bonto Cinde pun bergegas

menuju kebun milik Opu Bandu. Kebun tersebut
jaraknya kurang lebih dua kilometer dari
perkampungan warga.

Semua warga desa yang menyaksikan mayat
Soreang dan Muliana geleng-geleng kepala. Rasa
prihatin, ngeri, sedih, perih, dan kesal bercampur
baur di benak warga desa. Mereka prihatin dan
sedih karena Soreang dan Muliana kembali ke
pangkuan-Nya dalam keadaan mengerikan
dengan tubuh nyaris tak dikenal. Merasa kesal
karena menganggap perbuatan dua anak

manusia itu bisa membuat Desa Bonto Cinde
kena musibah.

Selama lebih dua tahun terakhir ini, warga
Desa Bonto Cinde, selalu gagal panen di mana-
mana. Hujan tidak menentu. Dan warga desa
merasa heran mengapa desa itu seperti berubah
seratus delapan puluh derajat.

Dari desa yang semula sangat subur menjadi
desa yang kini sangat kering kerontang. Lima
atau sepuluh tahun yang lalu, apapun yang
ditanam warga semuanya tumbuh dengan subur,
namun kini hampir semua jenis tanaman
mengering.

Tetua adat atau orang-orang tua yang masih
hidup di desa itu, menyampaikan kepada
keluarganya, anakanaknya, cucu-cucunya dan
kepada warga desa bahwa Desa Bonto Cinde
kering kerontang, gagal panen karena sudah
terlalu banyak yang berbuat maksiat.

Warga desa tidak lagi malu-malu
berselingkuh, berpacaran di tempat-tempat
umum, berbuat kesyirikan dan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Dan di
sisi lain, masjid yang ada di desa itu nyaris
kosong setiap waktu salat lima waktu. Semua
telah berubah.

Dulu, kata para tetua adat dan orang-orang
tua yang masih hidup,  anak-anak rajin mengaji di
masjid tapi kini tidak ada lagi karena semua
anak-anak sibuk dengan telepon
selulernya masing-masing.
Dulu, orang-orang tua

PETIR
rajin ke masjid untuk salat berjamaah tapi kini
hanya segelintir orang yang salat berjamaah.
Semuanya telah berubah. Warga desa semua
sibuk dengan urusan keduniaannya.

Puncaknya, peristiwa mengerikan yang
dialami Soreang dan Muliana dengan disambar
petir, seharusnya membuat warga desa Bonto
Cinde tersadar dan melakukan introspeksi diri
sebelum terlambat. Begitulah Ëling dan harapan
Opu Bandu,  tetua adat dan orang-orang tua yang
masih hidup di desa itu.

Ketika mayat Soreang dan Muliana mau
dibawa pulang ke rumahnya, warga desa bingung
karena kedua anak manusia itu sudah saling
melengket. Mereka tak bisa dipisahkan. Berbagai
cara pun ditempuh untuk memisahkannya. Ada
warga yang menarik keras tubuh gosong Muliana,
ada pula warga yang menarik tubuh hitam
Soreang. Tetapi mereka tetap tidak bisa
dipisahkan.

Bagaimana cara memisahkannya? Semua
warga desa melongo, bingung dan putus asa.
Karena selama ini belum pernah terjadi peristiwa
seperti itu. Dua anak manusia meregang nyawa
dengan cara yang tidak wajar. Mereka saling
melengket.

Di tengah kebingungan itu ada warga yang
mengusulkan, agar kedua anak manusia itu
dipisahkan dengan cara mengikat tali satu sama
lain, lalu ditarik dengan menggunakan motor. Usul
itu pun dicoba, tetapi tidak membuahkan hasil.

Ada juga warga yang mengusulkan agar
kedua anak manusia

itu dipisahkan

dengan cara mengikat satu
sama lain, lalu ramai-ramai
menarik seperti lomba tarik
tambang. Tetapi usulan ini
dibantah oleh warga lainnya,
karena menganggap kekuatan manusia
tidak sekuat dengan kekuatan mesin.
“Bagaimana bisa, mesin motor saja tidak bisa
memisahkan mereka, apalagi tangan manusia
yang lemah ini,” kata salah seorang warga
memberi alasan.

“Kalau begitu digergaji saja tubuh yang saling
melengket itu,” usul warga lainnya. “Tapi apakah
itu cara yang manusiawi untuk memisahkan
mereka?” sanggah warga lainnya.

“Tidak perlu! Mayat ini di bawah saja pulang
apa adanya,” kata Opu Bandu, yang sejak tadi
bingung dan prihatin melihat kondisi dua mayat
yang ada di hadapannya.

Persoalan selanjutnya mulai semakin keruh
saat kedua mayat itu ingin disalati. Tidak ada
warga yang ingin menjadi imam salat jenazah.
Imam Desa yang biasanya memimpin salat
jenazah, berhalangan hadir karena sedang
berada di Ibu Kota Kabupaten. Imam masjid, yang
juga sekaligus Imam Dusun, yang biasanya
menggantikan Imam Desa ketika berhalangan
hadir, juga tidak kelihatan batang hidungnya. Kata
istrinya, suaminya sudah seminggu di kota
Makassar mengikuti anak sulungnya yang akan
di wisuda minggu depan.

Keluarga kedua mayat tersebut tidak bisa
berbuat apa-apa. Selain menanggung malu yang
tiada tara, tidak mungkin mendesak warga desa
untuk memaksa menyalati kedua mayat tersebut.
Apalagi cemohan dan cibiran dari sejumlah
warga desa telah membuat kuping menjadi
meledak.

Namun di antara sejumlah warga yang hadir
di rumah duka, ada sosok lelaki tua dengan
pakaian compang-camping, yang bersedia
menjadi imam salat jenazah. Lelaki tua itu ditaksir
berumur sekitar 80 tahun-an, dan bukan warga
desa Bonto Cinde. Lelaki tua itu datang saat
semua orang didera kebingungan dan saling
silang pendapat terkait, apakah kedua mayat ini
perlu disalati atau tidak. Dan kalau disalati  siapa
yang akan menjadi imam salat jenazah.

“Nanti saya jadi imam salat jenazah,” kata
lelaki tua itu.

Pihak keluarga dari kedua mayat itu tentu

Oleh: Muh. Amir Jaya

penderitanya sulit tidur nyenyak pada malam
hari, sehingga rasa lelah pun tak tertahankan.

10. Penyakit celiac
Penyakit celiac adalah penyakit autoimun

yang terjadi akibat konsumsi gluten. Gluten
sendiri merupakan protein yang terdapat dalam
gandum dan barley atau produk sehari-hari,
seperti pasta gigi hingga vitamin dan
suplemen.

Sistem kekebalan tubuh penderita
penyakit celiac akan memberikan reaksi
negatif saat gluten masuk ke dalam tubuh.
Reaksi ini menimbulkan kerusakan dinding
usus kecil yang akhirnya
meng hambat penyerapan
nutrisi dan zat gizi secara
kese luruhan.

Gejala penyakit celiac
meliputi kelelahan, diare,
anemia, hingga penurunan
berat badan.

Selain berbagai penyakit
di atas, masih banyak kondisi

atau penyakit yang dapat menyebabkan tubuh
seseorang menjadi mudah lelah, misalnya
malnutrisi, kanker, HIV/AIDS, dan lupus.

Kapan Harus ke Dokter?
Jika Anda sering merasa lelah, sebaiknya

berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang
dilakukan. Bila Anda seorang pekerja,
ambillah cuti agar bisa beristirahat dengan
lebih maksimal.

Tak hanya mencukupi waktu
istirahat, Anda juga perlu
mengonsumsi makanan bergizi
untuk mengatasi rasa lelah dan
menjaga kesehatan tubuh.

Namun, jika Anda tetap merasa lelah
meski sudah cukup istirahat atau rasa lelah

muncul tanpa sebab yang
jelas, bisa saja keluhan
tersebut menjadi pertanda
adanya kondisi medis
tertentu. Segera periksakan
diri ke dokter untuk
mengetahui penyebab
kelelahan yang Anda alami,
sehingga penanganan yang
tepat dapat dilakukan.(*)

>> WASPADAI KELELAHAN...DARI HLM 06

Tak hanya soda, saat ini banyak orang yang
juga percaya bahwa air berkarbonasi seperti
sparkling water bisa berdampak buruk bagi
kesehatan tulang dan gigi, serta meningkatkan
risiko irritable bowel syndrome (IBS). Benarkah

demikian?
Jenis minuman soda tertentu

diketahui dapat mengurangi
kepadatan mineral pada tulang,
karena minuman ini mengandung
fosfor yang dapat meningkatkan
pembuangan kalsium lewat urine.
Meski sama-sama berkarbonasi,

sparkling water tidak mengandung
fosfor sehingga tidak memiliki efek yang
sama.

Sparkling water yang murni juga tidak
mengandung asam sitrat dan tambahan gula
berlebih yang dikhawatirkan dapat merusak
lapisan luar gigi. Jadi, kekhawatiran bahwa
minuman ini dapat merusak gigi hanya berlaku
untuk sparkling water yang mengandung
tambahan asam sitrat dan gula.

Keresahan lain juga muncul dari kandungan

>> MANFAAT DAN BAHAYA...DARI HLM 06

>> BERSAMBUNG KE HLM 21

karbondioksida dalam sparkling water yang
dianggap bisa berubah menjadi asam karbonat,
sebuah asam kuat yang dapat merusak gigi.
Faktanya, karbondioksida pada sparkling water
hanya berupa gas yang terbukti tidak dapat
merusak gigi. Dalam kasus irritable bowel
syndrome (IBS), memang benar minuman
berkarbonasi seperti sparkling water dapat

menyebabkan kembung dan gas yang
dapat membuat gejala IBS kambuh.
Namun, minuman ini tidak
menyebabkan IBS pada orang yang
tidak memilikinya.

Hingga kini belum ada penelitian
yang membuktikan bahwa sparkling

water berbahaya untuk kesehatan
tubuh. Sebaliknya, minuman ini justru

bisa membantu mengatasi berbagai
masalah kesehatan.

Manfaat Sparkling Water bagi Kesehatan
Jika Anda tidak suka minum air biasa,

sparkling water yang bebas gula dan kalori bisa
menjadi pilihan tepat. Minuman ini bisa membantu
mencegah dehidrasi layaknya air biasa, tetapi
memberikan sensasi gelembung yang
menyenangkan.(*)
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Depok, BI - Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
bahwa Pekerja Migran adalah penyelamat
ekonomi negara.

Demikian disampaikan Benny saat
membuka Pre Departure Orientation
(PDO) yang merupakan Orientasi Pra
Pemberangkatan kepada 116 Calon PMI
Nurse (Kangoshi) dan Careworker
(Kaigofukushishi) Program G To G
Jepang Batch XIII Tahun Penempatan
2020, di Graha Insan Cita Depok, Minggu
13/12.

“Kita harus berani menyatakan bahwa
PMI adalah pejuang keluarga dan
pahlawan devisa dengan sumbangan
159,6 Triliun dalam bentuk remitansi. Maka
Pekerja Migran adalah penyelamat ekonomi
negara,” jelasnya.

Pekerja Migran Penyelamat Ekonomi Negara

Dihadapan 116 CPMI, Benny percaya bahwa
CPMI tetap gigih mengikuti kegiatan ini. Terlebih
di era pandemi ini, Ia menekankan bahwa

kegigihan kalian untuk bekerja di luar
negeri patut dihargai.

“Di era saya semua PMI yang
berangkat di bekali surat. Maksud surat ini,
PMI akan memiliki wibawa dan kehormatan.
Ini adalah cara ikhtiar kami dengan diplo-
masi politik, dalam surat ini juga menye-
butkan 10 destinasi wisata di Indonesia,
10 persen saja mereka tertarik maka kalian
adalah duta wisata. Ini merupakan
kerjasama BP2MI dengan Kemen-
parekraf,” pungkasnya.

Di era baru BP2MI, lanjut Benny,
pelindungan negara kepada PMI juga di
berikan pada segala aspek yaitu Hukum,
Sosial, dan Ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-
undang No.18 Tahun 2017.

Benny mengatakan, pada 18 Desember 2020,
Presiden Jokowi akan meresmikan lounge di

Bandara Soekarno, fasilitas ini untuk
dinikmati PMI sebagai perlakuan hormat dari
negara untuk PMI.

Tidak hanya lounge, pada kesempatan
tersebut juga akan diresmikan jalur khusus untuk
PMI dengan karpet biru. Jalur ini bersampingan
dengan jalur official diplomatik.

“Kami fokus bekerja sama dengan berbagai
stakeholder untuk memperkuat keahlian dan skill
PMI. Saya tidak mau para PMI tidak memiliki
keahlian dan keterampilan. Saya tidak rela, ada
PMI diperlakukan tidak hormat atau diintimidasi
di negara-negara penempatan.

Akhir kata, Benny berpesan agar PMI bisa
menggunakan penghasilan dari bekerja dengan
sebaik mungkin dan ditabung, sehingga bisa pergi
menjadi migran pulang menjadi juragan. Setelah
kontrak berakhir bisa juga rencanakan untuk
membuat usaha atau kegiatan ekonomi di daerah
masing-masing.(Humas BP2MI)

22 Orang PMI Taiwan Jadi Sarjana
Jakarta, BI - Sebanyak 22 Pekerja Migran

Indonesia (PMI) yang berada di Taiwan telah
berhasil menyelesaikan studi Sarjana di Uni-
versitas Terbuka. Ini merupakan hasil
kerjasama antara Universitas Terbuka dengan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).

“PMI adalah orang-orang hebat. Selain
berani meninggalkan kampung halaman demi
mewujudkan mimpi dan harapan keluarga, ada
PMI yang juga berani menambah ilmu dengan
memilih untuk kuliah, justru ketika PMI lainnya
memilih untuk menggunakan
waktunya untuk istirahat atau berlibur,”
ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani
saat memberikan sambutan secara vir-
tual dalam Wisuda dan Upacara
Penyerahan Ijazah yang
diselenggarakan di kantor KDEI Tai-
wan, Minggu (13/12).

Untuk itu, Kepala BP2MI
mengapresiasi yang setinggi-
tingginya kepada 22 PMI yang telah
berhasil menyelesaikan studi sambil
bekerja. “Sebuah perjuangan yang
tentu tidak mudah, bahkan dipastikan
penuh dengan pengorbanan dan jerih
payah untuk terus belajar dan

menyelesaikan tugas kuliah sambil tetap
bekerja”, jelasnya.

Benny menambahkan, dengan melanjutkan
pendidikan ke tingkat Sarjana tentu akan
memberikan berbagai manfaat bagi PMI, salah
satunya kesempatan kerja. Kesempatan kerja
bagi lulusan SD, SMP atau SMA tentu akan
berbeda dengan lulusan Sarjana.

“Dulu pilihan kerjanya mungkin terbatas.
Tapi setelah lulus, kesempatan kerja akan
menjadi lebih luas dan beragam, dengan
penghasilan yang juga lebih tinggi tentunya.

Dengan demikian kita bisa membiayai
anak dan keluarga untuk bisa mengenyam
pendidikan yang layak sehingga kita dapat
mencerdaskan, membuka peluang dan
menyejahterakan generasi penerus,” papar
Benny.

Para lulusan ini, lanjut Benny, adalah
simbol manusia pantang menyerah dan
modern yang berpikir maju. Terlebih lagi,
hal ini turut membuat image PMI menjadi
lebih profesional sebagai pahlawan devisa.

“Untuk itulah, Pemerintah Indonesia melalui
BP2MI berkomitmen sebagaimana
yang dipesankan oleh Presiden
Republik Indonesia, Joko Widodo
bahwa setiap PMI layak diberikan
perlakuan hormat negara dan
mendapatkan perlindungan dari
ujung rambut hingga ujung kaki,”
tegas Benny.

Terakhir, Kepala BP2MI
mengucapkan terima kasih kepada
Universitas Terbuka yang telah
menjalin kerja sama dengan BP2MI
untuk menyediakan kesempatan bagi
PMI untuk mengenyam pendidikan
yang lebih tinggi demi mewujudkan
Indonesia maju. (Humas/SD)

BP2MI Lepas PMI Terampil Profesional Program Ke Jepang
Depok, BI - Badan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI) melepas sebanyak
116 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil
profesional Program Government to Government

(G to G) Jepang. Pekerja Migran tersebut
bekerja sebagai Kangoshi (nurse) dan
Kaigofukushishi (careworker).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani
menyatakan, PMI yang dilepas telah melalui
berbagai tahapan seperti Pre Departure Ori-
entation (PDO) dan berbagai pelatihan.
Penempatan PMI ke Jepang, sebelumnya
sempat terhenti prosesnya karena pandemi
Covid-19. Ini upaya pemerintah untuk

mendorong sektor terampil
profesional. Mereka adalah

aset bangsa, duta
wisata dan

pahlawan devisa yang dapat memberitakan
hal-hal baik tentang Indonesia.

“Saya apresiasi calon PMI yang telah
mengikuti PDO dengan baik. Sekarang
mereka memiliki bekal untuk memahami
peran dan tanggung dalam pekerjaan, bekal
untuk tidak terjerumus ke dalam gaya hidup
bebas, dan penggunaan narkotika. Juga bekal
untuk memanfaatkan kelas online Universi-
tas Terbuka, mengelola penghasilan dengan
baik, menjadi duta wisata, dan tentu saja
bagaimana untuk melindungi diri sendiri,” ujar
Benny kepada para PMI Jepang di Graha
Insan Cita Depok, Selasa (15/12).

Benny juga menegaskan bahwa mereka
harus “tetap Indonesia” memegang teguh
ideologi Pancasila dan jangan pernah tergoda
dan terpengaruh ideologi trans nasional yang

bobrok dan merusak yang diimpor dari negara
lain.

Secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, bangga bisa melihat dan

mengantarkan para PMI ke Jepang. Ida
meminta agar semua bisa bekerja dengan
sungguh-sungguh, namun tetap jaga
kesehatan dan menerapkan protokol
kesehatan.

“Ini sangat berat dimana proses sempat
tertunda, karena Pandemi. Mewakili
Pemerintah saya mengucapkan
terimakasih kepada Jepang yang sangat
peduli kepada PMI Jepang, terimakasih
kepada semua pihak yang membantu
kelancaran ini,” ujarnya.

Ida mengatakan, program G to G
Jepang sudah berjalan selama 13 Tahun.

Ini akan menjadi solusi karena saat ini  sedang

dapat mengiritasi kulit pada area popok. Ini
akan meningkatkan risiko terjadinya ruam

popok, terutama bila kebersihan area popok
kurang terjaga. Selain itu, nanas berisiko
memicu alergi, terutama jika di dalam
keluarga ada riwayat alergi makanan, asma,
atau eksim. Jadi, pastikan Bunda selalu

memperhatikan setiap reaksi Si Kecil usai
memakan nanas. Biasanya, bayi yang alergi
terhadap pepaya, alpukat, pisang, mangga, melon,
tomat, dan kiwi juga akan alergi pada nanas.

Cara Menyajikan Nanas untuk Bayi
Buah nanas bisa Bunda temukan dengan

mudah di pasar tradisional atau toko swalayan.
Pilihlah nanas yang sudah matang dan beraroma
harum. Pastikan untuk mencuci bersih nanas
sebelum Bunda mengolahnya, ya.

Untuk bayi berusia 6–9 bulan, sajikan nanas
dengan cara dihaluskan untuk mengurangi risiko
tersedak. Bunda bisa mencampurkan nanas
dengan yoghurt, pisang, ubi jalar, ayam, jagung,
atau wortel untuk menambah cita rasa dan
memperkaya nutrisi makanan.

Setelah usia Si Kecil mencapai 9 bulan, nanas
bisa disajikan dalam bentuk potongan dadu atau
memanjang sebagai finger food. Namun, nanas
disarankan untuk dikonsumsi sebagai camilan
saja. Hal ini supaya konsumsi nanas tidak
mengurangi keinginan Si Kecil memakan
makanan utamanya.[BI]

>> AMANKAH JIKA BAYI...DARI HLM 06
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Musim Dingin Datang, Perhatikan Kesehatan
dan kaus kaki yang sesuai. Perhatikan juga
makanan yang bisa mendukung stamina lebih
kuat dan lakukan olahraga ringan.

Selain itu tetaplah berada di lingkungan yang
hangat dan hindari paparan luar ruangan untuk
waktu yang lama. Jika perlu gunakan pemanas
dengan hati-hati dan pertahankan ventilasi  udara.

Cepat cari nasihat medis jika merasa tidak
enak badan dan hindari minuman beralkohol. Ingat
minum alkohol tidak bisa membuat Anda tetap
hangat namunsebaliknya alkohol mempercepat
hilangnya panas tubuh melalui pembuluh darah
yang melebar, sehingga malah menjadi dingin.

Untuk Bayi, penting juga untuk menjaga bayi
berpakaian tipis agar tidak terlalu panas.

Orang tua harus memperhatikan langkah-
langkah keamanan berikut saat menidurkan anak:

· Jaga ruangan berventilasi baik dan dengan
suhu yang nyaman.

· Selalu letakkan bayi terlentang untuk tidur.
Bayi biasanya tidur nyenyak tanpa bantal.

· Letakkan bayi di atas kasur yang kokoh dan
pas untuk tidur. Hindari benda lunak dan selimut
longgar.

· Biarkan kepala, wajah, dan lengan mereka
tidak tertutup saat tidur.

· Biarkan bayi tidur di ranjang bayi yang
diletakkan di kamar orang tua dan di dekat
ranjangnya.(*)

Hong Kong, BI - Centre of Health Pro-
tection [CHP] atau Pusat Perlindungan
Kesehatan hong Kong mengingatkan ma-
syarakat, khususnya para lansia dan pen-
derita penyakit kronis, untuk melindungi
kesehatan mereka dengan cara yang
benar akibat adanya penurunan suhu yang
signifikan di Hong Kong.

Juru bicara CHP mengatakan bahwa
cuaca dingin dapat dengan mudah memicu
atau memperburuk penyakit, terutama di
antara orang tua dan orang yang menderita
penyakit jantung, penyakit pernapasan, atau
penyakit kronis lainnya. “Orang tua memiliki
lebih sedikit lemak penyekat di bawah kulit
mereka untuk membuat mereka tetap
hangat, sementara kontrol suhu tubuhnya

sudah melemah sehingga mereka mungkin
tidak dapat merespon cuaca dingin dengan
tepat,” kata juru bicara itu.

Beberapa orang lanjut usia mungkin
mengalami penurunan mobilitas, yang pada
akhirnya dapat memperlambat kemampuan
mereka untuk menghasilkan dan meng-
hemat panas tubuh. Penyakit kronis, seperti
hipertensi, diabetes, dan gangguan endo-
krin, dapat mengganggu kesehatan lansia
dan menurunkan laju metabolisme mereka,
yang selanjutnya menyebabkan tubuh
mereka menghasilkan lebih sedikit panas.

Untuk antisipasi kesehatan lansian
pemeritah sarankan agar setiap hari meng-
ikuti ramalan cuaca, berpakaian hangat,
memakai topi hangat, syal, sarung tangan

Hong Kong, BI – Membersihkan tangan
sebelum menyentuh bagian mata dan hidung
itu sangat penting, mengingat aktivitas tangan
kita yang bisa menyentuh apa saja baik
sengaja atau tidak sengaja. Pikirkan saja vi-
rus ada dan nempel dimana-mana agar hati-
hati dan rajin mencuci tangan. Berikut ada 7
cara perangi virus yang dibagikan oleh Cen-
tre of Health Protection [CHP].

1. Pakai Masker
Pemakaian masker di semua tempat

umum (di dalam atau di luar ruangan) sangat
disarankan. Perhatikan juga cara memakai
masker dengan benar, termasuk melakukan
kebersihan tangan sebelum memakai dan saat
melepasnya.

2. Praktikkan kebersihan tangan
Bersihkan tangan sesering mungkin,

terutama sebelum menyentuh mulut, hidung
atau mata, setelah menyentuh instalasi umum
seperti pegangan tangan atau gagang pintu,
atau bila tangan terkontaminasi oleh sekret
pernapasan setelah batuk atau bersin.

Cuci tangan dengan sabun cair dan air,
dan gosok setidaknya selama 20 detik.
Kemudian bilas dengan air dan keringkan
dengan handuk kertas sekali pakai atau
handuk bersih. Jika fasilitas cuci tangan tidak
tersedia, atau saat tangan tidak terlihat kotor,
melakukan kebersihan tangan dengan
pembersih tangan berbasis alkohol 70 hingga
80 persen adalah alternatif yang efektif.

3. Pertahankan jarak sosial
Semua lini masyarakat sangat diimbau

untuk mengurangi kontak sosial guna
melindungi diri sendiri dan orang lain: Jaga
jarak sosial, jaga jarak minimal 1 meter dari
orang lain. Minimalkan pertemuan dan
perjalanan ke luar rumah. Minimalkan
pertemuan makan. Gunakan peralatan saji.
Hindari tempat keramaian.

4. Cari konsultasi medis lebih awal
Masyarakat disarankan untuk mencari

nasihat medis segera ketika merasa tidak
enak badan (meskipun hanya memiliki gejala
yang sangat ringan). Departemen Kesehatan
menyediakan pengujian COVID-19 gratis

Bersihkan Tangan
Sebelum Sentuh

Area Muka

untuk dokter swasta. Klinik rawat jalan umum juga
melanjutkan pendistribusian paket spesimen tanpa perlu
ke dokter.

5. Lindungi orang tua
Pemerintah sangat mengimbau para lansia untuk

sedapat mungkin tinggal di rumah dan menghindari
keluar. Mereka harus mempertimbangkan untuk
meminta keluarga dan teman-teman mereka
membantu tugas sehari-hari seperti berbelanja
kebutuhan pokok.

6. Membuat catatan
Untuk membantu pelacakan kontak, buat catatan harian

jadwal Anda, misalnya, tuliskan nomor plat taksi yang Anda
pakai. Anda juga dapat menggunakan aplikasi seluler
“LeaveHomeSafe” untuk menyimpan catatan kunjungan Anda.(*)

sedang kekurangan tenaga kerja akibat ag-
ing population yang ada di Jepang.
Menurutnya,  program penempatan ini ada-
lah kerjasama yang saling menguntungkan
dan investasi jangka panjang yang mem-
berikan efek domino bagi dua negara.

Sementara itu Benny menambahkan,
sesampainya di Jepang, ke 116 CPMI akan
kembali mengikuti pelatihan Bahasa Jepang
lanjutan selama 6 bulan. Bukan hanya agar
lulus pelatihan, tapi karena kemampuan
bahasa menjadi kunci dari pelindungan diri
dan juga penentu keberhasilan kerja di
negara penempatan.

Untuk Batch 13 tahun 2020 ini, terdapat
305 CPMI akan mengikuti pelatihan Bahasa
Jepang lanjutan dan 2 orang dibebaskan
pelatihan dengan rincian: The Association
for Overseas Technical Cooperation and
Sustainable Partnerships (AOTS) Tokyo
sebanyak 88 orang, AOTS Osaka sebanyak
116 orang, dan AOTS Nagoya sebanyak 101
orang.   “Dari total 305 orang tersebut, kami
bagi menjadi 2 gelombang dimana 191 orang
CPMI lainnya akan mengikuti Pre Departure
Orientation minggu depan tanggal 20
Desember 2020 dan kemudian akan dibe-
rangkatkan ke Jepang,” jelasnya.

Kepala BP2MI  mengapresiasi dukungan
dan perhatian dari semua institusi

pemerintah yaitu Kemenaker, Kemenkes,
dan Kemenlu yang terlibat langsung
dalam penempatan ini. Juga kepada
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia,
JICWELS, Japan Foundation, dan
AOTS.(Humas BP2MI)
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Hong Kong, BI - Pemerintah Hong Kong telah
menjatuhkan pilihan 3 vaksin covid-19 dari 10
vaksin yag ditawarkan, pemilihan tersebut berda-
sarkan faktor ilmiah, logistik, bisnis dan bahkan
politik. Pilihan pemerintah tersebut mengundang
pertanyaan dokter terkemuka di Hong Kong,
mengapa perusahaan vaksin China daratan
Sinovac Biotech termasuk di antara perusahaan
yang disetujui terakhir, mengingat belum adanya
data tahap ketiga tentang kandidat vaksinnya.

Dalam wawancara dengan Post, profesor
Gabriel Leung dan David Hui Shu-cheong
menjelaskan keputusan di balik pengumuman
pemimpin kota terkait adanya 7,5 juta bidikan
yang masing-masing dari Sinovac Biotech
dan Pfizer-BioNTech.

Yang pertama akan memasok
satu juta dosis bulan depan, sedang-
kan yang kedua akan mendistribu-
sikan satu juta suntikan lagi, melalui
Fosun Pharma di daratan, pada kuartal perta-
ma tahun depan. Kesepakatan ketiga dengan Astra
Zeneca, 7,5 juta bidikan vaksin sedang dikerjakan.
Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
memuji perkembangan tersebut sebagai momen
“terobosan” dan mengatakan pemerintah siap untuk
membeli hingga 30 juta tembakan untuk memas-
tikan 7,5 juta penduduk kota dapat menerima dua
kali imunisasi pukulan jika mereka mau.

Perjanjian pembelian di muka yang dinego-
siasikan langsung dengan produsen vaksin berada
di atas mekanisme pengadaan Fasilitas Covax glo-
bal yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), bersama dengan dua platform lainnya, Gavi
dan Koalisi untuk Kesiapsiagaan Epidemi.

Dr Arisina Ma Chung-yee, presiden Asosiasi
Dokter Umum, dengan cepat mempertanyakan
apakah pertimbangan politik dilibatkan dalam
pemilihan vaksin yang dibuat atau didistribusikan

oleh Sinovac Biotech atau Fosun Pharma,
keduanya merupakan inovasi perusahaan China.

“Kami tahu sangat sedikit tentang Sinovac Bio-
tech karena mereka bahkan belum mempu-
blikasikan data fase ketiga tentang vaksinnya ...
pemerintah harus berterus terang mengapa
memilih perusahaan tersebut untuk memulihkan
kepercayaan publik jika mereka ingin warga
Hongkong mendapatkan vaksinasi,” kata Ma .

Menurut informasi orang dalam yang paham
proses pemilihan vaksin menyampaikan kepada
media  bahwa Sinovac Biotech dipilih setidaknya

sebagian karena pemerintah kota perlu per-
hitungkan potensi kerugian dari bagian tertentu
dari kamp pro-pendirian jika tidak Pilih satu

pun produsen daratan.[bi]

Hong Kong Telah Memilih 3 Vaksin

Hong Kong, BI - Pemerintah telah
mendapatkan 15 juta dosis suntikan vaksin
Covid-19 yang diproduksi di China dan Eropa,

Hong Kong Akan Suntikan Vaksin Covid-19 Gratis
dengan satu juta pertama diharapkan tersedia
bulan depan untuk kelompok berisiko tinggi di
bawah skema gratis untuk penduduk Hong Kong

yang berjumlah 7,5 juta jiwa.
Menyebut kesepakatan pengadaan

sebagai “terobosan”, Kepala Eksekutif
Carrie Lam Cheng Yuet-ngor berjanji
bahwa setiap penduduk akan menerima
suntikan gratis dan mengatakan
pemerintah siap untuk membeli sebanyak
30 juta suntikan jika vaksin tersebut
membutuhkan dua dosis agar efektif.

Carry Lam mengatakan bahwa
proses pembelian vaksin sudah sampai
pada tahap kesepakatan dan tanda tangan
perjanjian pembelian di muka.

Saya tidak dapat menjalankan pro-
gram vaksinasi wajib. Saya bahkan tidak
bisa menjalankannya karena flu

“Kami berharap dapat memvaksinasi
mayoritas warga Hong Kong pada 2021,
sehingga kehidupan sehari-hari dan
pertukaran perbatasan bisa kembali nor-
mal,” kata Lam. Lam juga mengatakan
warga Hong Kong tidak akan punya
pilihan dalam merek vaksin yang
disediakan.

Diluar skenario vaksinasi
otoritas kesehatan juga
memperketat langkah-
langkah pengendalian
perbatasan.(*)
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JAKARTA, BI - Balad Jokowi mengapresiasi
kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf
Amin yang menggratiskan vaksin COVID-19
untuk masyarakat.

“Ini membantah anggapan bahwa Pak Jokowi
tidak serius mengatasi pandemi COVID-19 di
tanah air. Pak Jokowi membuktikan selalu hadir
untuk rakyat,” kata Ketua Umum Balad Jokowi,
M Muchlas Rowi dalam keterangan tertulisnya
di Jakarta, Kamis (17/12).

Selain itu, kebijakan ini menjadi bukti
Presiden Jokowi menjalankan amanah konstitusi
Pasal 28H menyebut bahwa warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kebijakan Presiden Jokowi itu membantah
komersialisasi vaksin. Meski gratis untuk semua
kalangan, untuk mengantisipasi terbatasnya
jumlah vaksin, pemberian vaksin perlu

diprioritaskan terlebih dahulu kepada masyarakat
yang kurang mampu dan kelompok rentan.

“Untuk mencegah terjadinya
permasalahan-permasalahan dalam pro-
gram vaksinasi gratis perlu disiapkan
diantaranya penentuan prioritas,
pendataan, strategi mencegah
pemalsuan identitas,” kata
Muchlas.

Terkait kesediaan menjadi or-
ang pertama yang divaksin, dia
menilai hal ini menunjukkan Presiden
Jokowi adalah pemimpin bertang-
gungjawab. “Ketauladanan Pak Jokowi ini harus
direspon positif oleh semua anak bangsa,”
tuturnya. Balad Jokowi menilai vaksin gratis
sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi
nasional yang selalu disampaikan Presiden

Vaksinasi Gratis Selaras dengan Pemulihan Ekonomi
dalam banyak kesempatan.

“Pemberian vaksin gratis paralel dengan
upaya pemulihan ekonomi nasional,”

ucapnya. Baca Juga: Lagi-Lagi, Polisi
Tangkap Warga yang Hina Jokowi
Balad Jokowi pun mengajak semua
pihak untuk melaksanakan instruksi
Presiden Jokowi untuk terus disiplin

menjalankan 3 M.
“Upaya mencegah penyebaran

Covid-19 harus kita lakukan. COVID-
19 adalah musuh bersama,” demikian

Muchlas. Presiden RI Joko Widodo
menegaskan dirinya akan menjadi penerima
pertama vaksinasi COVID-19 saat masa
pemberian vaksin sudah siap dilakukan.

“Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya yang
akan menjadi penerima pertama, divaksin

pertama kali,” ujar Presiden Jokowi, saat mem-
berikan keterangan pers secara virtual yang
disaksikan melalui tayangan video Youtube
Sekretariat Presiden, di Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan keputusannya menjadi
penerima pertama vaksinasi COVID-19, untuk
memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada
masyarakat bahwa vaksin yang akan digunakan
benar-benar aman.

Presiden dalam kesempatan tersebut juga
mengungkapkan keputusan Pemerintah bahwa
vaksinasi COVID-19 akan diberikan gratis
kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa
biaya sama sekali.

Keputusan terkait vaksinasi gratis diambil
setelah menerima berbagai masukan publik dan
melakukan kalkulasi ulang keuangan negara.dil/
jpnn)

produk tersebut,”
harap Dwijo.

Pe n g e p u l
s e k a l i g u s
koordinator lidi
nipah masyarakat
Desa Kota Kapur,
Japri mengatakan
kerja sama peme-
rintah daerah dan
Bea Cukai mem-
bantu pereko-
nomian masya-
rakat yang tidak
memiliki peker-
jaan. (rls/jpnn)

Komoditas Lidi Nipah Bangka Tembus Pasar Global
BANGKA, BI - Tim Klinik Ekspor Kantor

Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur
(Sumbagtim) dan Bea Cukai Pangkalpinang me-
wujudkan ekspor lidi nipah dari Kepulauan
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) ke Nepal dan Pakistan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagtim Dwijo
Muryono mengungkapkan sebagian besar
masyarakat Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo
Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Babel,
berprofesi sebagai petani karet, kelapa sawit, serta
nelayan.

Namun, pandemi Covid-19 telah berimbas

kepada komoditas dan harga produk mereka.
Karena itu, kata Dwijo, masyarakat mencari
peluang baru yang dapat menambah pendapatan
mereka yaitu mengolah tanaman nipah menjadi
lidi nipah. Dwijo menambahkan Tim Klinik Ekspor
Kanwil Bea Cukai Sumbagtim dan Bea Cukai
Pangkalpinang melihat potensi besar ekspor
komoditas lidi nipah ini.

Tim langsung turun mengunjuk Desa Kapur,
yang berjarak 50 kilometer dari Kota Pang-
kalpinang. “Kami melakukan reform by location
untuk peningkatan ekspor dari Bangka sebagai
upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Dwijo.

Ia menambahkan Juli 2020 lalu, 12 ton lidi nipah
diekspor pertama kalinya ke negara tujuan, Nepal.
Pada November 2020, diekspor lagi 10,7 ton ke
Pakistan. “Di Nepal, lidi nipah digunakan sebagai
sarana upacara adat dan bahan dupa,” ungkapnya.
Menurut Dwijo, ekspor perdana lidi nipah Kepu-
lauan Bangka merupakan bukti keberhasilan Bea
Cukai, pemerintah daerah dan masyarakat, yang
bekerja sama dalam memajukan perekonomian
daerahnya.  “Semoga ke depannya lidi nipah dapat
diekspor dengan diolah menjadi bahan kerajinan
seperti tikar, keranjang, dan lainnya.

Diharapkan dapat memberikan nilai tambah



1.  Sahrul Gunawan
Aktor Sahrul Gunawan dipasangkan dengan

Dadang Supriatna untuk memperebutkan kursi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung,
Jawa Barat. Mendapat nomor urut 3, pasangan ini
tampaknya cukup unggul jika dibandingkan

dengan dua pasangan lain.
Menurut hasil quick count LSI

Denny JA, pasangan Dadang-
Sahrul berhasil unggul di angka
56,42 persen. Sementara itu dua
lawannya, hanya berhasil me-
ngantongi 28,2 persen dan 14,0
persen.

2.  Lucky Hakim
Pesinetron Lucky Hakim juga

dikatakan unggul dalam Pilkada kali ini.
Bersama Nina Agustin, Lucky Hakim diketahui
bersaing melawan tiga pasangan lain, untuk
memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Indramayu.

Menurut hasil penghitungan cepat, Nina
Agustin dan Lucky Hakim unggul dengan persen-
tase 39,4 persen, menyusul dibawahnya pasangan

4 Selebriti Yang Unggul di Pilkada 2020
Muhammad Sholihin - Ratnawati dengan

28,3 persen, Daniel Mutaqien dan Taufik
Hidayat dengan 22,9 persen, dan Toto
Sucartono- Deis Handika dengan
22,9 persen.

3.  Fadia A Rafiq
Kakak dari aktris

Fairuz A Rafiq sekaligus
putri dari pedangdut A

Rafiq, Fadia A Rafiq, ikut
meramaikan Pilkada 2020. Didam-

pingi Rizwadi, Fadia A Rafiq
diketahui maju sebagai Bupati
dalam Pilkada Kabupaten Peka-
longan.

Menurut perolehan suara semen-
tara, Fadia-Riswadi masih memim-
pin dengan 56.9 persen. Kendati

Sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air,
pedangdut Rita Sugiarto mengaku menjalani
aktivitasnya lebih santai. Rutinitas tidur
malamnya pun jadi lebih teratur. Beberapa hal
yang belum sempat ia lakukan sebelumnya juga
jadi bisa dikerjakannya. “Selama pandemi jadi
lebih santai, jadi bisa tidur cukup, bisa olahraga,
alhamdulillah,” kata Rita Sugiarto belum lama
ini.

1. Lebih Teratur
Sebelum pandemi, pelantun lagu Tulang Rusuk

ini banyak disibukkan dengan kegiatan manggung,
baik off air maupun on air. Hal itulah yang akhirnya
membuat Rita Sugiarto sulit melakukan kegiatan lain
seperti olahraga.

“Intinya sekarang lebih teratur semuanya, tidur
cukup, makan teratur, olahraga juga teratur,”
tuturnya.

2. Ciptakan Lagu
Kegiatannya yang kini lebih banyak dilakukan

di rumah, dimanfaatkan dengan baik seperti
tetap berkarya dengan menulis lagu. Bahkan
beberapa penyanyi sudah memesan lagu-
lagu ciptaan Rita.

“Walau manggung
banyak tertunda, tapi masih
sempat bikin single, ngisi
acara tv juga, dan kalau lagi
mood, bikin lagu. Nggak
banyak, tapi alhamdulillah ada
beberapa lagu dan ada beberapa
artis yang mesan (lagu). Ya
ngalir aja, dan nggak ngoyo tapi
serius,” tuturnya.

3. Pandemi Segera Berakhir
KLovers sendiri apa sih perubahan yang

kalian rasakan selama masa pandemi ini?
Di penghujung 2020 ini semua orang
berharap wabah Covid-19 bisa segera

berakhir agar kehidupan
bisa kembali seperti
semula. Cegah penye

baran virus corona de-
ngan selalu #Ingat

PesanIbu jadi salah satu
cara yang bisa kita lakukan.
Mulai dari rajin mencuci
tangan dengan sabun,
pakai masker dan meng-
hindari kerumunan orang.(*)

Rita Sugiarto Rajin Ciptakan
Lagu Selama Pandemi

demikian, hasil tersebut baru merupakan
penghitungan dari 206 TPD dari total 2163 di
Pekalongan.

4.  Dico Ganinduto
Suami dari Chacha Frederica, Dico Ganin-

duto, diketahui maju mencalonkan diri sebagai
Bupati Kendal. Bersama dengan Windu Suko
Basuki, akan berhadapan dengan Ali Nurudin-
Yekti Handayani dan Tino Indra Wardono-Mukh
Mustamsikin.

Menurut hasil
hitung cepat,
pasangan Dico-
Basuki berhasil
unggul dengan
49,4 persen suara.
Sementara dua
pasangan lain,
hanya mempero-
leh dukungan se-
banyak 37,5 % dan
13,1 %.[bi]
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Basuki, akan berhadapan dengan Ali Nurudin-
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Taiwan, BI - Melansir Asiaone, sebuah
unggahan (10/12) yang sempat viral
memperlihatkan foto seseorang di dalam bus
dengan sembilan jarum akupunktur mencuat dari
kepalanya. “Orang yang duduk di depanku ...
apakah dia Illumi Zoldyck?” tulis penumpang bus
yang berhasil mengabadikan pemandangan tidak
biasa itu dalam unggahannya.

Illumi Zoldyck adalah karakter dalam komik
Jepang Hunter X Hunter. Karakter itu dikenal
memiliki banyak peniti yang mencuat di kepalanya.
Tampak jelas bahwa perempuan di dalam bus
tersebut sedang menjalani prosedur akupunktur.

Namun, banyak yang khawatir tentang
kemungkinan konsekuensi menempatkan diri
dalam situasi yang rentan seperti itu.

“Bagaimana jika sesuatu mengenai
kepalanya?” salah satu pengguna media sosial

bertanya. Yang lain memuji wanita itu
karena menggunakan waktunya secara
bijaksana dengan melakukan dua hal
sekaligus. Yang lain justru bingung dengan
kehebohan yang muncul di dunia online dari
para netizen. Pasalnya seorang pengguna

media sosial juga mengklaim dia telah
melakukan hal yang sama sebelumnya.[]

Wanita dengan 9
Jarum Di kepala Viral

Jakarta, BI - Setiap orang yang hendak keluar
negeri memang harus mempersiapkan banyak
biaya, terlebih bagi yang tidak punya sanak
saudara atau rekan yang bisa di tumpangi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang
perempuan bernama Sana Asyuni, Ia bermimpi
bisa pergi ke Korea Selatan suatu hari, dengan itu
ia menabung sehari Rp.20.000 dengan harapan
kelak bisa terkumpul banyak dan bisa
menginjakkan kaki di negeri ginseng tersebut.

Dikisahkan Sana, demi bisa menabung ia rela
bekerja di restoran masakan Padang milik ibunya
untuk mengumpulkan uang tabungan. Ia
mengatakan kepada sang ibu agar tidak usah
mempekerjakan pegawai baru.

Sana membantu ibunya mengurus restoran
dan mendapatkan uang tambahan dari sang ibu. Ia
terlihat begitu bersemangat dalam bekerja, mulai
dari mencuci piring sampai melayani para
pelanggan yang datang.

Dalam satu hari, Sana biasanya menabung
sebanyak Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Hal ini tentu

Menabung Rp20 Ribu Sehari Menabung Rp20 Ribu Sehari Menabung Rp20 Ribu Sehari Menabung Rp20 Ribu Sehari Menabung Rp20 Ribu Sehari demi Bisa  Ke Korea Selatandemi Bisa  Ke Korea Selatandemi Bisa  Ke Korea Selatandemi Bisa  Ke Korea Selatandemi Bisa  Ke Korea Selatan

tidak mudah dijalani oleh Sana punya hobi jajan
makanan.

Kunjungi Tempat Ikonik

Namun berkat keteguhannya, perempuan yang
masih berstatus mahasiswi ini berhasil
mengumpulkan banyak uang dalam waktu dua tahun.
Meski tidak mengungkapkan jumlah pastinya, uang
tabungan Sana diperkirakan mencapai belasan juta
rupiah. Menurut Sana, tabungan tersebut awalnya
akan digunakan olehnya untuk menonton konser.
Namun, seiring berjalannya waktu, sang kakak
kemudian mengajaknya untuk berlibur bersama di
Korea Selatan tentunya dengan uang tabungan
mereka masing-masing.

Tanpa berpikir panjang, Sana langsung mau
pergi bersama sang kakak. Di sana, ia
menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa
tempat ikonik yang ada di Korea Selatan. Salah
satunya adalah SMTown Coex Artium yang
berlokasi di distrik Gangnam, Seoul.

Saat ini, salah satu video unggahan Sana
tentang liburan ke Korea pada 1 Desember 2020
telah diputar lebih dari 720 ribu kali dan disukai
lebih ari 178 ribu kali. Banyak warganet yang
memuji dan terinspirasi dengan usaha Sana.(*)

Turis Rusia Buang Motor ke Laut di Bali Tidak hanya itu, bisa saja akibat ulah konyol
dua orang turis asing ini, bisa
membunuh makhluk hidup di laut
tersebut, seperti ikan karena
keracunan oli dan bensin dari motor
yang diceburkannya tersebut.

“Gimana menurut kalian
om?,” tulis pemilik akun
@agoez_bandz4
sebagai caption
dalam unggahannya
tersebut, Senin (14/12/
2020).(*)
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Bali, BI - Turis yang diketahui asal Rusia,
Sergey Kosenko, viral di dunia maya setelah
berbuat ulah dengan melakukan tindakan yang
dapat merusak lingkungan alam Indonesia.
Bersama dengan teman wanitanya, pria yang juga
memiliki banyak pengikut di Instagram ini,
menceburkan motornya ke laut.

Dalam video yang diunggahnya di akun
@sergey_kosenko dan dimuat ulang oleh
@agoez_bandz4, ia mengendarai motornya di

sebuah jalanan di dermaga dengan seorang
perempuan. Kemudian, sampai di ujung jalan,
kemudian motor dan juga kedua orang ini
menceburkan diri ke laut. Dalam video tersebut,
diketahui lokasi pembuatan video ini di Dermaga
Tanah Ampo, Karangasem, Bali.

Aksi konyol dua orang warga negara asing
(WNA) ini tentu saja sangat merugikan. Pasalnya,
motor yang diceburkan ke laut tersebut pasti oli
dan bensinnya akan mencemari laut.



tertentu seperti ibu hamil, orang yang mengalami
gangguan kekebalan, dan mereka yang berusia di
bawah 16 tahun juga harus menunda menerima
suntikan. Sebab uji klinis skala besar tidak
melibatkan sukarelawan kelompok itu. Artinya,
belum ada cukup data untuk mengevaluasi
keamanan vaksin Covid-19 pada kelompok orang
ini. “Jadi setiap orang yang memenuhi syarat harus
mendapatkan vaksin tersebut karena kami ingin
melindungi orang-orang yang tidak bisa
mendapatkan (vaksin),” kata Prof Lim.

Mereka yang berisiko terbesar akan diberi
prioritas pertama, termasuk petugas kesehatan

dan personel garis depan, serta orang tua dan
orang yang rentan. Bahkan orang-orang
dengan penyakit lain, seperti masalah
jantung, harus mendapatkannya karena uji

klinis vaksin telah mengevaluasi keamanan
di antara kelompok ini.{Jwpos/bi]

>>  AHLI SINGAPURA...DARI HLM 02

Sementara Heni sendiri masih istirahat
mengajar karena masih fokus sama buah ahatinya
yang baru berusia beberapa bulan.

Bersamaan dengan cerita kelas pandeminya
Heni Sri Sundani juga membagikan kabar
bahagia, pada jumat {18/12] ia mendapatkan
penghargaan dari Mentri Tenaga Kerja Indone-
sia purna penempatan berprestasi di ajang
Indnesian Migrant Worker Award.

Pengharagaan ini diberikan untuk
memotivasi para pekerja migran lainnya, seperti
apa yang dipesankan Heni Sri Sudani pada teman
- teman PMI yang masih di Hong Kong: kalian
pasti bisa menjadi PMI purna penempatan
berbakat dan berprestasi.[bi]

>>  MANTAN PMI...DARI HLM 01

SEMARANG, BI - Provinsi Jawa Tengah
borong penghargaan antikorupsi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai daerah
terbaik pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengen-
dalian gratifikasi terbaik se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan saat puncak
peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)
secara daring, Rabu (16/12) yang dihadiri
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,
sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga
serta kepala daerah.

“Tentu kami senang dan memberikan
apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota
juga teman-teman di Pemprov Jateng atas

Provinsi Jateng Borong Penghargaan Antikorupsi
capaian ini. Ini mem-
buktikan bahwa penge-
lolaan LHKPN dan gra-
tifikasi makin membaik,”
kata Ganjar.

Yang membanggakan,
dari lima finalis se-Indone-
sia Jateng dengan urut
memborong juara. Di
mana Kabupaten Boyolali
menjadi juara pertama,
disusul Kabupaten
Banyumas sebagai juara
kedua dan Provinsi Jawa
Tengah sebagai juara

ketiga.
Untuk katagori legislatif daerah DPRD Jateng

sabet juara pertama. “Artinya apa, sekarang unit
pengelola gratifikasi di tingkat Kabupaten/Kota
kian membaik. menurut saya menjadi satu
indikasi bahwa komitmen kepala dan pemerintah
daerah di Kabupaten/Kota Jateng juga makin
meningkat.

Mudah-mudahan ini menjadi tren yang bagus
dalam pencegahan korupsi khususnya dalam
pengelolaan gratifikasi,” jelasnya. Ganjar juga
mengapresiasi capaian DPRD Jateng yang
berhasil menjadi terbaik dalam kategori legislatif
daerah.

Menurutnya, ini sistem yang perlu dikawal
agar kedepan menjadi lebih baik lagi. Baca Juga:
5 Berita Terpopuler: Siapa Pembesuk Rizieq?
Mahfud MD Terdiam, Ferdinand Meradang
“Mudah-mudahan level Kabupaten/Kota, DPRD-
nya meniru sistem yang ada di DPRD Provinsi
Jateng. Saya senang dan saya ucapkan selamat
kepada semuanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang
hadir dalam acara tersebut meminta semua
lembaga pemerintahan untuk terus
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
menyederhanakan proses pelayanan pada
masyarakat.

“Reformasi di sektor perizinan dan
layanan publik merupakan upaya untuk
memperkecil ruang tindak pidana korupsi.
Pemerintah berusaha keras melakukan
reformasi besar-besaran untuk itu, dengan
memangkas prosedur yang rumit, maka
mekanisme disederhanakan dan didukung
dengan penggunaan teknologi,” pungkasnya.
(flo/jpnn)
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Pintu masuk menuju Bali diperketat
saat masa libur Natal dan tahun baru
(Nataru). Para pelancong harus mengan-
tongi surat keterangan negatif Covid-19
berdasar hasil swab test.

Kebijakan tersebut diatur dalam Surat
Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2.021
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Masyarakat Selama Libur Hari Raya Na-
tal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam
Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi
Bali. SE itu berlaku selama 17 hari, sejak
18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.

Dalam SE tersebut dijelaskan, pelaku
perjalanan dalam negeri (PPDN) yang
akan memasuki wilayah Bali harus
bertanggung jawab atas kesehatan
masing-masing. Juga, tunduk dan patuh
terhadap syarat dan ketentuan yang
berlaku.

Yang melakukan perjalanan dengan
transportasi udara wajib menunjukkan
surat keterangan hasil negatif uji usap
berbasis PCR minimal 2 x 24 jam sebelum
keberangkatan dan mengisi aplikasi eHAC
Indonesia. Mereka yang melakukan
perjalanan dengan kendaraan pribadi
melalui transportasi darat dan laut wajib
menunjukkan surat keterangan hasil
nonreaktif rapid test antigen minimal 2 x
24 jam sebelum keberangkatan. Surat
keterangan hasil negatif swab test
berbasis PCR dan hasil nonreaktif
rapid test antigen berlaku selama
14 hari sejak diterbitkan.

”Selama masih berada di Bali,
wajib memiliki surat keterangan
hasil negatif swab test berbasis
PCR atau hasil nonreaktif rapid test
antigen yang masih berlaku,” ujar
Gubernur Bali I Wayan Koster di
ruang rapat Gedung Gajah,
Jayasabha, sebagaimana yang
dilansir dari Jawa Pos Radar Bali kemarin
(15/12).

Sementara itu, bagi PPDN yang
berangkat dari Bali, surat keterangan hasil
negatif uji usap berbasis PCR atau hasil
nonreaktif rapid test antigen yang masih
berlaku dapat digunakan untuk perjalanan
pulang ke Bali.

Masuk Bali
via Udara

Wajib Tes PCR

Koster menegaskan, segala aktivitas selama
libur Nataru wajib memenuhi protokol kesehatan.

”Dilarang keras menyelenggarakan pesta

perayaan tahun baru dan sejenisnya
di dalam dan/atau di luar
ruangan, menggunakan
petasan, kembang api, dan
sejenisnya, serta mabuk
minuman keras,” tegas mantan
anggota DPR tersebut.

SE itu juga disertai
ancaman sanksi. Setiap orang,
pelaku usaha, pengelola, penye-
lenggara, atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas
umum yang melanggar
ketentuan dikenai sanksi
sesuai dengan Pergub
Bali 46/2020 dan

peraturan perundang-
undangan lain-
nya.[jawapos]



Hong Kong, BI - Jika Anda sedang berencana
membuka kedai kopi sudah seharusnya Anda
ketahui beberapa hal berikut ini.

2. Pemasaran
Buat situs web agar penikmat kopi tahu kafe

Anda ada di sekitar.Promosi seperti kontes,
kupon dan diskon juga menarik bagi
pelanggan, terutama selama masa penurunan
ekonomi seperti saat ini akibat pandemi.
Dan menambahkan item gratis sesekali
ke pesanan bisa menjadi sentuhan
khusus yang membuat pelanggan
datang kembali.

3. Display
Atur makanan Anda yang

dipanggang sedemikian rupa
sehingga menarik dan mena-
rik perhatian. Gunakan plakat
dan label yang menonjolkan
elemen eksotis dan kualitas pada
kue atau roti yang Anda jual juga. Per-
timbangkan untuk menempatkan layar yang cukup
terang di jendela yang menghadap ke jalan untuk
mendatangkan pembeli impuls yang lebih lapar.

4. Produk berkualitas
Mendapatkan pelanggan untuk mencoba kopi

Anda mungkin bergantung pada lokasi dan
pemasaran, tetapi mendapatkan
pelanggan berkualitas dimulai dengan
memilih bahan yang berkualitas juga.

Menggunakan bahan-bahan segar
akan menghasilkan produk yang baik dan
membuat pelanggan datang kembali, dan
juga akan berkontribusi pada iklan dari
mulut ke mulut yang sangat penting.

Menyediakan produk khusus
seperti makanan yang dipanggang
bebas gluten, kopi khusus, roti gulung
dan kue kering eksotis juga dapat
membantu bisnis Anda menarik

beragam calon pelanggan.

LANGKAH – LANGKAH
LAIN

1. Temukan pemasok kopi yang luar
biasa

Pemasok kopi yang hebat
seharusnya tidak hanya memanggang kopi
dengan sempurna dan mengantarkannya tepat
waktu, tetapi juga akan menjawab pertanyaan
Anda melalui email, media sosial, telepon, dan
sepanjang hari.

Jika Anda menemukan pemasok kopi
dengan kualitas seperti itu, tumbuhkan
hubungan itu dan pastikan Anda selalu
membayarnya tepat waktu agar tercipta
kepercayaan dalam bisnis yang semakin baik

2. Mencari tempat untuk bisnis
Anda? Jadilah mata-mata

Anda sudah memeriksa
tempat atau lokasi dengan
benar sebelum membeli atau
menyewanya? Sebelum Anda

menandatangani kontrak,
parkirlah di area gedung atau di

dekatnya.
Hitung berapa banyak mobil atau

orang yang lewat setiap jam. Berada di
sana pada waktu yang berbeda —  8

malam, dan 6:30 pagi adalah waktu yang
tepat— dan pada hari yang berbeda untuk

melihat siapa calon pelanggan Anda nantinya.
Apakah pengemudi di daerah tersebut ingin

mendapatkan secangkir kopi sebentar sebelum
bekerja?

Apakah ada tanda berhenti atau lampu lalu
lintas di dekat gedung Anda? Apakah banyak
remaja nongkrong di sudut jalan? Apakah Anda
memiliki tempat parkir yang cukup untuk bisnis
Anda menjadi tempat tujuan?

Teliti bisnis yang dulu ada di ruang itu. Jika
kedai kopi lain tutup di tempat yang sama, cari
tahu mengapa mereka gagal.

3. Temukan orang yang bisa Anda percayai
Pertama, Anda memerlukan akuntan atau

pemegang buku untuk menjaga keuangan Anda
agar tetap teratur saat Anda membangun bisnis.

Jika Anda belum mau menggunakan akuntans
untuk mengurus keuangan bisnis, ada baiknya
Anda menggunakan software akuntansi yang
mudah digunakan untuk pengelolaan keuangan dan
pembukuan bisnis Anda. Dengan
begitu Anda bisa memastikan bahwa
seluruh proses keuangan berada dalam
kendali Anda.

4. Menjadi ahli kopi
Latih diri Anda terlebih dahulu

untuk menyeduh kopi, teh, atau
minuman apa pun yang akan Anda
sajikan. Jadilah geek tentang
semua yang Anda jual.

Pelajari semua yang
Anda bisa tentang kopi —
ketinggian tanaman kopi,
varietas kopi, nama
pertanian, catatan cup-
ping, dan gaya pembuatan bir yang
direkomendasikan.

Baca setiap buku, telusuri web, dan
ajukan banyak pertanyaan tentang produk
Anda. Anda harus menjadi “ahli” tentang
produk Anda.

Bagikan juga pengetahuan dan minat
Anda tentang kopi dan kafe dengan staf

Anda. Jika mereka tidak tertarik dengan
produk atau layanan Anda, mereka tidak akan

membantu keuntungan Anda.

5. Berikan Harga Produk yang SesuaI
Jika semua orang mengeluh tentang harga

Anda, berarti harganya terlalu tinggi. Jika tidak
ada yang mengeluh tentang harga Anda, harganya
terlalu murah. Jika hanya sedikit orang yang
mengeluh, harganya pantas.

Selama Anda memiliki bisnis Anda, harga
harus selalu ada di pikiran Anda saat bisnis Anda
berkembang. Jika pengeluaran Anda meningkat,
pendapatan Anda perlu tumbuh.

6. Pahami “nilai yang dirasakan” dari produk
kopi Anda

Ada komponen lain untuk penetapan harga
yang hanya dibahas sedikit orang: nilai yang
dirasakan. Bagaimana persepsi tentang kopi?

Jika Anda menjual kopi Hawaii Kona yang
mahal (kepada Anda) yang bisa dijual seharga 1
juta rupiah per kilo, berapa harga yang pantas?
Jenis informasi apa yang akan Anda berikan
kepada pelanggan Anda yang akan menunjukkan
nilai yang tepat dari kopi ini?

Apakah Anda memiliki foto para petani kopi
yang memetik kopi ini? Apakah itu organik dan
akankah sebagian dari keuntungan membantu
organisasi penting? S

udahkah Anda berkomunikasi dengan
pelanggan Anda melalui media sosial dan email

tentang kopi ini? Jika jawaban
Anda adalah ya untuk semua
pertanyaan di atas, maka
Anda bisa menjual kopi itu seharga 1 juta
rupiah per kilo.

7. Pekerjakan orang yang bersemangat untuk
bekerja untuk Anda

Pekerjakan orang yang akan selalu
menampilkan produk Anda dengan
senyuman dan yang bersemangat tentang
produk / layanan dan perusahaan Anda.

Satu-satunya alasan Anda memecat
karyawan adalah saat mereka
kehilangan senyum. Ketika Anda
pertama kali membuka kafe, buat
contoh perilaku dan ucapan yang
Anda ingin diikuti oleh karyawan
Anda. Peliharalah karyawan Anda,
bayar mereka dengan baik, dan
temukan karyawan bahagia yang
memiliki impian besar.

8. Ketahui nilai lebih kopi dan kafe
Anda

Semua orang menjual kopi. Terima
kasih tentang Blue Ocean Strategy — bagaimana
Anda akan membedakan kafe Anda dari pesaing?
Teliti persaingan yang ada dalam radius 5 kilome-
ter dan perhatikan bisnis baru apa pun. Tanyakan
pada diri Anda setiap hari, “Siapa lagi yang
membuka kedai kopi?” Jika jawabannya “tidak
ada yang melakukan ini”, Anda berada di jalur
yang benar.

9. Selalu bersemangat
Yang terpenting, perlu ada kegembiraan dan

semangat besar dalam bisnis Anda. Ingatlah, Anda
bisa mengubah dunia dengan senyuman. Jika
Anda, pemiliknya, selalu tersenyum karena Anda
menyukai bisnis, produk, dan pelanggan Anda,
dan Anda akan menjual lebih banyak.
Pelanggan Anda ingin membeli
barang dari orang yang bahagia.

10. Sadarilah tujuan akhir Anda
Terakhir, ingatlah bahwa Anda

membuka bisnis baru untuk
mengembangkan hidup Anda. Mungkin
terdengar aneh untuk didengar, tetapi
Anda harus merencanakan strategi keluar
dari bisnis pada saat yang sama saat Anda
merencanakan pertumbuhannya.

Rencanakan strategi keluar
Anda dengan mempekerjakan
orang-orang terbaik, meren-
canakan secara finansial
untuk saat-saat terbaik dan
terburuk, dan mende-
legasikan banyak tugas
harian. []

Membangun
Kedai Kopi

Membangun
Kedai Kopi
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1. Lokasi: Jika Anda ingin menjalankan toko
kasual yang menarik bagi orang-orang perkotaan
yang berusia dua puluhan, pertimbangkan ruang
di pusat kota di jalan yang sering dilalui pejalan
kaki.



1. Gereja Santa Maria de Fatima
Lokasi: Jl. Kemenangan III No.47, RT.3/RW.2,

Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11120

Terletak di daerah pecinan Glodok, Jakarta
Barat, Gereja Santa Maria de Fatima atau dikenal
juga dengan Gereja Ricci merupakan gereja
bersejarah di Indonesia yang sekilas terlihat seperti
klenteng . Hal itu dikarenakan gereja tertua dan
bersejarah ini dibangun dengan arsitektur khas
Fukien atau Tiongkok Selatan yang akrab dengan
dominasi ornament berwarna merah, kuning, dan
emas.  Gedung yang menjadi tempat ibadah umat
Katholik ini dibangun pada abad ke-19 tepatnya pada
tahun 1954 oleh seorang kapten keturunan
Tionghoa bermarga Tjioe.

Nama gereja ini diambil dari cerita
penampakan Bunda Maria kepada tiga anak
gembala di Fatima, Portugal. Kamu
bisa melihat gambaran cerita tersebut
dalam relief Gua Maria yang terletak
di sisi kanan
gereja. Dari awal
berdiri hingga
sekarang, Gereja
Santa Maria de
Fatima masih
mempertahankan
i b a d a h
menggunakan
bahasa Mandarin
yang menjadi
bahasa pengantar
warga Hoakiau
yang tinggal di
kawasan Glodok.

Berdasarkan tahun berdiri, sejarah, serta
arsitekturnya yang unik, gereja bersejarah di Indo-
nesia yang satu ini kemudian ditetapkan oleh
pemerintah sebagai bangunan cagar budaya
Tionghoa semenjak tahun 1972.

3. Candi Hati Kudus
Yesus

Lokasi: Jalan Gan-
juran, Sumbermulyo,
B a m b a n g l i p u r o ,
Jogodayoh, Sumber-
mulyo, Kec.
Bambanglipuro, Bantul,

10 Gereja Bersejarah & Tertua di Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta 55764
Terletak di Ganjuran, Gereja Hati Ku-

dus Yesus atau yang lebih dikenal dengan
sebutan Gereja Ganjuran ini merupakan

gereja tertua di Bantul. Gereja bersejarah di
Indonesia ini didirikan pada tahun 1924 oleh
keluarga Schmutzer yang pernah memiliki
pabrik gula di wilayah tersebut. Selain

berusia tua, gereja ini menjadi sangat unik karena
sekilas tampak seperti tempat ibadah umat Hindu
dan memiliki arsitektur yang kental akan kebudayaan
Jawa Hindu. Berjalan-jalan di komplek gereja tertua
dan bersejarah di Indonesia ini, kamu bisa melihat
berbagai relief yang mirip seperti relief Candi
Borobudur lengkap, Gua Maria berarsitektur Jawa,
hingga Candi Hati Kudus Yesus.

4. Gereja Katedral Santo Petrus
Lokasi: Jl. Merdeka No.14, Babakan

Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat 40117

Gereja Katedral Santo Petrus atau
yang lebih dikenal sebagai Gereja Katedral
Bandung terletak di jalan Merdeka Bandung.
Tempat ibadah umat Nasrani ini merupakan gereja
tertua di Bandung dan memiliki gaya arsitektur
neo-Gothic akhir.

Selesai dibangun pada tahun 1921, salah

satu gereja bersejarah di Indonesiaini dirancang
oleh Charles Prosper Wolff Schoemaker dan diberi
nama St Franciscus Regis. Dari mulai berdiri hingga
sekarang, gereja tertua ini masih aktif menjalankan
kegiatan keagamaan dan memfasilitasi jemaat yang
datang untuk merayakan perayaan besar umat
Nasrani.

5. Gereja Merah
Lokasi: Jl. KDP Slamet No.43, Bandar Lor, Kec.

Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114. Di Kediri,
Jawa Timur, terdapat sebuah gereja tua yang diba-
ngun pada awal abad ke-19. Memiliki gaya arsitektur
Eropa yang kental, Gereja Protestan Barat (GPIB)
atau Kerkeeraad Der Protestanche Te Kediri ini
dibangun oleh JA Broers pada tahun 1904.

Awalnya bangunan gereja bersejarah di Indo-
nesia ini memiliki cat warna putih gading. Baru pada
tahun 2005, saat dipugar pertama kali, gereja ini
dicat dengan warna merah untuk menghemat biaya

perawatan dan semenjak saat itu Gereja Protestan
Barat (GPIB) lebih dikenal luas dengan julukan
Gereja Merah. Berkunjung ke gereja tertua dan
bersejarah di Indonesia yang satu ini, kamu bisa
melihat kitab injil kuno berbahasa Belanda yang
dibuat tahun 1867 dan koleksi empat buah gelas
kuno terbuat dari bahan perunggu. Gereja Merah
telah ditetapkan menjadi satu-satunya gereja
cagar budaya di daerah Kediri.

6. Gereja Kepanjen
Lokasi: Jl. Kepanjen No.4-6, Krembangan

Sel., Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur
60175, Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan
Maria atau yang lebih populer dikenal sebagai

Gereja Kepanjen merupakan salah satu
gereja tua di kota Surabaya. Dibangun
pada tahun 1899, pembangunan tempat
ibadah umat Nasrani ini dibantu oleh
arsitek W. Westmaas dan diresmikan
pada tahun 1900. Berkat arsitekturnya
yang indah, Gereja Kepanjen pernah

mendapatkan penghargaan dari komunitas
Pelestarian Arsitektur Surabaya pada tahun
1996. Dua tahun berikutnya, Gereja tua dan
bersejarah di Indonesia ini ditetapkan
sebagai bangunan cagar budaya oleh
Walikota Surabaya.

7. Gereja Immanuel
Lokasi: Jl. Medan Merdeka Tim. No.10, RT.1/

RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Gereja bersejarah dan tertua di Indonesia
selanjutnya adalah Gereja Immanuel. Terletak di
Jakarta, tepatnya berdiri di seberang Stasiun Gambir,
gereja bersejarah ini selesai dibangun pada tahun
1839. Gereja ini memiliki arsitektur serambi persegi
empat dengan pilar-pilar paladin dengan balok
mendatar. Pilar paladian ini merupakan bagian dari
arsitektur gaya klasisisme abad ke-18 yang
menonkolkan simetri serta perbandingan harmonis.

Lewat konstruksinya yang unik dan dilengkapi
kubah, salah satu gereja tertua di Indonesia ini
mendapat penerangan sinar matahari yang merata.
Berkunjung ke gereja
bersejarah ini, kamu juga
bisa melihat menara bundar
atau lantern yang terletak di
atas kubah dan dihiasi
plesteran bunga teratai
dengan enam helai daun,
simbol Mesir untuk dewi
cahaya.

8. GPIB Sion
Lokasi: Jl. Pangeran

Jayakarta No.1, RT.9/
RW.4, Pinangsia, Kec.
Taman Sari, Kota
Jakarta Barat,
Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 11110 Disebut-sebut
sebagai salah satu gereja tertua di
Jakarta, GPIB Sion yang dahulu
bernama Portugeesche Buitenkerk
alias Gereja Portugis merupakan cagar
budaya kelas A dan nomor 1 di Indone-
sia.

Selain arsitekturnya yang sangat
khas dan otentik, kamu juga bisa
menemukan makam salah satu
pemimpin Hindia Belanda serta
lonceng tua yang berada di bagian luar
saat berkunjung ke gereja bersejarah
di Indonesia yang berada dekat dengan
kawasan Kota Tua Jakarta ini.

9. Gereja Katedral Bogor
Lokasi: Jl. Kapten Muslihat No.22, RT.04/

RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor, Jawa Barat 16122.

Gereja tertua dan bersejarah di Indonesia
selanjutnya adalah Gereja Katedral Bogor yang
telah ada sejak masa pemerintahan kolonial,

tepatnya sejak tahun 1896. Gereja bersejarah di
Bogor satu ini memiliki nama resmi Gereja Katedral
Santa Perawan Maria  Seperti gereja-gereja tua
dan bersejarah peninggalan kolonial lainnya, Gereja
Katedral Bogor ini berdiri megah dengan arsitektur
khas yang sangat indah.
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10. Gereja Ayam
Lokasi: Jalan H. Samanhudi No.12

RT.03/RW.05 Kel. Pasar Baru Kec, RT.3/
RW.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah
Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10710

Gereja bersejarah di Indonesia
selanjutnya ini juga berlokasi di Jakarta.
Dijuluki “Gereja Ayam” dikarenakan
gereja bersejarah yang bangunan aslinya
telah berdiri sejak 1850 ini memiliki
penujuk arah mata angin pada bagian
puncaknya yang berbentuk ayam.

Arsitektur unik dari gereja dengan
nama resmi GPIB Pniel ini

merupakan hasil
rancangan Ed Cuypers
dan Hulswit yang
memadukan gaya
arsitektur berlanggam
Portugis dan Italia. Selain
arsitekturnya yang unik dan
bersejarah, di gereja ini kamu
juga bisa menemukan berbagai
peningalan bersejarah lainnya
seperti sebuah Alkitab besar
berbahasa Belanda dari 1855
diletakkan di atas mimbar
gereja bersejarah dan tertua

di Indonesai ini.(*)

2. Gereja Blenduk
Lokasi:  Jl. Letjen Suprapto No.32, Tj.

Mas, Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50174. Sering
menjadi destinasi wisata dan tujuan ibadah
utama di Kota Semarang, Gereja Blenduk
yang memiliki nama asli GPIB Immanuel
ini menjadi bangunan bersejarah penting
bagi masyarakat kota tersebut. Tak hanya

menjadi rumah ibadah, Gereja
bersejarah di Indonesia satu ini

berperan sebagai lanskap Kota
Lama Semarang yang bersejarah.

Dibangun tahun 1753,
gereja umat Protestan ini
merupakan gereja tertua di Jawa
Tengah. Memiliki gaya arsitektur
Neo-Klasik dan sebuah alkitab
berbahasa Belanda yang pernah
diterbitkan pada tahun 1784.
Keduanya menjadi daya tarik
utama para wisatawan yang
pergi mengunjungi gereja
tersebut untuk liburan.



Nama besar Al-mam mujtahid,
Al-Imam Muhammad bin Idris as-
Syafi’i atau lebih dikenal dengan
nama Imam as-Syafi’i terdengar
menggaung di negeri-negeri Islam.
Kehebatan beliau dalam berhujjah dan
berdebat tak tertandingi, sehingga
memunculkan banyak tokoh pembesar yang
iri dan hasad akan kepopuleran beliau.

Di antara yang ingin menghancurkan
karier Imam Syafi’i ada seseorang
bernama Mutharrif bin Mazin, seorang
pembenci akut Imam Syafi’i. Dialah yang
memfitnah dan melaporkan pada Khalifah
Harun bin Rasyid bahwa Imam Syafi’i terlibat
dalam rencana merongrong kekuasaan
khalifah.Akhirnya, Imam Syafi’i ditangkap,
tangan dan kakinya diikat dengan rantai,
diarak di jalanan sebagai seorang yang ter-
tuduh melawan kekuasaan negara.

Orang yang diutus Khalifah Harun al-
Rasyid untuk menangkap Imam Syafi’i

Imam Syafi’i Pernah Dirantai dan Dipenjara

bernama Hammad al-Barbari.
Imam Syafi’i ingin dipermalukan di depan
pengagumnya bahwa ia ternyata bukan seorang

ulama, namun seorang perongrong negara.
Itulah pesan yang disampaikan dari
pemborgolan Imam Syafi’i.

Beruntung, Imam Syafi’i dihadapkan
dihadapan seorang khalifah yang cerdas

dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang
yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidhah
yang diduga merencanakan konspirasi
perlawanan tidak terbukti dan kemudian
dilepaskan. Imam Syafi’i dihadapkan pada
pemimpin negara yang cerdas. Sekali lagi,
pemimpin negara yang cerdas dan bijaksana.
Bukan pemimpin yang menuruti hawa nafsunya.
Akhirnya, fitnah itu terselesaikan.

Kali peristiwa lainnya, ketika Imam Syafi’i
tiba di Mesir, rakyat Mesir berbondong-bondong
menyambut kedatangan Imam Besar itu, hingga
memunculkan kecemburuan dari para pemimpin
pejabat di sana dan ulama-ulama Su’u yang
khawatir tergeser pengaruh mereka.

Mereka pun merencanakan ingin membunuh
Imam Syafi’i. Lantas Imam Syafi’i yang menyadari

hal itu mengatakan:
“Mereka menginginkan kematianku,

sedangkan kematian merupakan jalan setiap
manusia, bukan hanya jalanku.”

Begitulah sejarah mengajari kita.
Akhirnya, sejarah mencatat Imam Syafi’i
tetaplah mulia di sisi Allah dengan kebenaran
yang beliau pegang. Hari ini semua orang
berbangga menjadi pengikutnya.

Sedangkan bagi para pembencinya,
adakah hari ini orang yang berbangga
menjadi pengikut Mutharrif bin Mazin?
Jangankan menjadi pengikutnya, sejarah pun
menghilangkan namanya dari nama orang-
orang mulia dan tidak lagi dikenal melainkan
sebagai seorang yang jahat akal bulusnya.

Nanti kita kelak ingin dikenal sebagai apa
oleh anak cucu kita. Pengikut kebenarankah
atau orang yang bungkam dengan
ketidakadilan? Semoga Allah senantiasa
mencurahkan taufik dan kasih sayang-Nya
kepada kita. Aamiin![sindo]

Suatu malam, seorang pencuri yang berusaha
memanjat jendela sebuah rumah yang hendak ia
curi, terjatuh karena kusen jendela patah,
membentur tanah dan mematahkan kakinya.

Ia pergi ke pengadilan menuntut pemilik rumah.
Katanya:

“Tuntutlah tukang kayu yang memasangnya.”
Tukang kayu menjawab:
“Tukang batu tidak membuat lubang yang

cukup.”
Ketika tukang batu dipanggil, ia berkata:
“Kesalahanku disebabkan oleh perempuan

cantik yang melintas ketika aku sedang
mengerjakan jendela.”

Perempuan tersebut ditemukan, katanya:
“Saat itu aku mengenakan baju yang bagus.

Biasanya, tidak seorang pun memandangku. Itu
kesalahan bajunya, yang dicelup dalam garis-garis
aneka warna.”

“Sekarang kita memiliki orang yang berbuat
kejahatan,” ujar hakim, “panggil orang yang
mencelupnya, dan ia harus bertanggung jawab atas
kerusakan kaki pencuri.”

Ketika mereka menemukan pencelupnya, ia
berbalik ke suami perempuan tersebut. Begitulah
bahwa ia - pencuri itu sendiri.

KEPALSUAN
Suatu hari seorang laki-laki pergi

ke guru Sufi dan menjelaskan
bagaimana guru yang salah
menentukan latihan-latihan untuk
pengikutnya.

“Orang tersebut jelas seorang penipu. Ia
meminta muridnya untuk ‘tidak berpikir apa
pun’. Mudah mengatakan, yang karena
mengesankan banyak orang. Tetapi
mustahil untuk tidak berpikir apa pun.”

Guru berkata padanya:
“Mengapa engkau datang

menemuiku?”
“Untuk menunjukkan kemustahilan or-

ang ini, dan juga mendiskusikan mistisisme.”
“Tidak sekadar mencari dukungan atas

keputusanmu, bahwa orang ini adalah seorang
penipu?”

“Tidak, aku sudah tahu itu.”
“Tidak untuk menunjukkan pada kami yang

duduk di sini bahwa engkau lebih tahu daripada
orang biasa, orang yang mudah tertipu?”

“Tidak, sebenarnya aku ingin engkau
memberiku petunjuk.”

“Baiklah. Petunjuk paling baik yang dapat
kuberikan padamu adalah saran — jangan berpikir
apa pun.”

Orang ini segera mengundurkan diri dari
pertemuan tersebut, percaya bahwa sang guru
seorang penipu.

Tetapi seorang asing, yang ketinggalan
permulaan peristiwa tersebut, dan memasuki
ruangan tepat pada saat guru mengatakan:

“Petunjuk paling baik yang dapat kuberikan
padamu adalah jangan berpikir apa pun,” ia sangat
terkesan.

“Tidak memikirkan apa pun; sebuah konsep
yang luhur!” katanya pada diri sendiri.

Dan ia pergi setelah acara hari itu, tidak
mendengar apa pun yang membantah pemikiran
tentang tidak berpikir apa pun.

Hari berikutnya salah seorang murid bertanya
pada guru, siapa diantara dua orang tersebut yang
benar.

“Tidak ada,” katanya, “Mereka masih harus
belajar bahwa ketamakan mereka adalah selubung,
rintangan. Jawaban mereka tidak dalam satu kata,
satu kunjungan, satu solusi mudah. Hanya melalui

kontak berkelanjutan dengan ajaran yang diserap
orang-orang, sedikit demi sedikit, yang kemudian
terakumulasi secara berangsur-angsur menuju
sebuah pemahaman akan
kebenaran. Maka pencari menjadi
penemu.”

“ Guru Rumi berkata, ‘Dua or-
ang datang padamu, satu
memimpikan Surga, lainnya
Neraka. Mereka bertanya,
manakah yang nyata. Apa
jawabannya?’ Jawabannya adalah
menghadiri ceramah guru sampai
engkau berada dalam keadaan
serasi.”

Baca juga: Udara Qaslir Al-
Arifin dan Jawaban Bahauddin
Naqsabandi

PELAJARAN DAN KAFILAH
Syeikh Rewgari dikunjungi oleh orang yang

mengaku sudah lama dan benar-benar diterima
sebagai murid.

Syeikh berkata kepadanya tentang

Pertanggungjawaban, Kepalsuan, Pelajaran dan Kafilah kehidupannya dan persoalannya, dan kemudian
menyuruhnya pergi, sambil mengatakan,
“Jawabanmu akan dikirim kepadamu pada
waktunya.”

Kemudian syeikh memanggil salah seorang
murid seniornya, dan berkata, “Pergilah ke rumah

si Fulan (calon murid) dan tanpa
menyebut namaku. Tawari ia
pekerjaan yang aman dan
menguntungkan di kafilah
dagangmu.”

Segera jawaban datang dari
calon murid kepada syeikh. “Aku
mohon maaf karena tidak
menunggu Anda, sejak
keberuntungan yang diberikan
kepadaku, posisi yang bagus,
oleh salah seorang pedagang
terbesar di kota ini, dan aku harus
mencurahkan seluruh waktuku
untuk pekerjaan ini, demi

kepentingan keluargaku.”
Syeikh Rewgari pada beberapa kesempatan

dengan tepat mengetahui bahwa pengunjung yang
datang padanya, hanya karena mereka menderita
kekecewaan dalam hidup. Ini bukan contoh yang
langka tentang tindakannya tersebut.

“Aku menjual tanah kepadamu beserta
isinya,” ujar si pemilik tanah.

Inilah sikap orang saleh, mereka bukan
berebut harta seperti kebanyakan orang.
Keduanya justru saling menyerahkan harta itu
karena takut itu bukanlah hak mereka.
Kebingunan pun melanda mereka. Akhirnya,
keduanya menemui seorang qadhi (hakim) untuk
memutuskan perihal seguci emas itu.

Mendengar kisah keduanya, qadhi pun
kebingungan. Tapi, ia takjub pada kedua orang
saleh yang sama-sama berakhlak mulia. Qadhi
pun seorang yang bijak, ia tidak mungkin
sembrono memutuskan sesuatu. Ia kemudian
berpikir keras untuk memecahkan masalah
keduanya seadil-adilnya.

Sang qadhi pun kemudian menemukan
sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua
pihak. Ia pun bertanya pada dua pria saleh itu,
“Apakah kalian berdua memiliki anak?”
Tanyanya.

Hikmah dari Kisah Seguci Emas
Alkisah, di masa lalu sebelum era

keislaman, hidup dua orang saleh yang sangat
wara. Mereka sangat jujur, amanah, dan tak mudah
terperdaya oleh harta dunia. Keduanya pun
kemudian dipertemukan dalam
sebuah muamalah. Suatu hari,

dua pria saleh itu bertransaksi jual
beli tanah. Seorang membeli
sebidang lahan dari yang lain.
Kesepakatan terjalin, keduanya
pun bertransaksi, kemudian
berpisah.

Beberapa hari berikutnya,
pria yang membeli tanah
mendatangi si penjual. Bukan
untuk komplain tentang tanah
yang ia beli, melainkan ia ingin
memberikan seguci emas. Ada apa gerangan?
Bukankah dia sudah membayar tunai tanah sesuai
perjanjian jual beli.

Ternyata, si pembeli telah menemukan seguci

emas itu terpendam di bahwa tanah yang ia beli.
Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia
pun bermaksud mengembalikan emas itu karena

dipikirnya emas itu merupakan harta si
pemilik tanah yang lupa tak diambil
ketika menjual tanah.

“Ambillah emasmu, aku hanyalah
membeli tanah darimu, bukan membeli
emas,” ujar si pembeli kepada si
pemilik tanah.

Namun, ternyata seguci emas itu
bukan milik si penjual. Ia hanyalah
pemilik tanah itu, bukan beserta emas
di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di

bawah lahannya terpendam harta yang
jumlahnya banyak.

Seperti halnya kejujuran si pembeli
menemukan harta terpendam, si pemilik

tanah pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik
emas itu. Ia pun menyerahkan kembali emas itu
pada si pembeli.
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Hong Kong, BI - Pandemi Covid-19
masih membayangi aktivitas semua orang
di penghujung tahun 2020 ini, namun
demikian kita tak boleh larut dalam kese-
dihan dan kesendirian, hidup dan kehi-
dupan harus tetap berjalan.

Tak salah bagi para pencinta mode
yang sudah mulai melirik gaya berhijab
yang akan jadi tren di tahun 2021.

Desainer busana modest, Ria Miranda,
meyakini bahwa tren hijab di 2021 akan

kembali mundur ke tahun 2010, di mana
busana modest mulai diminati.

Tren tersebut menurutnya sudah
mulai terlihat di Desember ini.

“Kayak kembali ke awal lagi,
pertama kali modest wear mulai tren di

2010 itu orang-orang pakai pashmina,
warna-warna yang lebih vibrant dan
bersemangat gitu.”

Demikian diungkapkan Ria dalam
konferensi pers RiaMiranda Virtual An-

nual Show 2021 minggu lalu [11/12].
Meski begitu, tambah Ria, banyak

pengguna hijab juga mengedepankan
kenyamanan sehingga hijab instan dan
bahan-bahan yang nyaman, seperti pure
cotton atau Tencel yang lebih eco friendly,
kini semakin banyak dicari.

Ria pun berencana membuat produk
pashmina yang menyatu dengan inner ninja
untuk mengakomodasi minat masyarakat
terhadap hijab instan.

“Tren akan berubah dari yang ditam-
pilkan sebelumnya 2021 kami pilih yang
nyaman dari pemilihan bahan dan cutting,”
ucapnya.

Sementara untuk tampilan keseluruhan,
busana dengan berbagai fungsi menurutnya
masih akan menjadi primadona.

Misalnya, perpaduan tunik dan palazzo
pants yang tidak hanya bisa untuk digu-
nakan keluar rumah, tetapi juga nyaman
untuk aktivitas di rumah.[bi]

Pashmina
Bakal Tren
Lagi di 2021

Hong Kong, BI – Kepribadian atau
karakter seorang wanita bisa dilihat juga dari
kesukaannya terhadap suatu hal, salah
satunya dengan kepemilikan tas favorit yang
biasa dibawa kemana-mana meskipun itu
sudah usang.

Nah, agar tak penasaran langsung saja
simak uraian berikut:

1. Tas Pinggang
Model tas satu ini sedang banyak disukai

oleh para anak muda, pemilik tas tersebut
biasanya memiliki  kepribadian yang easy
going dan unik. Selain itu juga, mereka
memiliki sifat rendah hati dan ramah terhadap
orang-orang di sekitarnya.

2. Tas Selempang atau Sling Bag
Model tas srempang bisa dibilang

andalan setiap para wanita, karena bisa kamu
gunakan untuk acara formal ataupun non-for-
mal. Dia yang suka memakai tas selempang
biasanya memiliki sifat pemberani dan cuek.
Gayanya pun simpel namun tetap stylish. Eits,
tapi jangan salah! Meskipun terkesan cuek,
tapi sebenarnya dia tipe orang yang sangat

Intip Kepribadian Cewek
Berdasarkan Tasnya

perhatian terhadap sekitarnya.
Kamu yang suka pakai tas selempang juga

termasuk orang yang santai dan males ribet.
Terbukti dari banyaknya barang yang dibawa,
seperti cukup membawa dompet, ponsel,
ataupun lipstick.

3. Tote Bag
Siapa diantara kamu

yang suka memakai tote
bag? Biasanya, banyak
dari kalangan mahasiswa
yang memakai model tas
ini. Kamu yang suka
memakai totebag adalah
orang yang supel, gemar
berbicara dan tidak takut
untuk memberikan pen-
dapat.

Biasanya kamu gemar
memakai model tas ini
tidak pernah ragu untuk
membela sebuah argu-
men, meskipun hal terse-
but akan berujung pada

Hong Kong, BI - Dilansir dari laporan Food
Ndtv, teh memiliki kandungan antioksidan,
antiinflamasi, dan antipenuaannya membantu
kulit lebih sehat dan glowing.

Berikut cara menggunakan teh secara
maksimal pada wajah:

1. Kempiskan kantung mata dan
menghilangkan mata panda

Teh memiliki kandungan kafein dan tanin.
Kafein berguna untuk mengecilkan pembuluh
darah, sehingga berguna untuk
menghilangkan mata panda. Sementara tanin
membantu mengurangi bengkak pada mata.
Taruh kantung teh yang basah dan letakan di
mata lalu diamkan hingga 5 sampai 10 menit.

2. Menenangkan kulit terbakar
Paparan sinar matahari langsung bisa

membuat kulit terbakar dan meninggalkan
bekas. Untuk menghilangkannya, Anda bisa

menggunakan anduk yang dibasahi air teh yang
sudah dingin. Lalu letakkan ke area kulit yang
terbakar selama 30 menit.

Teh Bisa Kempiskan Mata Panda
3. Mengurangi kemerahan pada wajah
Anda bisa juga menaruh kantung teh pada

wajah yang dipercaya bisa mengurangi
kemerahan.

4. Gantikan fungsi  toner
Jika kehabisan toner dan tidak sempat

pergi keluar, cobalah sekakkan kantung teh
basah pada wajah. Sifat astringen pada teh
berfungsi sama seperti toner yang bisa
membersihkan wajah dan tidak membuatnya
terlalu berminyak.

5. Memperbaiki bibir pecah-pecah
Rendaman kantung teh hijau dipercaya

dapat meredakan bibir pecah-pecah dan
mengembalikannya ke kondisi semula.

6. Menyerap minyak
Teh melati memiliki sifat antimikroba

yang bagus untuk menyerap minyak berlebih
dan mengobati jerawat. Seduh teh dan

biarkan dingin, lalu oleskan pada kulit.
Menggunakan masker teh ini juga membantu
menjaga tingkat pH kulit.

7. Pembersih muka
Teh putih memiliki antioksidan lebih banyak

dari teh hijau. Buatlah pasta teh putih untuk
membersihkan wajah dengan menyeduh dan
mengambil daunnya saja. Lalu haluskan teh yang
masih lembap agar hasilnya kental. Biarkan
dingin dan segera gunakan untuk membuat wajah
terlihat lebih glowing.(mrt)

suatu perdebatan yang sengit. Selain itu,
penggemar tote bag juga bisa dibilang orang
yang teratur dan ingin memastikan orang-or-
ang sekitar kamu merasa nyaman karena
kehadiranmu.

4. Backpack
Cewek yang suka memakai backpack

cenderung memiliki kepribadian yang santai
dan menyenangkan. Style yang mereka
gunakan biasanya tidak ribet, simpel dan
nyaman. Selain itu juga, tipe cewek
pengguna backpack sering melengkapi
penampilan dengan menggunakan
celana jeans, sneakers, dan kaos
ataupun jaket simpel.[bi]
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Hong Kong, BI - Facebook telah resmi
meluncurkan aplikasi Collab secara public.
TechCrunc melaporkan bahwa sebelumnya
aplikasi pembuatan musik eksperimental ini
pertama kali diluncurkan dalam versi beta pada
Mei lalu.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna
untuk membuat video musik pendek dengan
cara menggabungkan tiga video. Sebagai
contoh, tiga musisi masing-masing mema-
inkan lagu yang berbeda, kemudian meng-

Facebook Rilis Aplikasi Video Collab
gabungkannya menjadi satu video.

Dan, video yang sudah dibuat akan juga akan
dipublikasikan di feed Collab, tempat orang lain
dapat menonton dan memutar video tersebut.
Selain itu, pengguna juga bisa menggabungkan
rekamannya sendiri dengan dua bagian lain yang
ada di feed. Dengan kata lain, video yang dibuat
sendiri bisa digabungkan dengan video orang lain.

Hal tersebut semakin dipermudah dengan
bantuan alat dalam aplikasi yang menyinkronkan
bagiannya secara bersama-sama.

Aplikasi ini tidak terintegrasi langsung ke
Facebook. Namun, pengguna tetap bisa
membagikan videonya melalui media sosial,
seperti Instagram dan TikTok. Satu lagi aplikasi
ini hanya tersedia untuk perangkat iOS.(amr)

Surabaya, BI - Lima milenial asal Surabaya
berhasil membuat aplikasi media sosial
berbasis Android, Sestyc. Mereka adalah
Kevin Ciang (18), Andy Kurnia Wijaya
(18), Michael Fransesco (18), Lodixon
Gonzaller (18), dan Jesslyn (19).

Aplikasi tersebut sekilas mirip dengan
aplikasi berbagi foto Instagram namum
dengan tampilan yang lebh sederhana.
Aplikasi didominasi dengan warna putih dan
biru. Kemudian, pengguna bisa melakukan
beberapa aktivitas pada aplikasi seperti
berbagi foto, pesan instan, dan panggilan
gratis.

CEO Sestyc, Kevin Ciang mengungkapkan
bahwa dibuatnya aplikasi ini berangkat dari
kekhawatiran dengan maraknya media sosial asal
luar negeri yang digunakan masyarakat Indone-

5 Milenial  Surabaya Ciptakan Pesaing Instagram
sia. Untuk diketahui, jumlah pengguna
internet aktif di Indonesia sudah
melewati 171 juta orang.

Namun, lebih dari 99% pengguna
internet di Indonesia masih
menggunakan media sosial asal luar
negeri seperti yang paling mendominasi
adalah Instagram, Facebook,
WhatsApp yang berasal dari Amerika,
dan beberapa media sosial lain seperti
Snapchat, Line, Telegram, MiChat,
WeChat yang juga berasal dari negara
lain.

“Alasan utama kami menghadirkan
Sestyc adalah untuk membantu Indo-
nesia dalam memanfaatkan sumber
dayanya dengan baik, dalam kasus ini
adalah jumlah pengguna internet aktif

yang ada di Indonesia,” kata Kevin kepada Okezone,
Rabu (11/12/2019).

Kevin juga melanjutkan bahwa dengan
banyaknya pengguna internet di Indonesia yang
menggunakan media sosial asal luar negeri
menunjukan bahwa Indonesia masih belum mandiri
dan tidak mampu bersaing dengan negara maju
tersebut dan secara langsung memberikan devisa
kepada negara itu. Ia pun berharap bahwa Sestyc
mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat In-
donesia. Sestyc hingga saat ini telah diunduh sekira
114.416 di PlayStore. Aplikasi belum hadir di
perangkat iOS. Kevin mengatakan bahwa Sestyc
memiliki perbedaan dari media sosial lain. Menurut
dia, aplikasi memiliki fitur bingkai pada foto profil
yang belum diterapkan pada media sosial lain. Selain
itu, aplikasi Sestyc juga menerapkan kesederhaan
dari aplikasinya.[okzn/ahl]

Hong Kong, BI - Twitter sedang menguji coba
fitur baru yang berfungsi untuk membagikan
cuitannya secara langsung  platform lain, lewat
fitur ini, tweet pengguna nantinya dapat langsung
disesuaikan dengan tampilan platform lain seperti
aplikasi Snapchat dan Instagram.

Uji coba fitur di Snapchat, menu berbagi

TTTTTwittwittwittwittwitter Uji Fer Uji Fer Uji Fer Uji Fer Uji Fitur Baruitur Baruitur Baruitur Baruitur Baru
Twitter akan menyertakan opsi untuk mengirim
tweet langsung ke Snap Camera. Perusahaan
juga menguji fitur serupa untuk Instagram Sto-
ries.

Jadi saat tweet dibagikan ke Instagram Sto-
ries, cuitan itu akan terlihat lebih mirip dengan
tampilannya di aplikasi dan situs web Twitter.

Sementara di Snapchat, tweet akan
ditautkan kembali ke aslinya. Twitter
mengatakan kemungkinan juga akan
menambahkan fungsi penautan serupa ke
versi Instagram.

Menggunakan menu berbagi Twitter
mungkin kedengarannya tidak berbeda dari
sekadar memposting tangkapan layar, tapi
paling tidak lewat fitur ini jauh lebih nyaman
dibanding harus menyimpan tangkapan layar
di galeri ponsel.(saz)

follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk
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yang lain berkata, “Saya memiliki seorang
anak perempuan,” tuturnya. Maka,
diputuskanlah perkara yang sangat agung.
Qadhi berkata, “Nikahkanlah anak-anak
kalian itu dan berilah mereka kecukupan
dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian

dengan harta ini,” putus qadhi.
Giranglah keduanya dengan putusan

tersebut. Kedua orang saleh itu sangat gembira
akan menjadi besan. Maka, dilangsungkanlah
pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang
saleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang
pas, saleh dan salehah. Pasangan itu
membangun rumah tangga dengan harta seguci
emas itu. Kedua pria saleh itu pun gembira.

Kisah tersebut kurang lebih diambil
berdasarkan kabar dari Rasulullah melalui
hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan

Muslim dari shahabat Abu Hurairah. Derajat hadis
pun shahih, sehingga kisah tersebut benar
adanya pernah terjadi di masa lampau dengan
Rasulullah sebagai pembawa kabar.

Dua pria saleh telah menjadi teladan
bagaimana Muslimin bersikap wara. Mereka
bersikap sangat hati-hati pada hal yang belum
jelas halal dan haramnya. Tak jelas bagi mereka
kehalalan seguci emas itu bagi mereka meski
harta itu sangat menggiurkan. Mereka pun
meninggalkan syubhat.

Dalam hadis arbain disebutkan, dari Nu’man
bin Basyir, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya
yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara
keduanya terdapat perkara yang samar (syubhat)
tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.
Barangsiapa yang menghindari syubhat maka
ia membersihkan dien dan kehormatannya.
Barangiapa yang terjatuh ke dalam syubhat
berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram…”
hadis riwayat Bukhari dan Muslim.(*)
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saja merasa senang dan gembira, karena sudah
ada yang bersedia menjadi imam salat jenazah.

“Bagi yang mau salat jenazah, silakan ambil air
wudhu,” kata lelaki tua itu dengan suara lembut.

Namun, sejumlah warga yang hadir, termasuk
keluarga kedua mayat tersebut bertanya-tanya di
dalam hati, siapa sesungguhnya lelaki tua itu? Dari
mana asalnya. Apakah dia tinggal di desa seberang?
Demikian pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk
disetiap benak warga desa.

Baru saja lelaki tua itu mengangkat takbir diikuti
makmun sekitar sepuluh jamaah, tiba-tiba langit
bergemuruh. Guntur dan petir bersahutsahutan.
Namun nun jauh di langit sana, langit memancarkan
sinar terang. Tak ada mendung, tak ada hujan, bahkan
tak ada hujan rintik-rintik sekalipun. Akan tetapi,
guntur dan petir seolah mengamuk di langit Desa
Bonto Cinde.

Orang-orang mulai panik dan ketakutan. Sebab
guntur dan petir yang semakin bergemuruh
menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun
lelaki tua itu tetap khusyuk memimpin salat jenazah
sampai selesai. Diangkatnya kedua tangannya lalu
berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, “Ya Allah, tolong
ampunilah dosa-dosa kedua mayat ini. Engkau Maha
Pengampun. Aamiin.” Lelaki tua itu mengusap
wajahnya, lalu telapak tangan kanannya
menempelkan di dada kirinya beberapa menit.

Usai memimpin salat jenazah, lelaki tua itu
meninggalkan rumah duka tanpa sepatah kata pun.
Ia berjalan pelan, sebelum akhirnya menghilang di
sela-sela terik mentari siang yang garang. Tak ada
warga yang sempat bertanya tentang identitas dan
tempat tinggal lelaki tua itu.

Termasuk tak ada warga yang sempat
mengucapkan terima kasih, karena keluarga kedua
mayat tersebut, dan warga keseluruhan seperti
terkatup mulutnya. Hanya mata mereka yang
melotot menyaksikan lelaki tua itu meninggalkan
Desa Bonto Cinde. Hanya hati mereka
yang bertanya-tanya, siapakah lelaki tua
itu yang telah berbuat baik menyalati
kedua mayat yang tewas secara tragis
dan memilukan.

***
KEPANIKAN kembali berkecamuk

saat jenazah Soreang dan Muliana
hendak dimasukkan dalam kubur. Langit
kembali bergemuruh. Guntur dan petir
bersahutan. Kali ini benar-benar  langit
Desa Bonto Cinde semakin mence-
maskan. 3 orang yang bertugas mema-
sukkan 2 jenazah ke liang kubur seperti
tersengat strom yang mengalir dari
setiap tanah yang ditapakinya. Berulang
kali melompat karena merasa ada api
yang membakar telapak kakinya.

Jenazah Soreang dan Muliana pun
seperti yang sering ditonton lewat
sinetron televisi, benar-benar menjadi
kenyataan. Kedua mayat tersebut
menyemburkan asap yang tak sedap.
Dan pada saat yang bersamaan puluhan
bahkan ratusan kalajengking tiba-tiba
keluar dari dalam tanah dan
mengerumuni kedua jenazah tersebut.

Warga desa yang menyaksikan keanehan itu
tidak bisa berbuat apaapa. Mereka hanya menggigit
bibirnya, lalu komat-kamit berdoa dalam hati, agar
Tuhan mengampuni dosadosa almarhum Soreang
dan almarhumah Muliana. (*)







Segala sesuatu itu ada penya-
kitnya, ia yang dapat melenyapkan dan
merusaknya. Adapun penyakit amal
saleh adalah bersikap riya’. Ia
termasuk syirik yang misteri, misalnya
jika seorang melakukan suatu amal
saleh seperti shalat, ia melakukannya
dengan panjang, sempurna, baca-
annya merdu dan keras, ruku’nya
lama, tetapi ia melakukannya agar
dipuji orang  atau untuk menarik
perhatian dan pujian orang banyak.

Demikian pula, misalnya seorang
berpuasa dengan baik dan terus
menerus agar dikenal sebagai seorang
yang shaleh. Segala perbuatan baik
yang memotivasinya untuk dipuji or-
ang bagi pelakunya, maka perbuatan
itu disebut riya’.

Perbuatan riya’ termasuk
penyakit berbahaya, keyakinan yang
buruk dan syirik yang tidak terpuji
dan tidak pantas dihaturkan kepada

Allah swt. Karena perbuatan riya’
termasuk syirik yang tersembunyi
dan Allah tidak membutuhkan amal
saleh sorang hamba yang niatnya
dicampuri untuk selain Allah. Allah
sangat murka bagi pelakunya dan
berjanji akan menyiksanya dengan
siksa yang amat pedih.

Dalam sebuah hadis yang sahih
disebutkan bahwa Nabi saw ber-
sabda:” Jika Allah mengumpulkan
semua manusia di hari kiamat yang
tidak diragukan lagi adanya, maka ada
penyeru yang berkata,’Barangsiapa
yang menyekutukan amal kebaji-
kannya untuk Allah dan untuk orang
lain, maka mintalah pahalanya dari
selain Allah karena Allah tidak butuh
dari segala persekutuan.’”

Dalam hadis yang lain dise-
butkan:” Barangsiapa yang ingin mem-
perdengarkan amal kebajikannya
kepada orang lain, maka Allah akan

memperdengarkannya dan barang
siapa yang ingin memperlihatkan amal
kebajikannya kepada orang lain, maka
Allah pun akan memperlihatkannya.”

Maksudnya, siapapun yang
sengaja melakukan amal saleh agar
dilihat atau didengar oleh orang lain,
maka Allah akan menyampaikan apa
yang ia inginkan, dan kelak Allah akan
memperburuknya di depan orang
banyak pada hari kiamat. Setelah itu
Allah akan memberi balasan yang
serupa dengan perbuatannya.

Abu Hurairah ra menuturkan
sebuah hadith bahwa Nabi saw
bersabda:” Sesungguhnya manusia
pertama yang akan diperhitungkan
kelak adalah tiga orang: Seorang yang
mati syahid di jalan Allah.

Ia dihadapkan kepada Allah dan
disebutkan semua karunia-Nya dan ia

Bahaya Riya’ dan Pamer
pun mengakuinya. Kemudian ia di-
tanya:’ Apa yang sudah engkau
lakukan di dunia?’ Ia menjawab:’ Aku
berjuang di jalan-mu sampai aku
terbunuh.’ Allah berfirman:’ Engkau
berdusta.

Tetapi engkau berjuang untuk
dikenal sebagai seorang yang
pemberani dan engkau telah
mendapatkannya.’ Kemudian Allah
menyuruh utusan-Nya untuk menyeret
orang itu ke dalam api neraka.

Kemudian seorang yang berilmu
dan yang pandai membaca Al-Qur’an
dihadapkan kepada Allah dan
disebutkan semua karunia-Nya dan ia
mengakuinya. Kemudian ia ditanya:’
Apa yang sudah engkau lakukan di
dunia?’Ia menjawab:’ Aku telah belajar
ilmu dan membaca Al-Qur ’an,
kemudian aku mengajarkannya

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk
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kepada orang lain karena-Mu.’ Allah
berfirman:’ Engkau berdusta.

Tetapi engkau mengajar dan
membaca Al-Qur’an agar engkau
dikenal sebagai seorang yang berilmu
dan pandai membaca Al-Qur’an dan
engkau telah mendapatkannya.
Kemudian Allah menyuruh utusan-Nya
untuk menyeret orang itu ke dalam api
neraka.

Dan seorang yang telah diberi
kekayaan oleh Allah. Ia dihadapkan
kepada Allah dan disebutkan semua
karunia-Nya dan ia pun mengakuinya.
Kemudian ia ditanya:’ Apa yang sudah
engkau lakukan di dunia?’ Ia men-
jawab:’ Aku menafkahkan kekayaanku
di jalan-Mu, sehingga tidak suatu
apapun yang butuh biaya, kecuali aku
membantunya karena-Mu.’ Allah
berfirman:’ Engkau berdusta.

Menafkahkan hartamu agar engkau
disebut sebagai seorang dermawan.
Kemudian Allah menyuruh utusan-Nya
untuk menyeret orang itu ke dalam api
neraka.”’ (Muslim)

Sesungguhnya hukuman bagi
seorang yang bersikap riya’ adalah
kekecewaan dan kerugian. Para
pelakunya akan dimasukkan ke dalam
api neraka dan itulah seburuk-buruk
tempat kembali.

Hendaklah kita selalu bertaqwa
kepada Allah dan memurnikan
keikhlasan dalam segala amal
kebajikan hanya untuk Allah semata
dan menjauhi segala bentuk riya’ dan
sum’ah agar tiap amal kebajikan yang
kita lakukan diterima oleh Allah dan
diberi pahala agar kita berbahagia di
dunia dan di akhirat.[*]

Ayo kita raih
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