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Hong Kong, BI – Pemerintah Hong
Kong sudah mulai memberikan
pelonggaran-pelonggaran terkait aturan
darurat covid-19. Kali ini pemerintah
sudah mengizinkan pelaku usaha salon
kecantikan dan kebugaran untuk
membuka gerai mereka dengan syarat
tertentu.
Diberitakan oleh media-media di Hong
Kong sebelumnya, akibat virus korona
membuat bisnis salon merugi sebesar
HK$ 2 miliar [US$258 juta] karena
selama 2 bulan totoal tidak boleh
membuka layanan.

RAFAEL SM*SH SEDIH IMLEK
TAK BISA KUMPUL KELUARGA

KONTEN PENUH INTRIK
RATU YOUTUBE INDONESIA

USAHA KUDAPAN
ANEKA GORENGAN

Jakarta, BI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo memerintahkan jajaran Direktorat
Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk
membentuk virtual police atau polisi dunia maya.
Instruksi ini untuk meminimalisasi penggunaan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi
Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan
mengatakan tim polisi dunia maya ini akan
mengedepankan edukasi penggunaan ruang siber
di masyarakat serta mengutamakan imbauan
sebelum penindakan.

“Tujuannya untuk memberikan edukasi
kepada masyarakat melalui media sosial
mengenai Undang-Undang ITE,” kata Ramadhan
dikutip dari Youtube Humas Polri.

Maka itu, Ramadhan mengatakan Polri akan
berkoordinasi juga dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk
membentuk satuan khusus digital. Dengan
demikian, polisi dunia maya nantinya sebelum
melakukan penindakan akan menegur pelanggar
terlebih dulu.

Vaksin Palsu Beredar di
Meksiko dan China

Bikin Masalah di Malaysia,
Ratusan PMI Dideportasi

MEKSIKO, BI - Enam orang telah ditahan di
negara bagian Nuevo Leon, Meksiko karena
memproduksi vaksin covid-19 palsu [17/2].
Kabar ini disampaikan oleh Kementerian
Keamanan dan Perlindungan Sipil Meksiko.

“Vaksin palsu telah disita di Nuevo Leon
... Penggunaan jenis imunisasi ini
mengancam kesehatan masyarakat,”
kata kementerian itu dalam sebuah
pernyataan resmi dilansir dari Sput-
nik pada Kamis (18/2). Kementerian
Keamanan dan Perlindungan Sipil
Meksiko juga meminta warga untuk
waspada terhadap peredaran
vaksin palsu. Kementerian tersebut
menganjurkan warga menerima
vaksin hanya di pusat kesehatan
negara bagian dan rumah sakit.

“Semua warga harus hati-hati jangan
sampai malah menggunakan vaksin palsu yang
kualitasnya tak dapat dipertanggungjawabkan,”
kata keterangan resmi Kementerian tersebut.

Kasus  serupa juga  terjadi di
China. Kejaksaan Agung

China akan menindak
aktivitas kriminal terkait
vaksin Covid-19. Hal itu
terkait penetapan
tersangka terhadap 70
orang karena terlibat
dalam lebih dari 20
kasus terkait vaksin di

seluruh China. Kasus
tersebut termasuk penye-

lundupan vaksin palsu ke luar
negeri.[repub/msn]
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PONTIANAK, BI - Sebanyak 160 pekerja
migran Indonesia (PMI) dideportasi dan
direpatriasi Pemerintah Malaysia melaui Pos
Lintas Batas Negara Terpadu Entikong,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
(Kalbar). Sebanyak 77 di antaranya berasal
dari Kalbar dan 83 dari luar provinsi ini.

Kepala Seksi Perlindungan dan
Pemberdayaan BP3TKI Pontianak Andi
Kusuma Irfandi mengatakan bahwa para PMI
ini dipulangkan karena tersandung beberapa
kasus.

“Sejumlah pekerja ini dipulangkan karena
memiliki masalah,” kata Andi (18/2).

Andi menjelaskan kasus itu antara lain
seperti urusan keimigrasian akibat tidak
memiliki permit maupun paspor.

“Ada juga yang disebabkan karena
melakukan pelanggaran hukum seperti
memakai narkoba, terlibat perkelahian,”
katanya.

Tidak hanya itu, Andi berujar, ada juga
yang melanggar Perintah Kawalan
Pergerakan Pemulihan (PKPP) atau biasa

disebut pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) dalam penanganan
pandemi Covid-19.

Dia memerinci tidak memiliki
pasport sebanyak 87 orang, tidak
memiliki permit 56 orang, operator judi
online dua orang, menggunakan
narkoba enam orang, melanggar
PKPP dua orang, ikut orang tua tiga
orang dan disebabkan kasus kriminal
lain empat orang. Dari seluruh PMI
yang dideportasi dan direpatriasi ini
terdata 131 orang laki-laki dan 29 or-
ang wanita.(antara/jpnn)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri

Kapolri Bentuk Polisi Dunia Maya
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Ketika Para Sahabat Nabi Tertimpa Wabah Penyakit
Selama kita masih bernafas maka

kita harus tetap bersyukur dan selalu
mengambil pelajaran dan hikmah dari
semuau hal yang sedang terjadi dan
pernah terjadi.

Ancaman Pandemi Baru

Dahulu, di era Rasulullah SAW wabah
penyakit juga pernah menjangkiti Madinah.

Dalam buku Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam
karya Abdus Salam Harun dijelaskan mengenai
kisah para sahabat yang terjangkit wabah. Kisah
itu salah satunya terekam dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Aisyah.

Dari Aisyah rhadiyallahu anha, dia berkata,
“Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kota
itu adalah sarang wabah penyakit demam.
Banyak dari sahabat Rasulullah SAW
yang tertimpa wabah tersebut.

Namun Allah SWT menghindarkan
Rasul-Nya dari penyakit itu. Ketika Abu
Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal tinggal
di dalam satu rumah, mereka semua
terserang penyakit demam. Maka aku pun
datang untuk menjenguk mereka
(peristiwa ini terjadi sebelum perintah
menggunakan jilbab).

Hanya Allah yang tahu tentang
beratnya sakit yang mereka alami. Aku
pun datang dan menemui Abu Bakar dan
menyapanya, ‘Bagaimana kabarmu, wahai
ayahku?’.
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terserang demam itu, ia berbaring di halaman
rumah sambil berseru,”.

“Bilal berkata, ‘Duhai, bisakah aku bermalam
semalam saja di Fakh (nama tempat di luar kota
Makkah)? Sementara di kanan dan kiriku
terdapat idzkir dan jalil (idzkir dan jalil adalah
nama sebuah tanaman yang harum baunya).
Duhai, bisakah aku singgah di mata air Majannah
(nama sebuah pasar di era Jahiliyah), dan
bisakah aku menatap sekali lagi Bukit Syaamah
dan Thafil (nama dua gunung di Makkah),’.
Kemudian aku menceritakan apa yang aku
saksikan kepada Rasulullah SAW,”.

“Kukatakan kepada beliau (Rasulullah),
‘Mereka tidak menyadari apa yang mereka
ucapkan karena parahnya demam yang
menyerang mereka,’. Mendengar itu,
Rasulullah SAW pun menjawab, ‘Ya Allah,
jadikanlah kami mencintai Madinah
sebagaimana kami mencintai Makkah atau
bahkan lebih dari itu. Berkahilah mud dan
sha-nya (barang-barang yang ditimbang
dengan mud dan sha. Satu mud sama dengan
dua rithal bagi penduduk Irak. Dan sepertiga
rithal bagi penduduk Hijaz. Sedangkan satu
sha sama dengan empat mud bagi penduduk
hijaz), serta pindahkanlah wabah yang
menimpanya ke Mahya’ah, yaitu Juhfah yang
merupakan miqat penduduk Syam.” [rep]

“Lalu Abu Bakar pun menjawab: ‘setiap orang
boleh bersenang-senang bersama keluarganya di
waktu pagi, padahal kematian itu lebih dekat
dengannya daripada tali sandalnya,’. Demi Allah, Abu
Bakar tidak sadar dengan apa yang diucapkannya.
Kemudian aku datang menemui Amir bin Fuhairah
dan bertanya kepadanya, ‘Bagaimana keadaanmu?’.

“Amir pun menjawab ‘Sungguh aku telah
merasakan kematian sebelum aku mengalaminya.
Sesungguhnya seorang pengecut selalu berteriak
dari atas. Setiap orang pasti berusaha sekuat tenaga,
seperti sapi yang melindungi kulitnya dengan
tanduknya,’. Demi Allah, Amir tidak sadar dengan
apa yang ia ucapkan. Sedangkan Bilal apabila

Covid-19 Belum Usai, Virus Nipah Sudah
Mengintai dan dikawatirkan akan menjadi
pandemi kedua setelah vaksinasi usai

Lantas seperti apa virus Nipah itu?
Saat ini, para ilmuwan sedang berusaha

keras untuk memastikan virus Nipah tidak
menjadi pandemi baru di masa depan.

Yang mengerikan, virus Nipah memiliki
tingkat kematian hingga 75% dan sampai saat
ini belum ada vaksinnya.

Seorang ahli asal Thailand, Supaporn
Wacharapluesadee, yang bekerja sebagai
peneliti di Red Cross Emerging Infectious Dis-
ease-Health Science Centrer, telah menganalisa
banyak sampel spesies pada Januari 2020,
termasuk kelelawar dan menemukan hewan ini
bisa menimbulkan ancaman baru, seperti halnya
Covid-19. Menurut WHO, infeksi virus Nipah
adalah penyakit zoonosis yang ditularkan ke
manusia dari hewan, dan juga dapat ditularkan
melalui makanan yang terkontaminasi atau
langsung dari orang ke orang.

Virus Nipah pertama kali dikenali di Malay-
sia pada 1999 Malaysia, yang juga

mempengaruhi Singapura. Kebanyakan
infeksi pada manusia disebabkan oleh kontak
langsung dengan babi yang sakit atau
jaringannya yang terkontaminasi.

Pada orang yang terinfeksi, virus Nipah
dapat menyebabkan berbagai penyakit dari
infeksi asimtomatik (subklinis) hingga
penyakit pernapasan akut dan ensefalitis atau
adang otak fatal. Orang yang terinfeksi awalnya
mengalami gejala demam, sakit kepala, mia-
lgia (nyeri otot), muntah, dan sakit tenggorokan.

Tetap jaga kesehatan dan berhati-hati
dalam pergaulan, tetap utamakan kehati-hatian
bukan emosi kebebasan. [redaksi]

EDITORIAL

Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat
menghormati petugas kebersihan masjid atau
marbot.

Tentunya penghargaan dari Rasulullah
SAW inilah yang bisa menumbuhkan semangat
para marbot untuk terus semangat
membersihkan masjid. Sehingga, bekerja
sebagai petugas masjid tidak perlu rendah diri
karena Rasulullah sangat cinta dan menghormati
orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan
masjid.

Syahdan, ada seorang wanita tua berkulit
legam. Namanya tidak terkenal di kalangan
sahabat. Beberapa ulama ahli sejarah juga tidak
mengetahui persis nama aslinya. Ia lebih dikenal
dengan panggilan Ummu Mahjan.

Ia pun bukan sahabiyah yang ikut terjun ke
medang jihad atau menghafal ribuan hadis.
Amalannya sederhana, mengumpulkan daun
yang jatuh di sekitar masjid. Lalu ia bersihkan
dan membuangnya ke tempat sampah. Ia
melakukan hal yang sama dari hari ke hari.
Amalannya istiqamah meski dianggap hal yang

kecil.
Perbuatan kecil itu bernilai besar di mata

Rasulullah SAW. Ummu Mahjan mendapatkan
perhatian yang spesial dari Nabi SAW.
Rasululullah secara khusus mendoakan Ummu
Mahjan yang telah meninggal. Siapa yang tidak
ingin didoakan Rasulullah yang pasti dijabah oleh
Allah SWT.

Seperti dikisahkan dalam buku 100 Muslim
Terhebat Sepanjang Masa, Rasulullah SAW

sempat menegur para sahabatnya ketika
mendengar Ummu Mahjan meninggal. Tentunya
yang membuat Rasulullah SAW menegur para
sahabat bukan perkara meninggalnya Ummu
Mahjan. Marahnya Rasulullah SAW karena tidak
diberi tahu oleh para sahabatnya atas
meninggalnya Ummu Mahjan.

Begitu istimewanya Ummu Mahjan di mata
Rasulullah sampai-sampai kekasih Allah SWT
itu menegur para sahabatnya untuk masalah
yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau
ahlak.

Teguran Nabi Muhammad SAW kepada para
sahabatnya itu dikisahkan dalam hadis Abu
Hurairah RA bahwasanya ada sorang wanita
berkulit hitam yang biasanya membersihkan
masjid. Suatu ketika Rasulullah merasa
kehilangan wanita tersebut. Lalu Beliau SAW
bertanya kepada para sahabat, yang kemudian
menjawab, “Ia telah wafat, ya Rasulullah.”

Kisah Penyapu Masjid Rasulullah SAW
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Ancaman Pandemi Baru
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Hong Kong, BI – Sebanyak satu juta dosis
vaksin pertama Hong Kong yang dibuat oleh
perusahaan China daratan Sinovac sudah tiba
pada hari Jumat [19/2], sementara suntikan
yang dibuat oleh perusahaan Jerman
BioNTech akan tiba minggu depan ini.

Dr David Lam dari Medical Conscience -
yang akan menjalankan pusat vaksinasi di
Wan Chai - mengatakan inokulasi mungkin
akan dimulai pada akhir Februari atau awal
Maret.

20 pusat vaksinasi akan didirikan di
seluruh kota secara bertahap.

Lam, pimpinan Kota Hong Kong juga

Hong Kong, BI – Pemerintah Hong Kong
sudah mulai memberikan pelonggaran-
pelonggaran terkait aturan darurat covid-19. Kali
ini pemerintah sudah mengizinkan pelaku usaha
salon kecantikan dan kebugaran untuk membuka
gerai mereka dengan syarat tertentu.

Diberitakan oleh media-media di Hong Kong
sebelumnya, akibat virus korona membuat bisnis
salon merugi sebesar HK$ 2 miliar [US$258 juta]
karena selama 2 bulan totoal tidak boleh
membuka layanan.

Setelah penguman “izin buka usaha’” pada
hari kamis [18/2] diumumkan oleh fihat pemerintah
masyarakat berlomba membuat janji dengan fihat
salon untuk perawatan hingga full book.

Di Cupid Beauty Mong Kok, salon yang
mengkhususkan diri pada perawatan wajah dan
tubuh, CEO Harry So mengatakan pada hari
Rabu[17/2] bahwa perusahaan telah kehilangan
pendapatan setidaknya HK $ 1 juta karena tidak
dapat beroperasi selama lebih dari 160 hari.

Namun setelah pemerintah mengumumkan
pelonggaran Cupid Beauty langsung mendapati
pesanan  – pesanan pelanggan untuk layanan
perawatan.

Selain salon, tempat publik lainnya seperti
gym, panti pijat dan bioskop juga akan dibuka
kembali.[bi]

Salon Kecantikan Sudah Buka

Hong Kong, BI – Problema gerakan
vaksinasi bagi masyarakat di Hong Kong
rupanya juga menemui kendala “mosi belum
percaya”, hal tersebut dibuktikan dengan
ada survei online yang di lakukan oleh
beberapa Universitas di Hong Kong.

Survei online dilakukan oleh Universi-
tas Hong Kong, Universitas Shue Yan, Uni-
versitas Baptist (HKBU), dan Masyarakat
Rehabilitasi Hong Kong pada periode 22
dan 28 Januari 2021 menunjukan hasil
hanya   sekitar 40 persen warga Hongkong”
yang disurvei” bersedia untuk mendapatkan
vaksinasi Covid-19.

Survei online dilakukan oleh Universi-
tas Hong Kong, Universitas Shue Yan, Uni-
versitas Baptist (HKBU), dan Masyarakat
Rehabilitasi Hong Kong, antara 22 dan 28
Januari. Meski demikian menurut profesor
Universitas Baptist terkait persepsi publik
tentang skema vaksinasi pemerintah dapat
berubah secara bertahap karena kesadaran
dan kepahaman publik terkait pentingnya
vaksinasi.

Akademisi terkemuka HKU juga
mengatakan jika pihak berwenang dapat
meningkatkan upaya komunikasi untuk
meningkatkan kepercayaan publik terhadap
gerakan vaksinasi covid-19 ini.

Disisi lain, Studi yang menyurvei 2.733
penduduk menemukan 51 persen res-
ponden dengan penyakit kronis berencana
untuk mendapatkan suntikan. [bi]

Banyak Warga
Hong Kong Belum
Percaya Vaksin

HK Segera Lakukan Vaksinasi, Begini Metodenya ...

Hong Kong, BI – Pelonggaran
pemerintah setelah banyak melakukan
pengetatan-pengetatan disambut gembira
oleh warga, sejak kamis [18/2] sudah banyak
restoran yang membuka layanan makan
malam hingga jam 10 malam.

Di sebuah restoran di Wan Chai, seorang
pelanggan bermarga Chan berkata bahwa
dia sekarang akan lebih sering keluar. “Saya
sangat senang, jadi itu sebabnya saya keluar
untuk makan malam malam ini,” katanya.

“Ketika restoran tutup untuk makan
malam, saya biasanya membeli makanan
untuk dibawa pulang atau memasak di rumah
meskipun akhirnya saya merasa bosan
dengan kegiatan makan yang sama
disetiapharinya, saya benar-benar ingin
makan malam di retoran.”

Dia mengatakan dia tidak keberatan
menggunakan LeaveHomeSafe, aplikasi
pelacakan kontak pemerintah, jika itu
membantu menjaga orang-orang tetap aman.
Tetapi tidak semua pengunjung senang
dengan pengaturan tersebut.

Seorang pria bermarga Ip, yang
mengantri di luar toko ramen di Wan Chai,
mengatakan dia akan meninggalkan
informasi pribadinya pada restoran daripada
menggunakan aplikasi. “Saya pikir itu seperti
mereka mencoba memaksa kami untuk
menggunakan aplikasi, dan mencoba
melacak kemana tujuan kami,” katanya.

Beberapa pemilik restoran mengatakan
mereka lebih suka mengorbankan bisnis
dengan hanya menyediakan makanan untuk
dibawa pulang daripada mereka harus
mengumpulkan informasi pelanggan mereka.

“Saya mengerti bahwa pemerintah
sedang mencoba melakukan hal-hal
selangkah demi selangkah ... cepat atau
lambat jika mereka menyadari banyak or-
ang meninggalkan informasi mereka pada
restoran, maka mereka memiliki alasan untuk
menegakkan hukum mengunduh aplikasi
LeaveHomeSafe,” kata Roberto, pemilik
warung pasta.[bi]

mengatakan jika dalam proses vaksinasi
pemerintah membutuhkan beratus -ratus staf
medis sesuai kriteria tenaganya.

Dalam prosesnya orang perlu membuat
janji sebelumnya untuk menerima dua dosis
yang dibutuhkan.

Ketika mereka tiba di pusat vaksinasi, yang
pertama harus dilakukan adalah ke petugas
resepsionis untuk mendaftar ulang /melakukan
konfirmasi janji vaksinasi, kemudian mereka
akan menerima selebaran yang menjelaskan

Restoran Boleh
Buka Sampai 10

Malam

Polisi Luncurkan Alat Tes
Baru Narkoba

Hong Kong, BI - Petugas dari cabang Polisi
Lalu Lintas Hong Kong saat ini sudah
dilengkap dengan alat pendeteksi narkoba
baru, yang menurut mereka akan
meningkatkan hasiltes lebih cepat dan objektif
saat dipakai megetes pengemudi/pengendara
yang curigai mabuk.

Rapid Oral Fluid Test (ROFT) akan
menentukan keberadaan heroin, ketamin,
MDMA, ganja, kokain atau metamfetamin
dalam 10 menit setelah spesimen diperoleh
dari seorang pengemudi, kata kekuatan
tersebut.

Sebelum bertugas, Polisi
yang berwenang sudah
mengikuti pendidikan
mengenal alat baru tersebut
diatas sebagai bekal terjun
langsung ke jalanan pada awal
hari jumat/kamis tengah
malam minggu lalu [19/2].

Senior penjabat pengawas
Wilson Ng mengatakan tes
baru ini meningkatkan
efisiensi.

“Metode tradisional
termasuk observasi pinggir
jalan dan tes kerusakan kantor
polisi memakan lebih banyak

waktu,” kata Ng.
“Metode tradisional akan memakan waktu

sekitar setengah jam, sedangkan perangkat
ROFT saat ini hanya membutuhkan waktu
maksimal 8 hingga 10 menit saja.”

Ng juga mengatakan tes baru
meningkatkan objektivitas.

Pasukan mengatakan tes baru lebih dari
80 persen akurat, dan dapat diandalkan
apakah seseorang telah menggunakan obat-
obatan terlarang dalam dua sampai tiga hari
terakhir.[bi]
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CHINA, BI - China menangkap komplotan
sindikat pemalsu vaksin corona dengan omzet
miliaran rupiah.

Seperti dikutip dari Reuters, pihak berwenang
telah menangkap 70 tersangka dalam 21 kasus.
Kantor berita Xinhua pada Senin (15/2)
melaporkan bahwa sebagian besar kasus itu
muncul pada tahap awal peluncuran vaksin.

Satu kelompok tersangka mendapat untung
sekitar 18 juta yuan atau sekitar Rp38 miliar.

Mereka mengemas larutan garam atau air
mineral dalam 58 ribu dosis vaksin palsu. Aparat
telah menangkap otak pelaku yang diidentifikasi
dengan nama belakang Kong pada Desember lalu.

Menurut Financial Review, komplotan tersebut
mengirim 600 botol vaksin palsu ke Hong Kong
pada November, lalu dijual ke luar negeri. Namun
tidak disebutkan ke negara mana mereka
mengirim.

China Tangkap Komplotan Pemalsu Vaksin Corona
Sebanyak 1.400 vaksin palsu lainnya

disimpan di Hong Kong dan China selatan. Hingga
Desember tahun lalu, lebih dari 200 orang telah
divaksinasi dengan 500 dosis vaksin palsu.

Dalam kasus lain, aparat menemukan vaksin
palsu dijual dengan harga tinggi. “Termasuk dalam
skema inokulasi darurat di rumah sakit, atau
diselundupkan ke luar negeri,” tulis Xinhua.

Kejaksaan Agung China mendesak badan-
badan regional untuk bekerja sama dengan polisi
untuk bertindak cepat guna mencegah kejahatan
semacam itu terjadi lagi.

China telah memberikan 40,52 juta dosis
vaksin Covid-19 kepada kelompok-kelompok
prioritas utama pada pekan lalu.

China sendiri dianggap telah berhasil
mengendalikan pandemi virus corona dengan
tindakan penguncian, pengujian dan pelacakan
yang ketat.(dea/cnn)

Malaysia, BI - Muhyiddin mengatakan ia
akan menjadi orang pertama yang menerima
dosis vaksin pada 25 Februari mendatang.

Negeri Jiran juga berencana menggra-
tiskan vaksinasi untuk warga asing termasuk
pekerja migran.

Selain Pfizer/BioNtech, Malaysia juga
telah memesan vaksin AstraZeneca, Sputnik
V, dan Sinovac serta CanSino.

Namun, dilansir Reuters, sejauh ini baru
vaksin Pfizer/BioNTech yang telah disetujui
Badan Pengawas Obat dan Makanan Malay-
sia.

Fase pertama program vaksinasi Malay-

sia dilaporkan akan berlangsung
Februari hingga April mendatang.

Gelombang pertama vaksinasi, kata
Menteri Sains Khairy Jamaluddin,
diperuntukkan bagi setidaknya 300 ribu
petugas medis dan 200 ribu pekerja
garda depan non-medis, termasuk
politikus hingga petugas keamanan.

Pemerintah Malaysia juga sepakat
menyiapkan skema darurat demi
memberikan kompensasi kepada orang
yang mengalami efek samping serius
setelah menerima vaksin.

“Kami juga memiliki protokol jika

Pekan Depan Malaysia Mulai
Vaksinasi Corona

kelebihan dosis tidak digunakan. Kami akan
memberikan dosis tersebut kepada personel
keamanan dan orang-orang yang menjadi
sukarelawan di pusat pengiriman vaksin
sehingga tidak ada pemborosan,” kata
Khairy.(rds/ayp/cnn)
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LONDON, BI - Para ilmuwan
telah mengidentifikasi varian baru
virus corona di Inggris dengan
beberapa mutasi yang berpotensi
mengganggu. Varian yang dikenal
sebagai B.1.525 itu tampak serupa
dengan yang ditemukan di Afrika
Selatan, sehingga mendorong
pengujian dari pintu ke pintu di
daerah virus itu ditemukan.

Para peneliti dari Universitas
Edinburgh sejauh ini telah
menemukan 38 kasus varian baru
ini - dua di Wales dan 36 di Inggris
- dalam sampel yang dikumpulkan
sejak Desember lalu. Varian ini
juga telah terlihat di negara lain,
termasuk Denmark, Nigeria, dan
Amerika Serikat (AS).

Sejumlah ilmuwan di Inggris kini tengah
mempelajari varian itu untuk memahami potensi
risiko yang ditimbulkan. Namun, terlalu dini untuk
memasukkan mutasi itu ke daftar “varian yang
menjadi perhatian” Inggris dan apakah sebaiknya
pengujian massal harus dilakukan.

Sehingga untuk saat ini, statusnya adalah
“varian yang sedang diselidiki”.

Prof Ravi Gupta, dari Universitas Cambridge,

adalah salah satu ilmuwan yang memberi masukan
kepada pemerintah tentang ancaman virus baru
dan yang sedang berkembang.

Menurutnya, B.1.525 tampaknya memiliki
“mutasi signifikan” yang sudah terlihat pada
beberapa varian baru lainnya.

“(Fakta) itu kurang lebh memberi jaminan
karena kita bisa memprediksi kemungkinan
efeknya,” ujarnya sebagaimana dilansir BBC.

Prof Yvonne Doyle dari Kesehatan Publik

Inggris (PHE) mengatakan: “PHE
memantau data tentang varian
yang muncul ini secara sangat
dekat dan kami melakukan
intervensi kesehatan masyarakat
yang diperlukan seperti pengujian
ekstra dan peningkatan pelacakan
kontak.

“Saat ini tidak ada bukti bahwa
rangkaian mutasi ini menye-
babkan penyakit yang lebih parah
atau peningkatan penularan.”

Sementara vaksin yang saat
ini sedang beredar adalah yang
dirancang melawan virus corona
versi awal di Wuhan, China.

Para ilmuwan optimistis
dapat melawan varian-varian

baru yang muncul itu, meskipun mungkin tidak
terlalu baik.

Prof Gupta dan rekannya telah menjalankan
tes di lab dan mengatakan mutasi seperti E484K
memang merupakan ancaman bagi vaksin.

Para ilmuwan kini sedang mengerjakan
vaksin baru yang lebih cocok untuk varian
baru ini, sehingga dapat tersedia kalau dibu-
tuhkan sebelum musim dingin men-
datang.”[dka/okzn]

Varian Baru Covid-19 Ditemukan Lagi
di Inggris, Ada 38 Kasus

RUSIA, BI - Angkatan bersenjata Iran
telah memulai latihan angkatan laut
bersama dengan Rusia di Samudera
Hindia, mulai Selasa (16/2) lalu. Latihan
tempur itu dirancang untuk meningkatkan
keamanan perdagangan maritim.

Juru bicara latihan Laksamana Muda
Gholamreza Tahani mengatakan ‘Latihan
Sabuk Keamanan Maritim’ ini mencakup
area seluas 17.000 kilometer persegi.

“Diikuti unit tentara Iran dan pasukan
elite Garda Revolusi serta angkatan laut
Rusia,” kata Tahani.

Seperti dikutip dari AFP, latihan ini ber-
tujuan untuk meningkatkan keamanan
perdagangan maritim internasional, meng-
hadapi pembajakan laut dan terorisme, serta
pertukaran informasi. Armada Baltik Rusia
mengatakan tiga kapal mereka ambil bagian
dalam latihan tersebut.

Latihan akan mencakup misi pembe-
basan kapal komersial yang diculik oleh
bajak laut, dan memadamkan api.

Menurut Tahani, angkatan laut India juga
akan ikut ambil bagian dalam latihan
tersebut. India akan hadir dengan pesan
perdamaian dan persahabatan bagi negara-
negara tetangga serta kawasan.

Kantor berita negara Iran IRNA menga-
takan latihan itu akan berlangsung selama
tiga hari.  Tentara Iran menyebut latihan itu
juga akan memperluas hubungan bilateral
dengan Rusia.

Iran, China, dan Rusia menggelar
latihan serupa di wilayah itu pada 2019. Iran
pun berpartisipasi dalam latihan “Kaukus
2020” yang diadakan di Rusia pada Sep-
tember lalu.(dea)

Iran dan Rusia Mulai
Latihan Tempur di
Samudera Hindia



Berita Indonesia - Vaksin
COVID-19 yang sudah tersedia dan
sudah mulai didistribusikan di Indo-
nesia saat ini adalah vaksin
CoronaVac dari Sinovac. Badan
POM juga sudah mengeluarkan izin
bagi vaksin Sinovac untuk
digunakan pada lansia.

Izin ini dikeluarkan oleh BPOM
karena vaksin Sinovac sudah
menyelesaikan uji klinis yang
melibatkan ± 400 orang lansia sehat
(usia di atas 60 tahun). Vaksin
diberikan sebanyak 2 kali dengan
jarak 28 hari.

Lansia sehat yang dimaksud
adalah lansia yang belum pernah
terinfeksi virus Corona, tidak dalam
keadaan demam atau flu, tidak memiliki alergi
vaksin, dan tidak ada kontak dengan orang yang
terinfeksi virus Corona.

Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan,
vaksin Sinovac sudah terbukti aman dan efektif
pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia
pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%.

Dari uji klinis ini juga ditemukan bahwa efek
samping yang dirasakan umumnya bersifat ringan
dan sedang. Efek samping paling banyak adalah
nyeri di tempat suntikan.

Efek samping lainnya
yang juga bisa muncul adalah
demam, rasa lelah, batuk
ringan, mual, dan diare.
Namun, efek samping
tersebut hilang dalam 2 hari.

Selain vaksin Sinovac,
ada beberapa vaksin lainnya
yang juga sudah boleh
diberikan untuk lansia dan
sudah dipesan oleh
pemerintah Indonesia. Vaksin
tersebut antara lain vaksin
Pfizer-BioNTech, vaksin Ox-
ford-AstraZeneca, dan vaksin
Moderna.

Vaksin Pfizer-BioNTech
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dan Moderna pun memiliki efikasi yang baik pada
lansia, yaitu di atas 93%. Sama seperti vaksin
Sinovac, efek samping yang terjadi rata-rata
bersifat ringan dan sementara.

Kendati terdapat laporan mengenai efek
samping vaksin COVID-19 yang berdampak
serius atau fatal pada lansia, jumlahnya terbilang
sangat sedikit dan tidak bisa serta-merta
dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19.

Semua lansia yang dilaporkan mengalami
efek samping serius juga sudah berusia di atas
70 tahun dan memiliki penyakit penyerta.

Lansia akan diberikan vaksin COVID-19
sebanyak 2 kali dengan selang waktu 28 hari.
Pemberian dua dosis vaksin COVID-19
dimaksudkan agar imunitas terhadap virus Co-
rona bisa terbentuk secara maksimal.[allodokter]

5 Manfaat Bunga Telang sebagai
Obat Herbal Alami

Ada beberapa manfaat bunga telang yang
dipercaya baik untuk kesehatan, antara lain:

1. Memelihara fungsi dan kesehatan otak
Bunga telang mengandung antioksidan,

seperti flavonoid dan antosianin, yang baik untuk
memperbaiki sel-sel tubuh, termasuk sel saraf.
Tak hanya itu, bunga telang juga diketahui dapat
meningkatkan produksi asetilkolin, yaitu zat
kimia di otak yang berperan dalam proses
mengingat, mempelajari informasi, dan menjaga
konsentrasi.

Beberapa riset menunjukkan bahwa asupan
antioksidan yang tercukupi dapat meningkatkan
daya ingat dan konsentrasi. Antioksidan juga
dapat mencegah terjadinya demensia atau pikun
yang parah.

Untuk mendapatkan manfaat bunga telang
tersebut, Anda bisa mengonsumsi bunga ini
sebagai teh herbal atau suplemen. Meski
demikian, klaim manfaat bunga telang yang satu
ini masih terbatas pada riset berskala kecil di
laboratorium dan belum banyak diteliti pada
manusia.

2. Mencegah dan meringankan reaksi alergi
Secara tradisional, bunga telang sering kali

digunakan di India untuk mengatasi batuk serta

gejala alergi dan asma.
Hal ini juga telah dibuktikan oleh suatu

penelitian yang menyebutkan bahwa
ekstrak bunga telang dapat mengurangi
jumlah zat histamin, yaitu zat yang berperan
dalam menimbulkan peradangan ketika
tubuh terpapar pencetus alergi
(alergen).

Sayangnya, penelitian ini belum bisa
memastikan efektivitas dan keamanan bunga
telang sebagai obat alergi.

3. Meringankan peradangan
Bunga telang juga telah lama digunakan

sebagai salah satu obat herba alami untuk
mengatasi demam dan nyeri akibat peradangan
di dalam tubuh. Beberapa riset menunjukkan
bahwa manfaat ini mungkin benar adanya karena
bunga telang diketahui memiliki efek antiradang.

4. Menurunkan gula darah
Konsumsi bunga telang diketahui dapat

menurunkan kadar gula darah dan menjaganya
tetap stabil. Selain itu, bunga telang juga banyak
mengandung antioksidan sehingga baik untuk
mencegah terjadinya resistensi insulin yang
dapat memicu diabetes.

Meski demikian, untuk mengontrol gula

darah, Anda juga perlu
berolahraga secara ru-

tin, menjalani pola makan
sehat, serta membatasi konsumsi makanan dan
minuman yang terlalu manis.

5. Mengobati diare.
Sebuah studi laboratorium berskala kecil

menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang dapat
meredakan gejala diare berkat kandungan zat
antiradang dan antibakteri di dalamnya.

Hingga saat ini, manfaat bunga telang pada
manusia masih belum diketahui dengan jelas,
terutama jika digunakan sebagai obat herba.
Oleh karena itu, masih diperlukan studi lebih
lanjut untuk memastikan efektivitas dan
keamanan manfaat bunga telang pada manusia.

Secara umum, bunga telang cukup aman
dikonsumsi sesekali sebagai teh herbal atau
suplemen. Namun, Anda tidak disarankan untuk
menggunakan bunga telang sebagai obat herba
untuk mengobati penyakit tertentu atau jika Anda
sedang mengonsumsi obat-obatan lain.[*]

Ada beragam jenis kacang yang bisa dengan
mudah Bunda jumpai, mulai dari kacang tanah,
kacang almond, hingga kacang mede. Apa pun
jenisnya, kacang-kacangan umumnya
mengandung banyak nutrisi penting yang
dibutuhkan untuk proses tumbuh kembang anak.

Nutrisi pada kacang-kacangan meliputi
protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium,
magnesium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, asam
folat, dan vitamin E. Selain itu, kacang juga
mengandung banyak antioksidan.

Waktu Terbaik untuk Memberikan Kacang
kepada Bayi

Karena kandungan nutrisinya, kacang dapat
memberikan manfaat yang luar biasa untuk
kesehatan, antara lain menangkal radikal bebas
dan mencegah kerusakan pada sel-sel tubuh,
menjaga kesehatan saluran cerna, melancarkan
sistem peredaran darah, serta mengurangi
peradangan.

Kacang sudah bisa diberikan sejak bayi
berusia 6 bulan atau telah mendapatkan MPASI,
Bun. Namun, tekstur kacang harus benar-benar
disesuaikan dengan usianya. Bunda tidak
dianjurkan untuk memberikan kacang utuh karena
berisiko menyebabkan bayi tersedak.

Sebelum Si Kecil berusia 2 tahun, Bunda
disarankan untuk memberikan kacang yang telah
dilumatkan dan dicampur dengan air agar
teksturnya tidak terlalu kental, sehingga ia mudah
menelannya. Selain itu, Bunda bisa menumbuk
kacang hingga menjadi bubuk dan menaburkan
di atas makanannya.

Bunda sebenarnya bisa memberikan kacang
dalam bentuk selai. Namun,
pastikan selai tersebut halus,
tidak mengandung butiran
kacang, serta tidak pekat
dan cenderung cair.
Pastikan juga selai
kacang tidak mengan dung
pemanis tamba-han, ya,
Bun. [allodokter]

Paprika (Capsicum annuum) terbagi menjadi
beberapa jenis berdasarkan warnanya, yakni
paprika merah, paprika hijau, paprika
oranye, dan paprika kuning. Meski begitu,
kandungan nutrisi antar jenis paprika
tidak jauh berbeda dan bisa memberikan
manfaat untuk anak.

Paprika mengandung karbo
hidrat, serat, zat besi, kalsium,
magnesium, kalium, fosfor, zinc,
mangan, serta vitamin A, C, E,
dan K. Buah yang sering di-
sangka sayuran ini memiliki
rasa sedikit pedas menyerupai
cabai. Kendati demikian, papri-
ka tetap boleh dan aman dikon-
sumsi anak-anak, kok.

Berkat kandungan
gizinya, paprika memiliki

beragam manfaat bagi kesehatan tubuh anak,
antara lain:

1. Menjaga kesehatan mata
Paprika mengandung vitamin A dan

E yang diketahui bisa meningkatkan
kesehatan mata. Selain itu, paprika

juga mengandung antioksidan
lutein dan zeaxanthin yang
berperan penting untuk
mencegah terjadinya ke
rusakan sel retina pada mata

anak.

2. Melindungi diri dari radikal
bebas

Selain menjaga kesehatan
mata, kandungan antioksidan pada
paprika berperan penting dalam

menangkal radikal bebas, yakni molekul yang
bisa merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan
risiko terjadinya beragam jenis penyakit kronis.

Antioksidan pun memiliki peran dalam
menjaga dan memperkuat imunitas tubuh. Jadi,
dengan mengonsumsi makanan yang mengan-
dung antioksidan, seperti paprika, Si Kecil bisa
lebih kuat dalam menangkal bakteri atau virus
yang bisa menyebabkan penyakit.

3. Meningkatkan metabolisme tubuh
Sama seperti cabai, paprika juga mengan-

dung capsaicin, yaitu zat aktif yang menimbulkan
rasa pedas dan panas, meski dalam kadar yang
lebih rendah. Capsaicin bermanfaat untuk me-
ningkatkan metabolisme, sehingga tubuh mampu
membakar lebih banyak kalori dan lemak.

Kapan Bayi Boleh
Diberikan Kacang?

Manfaat Paprika untuk Kesehatan Anak



Ketika saat kubuka paket itu ternyata berisi
poto-potoku bersama Ellyza di hotel saat aku
sedang barsamanya. Dan tak habis kupikir
siapakah pengirim paket itu!

Sejak pandemi Covid-19 melanda di negeri
ini kami yang hidup di sebuah kompleks
perumahan tidak bisa berbuat ba-nyak. Apalagi
protes tentang kebijakan yang ada. Semua harus
mengikuti peraturan dari pemerintah. Mengikuti
segala protokoler yang ada. Bagi yang melanggar
sudah pasti akan dikenakan sanksi.

Sejak pandemi Covid-19 melanda di negeri
ini kami yang hidup di sebuah kompleks peru-
mahan tidak bisa berbuat banyak. Apalagi protes
tentang kebijakan yang ada. Semua harus
mengikuti per-aturan dari pemerintah. Mengikuti
segala protokoler yang ada. Bagi yang melanggar
sudah pasti akan dikenakan sanksi.

Dan itu pun memengaruhi pekerjaanku yang
harus bertemu pada orang-orang di luar sana.
Menjadi seorang konsultan hukum sudah pasti
aku harus bertemu para klien untuk menum-
pahkan klaim pada sebuah perusahaan yang
mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri
sebelum konsul lebih dulu kepadaku. Sampai
juga soal perkara penceraian para klienku. Sudah
pasti aku harus bertemu dengan mereka. Tapi
dengan adanya pandemi yang masih menjadi
momok aku hanya bisa menyerah.

Bekerja di rumah akhirnya aku lakukan
termasuk dengan membeli makanan, minu-man
maupun kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan
pribadi (yang aku butuhkan) lewat jalur pencet
jemari. Semua mela-lui online dan diantar oleh
ojek online ataupun pengantar paket. Jadi jika
beberapa bulan ini di komplek perumahanku
terdengar teriakan.

“Pakeeeettt…!” Itu sudah tidak asing lagi.
Seperti saat ini aku mendapatkan sebuah

paket yang diantar oleh pengantar barang ke
rumahku.

“Pakeeettt…! Benar ini rumah Pak Najib?”
tanya pengantar paket itu memastikan kepadaku.

“Iya, benar! Memangnya ada paket buat
saya?” sambil melepas selang air, aku yang
sedang mencuci mobil pun berhenti sejenak untuk
menghampirinya.

“Iya, Pak! Silakan tanda tangan dulu,”
ucapnya.

“Terima kasih, Pak!”
“Iya, sama-sama!”
Usai pengantar paket itu menyerahkan

sebuah kotak berukuran sedang kepadaku. Ia lalu
pergi meninggalkanku. Aku pun langsung masuk
ke ruang tamu. Acara untuk mencuci akhirnya
tersendat.

“Sial! Siapa yang sudah berani mencuri foto-
fotoku bersama Ellyza seperti ini!” umpatku.

Usai aku melihat foto-foto itu dan kubanting
di atas bangku sofa. Secepat itu juga aku
menelepon Haryo, asistenku dalam membantu
mengatur jadwal kepada para klien. Haryolah
yang selama ini membantuku menjadwalkan
semua dengan siapa aku bertemu dan jam berapa
beserta di mana tempatnya, ia semualah yang
mengaturnya. Jadi bila soal perkara ini tentu ia
harus tahu!

“Kamu lagi di mana, Yo? Bisa ke rumah seka-
rang! Cepat aku tunggu,” sambil me-mikirkan
siapa pengirim paket itu tidak lama kemudian

Haryo datang dengan maticnya dengan napas
tersengal-sengal.

“Iya, Pak! Ada apa? Sepertinya Bapak begitu
kalut saat menelepon saya!” mata Haryo sedikit
memicingkan ke foto-foto yang berhamburan di
sofa.

“Lho ini kan Bapak dengan Ellyza, man-tan
Bapak sewaktu di bangku kuliah yang pernah
diceritakan kepada saya. Kenapa foto-foto itu bisa
sama Bapak,” Haryo langsung terkejut sambil
tangannya meme-gang foto Najib dan Ellyza yang
sedang berada di kamar hotel itu menanyakan
pada Najib.

“Maka dari itu aku bertanya sama kamu!”
tukas Najib.

“Apa kamu yang kirim?”
Haryo sedang berpikir keras mencari tahu

dari mana foto-foto itu ada di tangan atasannya
itu.

“Ti-tidak, Pak! Kan saat Bapak bersama
Ellyza saya di kamar hotel sebelah. Jadi tidak
mungkinlah!” sergah Haryo.

“Kalau begitu siapa!” Najib memastikan lagi.
“Bapak tenang dulu. Mungkin yang me-

lakukan ini adalah rival Bapak. Bukankah banyak
cara untuk menjatuhkan para rival atau pesaing
seseorang. Kan Bapak ini sedang mencalonkan
diri di pilkada tahun ini. Mungkin saja ini salah
satu cara licik mereka,” Haryo menjelaskan pada
Najib agar untuk menenangkan diri.

Dalam diam sejenak Najib mencerma ucapan
Haryo. Ternyata ada benarnya juga.

“Baiklah apa yang kamu katakan bisa masuk
di logika! Aku terima. Sekarang tugasmu mencari
tahu siapa yang mengirimkan foto-foto itu kemu-
dian bakar,” Najib akhirnya meredam amarahnya.

“Baiklah, Pak! Saya akan mencari tahu. Jika
sudah diketahui kita harus balas timbal balik,
Pak?” Haryo memberi saran.

“Ya, sudah aku tunggu informasi selanjutnya.
Sekarang lanjutkan bersihkan mobilku yang
sedang aku cuci itu. Aku jadi tidak semangat lagi
untuk melanjutkannya!”

“Siap, Pak!”
***

Sudah sebulan ini, Nora istri Najib masih
berada di rumah orangtuanya. Tidak seperti
biasanya hal ini dilakukan istrinya itu. Kenapa
saat sedang maraknya kampanye bagi para calon
Kepala Daerah, Nora tidak bersamanya.
Seharusnya bisa menemani Najib?

“Kan lagi PSPB, Pak! Aku tidak berani pulang.
Jika kamu ingin menemui aku ya datang saja ke
rumah orang tuaku. Lagi pula kamukan sudah
lama tidak kemari.”

Begitulah alasan Nora jika Najib menanya-
kan Nora kenapa tidak pulang ke rumah. Sedang-

p a k e t
kan Najib sangat membu-tuhkan kehadirannya.

Saat Najib sedang memikirkan bagai-mana
cara Nora untuk bisa pulang kembali tetiba ponsel
pintarnya mendapatkan pesan dari Haryo yang
belum sempat dibacanya dan bersamaan dengan
paket yang ia terima. Kali ini paket itu berisi
sangat menakutkan sekali.

“Paket….!” teriakan khas pengantar paket
membuyarkan pikiran Najib.

“Iya!” singkat Najib. Lalu menghampiri
pengantar paket itu kemudian menerimanya.

“Terima kasih, Pak!” ucap pengantar paket
itu.

“Iya!” usai itu Najib membuka paket.
Dan….astaga paket itu berisi kain kafan, jarum,
silet dan betadin. Setelah itu ia membanting paket
itu.

Najib dengan napas yang berdegup kencang
langsung mengabari Haryo kembali. Tapi ia
membaca pesan dari Harya lebih dulu.

“Bapak tidak usah
j a u h - j a u h
m e n c a r i
s i a p a
pengantar
p a k e t
selama
i n i .
Silakan
B a p a k

Oleh: Kak Ian
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Yang tidak habis kupikir adalah
saat aku menerima sebuah
paket dari pengantar pengiri-
man barang di waktu Nora
tidak ada di rumah. Ia masih
berada di rumah orang tuanya.

lihat saja foto yang saya kirimkan ini. Bapak harus
ingat jika rival Bapak adalah mertua Bapak
sendiri dalam pilkada tahun ini,” begitu pesan
yang dikirim Haryo. Lalu ia membuka kiriman
poto dari Haryo di via Whatsapp.

Tampak di sana ada Nora dan Ir. Teddy
Handika beserta tim suksesnya yang sedang
membuat beberapa paket untuk meneror Najib
dan juga para pendukungnya di sebuah rumah
yang dijadikan markas pendukung rivalnya itu.
Tidak lain mertua Najib sendiri.

Najib yang melihat foto-foto yang dikirim oleh
Haryo kini baru sadar betapa bodohnya dirinya.
Karena selama ini ia hidup bersama musang
berbulu domba. Ternyata semua dilakukan oleh
Nora, istrinya sendiri pula yang ternyata pendu-
kung rivalnya di pilkada nanti. Tidak lain orangtua
sendiri Nora, mertua laki-laki Najib.

“Tunggu saja sandiwara yang aku buat nanti,
Nora!” umpat Najib sambil mem-buang jauhjauh
paket berisi kain kafan, jarum, silet dan betadin
itu di belakang rumahnya sambil mengepal
tangannya membayangi dua orang yang sangat
ia murkai: Nora dan Ir Teddy Handika, istri dan
rivalnya di pencalonan Kepala Daerah. (*)
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Itulah sebabnya, buah yang meng-
andung capsaicin, termasuk paprika, baik
untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang
kelebihan berat badan atau obesitas.
Namun, hal ini juga harus diimbangi
dengan pola makan yang sehat dan
olahraga secara teratur.

4. Melindungi kulit dari
sengatan sinar matahari

Umumnya anak-anak sangat
suka bermain di luar ruangan dan
terpapar sinar matahari. Walau
sinar matahari baik untuk
kesehatan tulang dan kulit,
terlalu sering terpapar sinar
matahari yang terik bisa
membakar dan membahayakan

kulit anak.
Jika Si Kecil sering ber-

aktivitas di luar rumah saat
siang hari, Bunda bisa
mengurangi efek buruk sinar

matahari pada kulit
Si Kecil dengan
memasukkan pa-
prika dalam menu
makanannya.

Sebuah pe-
nelitian mengung-

kapkan bahwa kon-
sumsi paprika secara
rutin bisa melindungi
kulit dari bahaya sinar
matahari dan menu-
runkan risiko terja-
dinya gejala penuaan

dini.
Itulah beragam manfaat paprika untuk

kesehatan anak yang bisa didapatkan dengan
mengonsumsinya secara rutin.

Bunda dapat menggunakan paprika dalam
berbagai menu makanan, seperti telur orak-
arik, omelet, nasi goreng, sate daging, atau
pizza.

Selain sehat, buah ini juga memberikan
cita rasa yang unik pada makanan.

Walau jarang terjadi, paprika bisa
memicu reaksi alergi, seperti gatal-gatal,
ruam kulit, mual dan muntah, hingga sesak
napas.

Jika hal tersebut terjadi pada Si Kecil,
periksakanlah ia ke dokter untuk
mendapatkan penanganan dan memastikan
apakah memang Si Kecil alergi terhadap
paprika.[allodokter]
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Jakarta, BI — Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya
menargetkan vaksinasi untuk 300 ribu
pedagang pasar se-DKI. Pemprov DKI hingga
saat ini masih menunggu kedatangan stok
vaksin terbaru. “Di Jakarta ini kurang lebih ada
300 ribu pedagang yang akan divaksin, sambil
menunggu masuknya vaksin ke Indonesia dan
Jakarta,” kata Riza di Puskesmas Setiabudi,
Jakarta Selatan(17/2).

Menurut Riza, pagi tadi, sekitar 1.500
pedagang di Pasar Tanah Abang juga telah
mendapatkan suntikan dosis pertama vaksinasi
Covid-19. Mereka merupakan bagian dari 16,9
juta petugas pelayanan publik sasaran penerima
vaksin Covid tahap kedua.

Menurut Riza, Pemprov DKI menargetkan
10 ribu pedagang Pasar Tanah Abang
menerima suntikan vaksinasi. Proses ini akan
berlangsung selama enam hari ke depan.

Politikus Partai Gerindra itu berharap
proses vaksinasi bisa terlaksana lebih cepat.

“Supaya seluruh bangsa Indonesia bisa
divaksin. Tugas kita sebagai jajaran
menyiapkan ini semua, melaksanakan,
memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat

300 Ribu Pedagang DKI Jadi
Target Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, BI - Wakil Menteri Kesehatan
(Wamenkes), Dante Laksono mengklaim belum
ada efek samping yang berat dirasakan oleh lebih
dari satu juta orang yang telah menerima vaksin
virus Corona.

Hal itu disampaikan Dante saat menghadiri
proses vaksinasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di
Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat
(17/2).

“Sejauh ini kami sudah melakukan vaksinasi
sebanyak lebih dari satu juta vaksinasi dan belum

JAKARTA, BI - Ketua Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Hasanuddin AF
berpendapat bahwa penyuntikan
vaksin virus Corona (Covid-19)
tidak membatalkan ibadah puasa
di Bulan Ramadan.

Diketahui, pemerintah telah
memulai program vaksinasi yang
diprediksi bakal terus dilakukan
termasuk di Bulan Ramadhan.

“Pendapat saya tidak
[membatalkan] ya,” kata
Hasanuddin (17/2).

Hasanuddin menjelaskan beberapa hal yang
dapat membatalkan puasa, yaitu masuknya
makanan atau cairan dari lubang-lubang anggota
tubuh manusia yang terbuka ke dalam perut.

Lalu, berhubungan seks saat puasa hingga haid
atau nifas.

Hasanuddin menilai disuntik vaksin tak
termasuk hal yang membatalkan puasa.

Terlebih, vaksinasi tersebut merupakan obat
yang sifatnya darurat dibutuhkan oleh manusia
saat ini.

“Ini seperti obat tetes mata, apakah
membatalkan? Tidak menurut saya. Lalu vaksin
ini kan tertutup. Bukan anggota tubuh yang
terbuka. Artinya tak membatalkan,” kata dia.

Meski demikian, Hasanuddin menyatakan
MUI belum berencana membuat fatwa khusus
mengenai suntik vaksin saat berpuasa. Ia
mengatakan MUI bisa saja membahas fatwa
mengenai hal tersebut bila ada pihak yang
mengajukan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI
Ahsin Sakho turut memiliki pendapat yang sama.
Ia menilai memasukkan obat melalui suntikan ke
dalam tubuh manusia tak membatalkan puasa.

Ahsin mengatakan beberapa hal yang
membatalkan puasa seperti adanya zat cair dan
padat yang masuk melalui lubang-lubang terbuka
dari anggota tubuh manusia, berhubungan seks
hingga haid.

“Nah memasukkan obat melalui suntikan
enggak membatalkan ya, suntik biasa itu ga
membatalkan,” kata Ahsin. (rzr/bmw/cnn)

MUI Sebut Vaksinasi Tak
Batalkan Puasa Saat Ramadan

ada efek yang berat dari vaksinasi tersebut,” kata
Dante dalam video yang diterbitkan Setwapres
(17/2).

Berdasarkan data dari Kementerian Kese-
hatan per 16 Februari 2021 kemarin, jumlah warga
Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin
sebesar 1.468.764 orang.

Dante mengatakan pemerintah akan terus
melakukan percepatan proses vaksinasi hingga
mencapai 70 persen dari seluruh penduduk Indo-
nesian. Ia pun menargetkan vaksinasi itu akan

rampung dalam kurun waktu 12 bulan.
“Nanti akan tervaksinasi dalam kurun waktu

12 bulan seperti yang kita targetkan,” kata Dante.

Di tempat yang sama, Kepala Satgas
Penanganan Covid-19, Letjen Doni
Monardo mengatakan proses vaksinasi
bagi lansia merupakan program strategis
pemerintah. Hal itu bertujuan untuk me-
lindungi kelompok lansia yang meru-
pakan salah satu kelompok rentan ter-
papar Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah akan
terus mempercepat melakukan vaksinasi
bagi masyarakat Indonesia hingga men-
capai target 70 persen dari jumlah pen-
duduk Indonesia.

“Oleh karenanya memberikan vaksin
kepada lansia adalah telah memberikan

perlindungan kesehatan kepada kelompok lansia.
Dan Wapres salah satu masuk kelompok lansia
di atas 70 tahun,” kata Doni.[cnn]

Wamenkes: Belum Ada Kasus
Efek Samping Berat Vaksin

Jakarta, BI — Tim Uji Klinis mengklaim
Vaksin Nusantara bisa menciptakan anti-
bodi atau daya kekebalan tubuh yang mampu
bertahan hingga seumur hidup. Vaksin untuk
virus corona (Covid-19) itu disebut akan
membentuk kekebalan seluler pada sel
limfosit T.

Diketahui, Vaksin Nusantara digagas
oleh Mantan Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto.

“Vaksin punya dokter Terawan ini
dendritik bersifat T-cells, berarti sekali
suntik berlaku seumur hidup. Sehingga
secara pembiayaan pun lebih meng-
untungkan dan tidak menguras devisa
negara, karena ini diproduksi dalam negeri,”
kata Anggota Tim Uji Klinis Vaksin
Nusantara Jajang Edi Prayitno[17/2].

Dia menjelaskan, cara kerja vaksin ini
dibangun dari sel dendritik autolog atau
komponen dari sel darah putih, yang
kemudian dipaparkan dengan antigen dari
Sars-Cov-2.

Metode sel dendritik merupakan metode
yang sudah kerap digunakan untuk
pengobatan kanker hingga penyakit
degeneratif selama ini. Ia menyebut, dalam
proses pembuatan vaksin nusantara ini, tim
uji klinis dibantu oleh salah satu peneliti dari
AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat.

Vaksin nusantara ini nantinya khusus
untuk individual. Sebab dalam teknisnya,
setiap orang akan diambil sampel darahnya
untuk kemudian dipaparkan dengan kit
vaksin yang sel dendritik. Cara kerjanya,
sel yang telah mengenal antigen akan
diinkubasi selama 3-7 hari.

Hasilnya kemudian akan diinjeksikan ke
dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel
dendritik tersebut akan memicu sel-sel imun
lain untuk membentuk sistem pertahanan
memori terhadap Sars Cov-2.(khr/bmw/cnn)

Antibodi Vaksin
Nusantara Terawan

Diklaim Tahan
Seumur Hidup

Wamenkes Dante Laksono

menggelar vaksinasi Covid-19 tahap kedua
secara massal di Sasana Budaya Ganesha
(Sabuga) ITB, Kota Bandung(17/2).

Koordinator Gebyar Vaksinasi Covid-19
Tingkat Jawa Barat, Nina Susana Dewi

mengatakan kegiatan vaksinasi akan
berlangsung selama dua hari mulai Kamis (18/
2). Adapun sasarannya total sebanyak 2.300
tenaga kesehatan dan penunjang layanan
kesehatan di Jabar. (dmi/hyg/ain)





Hong Kong, BI - Otoritas kesehatan Hong
Kong menyampaikan kabar tetang tiga staf
restoran masuk  antara kasus virus korona
terbaru yang tercatat di kota itu.

Seorang juru masak di toko mie di Tai Hang,
seorang pekerja di McDonald’s di Central, dan
seorang pelayan di sebuah restoran Cina di Tin
Hau telah terjangkit virus tersebut.

Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) mela-
porkan total 13 infeksi
virus korona baru, 12 di
antaranya didapat
secara lokal. Delapan
pasien terinfeksi melalui
sumber yang tidak
diketahui.

Albert Au dari CHP
mengatakan tingginya
proporsi infeksi yang
tidak terkait berarti
situasi virus korona di
Hong Kong masih meng

khawatirkan.
Dia mengatakan beberapa infeksi yang

didapat selama liburan Tahun Baru Imlek mungkin
belum muncul karena masa inkubasi penyakit
yang lama.

“Ada bukti bahwa masih ada cukup banyak
transmisi diam-diam di masyarakat, ditambah
dengan banyaknya pertemuan di antara
penduduk lokal selama Tahun Baru Imlek, ada
kemungkinan beberapa kasus yang tidak
terdeteksi dapat menyebabkan penularan
berkelanjutan di komunitas, “kata Au.

Wabah Covid yang melibatkan petugas
pemadam kebakaran meluas ketika satu kasus
lagi dilaporkan di Stasiun Pemadam Kebakaran
Kwai Chung, yang telah memberikan hasil tes
positif sebanyak tujuh infeksi.

Petugas pemadam kebakaran yang baru
terinfeksi juga bekerja di Stasiun Pemadam
Kebakaran Lai King, karena itu juga sebanyak
100 orang di sana juga terpaksa dikarantina.

Lebih dari 10 orang lainnya dinyatakan positif
awal terkena virus, termasuk asisten produser
di RTHK yang bekerja di Pusat Televisi
Pendidikan di Kowloon Tong.

Dia mengunjungi TV House RTHK di
dekatnya, tetapi tidak melakukan kontak dengan
penata rambut di sana yang sebelumnya
dipastikan terinfeksi.

Sebagai tindakan pencegahan, Au
mengatakan staf di dua gedung RTHK ini akan
diminta untuk melakukan tes Covid. [bi/rthk]

3 Orang Staf Restoran
Berbeda Positif Covid
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Hong Kong, BI - Menteri Kesehatan
Sophia Chan mengklarifikasi bahwa orang
yang membeli makanan bawa pulang di
restoran tidak diharuskan menggunakan
aplikasi pelacakan kontak pemerintah, hal
itu disampaikan guna menepis isu dan

penafsiran yang salah
terhadap aplikasi milik
pemerintah yang
dipasang disetiap
keramaian.

Kepala kesehatan
mengatakan selama
konferensi pers [18/2]
bahwa siapa pun yang
memasuki restoran,
termasuk mereka yang
ada di sana untuk
membeli makanan
dibawa pulang, harus

memindai kode QR menggunakan aplikasi
LeaveHomeSafe atau meninggalkan
informasi pribadi mereka untuk tujuan
pelacakan kontak.

Tetapi Departemen Kebersihan
Makanan dan Lingkungan kemudian
mengeluarkan siaran pers yang mengatakan
bahwa sebagai orang tidak perlu melepas
topeng mereka saat memesan makanan
untuk dibawa pulang, dan waktu tinggal
mereka di restoran cenderung relatif
singkat, itu dapat diterima bagi mereka.
untuk tidak menggunakan aplikasi atau
memberikan detail kontak mereka.

Ditanya tentang pernyataan yang saling
bertentangan, Chan mengatakan kepada
bahwa komentarnya sebelumnya tentang
masalah tersebut sesuai dengan maksud
aslinya namun petugas garis depan dapat
menerapkannya secara berbeda.

“Departemen garis depan dapat, setelah
mempertimbangkan situasi keseluruhan,
mengeluarkan pedoman, membuat
klarifikasi dan menafsirkan aturan lebih
lanjut. Itu sering terjadi. Yang saya bicarakan
itu maksud undang-undang, tapi bukan
bagaimana penegakannya, “ujarnya.

Tapi dia mengakui biro dan departemen
pemerintah bisa berkomunikasi lebih baik.

Menurut aturan baru, pemilik restoran
harus memastikan pelanggan yang sedang
makan menggunakan aplikasi, atau
meninggalkan informasi pribadi mereka,
untuk pelacakan kontak. Restoran yang
tidak mematuhi aturan dapat dilarang
menyediakan layanan makan malam hingga
dua minggu.[bi/rthk]

Sophia Chan
Jelaskan Aplikasi
LeaveHomeSafe

Mendengar jawaban dari salah satu
sahabatnya itu Rasulullah berkata, “Mengapa
kalian tidak memberitahukan hal itu
kepadaku?” Saat itu para sahabat tidak
memandang Ummu Mahjan sebagai sosok
yang penting.

Rasulullah SAW kemudian bersabda,
“Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya!”
Lalu para sahabat bergegas menunjukkan
kuburannya kepada Rasulullah SAW. Setelah
sampai di makamnya kemudian Rasulullah
mendoakan Ummu Mahjan.

Ummu Mahjan sendiri tidak memiliki harta
berupa keturunan dan benda berupa kekayaan.

tugas dan kewajiban sebagai seorang yang
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT
melalui hal-hal yang dianggap kecil. Ia sapu
semua kotoran dan sampah yang ada di
sekitaran masjid sehingga kebersihan masjid
tetap terjaga.

Saat itu masjid memiliki peran yang sangat
urgen dalam perjuangan Islam. Masjid menjadi
tempat para berkumpulnya para pahlawan dan
ulama dalam menegakkan agama Islam.
Masjid ibarat pusat pemerintahan yang
membahas umat Islam dari masa ke masa.

Untuk itu, selama masa hidupnya Ummu
Mahjan bersemangat untuk membersihkan
masjid. Sebab, hanya pekerjaan itulah yang
bisa dia lakukan di usianya yang sudah
senja.[republika]

Ummu Mahjan juga adalah seorang wanita
yang sudah lanjut usia, namun semangat dan
kecintaannya terhadap kebersihan masjid patut
dijadikan contoh.

Meski sudah memasuki usia renta, Ummu
Mahjan menyadari dirinya masih punya
kewajiban terhadap akidahnya dan
masyarakat Islam. Kerena sadar akan
keadaannya tidak akan sanggup ikut berperang
melawan musuh-musuh Allah SWT, Ummu
Mahjan melakukan apa saja yang bisa dia
kerjakan, meski hanya sebagai petugas
kebersihan. Menjadi petugas kebersihan
dinilainya sebagai bagian dari iman karena
kebersihan adalah sebagian dari iman.

Bagitulah semangat Ummu Mahjan. Meski
usianya sudah tua, ia tetap ingin melaksanakan
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Hong Kong, BI - Pemerintah dan Otoritas
Rumah Sakit menuduh serikat staf medis
menyebarkan informasi “tidak berdasar”
tentang aplikasi pelacakan kontak,
LeaveHomeSafe.

Mereka tidak menyebut grup mana pun,
tetapi Aliansi Karyawan Otoritas Rumah Sakit
mendesak orang-orang untuk memboikot
aplikasi tersebut. Itu menuduh tujuan aplikasi
bukan untuk melawan pandemi tetapi untuk
memata-matai orang.

“Hanya dengan berdiri bersama dan
mengatakan tidak kepada LeaveHomeSafe,
kami dapat menggagalkan rencana pemerintah,
sehingga tidak dapat memperkenalkan sistem
kredit sosial dengan mudah di Hong Kong,”
tulis aliansi tersebut di halaman Facebook-nya.

Dikatakan para anggota akan mendirikan stan
jalanan di berbagai distrik dalam beberapa hari

mendatang sebagai bagian dari kampanyenya
untuk membujuk lebih banyak orang agar

Konflik Aplikasi LeaveHomeSafe
memboikot aplikasi tersebut.

Kelompok itu juga berada di balik
pemogokan oleh petugas medis Februari lalu
selama hari-hari awal wabah Covid-19.

Biro Inovasi dan Teknologi mengatakan
sangat marah karena kelompok serikat pekerja
menyesatkan orang, bersikeras bahwa aplikasi
tersebut tidak memiliki fungsi pelacakan dan
semua catatan hanya akan disimpan di ponsel
pengguna. Otoritas Rumah Sakit mengeluarkan
pernyataannya sendiri, meminta “staf medis
tertentu” untuk berhenti menyebarkan apa yang
disebutnya informasi tidak berdasar.

Restoran dan bisnis seperti gym dan
bioskop sudah mulai mematuhi perintah
pemerintah untuk meminta pelanggan mereka
menggunakan aplikasi LeaveHomeSafe

sebelum memasuki lokasi atau untuk
meninggalkan detail kontak mereka.[bi/rthk]

Albert Au

Sophia Chan





Hong Kong, BI - Gym merupakan
tempat publik yang mengalami
penutupan paling lama diantara
tempat publik lainnya, kerugiannya
pengusahanya tentu saja lebih besar
dari salon dan restoran yang masih
boleh buka meskipun dengan aturan
yang super ketat.

Setelah berbagai aturan dan
mendadak lockdown akhir Gym
sudah boleh dibuka kembali, tentu aja
hal ini menyenangkan bagi pecinta
oleh raga komunitas/member terse-
but.

Zoe Li, menikmati langkah perta-
manya masuk ke  kelas Aerial sebagai bentuk
latihan hampir satu dekade lalu, itu mengubah
hidupnya.

Dia bekerja di media digital yang rentan stres,
sehingga dia mencari dan menemukan bentuk
artistik dari latihan, yang menggabungkan simpai,
sutra dan tempat tidur gantung yang dipasang di
langit-langit tinggi dengan tali, dan langsung jatuh
cinta padanya.

“Ini benar-benar mengubah hidup saya,
identitas saya, segalanya,” kata Li. “Itu memberi
saya rasa pemberdayaan.”

Li kemudian mulai mengajar setelah beberapa
tahun, dilatih di seluruh dunia dan pada Novem-
ber 2018, membuka Aerial di Kota Kennedy
bersama dengan sesama instruktur Stephanie
Reid. Dia mengatakan menemukan bentuk latihan
yang unik adalah berkah.

Kegiatan olah tubuh  bisa membuat Anda
tetap waras,’ kata operator studio kebugaran
udara yang menyediakan tempat untuk
melepaskan diri dari tekanan hidup di Hong Kong
yang tinggi. [bi]

Gym Buka, Setelah Menjadi
Tempat Tertutup Paling Lama

Hong Kong, BI – Kebutuhan
mendesak pada tempat tinggal
membuat pemerintah putar otak dan
mengambil kebijakan yang ditunggu-
tunggu masyarakat Hong Kong.

Dalam pidatonya seorang
pejabat terkait menyampaikan
langkah pemerintah yang akan
mencarikan dana sebesar HK $ 90
juta untuk mengubah hotel kosong
menjadi perumahan transisi bagi
siapa saja yang membutuhkan
tempal tinggal mendesak, baik
warga yang sedang menunggu
perumahan umum atau hotel/
penginapan[18/2].

Seorang pejabat Sumber juga

Pemerintah Akan Rombak Hotel Jadi Perumahan

mengatakan jika pemerintah akan meminta
uang dari Commu nity Care Fund- yang
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Tanaman Hias “Hoki” Menurut Feng Shui bersahabat dengan iklim tropis hingga subtropis
serta kuat terhadap berbagai cuaca.

Manfaat Tanaman Hias Palem Parlor
Sama seperti tanaman serunai, palem parlor

bermanfaat untuk menyerap toksik dalam ruangan.
Sehingga tak heran mudah dijumpai dalam
perkantoran atau mall.

Kelebihan palem parlor dalam memurnikan
udara diperkuat dengan hasil penelitian NASA

Clean Air Study.
Selain itu, dampak dari ruangan
bersih serta bebas udara beracun
akan sangat berpengaruh pada
peningkatan kualitas tidur
menjadi lebih nyenyak.

Manfaat baik dalam
tanaman palem parlor ini

menjadi bukti bahwa karakternya
memang menguntungkan, terlebih bagi
kesehatan.

3. Money Tree (Pachira)
Pachira atau money plant adalah

tanaman hias bawa hoki dan
memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Tanaman hias pachira atau money
tree sudah sangat melekat dengan citra pembawa
‘hoki’ bagi perihal keuangan berdasarkan ilmu
feng shui.

Bahkan ada juga yang percaya bahwa batang
money tree harus dikepang dengan jumlah ganjil

didirikan pada tahun 2011 untuk
membantu warga yang berjuang
secara finansial sebelum mendapat
persetujuan dari Komisi Kemis-
kinan.

Uang HK $ 90 juta (US $ 11,6 juta)
rencananya akan digunakan untuk
mengubah ratusan kamar di wisma
dan hotel yang dimaksud pemerintah.

Target proyek renovasi hotel
menjadi rumah transisi ini ditgerkan
agar segera berjalan sehingga
beberapa rumah tangga yang
membutuhkan tempal tinggl transisi
segera dapat pindah dan mengisi

ruang sekitar 800 kamar di hotel dan wisma
tersebut.[*]

Jakarta, BI —  Tanaman hoki yang direkomendasikan oleh banyak ahli feng
shui Indonesia, meski dibilang hoki namun tidak serta merta tanaman tersebut

bisa mendatangkan harta atau melancarkan usaha, tetapi lebih pada
manfaat tanaman yang bisa membersihkan racun atau apapun

sehingga bisa membuat pemiliknya
sehat dan segar selalu saat berada
diarea tanaman hoki tersebut.

Simak uraian berikut:

1. Krisan/Serunai (Chrysanthemum)
Bunga krisan atau serunai adalah

tanaman hias bawa hoki dan memberikan
manfaat bagi pemiliknya.

Simbol feng shui pada tanaman serunai
adalah kehidupan yang mudah karena

dianggap mempunyai energi kuat untuk
mendatang kan keuntungan.

Terlepas dari arti secara ilmu topografinya,
ada sisi ilmiah yang bisa menjadi pertimbangan

Anda untuk memilih tanaman serunai sebagai
koleksi.

Serunai atau krisantemum merupakan
tumbuhan berbunga famili Asteraceae dari daratan Asia

dan Eropa Timur Laut.
Ciri dari tumbuhan bunga krisan ini terdapat celah

bergerigi, daunnya tumbuh menyilang pada cabang. Batang
krisan bertekstur lunak serta memiliki warna hijau.

Manfaat Tanaman Bunga Krisan

Tanaman krisan menyimpan sejumlah manfaat. Hal itu dibuktikan
oleh hasil penelitian NASA Clean Air Study yang menyebut bahwa
krisan mampu membersihkan racun udara.

Di Jepang, bunga krisan disebut ‘kiku’ karena aromanya wangi
sehingga memungkinkan bila disimpan dalam ruangan
sebagai pengharum alami.

Selain itu, bunga krisan sudah sejak lama
dipercaya sebagai tanaman herbal budaya
Tiongkok untuk menetralkan toksik dalam
tubuh dengan cara diminum menjadi teh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
maksud hokinya ada pada kegunaan tanaman
itu sendiri yang menyimpan berbagai manfaat.

2. Palem Parlor (Chamaedorea Elegans)
Parlor palm plant decorating black wooden dresser. Mod-

ern home decor.Foto: iStockphoto/Studio Light and Shade
Palem parlor adalah tanaman hias bawa hoki dan

memberikan manfaat bagi pemiliknya.
Kemudian ada palem parlor yang juga termasuk sebagai

tanaman hias bawa hoki. Konon tumbuhan ini pembawa kese-
imbangan menurut feng shui.

Sebutan lain dari palem parlor adalah palem ruang tamu atau
pacaya. Biasanya parlor dijadikan tanaman indoor karena mampu
bertahan dalam ruang redup.

Pertumbuhan palem parlor bisa mencapai tinggi sekitar 4 meter.
Tidak hanya tumbuh dalam wadah pot, parlor memungkinkan bila
ditanam langsung di tanah.

Karena mudah beradaptasi pada jenis tanah apa pun, palem juga

Money
Tree
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Palem
Parlor
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Rafael SM*SH Sedih
Imlek Tak Bisa

Kumpul Keluarga
Jakarta, BI - Gisella Anastasia beserta

anak semata wayangnya, Gempita Nora
Marten, merayakan Hari Raya Imlek bersama
sang kekasih, Wijaya Saputra alias Wijin

Untuk menjaga satu sama lain, tamu-
tamu yang datang ke kediaman Gisel harus
melakukan tes swab PCR terlebih dahulu.
Hal itu diungkapkan Gisel melalui akun
Instagramnya beberapa waktu lalu.

“Celebrate CNY 2021 di era pandemi gini,
keep the circle small terus pakai masker terus
kecuali waktu foto ootd,” tutur Gisel.

 “Kita juga udah swab sebelum bertamu
untuk saling menjaga satu sama lain,”
tambahnya.

Dalam foto yang diunggah, tampak
Gisella Anastasia berfoto bersama Gempi,
kompak menggunakan baju cheongsam
modern warna merah. Sedangkan Wijin
berkaus kerah warna merah dipadu celana
jin warna gelap.

Gisel mengatakan kaus yang dipakai
Wijin merupakan kaus yang sudah lumayan
lama tersimpan di lemari.

“Katanya kalau tahun baru baju baru. Tapi
skip banget karena lagi jarang ke mana-mana
apalagi belanja-belanja,” jelas Gisel.

“Enggak apa-apa ya @jaysforeal baju
yang udah lama enggak dipakai juga jadi
kelihatan kayak baru saking enggak pernah
kelihatan hihihi,” seloroh Gisel.

Di menit-menit terakhir jelang Imlek, ia

Gisella  Rayakan Imlek,
Tamu Wajib Tes Swab

mendapat kiriman baju baru dari sebuah produk baju
cheongsam.

“Aku untung masih kebagian satu baju barunya,” ceplos
janda Gading Marten. (ind/tabbint)

Jakarta, BI - Personel boyband
SM*SH, Rafael Tan, merayakan Imlek
bersama keluarga dengan menjalani
protokol kesehatan. Rafael mengatakan
perayaan tahun baru Cina tahun ini
berbeda dari sebelumnya.

Rafael merasa sedih lantaran Imlek
yang biasa menjadi momen
kebersamaan keluarga besar kini hanya
diharidi beberapa orang.

“Ada himbauan dari pemerintah
nggak boleh samperin keluarga (yang
ada di luar kota), nggak bisa ketemu lagi
sama keluarga
besar. Sama
keluarga di rumah
juga kumpul-kumpul
keluarga inti aja,”
cerita Rafael Tan.

“Sedih pasti
sedih. Imlek itu
salah satu momen di
mana keluarga
besar kita kumpul,
ada dari Jogja,
Surabaya kumpul di
Garut semua. Sudah
mikir tahun ini bisa
kumpul bareng
ternyata nggak bisa
lagi,” ungkap Rafael
Tan.

Lebih lanjut,

meski belum menikah, Rafael Tan
ternyata juga sudah bagi-bagi angpao.
Itu dikatakan Rafael sebagai bentuk
rasa syukurnya sudah punya
penghasilan sendiri.

“Tradisi orang mau semuda apa
pun kalau sudah nikah kayak adik aku
adalah kasih angpao. Aku juga kasih,
cuma aku sih memaknainya bukan
karena aku udah nikah, tapi karena
aku sudah ada penghasilan. Buat
jajanlah, buat seru-seruan aja,”
pungkas Rafael Tan. (pri/tabbint)



15  EDISI 212/FEBRUARI/2021VIRAL

Lampung,BI - DI
Tanah Air Indonesia
memiliki banyak sekali
daerah - daerah yang
memiliki yang  ber-
lubang dan bahkan
rusak namun tak kun-
jung mendapat perha-
tian dari fihak peme-
rintah, kondisi itu pun
pun sering membuat
kesal hinggal aksi
protes.

Dalam aksinya bia-
sanya warga melaku-
kan penanaman pohon
pisang atau bunga
namun beda dengan warga  cantik ini, dia mela-
kukan protes seakan seorang model yang sedang
berkubang di sisa air hujan yang ada badan jalan
yang rusah berlubang.

Unggahan akun Facebook Ummu Hani yang
kemudian di repost oleh akun Cahh Gilar Gilar
memperlihatkan seorang wanita yang mendadak
jadi model jalanan.

Wanita bernama Hani tersebut rela menjadi
model dadakan dengan berpose di atas jalan yang
rusak. Ia pun tampak profesional bak model pada
majalah ternama.

Dengan balutan baju coklat dan hijab, ia pun
seolah-olah menjadi model sungguhan. Namun
bedanya, wanita ini berpose di jalanan yang
rusak.

Aksi ‘Model’ Sindir Jalan
Tak Kunjung Diperbaiki

Menurut penuturan pengunggah, wanita ini
memang sengaja melakukan hal tersebut
sebagai bentuk proses ke pemerintah se-
tempat.

“Aku ngelakuin hal itu karena sudah sering
melihat, mendengar keluhan warga soal jalan
rusak itu,” kata warga Desa Jati Baru.

Hani mengadakan photo session itu dibantu
sang suami, Dani Abdullah (30). Bahkan, sang
suami juga ikut ambil bagian menjadi “model”
dalam unggahan Hani.

Hani mengatakan, foto-foto itu adalah bentuk
kegeraman dan kritiknya kepada pemerintah,
khususnya Pemkab Lampung Selatan, karena
Jalan Raya Tanjung Bintang sudah bertahun-
tahun rusak.[*]

Jakarta, BI- Viral sebuah video yang
memperlihatkan adanya uang kertas
pecahan Rp 100.000 bergambar Ir Soekarno
dan Muhammad Hatta  di media sosial pada
Sabtu (13/2).

Adapun video itu diunggah oleh akun plat-
form video musik TikTok @japrifajri.

“Uangnya ga dipotong dong,” tulis Fajri
dalam video.

Tak hanya itu, dalam video juga dise-
butkan bahwa uang kertas itu terdiri dari 1
lembar besar yang memuat 4 uang pecahan
Rp 100.000 dengan ukuran normal yang tidak
dipotong atau disebut sebagai uang
bersambung.

Hingga Minggu (14/2) pagi, video
tersebut telah disukai sebanyak lebih 159
ribu kali oleh pengguna TikTok lainnya.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen
Komunikasi Bank Indonesia ( BI) Erwin
Haryono mengatakan, uang rupiah yang
terdapat dalam video viral merupakan uang
rupiah kertas bersambung (uncut notes) Rp
100.000 Tahun
Edaran 2016 isi 4
lembar per bilyet.
Uang tersebut,
imbuhnya betul
dikeluarkan oleh
pihak BI.

“Uncut notes
Rp100.000 TE 2016
isi 4 lembar tersebut
dikeluarkan Bank In-
donesia pada
tanggal 19 Desember
2016 bersamaan

dengan pengeluaran 11 pecahan uang rupiah
kertas dan logam TE 2016,” ujar Erwin saat
dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/2).

Ketentuan PBI Adapun ketentuan
mengenai pengeluaran uncut notes
Rp100.000 TE 2016 terdapat dalam PBI No.
18/34/PBI/2016.

Selain uncut notes Rp100.000 TE 2016,
Bank Indonesia juga mengeluarkan uncut
notes untuk pecahan lainnya (Rp 50.000, Rp
20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, Rp
1.000). Uncut notes untuk setiap pecahan
terdiri dari 2 jenis yaitu isi 2 lembar dan isi 4
lembar. “Uncut notes dicetak dan dikeluarkan
secara terbatas oleh Bank Indonesia,” kata
Erwin. “Sebagai contoh uncut notes Rp
100.000 TE 2016 hanya dicetak sebanyak
masing-masing 5.000 set untuk isi 2 lembar
dan 4 lembar,” lanjut dia.

Erwin menambahkan, bagi masyarakat
yang berminat untuk mendapatkan uncut notes
TE 2016 dapat memperolehnya di seluruh
kantor Bank Indonesia. [bi]

Viral Uang Tak Dipotong Dong ...
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1. Shio Anjing
Orang dengan kelahiran

tahun 1992, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Karier:Karier orang
dengan shio Anjing akan
berjalan biasa saja. Reputasi
yang sudah dibangun juga

tampaknya kurang baik. Rezebi baik bakal
menanti shio Anjing jika mampu melakukan
pekerjaan dengan baik. Peluang bakal terbuka
dan ide usaha juga akan bermunculan.

Asmara:Dewi cinta belum berpihak pada shio
Anjing di tahun ini. Hindari sikap berbeda pen-
dapat dalam berkomunikasi. Bagi yang sudah
berpasangan, jaga toleransi satu sama lain. Bagi
perempuan, tetap jaga sikap lembut dan nada
bicara dengan pasangan.

Kesehatan:Kesehatan shio Anjing di tahun
ini relatif baik, meski akan ada sedikit stres
karena masalah kehidupan atau konflik dengan
orang lain.

2. Shio Monyet
Orang dengan kelahiran

tahun 1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992,
2004, 2016

Karier: Karier shio
Monyet berpotensi menga-
lami masalah, tapi bisa

diatasi dengan baik. Selesaikan persoalan dengan
kepala dingin dan selalu patuhi aturan yang berlaku.

Keuangan: Akan banyak pihak yang
membantu dalam hal keuangan di tahun ini. Yulius
menyarankan agar memperluas jaringan dan
pergaulan, karena rezeki akan datang seiring
bertambahnya jejaring. Hindari pula spekulasi
karena bisa mendatangkan kerugian.

Asmara: Perempuan dengan shio Monyet
berpeluang bertemu jodoh. Bagi yang sudah ber-
pacaran, tahun Kerbau Logam menjadi waktu yang
tepat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Bagi shio Monyet yang sudah berpasangan,
jaga terus hubungan agar semakin hangat dan
mencegah adanya orang ketiga.

Kesehatan:Hati-hati dalam beraktivitas karena
ada potensi mengalami sakit dan terluka. Pilih hari
baik jika ada saran untuk menjalankan operasi.

3. Shio Kambing
Orang dengan kelahiran

tahun 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Karier: Shio Kambing
diprediksi bakal mengalami
perpindahan kerja atau

mengemban tugas baru. Belajar-lah untuk
beradaptasi dengan perubahan dan perbaiki
kebiasaan buruk.

Keuangan: Keuangan diprediksi kurang
stabil. Keputusan ceroboh pada tahun ini bisa
berujung kerugian. Sebaiknya, fokus dan hindari
spekulasi agar tetap aman secara ekonomi.

Asmara: Bagi shio Kambing yang masih
melajang, coba untuk lebih jeli melihat calon
pasangan. Tinggalkan jika dirasa tidak cocok.
Sedangkan bagi yang berpasangan, bijak-lah
dalam menyelesaikan masalah. Coba untuk
mengalah pada hal-hal kecil agar tidak
mengganggu keharmonisan.

Kesehatan: Hindari melakukan olahraga
berbahaya. Coba lakukan meditasi atau terapi

yang dapat meningkatkan
kesehatan fisik dan mental
sekaligus. Segera tangani
persoalan kesehatan yang
dihadapi.

4. Shio Kuda
Orang dengan kelahiran

tahun 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014

Karier: Karier shio Kuda akan bermasalah
pada tahun ini, termasuk di antaranya hubungan
dengan rekan kerja. Selalu jaga ucapan dan
perbuatan. Berinisiatif-lah untuk meminta maaf
jika melakukan kesalahan. Perbanyak pula
introspeksi diri.

Keuangan: Keuangan shio Kuda terbilang
stabil. Ada peluang pekerjaan sampingan yang
bisa menambah pemasukan. Tapi, hati-hati
dengan gaya hidup boros. Perbanyak sisihkan
pendapatan untuk menabung dan beramal.

Asmara: Meski ada godaan, shio Kuda yang
menjomlo berpeluang bertemu dengan jodoh.
Sedangkan bagi yang berpasangan, kendalikan

diri dengan lebih baik serta hargai pasangan untuk
mencegah masalah.

Kesehatan: Hindari memusingkan hal-hal
kecil. Jangan terlalu melibatkan perasaan saat
berhadapan dengan masalah. Waspadai potensi
sakit yang diakibatkannya.

5. Shio Ular
Orang dengan kelahiran

tahun 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Karier: Ketekunan yang
dimiliki orang dengan Shio Ular
pada tahun ini dapat berbuah
promosi jabatan dan kenaikan

gaji. Tetap fokus pada pekerjaan meski ada gosip,
fitnah, atau pencemaran nama baik saat bekerja.

Keuangan: Kerja keras Shio Ular akan
terbayar dengan keuangan yang relatif lancar.
Tetap hati-hati dalam berinvestasi dan mengelola
keuangan dengan baik.

Asmara: Bagi shio Ular yang masih menjomlo,
kenali dulu calon pasangan dengan baik sebelum
mengambil langkah berikutnya. Bagi yang sudah
berpasangan, hubungan akan berjalan dengan
harmonis. Selalu tingkatkan komunikasi dan
kepercayaan agar hubungan tetap kuat.

Kesehatan: Luangkan waktu untuk merawat diri
dan beristirahat dari banyaknya kesibukan. Kon-

sumsi vitamin dan suplemen di
tahun Kerbau Logam yang masih
dalam masa pandemi Covid-19
ini.

6. Shio Kelinci
Orang dengan kelahiran

tahun 1927, 1939, 1951, 1963,

1975, 1987, 1999, 2011
Pada tahun ini, shio Kelinci memiliki

peruntungan yang sedang. Mereka disarankan
untuk lebih tenang dan mawas diri dalam
menghadapi potensi tantangan.

Karier: Kesulitan dan tekanan menghampiri
Shio Kelinci pada tahun Kerbau Logam ini. Oleh
karena itu, selesaikan masalah yang paling
penting terlebih dahulu untuk mencegah stres
yang berpotensi meningkat.

Keuangan: Keuangan Shio Kelinci juga tak
begitu baik. Kebocoran uang karena masalah
mendadak, kehilangan uang, maupun ditipu bisa
menimpa Shio Kelinci pada tahun ini.

Asmara: Bagi Shio Kelinci yang masih
menjomlo, cobalah lebih tenang dalam menjalin
pertemanan. Stres dalam pikiran dan ucapan
membuat lawan jenis tidak akan tertarik. Bagi
yang sudah berpasangan, beri pengertian lebih
di sela-sela kesibukan. Hindari pula
melampiaskan stres pekerjaan pada pasangan.

Kesehatan: Mulailah menerapkan gaya hidup
sehat dan konsumsi vitamin jika perlu.
Kendalikan pula stres dengan melakukan
aktivitas yang disenangi seperti hobi.

7. Shio tikus
Mereka yang lahir di 1924,

1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008, dan 2020

Karier: Pemilik shio tikus
diprediksi memiliki reputasi
yang baik. Disarankan untuk

tetap aktif bersosialisasi dan menjaga hubungan
baik. Meski ada potensi kesulitan, shio tikus tak
perlu khawatir karena bakal ada bala bantuan.

Keuangan: Pemasukan terbilang lumayan
tetapi harus waspada akan penipuan dan hindari
spekulasi.

Asmara: Untuk perempuan lajang, ada
potensi jodoh tahun ini. Sedangkan laki-laki, perlu
lebih banyak bergaul dan berkomunikasi yang
baik. Yang sudah punya pasangan, bisa menikah
saat sudah cocok dan siap.

Kesehatan: Hati-hati dengan risiko serangan
penyakit. Perlu keseimbangan pekerjaan dan
istirahat.

8. Shio kerbau
Mereka yang lahir tahun

 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, dan 2021.

Karier: Tetap jaga fokus
dan hindari mengambil jalan

pintas, Kurangi kejenuhan dengan melakukan
hobi, berlibur dan istirahat.

Keuangan: Tahun ini terbilang kurang baik.
Harus siap dana cadangan dan menghindari
spekulasi. Bisnis terkait seni dan kreativitas bisa
menambah pemasukan.

Asmara: Kesibukan membuat shio kerbau
lajang tidak fokus pada jodoh. Harus tetap jaga
penampilan dan sering bergaul. Yang sudah
berpasangan, beri lebih banyak perhatian dan
menghargai pasangan.

Kesehatan: Jangan mager, kelola stres agar
badan tetap fit. Tahun ini musti waspada
kecelakaan dan potensi terluka.

9. Shio babi
Mereka yang lahir tahun

1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007

Karier: Shio babi yang
proaktif akan menuai
keberhasilan dan

peningkatan karier. Perbanyak inisiatif untuk
mengambil tugas dan tanggung jawab.

Keuangan: Finansial berjalan baik. Karena
perjalanan dan urusan mendadak, bakal cukup
banyak pengeluaran. Hati-hati dalam investasi.

Asmara: Yang masih lajang, akan sulit
bertemu jodoh tahun ini karena fokus pada karier
dan perjalanan. Imbangi dengan banyak bergaul.
Yang sudah berpasangan, perlu meningkatkan
waktu yang berkualitas bersama.

Kesehatan: Stabil tetapi harus tetap
konsentrasi untuk menghindari mara bahaya
terutama dalam perjalanan.

10. Shio macan
1914, 1926, 1938, 1950,

1962, 1974, 1986, 1998,
2010, 2022

Karier: Karier baik
menanti. Tetap pandai

membawa diri dan hati-hati dalam berkomunikasi.
Jangan mudah terlalu percaya pada orang lain.

Keuangan: Kemampuan manajemen uang

Peruntungan Shio Anda di Tahun Kerbau Logam



Berita Indonesia - Bi-
dang bisnis makanan yang tidak
pernah mati ialah gorengan.
Kudapan ini paling digemari dan
dikonsumsi banyak orang karena
cocok menjadi lauk atau camilan
saat bersantai.

Gorengan tidak hanya
dinikmati kalangan anak-anak dan
remaja, tetapi juga orang dewasa
hingga lansia. Oleh karena
itu, bisnis makanan ringan aneka
gorengan bisa menjadi alternatif
tepat bagi Anda yang ingin
membuka usaha.

Ada beberapa hal yang patut
Anda ketahui sebelum merintis
bisnis aneka gorengan,  simak
uraian berikut:

1. Menyiapkan Modal Usaha yang Memadai
Banyak orang beranggapan bahwa bisnis

makanan ringan yang satu ini tidak membutuhkan
modal besar.

Bisnis gorengan berskala kecil memang tidak
butuh banyak modal.

Namun, Anda tentu harus
menyiapkan modal yang memadai
jika ingin mengembangkan bisnis
secara serius. Modal usaha nantinya
harus dialokasikan untuk menyiapkan
alat dan bahan, menyewa tempat,
membayar gaji karyawan, dan
berbagai kebutuhan penting lainnya.

2. Menentukan Lokasi yang
Strategis

Sama seperti jenis bisnis lainnya,
bisnis gorengan juga harus menempati

lokasi yang strategis.
Pastikan bahwa Anda memilih lokasi bisnis di

tempat yang lalu lintasnya ramai, aman, dan
seakan tak pernah sepi.

Beberapa lokasi yang tepat untuk merintis
bisnis gorengan yaitu di sekitar kampus dan
sekolah, pusat perbelanjaan, dan kawasan

perkantoran.
Suasana lokasi bisnis yang ramai akan

memperbesar peluang peningkatan omzet
bisnis Anda.

3. Menggunakan Alat dan Bahan
Berkualitas

Penggunaan alat dan bahan
berkualitas harus menjadi prioritas
dalam mengembangkan bisnis
makanan. Anda harus menyiapkan
bujet yang memadai untuk alat-alat
dan bahan makanan berkualitas.

Pastikan kalau aneka gorengan yang

Anda jajakan diproses secara
higienis dengan standar baku
yang sudah Anda tetapkan
sendiri. Beberapa hal penting
mengenai kehigienisan yang
patut Anda perhatikan antara lain:

* Proses pengolahan bahan
makanan yang bersih.

* Penggunaan minyak yang
bersih dan tidak disaring
berkali-kali sampai berubah
warna.

* Peralatan untuk membuat
adonan dan menggoreng juga
harus selalu bersih.

* Aneka gorengan yang
sudah matang
dikemas dalam

kemasan yang kandungannya
aman untuk makanan.

4. Mempekerjakan SDM
yang Dapat Diandalkan

Jangan mengabaikan peran
Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam bisnis gorengan
Anda.

Ketika Anda tidak
dapat menangani semua
urusan sendirian,

Anda harus mem-
pekerjakan SDM yang
dapat diandalkan se-
hingga urusan bisnis
tetap dapat berlangsung
lancar.

Jadi, sebaiknya
Anda tidak semba-
rangan memilih
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Usaha Kudapan Aneka Gorengan
pekerja.

5. Menentukan Target Penjualan Secara Akurat
Target penjualan bukan hanya tentang pangsa

pasar bisnis yang Anda harapkan. Karena pada
dasarnya bisnis makanan ringan berupa gorengan
bisa menjangkau pangsa pasar dari seluruh
kalangan usia.

6. Mengandalkan Internet untuk Mendukung
Proses Promosi Modern

Bukan bisnis modern namanya jika tidak
mengandalkan internet sebagai media promosi. 

Selain rasa yang nikmat, membuat bisnis Anda
disukai banyak orang satu dari beragam caranya
dengan mengandalkan internet sebagai media
promosi.

7. Melakukan Proses Promosi Konvensional
Promosi secara konvensional juga tak kalah

penting bagi bisnis makanan. Anda bisa
melakukannya dengan cara-cara sederhana,

seperti membgikan tester.

8. Selalu update produk
Update produk dengan menu – menu

gorengan baru yang kekinian dan disukai
banyak orang, jangan lupa
beri tester kepada pelanggan

sebelum open order.
Tak pernah ada

kata terlambat untuk
merintis bisnis
makanan ringan.
Jadi, mari mewu-
judkan rencana bisnis
yang sudah Anda ran-
cang. Aneka gore-
ngan bisa dianda-
lkan sebagai produk

utama yang repeat or-
der-nya tinggi karena
disukai semua orang.
Selamat berbisnis!
[*]

>> TANAMAN HIAS HOKI..DARI HLM  13

tiga atau lima. Jika mendapatkan batang
genap maka dianggap ‘sial’. Batang
berjumlah lima bermakna ‘elemen
keseimbangan’ yaitu tanah, api, air, angin,
dan logam.

Budidaya tanaman asal Amerika
Tengah ini cukup populer, terutama di Indo-
nesia. Harga bibitnya
masih relatif terjangkau
dan mudah ditemui.

Manfaat Tanaman Hias
Money Tree

Sifat tanaman yang
tidak memerlukan banyak
air dan hanya butuh
intensitas cahaya sedang
membuat perawatan
pachira tergolong mudah.
Tak heran banyak kaum
pemula memanfaatkannya
sebagai koleksi tanaman
hias.

Faedah lain memiliki tanaman pachira
di rumah adalah, kemampuannya dalam
mengatasi gangguan tidur serta mengurangi
stres.

Pembuktian manfaat pachira tersebut
ada dalam riset NASA mengenai cara
kerja tanaman dalam menetralkan udara
kotor.

Jadi wajar saja apabila pachira masuk
dalam kategori tanaman hias bawa hoki
karena benar adanya mempunyai manfaat
baik.

4. Si Jeruk Emas/Jinju (Fortunella
japonica)

Jeruk kecil yang sering muncul kala
perayaan Tahun Baru Imlek ini juga
dipercaya sebagai jenis tanaman hoki,
bahkan dipercaya bisa membawa
keberuntungan kalau ditanam di pekarangan
rumah.

Buahnya yang
berwarna kuning keemasan
sering melambangkan
kesuksesan dan kekayaan,
sehingga sering dijadikan
kado saat perayaan besar
oleh sebagai orang.

Khusus untuk tanaman
yang juga dikenal dengan
nama Kumquat ini, kamu
harus rajin menyiram,
menyiangi dan juga
memangkas daunnya.
Memang sedikit repot
dibandingkan dengan

tanaman hias untuk pekarangan lainnya
yang minim perawatan.

5. Bambu Hoki (Bambusoideae)
Bentuknya memang menyerupai bambu

berukuran mini, tetapi sebenarnya bambu
hoki ini masuk ke jenis Dracanea. Jenis
tanaman hias yang satu ini bentuknya
memang lucu dan menggemaskan.

Tanaman ini juga melambangkan
‘kerimbunan’ bambu yang dikenal sebagai
tanaman yang memberikan kedamaian,
kesehatan, cinta dan keberuntungan selama
ribuan tahun.[bi/cnn]

perlu ditingkatkan. Ada risiko bocor uang
seperti tertipu, kehilangan atau kerugian.

Asmara: Ada potensi bertemu jodoh buat
yang masih melajang. Namun yang sudah
berpasangan, sebaiknya kendalikan diri
agar tidak ada orang ketiga yang ambil
kesempatan.

Kesehatan: Jam kerja berlebihan bakal
mengganggu kondisi kesehatan terutama
mata. Waspada akan kecelakaan.

·
11. Shio Naga
Mereka yang

lahir pada tahun
1952, 1964, 1976,
1988, 2000, dan
2012, 2024

Karier: Ada
kemajuan karier.
Saat menemukan
k e s u l i t a n ,

sebaiknya minta bantuan pada perempuan
baik dari teman, saudara, atasan atau
kolega.

Keuangan: Keuangan bisa terbengkalai
karena beban pikiran berat. Catat
pemasukan dan pengeluaran untuk
mencegah keputusan yang salah.

Asmara:Laki-laki lajang berpeluang
menemukan pasangan. Sedangkan untuk
perempuan musti bersabar dan sebaiknya
fokus pada karier. Kemudian yang sudah
berpasangan terutama laki-laki, harus jaga
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hubungan karena ada potensi godaan. Hati-
hati, ini bisa mempengaruhi karier.

Kesehatan: Fokus pada kesehatan
mental dengan kelola stres, berdoa dan
beribadah agar pikiran tenang.

12. Shio ayam
Mereka yang

lahir pada tahun
1945, 1957, 1969,
1981,1993, 2005,
2017.

Karier: Karier
tahun ini terbilang
cemerlang. Bakal
ada kemajuan atau

kesempatan untuk promosi jabatan. Saat
ada kesulitan, bantuan akan datang bahkan
dari hal-hal tak terduga.

Keuangan: Pundi-pundi lancar, ada
potensi keuangan tak terduga bahkan
kemungkinan memiliki aset baru seperti
rumah. Tetap lakukan manajemen
keuangan yang baik dan jeli.

Asmara :  Kaum jomlo bakal
menemukan pasangan tahun ini.
Sedangkan yang sudah berpasangan tetap
jaga komunikasi dan tak perlu
mempermasalahkan hal kecil.

Kesehatan: Shio ayam tetap harus
berhati-hati melakukan kegiatan di luar
rumah termasuk olahraga.[*]
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1. Klenteng Hong Tiek Hian,
Surabaya

Klenteng Hong Tiek Hian
lokasinya berada di Jalan
Dukuh No. 23 RT.01 RW.V
Kelurahan Nyamplungan,
Kecamatan Pabean Cantikan,
Surabaya, Jawa Timur.

Diperkirakan Klenteng ini
dibangun pada akhir abad 17
saat orang-orang Tionghoa
mulai mendarat di Surabaya.

Namun konon menurut
cerita yang beredar, Klenteng
Hong Tiek Hian usianya lebih
tua. Klenteng ini dibangun oleh
tentara Mongol pada zaman Khu
Bilai Khan ketika akan
melakukan penyerangan ke Kediri sekitar tahun
1293.

2. Klenteng Khong Cu Bio Talang, Cirebon
Namanya berasal dari bahasa kanton yang

berarti tuan besar. Bangunannya menghadap ke
arah timur dan dibangun di atas tanah seluas 400
m2.

3. Klenteng Hok Tek Ceng Sin, Jepara
Klenteng Hok Tek Ceng Sin berlokasi di Jalan

Cemara No.4, Gedanganbrang, Welahan, Jepara,
Jawa Tengah.

Diperkirakan, klenteng ini dibangun

5 Klenteng Tertua di Indonesia
bersamaan dengan Masjid Agung
Demak yaitu tahun 1466 M. Namun
belum ada catatan yang
membuktikan hal tersebut.

4. Vihara Avalokitesvara,
Serang Kota

Klenteng Hong Tiek Hian yang
berlokasi di Jalan Talang No.2,
Lemahwungkuk, Kecamatan
Lemahwungkuk, Cirebon, Jawa
Barat ini diperkirakan dibangun
pada tahun 1450.

Ini merupakan vihara tertua di
Banten, lokasinya berada di Jalan
Tubagus Raya, Banten,
Kecamatan Kasemen, Kota
Serang. Ada dua

versi terkait pembangunan
vihara ini.

Versi pertama, pemba-
ngunan Vihara Avalokitesvara
disebut-sebut ada bantuan dari
Sunan Gunung Jati, salah satu
Wali Songo. Sebab istri Sunan
Gunung Jati keturunan
Tionghoa dan memiliki banyak
pengikut.

Tahun 1542, Sunan
Gunung Jati membangun
vihara di Desa Dermayon,
dekat Masjid Agung Banten.

Lalu tahun 1774 vihara ini dipindahkan ke
Kawasan Pamarican hingga sekarang.

Versi kedua, vihara ini dibangun pada
tahun 1652 pada masa kejayaan Kerajaan
Banten ketika dipimpin Sultan Ageng
Tirtayasa.

5. Klenteng Caow Eng Bio, Bali

Klenteng Caow Eng Bio yang berlokasi di
Tanjung Benoa, Bali ini tidak diketahui
catatan sejarah yang kuat terkait kapan
pendiriannya.

Cerita yang beredar di penduduk setempat
menyebutkan bahwa klenteng ini sudah ada sejak
zaman Kerajaan Badung yaitu sekitar tahun 1548.
Lahannya diberikan oleh Raja Pemecutan
Badung.

Namun di samping kiri klenteng terdapat
prasasti bertulis tahun 1882 atau tahun ke-8
pemerintahan Kaisar Guangxu. Artefak yang
dimiliki klenteng juga menandakan berasal dari
masa pemerintahan Kaisar Guanxu.[*]

Surabaya, BI - Masjid Cheng Ho
Surabaya merupakan masjid pertama di In-
donesia yang menggunakan nama Muslim
Tionghoa dan menjadi simbol perdamaian
umat beragama.

Nama masjid ini berasal dari sosok
penghormatan pada Cheng Ho, seorang Mus-
lim berperawakan tinggi yang pernah
berlayar dari China hingga ke pantai Afrika.
Kedatangan Cheng Ho saat itu disambut baik
karena ia menghormati wilayah yang ia
singgahi.

Ia mempunyai beberapa misi melalui jalur
perdagangan, seperti menjalin persahabatan
dan menyebarkan ajaran agama Islam. Oleh
karena itu, untuk mengapresiasi sosok
Laksamana Cheng Ho yang membawa misi
baik tersebut didirikanlah Masjid Cheng Ho.

Masjid Cheng Ho Surabaya dibangun
oleh para pengurus Persatuan Islam
Tionghoa Indonesia (PITI) dan pengurus
Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Jawa
Timur serta tokoh masyarakat
Tionghoa di Surabaya.

Pembangunan masjid ini
dibuat mirip seperti klenteng
sebagai wujud penghormatan
sosok laksamana Cheng Ho
yang membawa misi perda-
maian dan seorang muslim
yang taat beribadah. Dan,
membuat monumental catatan
dan fakta perjalanan sejarah
sebagai bahariwan mualim
yang terkenal dan terpuji.

Masjid-Masjid Cheng Ho di
Indonesia

Bangunan Masjid Cheng

Ho ini faktanya banyak tersebar di perkotaan In-
donesia. Pada tahun 2002, Masjid Cheng Ho yang
paling awal berdiri di Surabaya.

Lalu disusul oleh kota Palembang (2006),
Kutai Kartanegara (2007), Purbalingga (2011),
Jambi (2012), Gowa dan Banjarmasin (2014),
Batam (2015), Banyuwangi (2016), Samarinda
(2017).

Masjid Cheng Ho yang berarsitektur
unik.Masjid Cheng Ho yang berarsitektur unik.
Foto: Raja Adil Siregar

Arsitektur Bangunan
Uniknya, arsitektur masjid diilhami dari

Masjid Niu Jie di Beijing. Sedangkan pintu utama
masjid bernuansa Timur Tengah, dan temboknya
bernuansa Jawa.

Ketika kamu berkunjung ke Masjid Cheng
Ho Surabaya, kamu akan disambut dengan
berbagai ornamen dari seni kaligrafi dan aksara
China yang menghiasi bagian langit-langit
masjid. Setiap sudut bangunan masjid ini

memiliki makna filosofi seperti atap masjid
berbentuk persegi delapan yang menyerupai
sarang laba-laba.

Adanya unsur delapan yang dipercaya
sebagai angka keberuntungan karena tidak
memiliki sudut mati. Sedangkan, sarang laba-
laba merupakan hewan yang menyelamatkan
Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraish.

Di sudut dinding utara , masjid ini nampak
relief sang laksamana dengan miniatur
kapalnya yang memiliki arti kalau Cheng Ho
ialah sosok pelaut muslim dari China dan
utusan perdamaian. Anak tangga di pintu
kanan dan kiri masjid memiliki 5 dan 6 yang
mana menyimbolkan rukun Islam dan rukun
iman. Dan, pintu masjid tidak memiliki daun
pintu yang melambangkan bahwa masjid ini
terbuka bagi siapa saja.

Warna Nyentrik
Hasil perpaduan gaya dalam masjid ini

diperoleh dominasi empat warna seperti
warna merah, kuning, biru, dan hijau. Dalam
kebudayaan Tionghoa, keempat warna
tersebut adalah simbol kebahagiaan,
kemasyhuran, harapan dan kemakmuran. Hal

tersebut langsung menjadi
daya tarik tersendiri untuk
para wisatawan yang sedang
melewati wilayah ini.

Alamat Masjid Cheng
Ho Surabaya berada di
pusat Kota Surabaya,
tepatnya di Jalan Gading
No. 2, Ketabang, Genteng,
atau sekitar 1.000 meter
sebelah utara Gedung Ba-
laikota Surabaya.

Masjid Cheng Ho ini
terletak di lingkup gedung
serba guna, Persatuan Islam
Tionghoa Indonesia (PITI)
Surabaya Jawa Timur.[*]

Masjid Cheng Ho SMasjid Cheng Ho SMasjid Cheng Ho SMasjid Cheng Ho SMasjid Cheng Ho Surabaurabaurabaurabaurabayyyyyaaaaa “Serta memberikan penjelasan potensi
pelanggaran pasal-pasal sekian, ancaman-
ancaman apa yang terkait dengan Undang-
Undang ITE, memberikan apa yang sebaiknya
dilakukan. Jadi, sifatnya lebih kepada edukasi
atau imbauan, dan kita koordinasi dengan
Kominfo,” jelasnya.

Namun, dia tak mau menjelaskan kasus-
kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE
yang sudah berjalan atau ditangani kepolisian
saat ini. Contoh kasus itu seperti laporan terhadap
pegiat media sosial Abu Janda atau Permadi
Arya.

“Saya tidak bicara kasus tersebut. Secara
umum, Kapolri telah menginstruksikan agar
memberikan perhatian terhadap kasus-kasus
terkait UU ITE, selama 6 tahun terakhir ini
menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Jadi, bukan hanya kasus itu. Tentunya kasus-
kasus tersebut menjadi perhatian pimpinan
Polri,” lanjut dia.

Menurut dia, penyidik Polri dalam
menerapkan pasal-pasal pidana prinsipnya
secara profesional, proporsional dan
transparansi.

Maka itu, Kapolri Listyo memberikan instruksi
kepada jajarannya untuk membuat panduan
tentang penyelesaian kasus-kasus yang
menerapkan UU ITE.

“Pedoman tersebut nantinya akan dijadikan
pegangan bagi para penyidik Polri di lapangan
saat menerima laporan. Sehingga, penyidik harus
melakukan penelitian sebaik-baiknya. Laporan
yang sifatnya aduan, dibuat yang melapor harus
korbannya, jangan diwakilkan. Jadi, kalau
korbannya B, maka pelapornya B bukan A,”
katanya.

Sementara, Ramadhan menekankan sikap
Polri untuk kasus dugaan ujaran kebencian,
SARA, hoax dan berpotensi yang meresahkan
masyarakat atau menimbulkan konflik horizon-
tal serta memecah belah bangsa. Ia bilang
penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas
atau mutlak. [viva/bi]
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Kapolsek Dicopot Kesandung Kasus Narkoba
Jawa Barat, BI - Polda Jawa Barat

mengambil langkah tegas terhadap Kapolsek
Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma
Dewi setelah ditangkap Div Propam Polri
terkait kasus narkoba. Polri langsung
mencopot Yuni dari jabatannya dalam rangka
pemeriksaan.

Pencopotan Yuni tertuang dalam Surat
Telegram Kapolda Jawa Barat Irjen Pol
Ahmad Dofiri nomor ST/267/II/KEP/2021
tertanggal 17 Februari 2021. Dia dimutasi
sebagai Pamen Yanma Polda Jawa Barat.
Posisinya digantikan oleh Kompol Fajar Hari
Kuncoro yang sebelumnya menjabat

Kapolsel Cinambo, Polrestabes Bandung.
Sebelumnya, Div Propam Polri meng-

amankan belasan anggota Polsek Astana
Anyar, Bandung, Jawa Barat atas dugaan
penyalahgunaan narkotika pada Selasa (16/
2). Dari pihak-pihak yang diamankan,
terdapat pula Kapolsek Astana Anyar,
Kompol Yuni.

Kabid Humas Polda Jawa Barat,
Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan,
jumlah anggota yang ditangkap sebanyak 12
orang. “Benar adanya saya sampaikan,
Propam amankan personel Polsek Astana
Anyar, terkait dugaan penyalahgunaan

narkoba. Ada 12 yang diamankan termasuk
Kapolsek,” kata dia (17/2).

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan
masyarakat kepada Mabes Polri. Div Propam
Polri kemudian mendalami laporan tersebut
dan ditemukan adanya dugaan penyalah-
gunaan narkotika.

“Kemudian dilakukan cek urine dan
sebagainya. Sampai sekarang masih
dilakukan pendalaman dalam pemeriksaan
yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar,”
imbuhnya

Mulanya Propam menangkap 1 anggota
Polsek Astana Anyar dengan barang bukti sabu
seberat 7 gram. Setelah dikembangkan, kasus
ini turut menyeret belasan personel lainnya
termasuk Kapolsek.[jawapos]

Ma’ruf Amin Ajak
Lansia Ikut Vaksinasi

JAKARTA,BI – Wakil Presiden Ma’ruf
Amin mengajak warga lanjut usia (lansia)
untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal
itu dikatakannya usai menerima vaksin
Covid pada Rabu 17 Februari 2021.

“Kepada yang manula-manula mari kita
supaya divaksin karena kita kan mau
mengejar herd immunity atau kekebalan

kelompok,” kata
Ma’ruf usai
meresmikan Sentra
Kreasi ATENSI di
Kota Bekasi, Jabar,
Kamis (17/2/2021).

Menurutnya
untuk mendapatkan
k e k e b a l a n
kelompok atau herd
i m m u n i t y ,
vaksinasi ini harus
diikuti pleh 70
persen warga
negara atau sekitar

182 juta orang.
“Saya kan sudah bilang kalau

pandangan agama itu wajib, fardu kifayah,
kalau belum tercapai itu dosanya belum
hilang sampai dengan 182 juta itu baru
gugur,” jelasnya.

“Kepada umat saya ajak untuk
memenuhi kewajibannya itu. Termasuk
yang sudah sepuh, sudah mulai yang tua-
tua, kalau saya bilang orang-orang yang
sebangsa dengan saya,” pungkas dia.(kha/
okzone)

JAKARTA, BI - Kejaksaan Agung
(Kejagung) tengah menelusuri atas
dugaan adanya peretasan database
kejaksaan yang tersebar di dunia
maya. Database tersebut pun telah
diunggah pada kehttps://raid
forums.com/. Peretas mengatas-
namakan dirinya Gh05t666nero.

Dalam data yang diunggah oleh
peretas terlihat data yang diretas
adalah nama lengkap, nomor telepon,
alamat email dengan domain
@kejaksaan.go.id, jabatan, pangkat
kepegawaian, hingga nomor pegawai.

Kepala Pusat Penerangan
Hukum (Kapuspenkum) Kejagung
Leonard Eben Ezer Simanjuntak
mengatakan tengah menelusuri
adanya peretasan database Kejaksaan tersebut.
Dia mengklaim telah melakukan antisipasi
dengan melakukan perubahan password bagi

Database Kejaksaan RI
Diduga Diretas

pengguna.
“Kejaksaan RI melalui Pusat Data Statistik

Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti)

sudah melakukan langkah
antisipatif dengan mengimbau
pengguna untuk mengganti pass-
word agar tidak terjadi penya-
lahgunaan aplikasi,” kata Leonard
dalam keterangan tertulis(17/2).

Leonard menyebut pihaknya
telah melakukan pengecekkan
terhadap database dan tidak
menemukan kesalahan database
tersebut.

Meski begitu dia masih
melakukan pengecekan apakah
data yang diretas merupakan data
lama atau data baru.

“Semua aplikasi dan sistem
sudah dicek dan diketahui dalam
keadaan normal. Selanjutnya

Pusdaskrimti sedang menelusuri apakah hal ini
merupakan data peretasan lama atau kasus
baru,” jelasnya. (Ari/okzone)

Ma’ruf Amin
Wakil Presiden RI

JAKARTA, BI - Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan menjadi salah satu pembicara dalam
forum C40 bersama Gubernur Tokyo, Jepang.

Acara yang bertemakan “Overcoming the
Covid-19 Crisis and Accelerating Climate Actions
for the Future” yang diselenggarakan secara virtual
dari seluruh dunia dan dihelat Pemerintahan Tokyo
(17/2). Dalam acara tersebut Anies membahas
memamerkan bahwa Jakarta tak lagi jadi kota pal-

ing macet di dunia. Anies mengaku bangga, kini
Jakarta bisa keluar dari 10 besar kota paling macet
di dunia. “Selama pandemi, Jakarta sukses meraih
beberapa pencapaian dalam hal transportasi dan
mobilitas isu. Pertama, kami tak lagi jadi top 10
kota paling macet di dunia, berdasarkan indeks dari
TomTom Traffic Index 2020. Faktanya, kami turun
hingga posisi 31 dalam indeks tersebut,” Papar
Anies

Seperti diketahui, TomTom traf-
fic index atau indeks lalu lintas
TomTom menyatakan bahwa DKI
Jakarta saat ini berada di peringkat
ke-31 sebagai kota termacet, dari
416 kota lainnya di dunia. Jakarta
berhasil keluar dari peringkat 10
besar kota termacet di dunia.

Berdasarkan data yang
diunggah akun twitter @DKI
Jakarta, Ibu Kota sempat berada
di peringkat ke-4 sebagai kota
termacet di dunia pada 2016,
dengan tingkat kemacetan sebesar
61 persen. Kemudian, peringkat itu

Anies Baswedan Pamer Jakarta
Tak Lagi Jadi Kota Termacet

menurun pada 2017. Di mana, Jakarta tercatat jadi
kota ke-7 yang paling macet di dunia.

Peringkat tersebut kembali turun pada 2018.
Jakarta berada di peringkat ke-10 sebagai kota
termacet di dunia, dengan tingkat kemacetan 53
persen. Saat ini, Jakarta berhasil keluar dari 10
besar kota termacet di dunia. Pada 2020, Jakarta
menduduki peringkat ke-31 kota termacet dari 416
kota di dunia.(kha/okzone)
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pro dan kontra dan rincian vaksin, terus
menunggu giliran.

Diruang tunggu semua peserta vaksin
menonton video dan membaca materi, dan jika
mereka memiliki pertanyaan, mereka dapat
bertanya kepada dokter dan perawat di lokasi,
“kata Lam. Samoai dibilik vaksinasi perawat
di sana akan mengkonfirmasi identitas pasien,
memastikan bahwa dia memiliki persetujuan
untuk vaksinasi, dan kemudian memberinya
vaksinasi. Kemudian mereka akan
memberikan penerima vaksinasi catatan
vaksinasi. Orang tersebut melanjutkan ke
tempat istirahat, di mana dia akan beristirahat
setidaknya selama 15 menit di bawah
pengamatan medis. “

Lam mengatakan masyarakat harus

membawa dokumen untuk membuktikan bahwa
mereka termasuk dalam kelompok prioritas untuk
suntikan, seperti orang tua dan pekerja medis.

Sementara itu, Ketua Serikat Dokter Hong
Kong, Dr Henry Yeung, mengatakan sekitar seribu
klinik swasta telah mendaftar untuk membantu
program vaksinasi. [bi/rthk]
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Selain identik dengan makanan kue
keranjang dan festival barongsai, Imlek juga
identik dengan pemakaian baju khas China
bernama Cheongsam dan Changshan. Kedua
baju ini tak lepas dari perayaan imlek setiap
tahunnya.

Bahkan bagi masyarakat keturunan Tionghoa
yang hidup di era modern pun baju ini seakan
masih menjadi pilihan sebagai kostum dalam
perayaan imlek setiap tahunnya.

Tak heran jika baju Cheongsam dan
Changshan menjadi pakaian yang sangat lekat
dengan perayaan tahun baru imlek. Lantas, apa
sih perbedaan kedua baju China ini?

Dan apa makna yang tersimpan dibalik
penggunaan pakaian imlek Cheongsam dan
Changshan?

Selain model bajunya yang khas, warna
merah seakan mendominasi dari pakaian imlek
yang satu ini.

Warna merah digunakan bukanlah tanpa
alasan. Dimana filosofi dari warna merah

Makna Warna Merah Baju Cheongsam dan Changshan

3 Cara Mudah Menghilangkan Uban

memiliki arti yang luar biasa bagi bangsa
Tionghoa. Bahkan warna merah menjadi warna
andalan yang sangat lekat dengan perayaan imlek
setiap tahunnya.

Bukan hanya baju, melainkan berbagai
ornamen imlek lainnya pun seakan dibuat dengan
menggunakan warna merah yang dipadu dengan
warna keemasan.

Bagi warga Tionghoa warna merah memiliki
filosofi yang cukup tinggi bagi kehidupan mereka.
Dimana merah diartikan sebagai warna alami
yang datang menyerupai bentuk api. Selain itu
warna merah juga menjadi simbol akan
kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup
mereka. Dimana penggunaan warna merah
diyakini dapat memberikan pengaruh posistif
untuk kehidupan mereka yang lebih baik lagi.

Bahkan dulunya warna merah juga memiliki
metologi bagi warga Tionghoa zaman dulu.
Dimana dulunya ada seekor hewan buas bernama
Nian. Hewan tersebut memiliki kebiasaan untuk
memangsa segala apa yang ada di desa tersebut,

baik itu berupa hewan ternak, anak-anak kecil,
hingga orang dewasa sekali pun.

Pada suatu hari tanpa sengaja ada seorang
penduduk asli Tionghoa yang mengetahui jika
hewan Nian berlari ketakutan. Setelah diselidiki,
ternyata hewan tersebut bertemu dengan seorang
anak yang mengenakan pakaian berwarna merah.

Setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata hewan
Nian tersebut takut terhadap warna merah. Hingga
penduduk sekitar pun menggunakan warna merah
sebagai alat untuk menakut-nakuti hewan Nian
agar tidak kembali memangsa apa yang ada di
desa tersebut.

Hingga kini warna merah banyak digunakan
sebagai pernak-pernik khas imlek karena
memiliki filosofi dan motologi yang cukup
dipercayai hingga saat ini. Tidak sedikit,
menjelang perayaan imlek seperti saat ini warna
merah dan emas diburu untuk mempercantik
rumah-rumah, bangunan, taman, hingga berbagai
tempat perbelanjaan yang ada di kota-kota
besar.[wollipop]

Penyebab
tumbuhnya uban di
usia dini pun be-
ragam. Mulai dari
faktor genetika,
kekurangan vita-
min, penyakit
autoimun, peng-
gunaan pewarna
kimia yang ber-
lebihan, tidak co-
cok terhadap pro-
duk sampo ter-
tentu, dan masih
banyak lagi.

Beragam penyebab tersebut mungkin
membuat Anda jadi bingung. Terlepas dari
faktor apapun yang menyebabkan Anda
memiliki uban di usia 20-an, berikut cara
mudah menghilangkan uban di usia dini,
sebagaimana dilansir Pink Villa.

1.Amla dan minyak kelapa

Berkat sifat
antioksidan dan
anti-penuaannya,
amla memiliki
kekuatan untuk
memba l i k kan
pigmentasi dan
membuat rambut
Anda menjadi
lebih gelap. Cara-
nya, keringkan
potongan amla di
bawah sinar mata-
hari, kemudian

buat menjadi bubuk dan panaskan dengan
minyak kelapa.

Selanjutnya, oleskan campuran tersebut
pada kulit kepala Anda dengan baik, bilas
setelah 15-20 menit. Ulangi proses ini sekali
dalam dua minggu untuk hasil yang lebih baik.

2. Daun kari dan yoghurt
Daun kari melindungi rambut Anda dari

semua musuhnya. Protein dan beta-karoten
menunda munculnya uban dan memperkuat
folikel agar tetap sehat. Caranya, ambil daun
kari dan yogurt dengan perbandingan 1:1 dan
buat menjadi pasta kental. Pijat kulit kepala
dan aplikasikan di sepanjang rambut Anda.
Biarkan selama 15-20 menit dan bersihkan.

Rambut beruban dapat memengaruhi
tingkat kepercayaan diri Anda dan meme-
ngaruhi kebahagiaan pribadi. Tetapi dengan
perawatan rambut yang konsisten dengan
pengobatan alami, Anda dapat mengatur semua-
nya kembali normal.

3. Campuran kopi dan teh hitam
Dikatakan bahwa terlalu banyak asupan teh

hitam dan kopi bisa membuat gigi Anda lebih
gelap mengapa tidak menggunakannya
kemudian mengubah rambut Anda menjadi lebih
gelap? Ini tak hanya menghilangkan uban tetapi
juga meningkatkan elastisitas rambut sehingga
membuatnya halus dan berkilau.

Caranya, tambahkan 2 sdm kopi dan 2
kantong teh hitam ke air mendidih. Dinginkan
campuran dan oleskan secara menyeluruh
pada rambut Anda. Bilas dengan air hangat.
Anda juga bisa menyisir rambut dengan ramuan
ini setiap hari sebelum mandi.(okz/DRM)

Kesalahan-kesalahan ini memang terbilang
tak seberapa, namun akibatnya harus diwaspasai
karena bisa merusak kesehatan yang sudah
dibangun dalam waktu lama.

1. Sering mengenakan high-heels
Tak bisa dimungkiri mengenakan sepatu hak

tinggi alias high-heels mampu mendongkrak
tampilan plus kepercayaan diri wanita. Namun
jika terlalu sering sepatu jenis tersebut dapat
menimbulkan tekanan pada sendi kaki.

Sederet masalah kesehatan bakal menanti
mulai dari sakit punggung, radang sendi, cedera
pada tendon, kerusakan saraf dan tulang hingga
munculnya varises. Tak perlu menjauhi high-
heels, cukup minimalkan tinggi hak untuk
pemakaian sehari-hari.

2. Tidur tanpa membersihkan kosmetik
Pulang kerja dalam keadaan lelah kerap

membuat wanita malas membersihkan wajah.
Kalau sudah terlelap dengan kosmetik yang

masih ‘on’ maka minyak dan kotoran bisa
terakumulasi dan menutup pori.

Belum lagi jika menggunakan maskara dan
eyeshadow yang dapat menimbulkan iritasi mata.

3. Kurang tidur
Olah raga dan konsumsi makanan sehat tak

akan menghasilkan kebugaran tubuh maksimal
jika tidak dipadukan dengan istirahat yang cukup.

Kurang tidur bisa menimbulkan masalah
kesehatan serius tanpa disadari, mulai dari
Kurang tidur membuat orang kurang berse-
mangat, lelah berlebihan, tekanan darah tinggi
sampai penyakit jantung. Sediakan waktu paling
tidak 7-9 jam untuk tidur.

9 Kesalahan Gaya
Harian Yang
Berbahaya

4. Makan sebagai pereda stres
Saat stres melanda, sebagian wanita

menjadikan makan sebagai pelarian sekaligus
pereda stres.

Makan mungkin bisa meredakan stres
saat itu, tetapi ini tak akan menyelesaikan
akar persoalan dan malah menimbulkan
masalah baru seperti obesitas.

5. Melewatkan olah raga
Demi tubuh tetap sehat dan bugar,

sebaiknya orang tidak melewatkan olah raga.
Tak perlu berlama-lama, cukup beberapa
menit asalakn teratur. Ambil olah raga ringan
seperti bersepeda atau yoga.

Olah raga teratur menjauhkan orang dari
gangguan kesehatan seperti penyakit jantung,
stroke, sakit punggung, osteoporosis dan diabe-
tes.

6. Membiarkan stres
Stres kerap dianggap hal biasa. Namun ia

sering berhubungan dengan persoalan kesehatan
mulai dari sakit kepala, lesu, hingga insomnia.

Jika dibiarkan, maka bisa timbul masalah

jangka panjang seperti depresi.

7. Membiarkan masalah gigi
Meski hanya tampak sesekali, tapi gigi yang

sehat bisa menunjang penampilan wanita
sehingga jadi lebih baik.

Jika tidak dijaga dengan baik, sedikit demi
sedikit timbul bercak kekuningan pada gigi.
Kemudian timbul masalah pada gusi dan
peradangan.

Rawat gigi dengan menggosok gigi secara
teratur dan rutin ke dokter gigi untuk
mengecek kesehatan gigi.

8. Selalu memesan semangkuk salad
Memesan salad rupanya tak selalu jadi

pilihan menu yang sehat.
Kenyataannya di balik semangkuk salad,

bisa saja terdapat kandungan kalori yang
tinggi dan lemak yang tak diinginkan untuk
topping seperti ayam goreng, potongan roti
goreng, dan dressing salad yang penuh lemak
lain.

Hindari salad dengan topping tinggi lemak
seperti keju, potongan roti, atau salad dengan
dressing creamy misalnya caesar salad.

9. Salah ukuran bra
Bra jadi salah satu elemen busana yang tak

akan dilewatkan. Faktanya, masih banyak wanita
yang salah memilih ukuran bra.

Efeknya, sakit leher, payudara sakit dan sakit
punggung. Bra yang terlalu ketat juga bisa
merusak postur tubuh atau menimbulkan iritasi
kulit. (ard)
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Jakarta, BI - Sebelum merambah dunia
YouTube, Ria Ricis [1995] memang sudah lebih
dulu bergelut di dunia entertainment. Karier yang
terus menjulang tinggi tidak didapatkan Ria Ricis
secara instan, banyak cara dan kerja keras yang
telah ia lakukan.

Bukan hanya itu, dia yang dianggap petakilan
ini juga pernah mengalami cacian karena videonya
yang kontroversial. Ria Ricis mengawali kariernya
melalui akun sosial medianya, yaitu Instagram.
Dengan mengunggah konten foto dan video lucu,
hal itu membuat dirinya mendapat respons baik
dari warganet.

Dari keberhasilan itu, Ria Ricis mulai
menerima endorse, dan tetap ia suguhkan dengan
konten lucu dari iklan produk tersebut. Dari situ,
nama Ria Ricis mulai disebut sebagai ‘selebgram.’
Sukses menjadi selebgram berhijab yang apa

Konten Penuh Intrik Ratu Youtube RI
adanya, para penggemar pun meminta agar Ria
Ricis membuat channel YouTube.

Hal ini karena, penggemarnya ingin mengenal
dan mengetahui kehidupan pribadi Ria Ricis lebih
dalam. Akhirnya, pada 2016 Ria Ricis mulai
membuat dan menekuni dunia YouTube. Awal mula
pembuatan konten video di YouTube, Ria Ricis
masih berfokus pada hal-hal lucu.

Pernah suatu episode Ricis membuat konten
membuang squishy kr toilet dan ke laut, namun
rupanyya kleucuannya kali ini diartikan lain oleh
haternya yang tidak disangka  video pembuangan
squishy menimbulkan banyak kontroversi dan
berhasil masuk trending di YouTube dan meraup
angka jutaan penonton. Setelah kejadian tersebut,
Ria Ricis menonaktifkan kolom komentar pada
vlog tersebut, bahkan tak lama kemudian ia juga
menghapus video tersebut.

Tak lama mereda kasusu squashy Ricis
kembali membuat konten heboh dengan acara
pamit dari YouTube. Menurut Ria Ricis, dia sedang
dalam kondisi yang membuatnya tidak mungkin
untuk meneruskan pekerjaannya, yaitu membuat
konten-konten dalam chanel YouTube.

Namun, melalui Instagram story @ricis1795,
Ria Ricis memberikan klarifikasi atas dugaan
warganet. “Ricis gak akan tutup channel. Cuma
izin gak upload beberapa waktu. Karna semua
TIM RICIS pun Ricis liburin. Kita istirahat
bersama,” tulisnya.

Saat  ini Ricis masih aktif di Youtube dengan
berbagai ide dan segala gelak tawanya dan
kerusuhan dalam membawa acaranya.

Saat ini Rici sudah mengantongi subcriber
sebanyak 24.1 M dan mulai membangun Youtube
pada tahun 2016. [bi]

Jakarta, BI - Kalau masih ada yang berpikir
bahwa Facebook, Twitter, Instagram atau
YouTube hanya untuk main-main dan buang
waktu, wah salah besar. Apa dia belum tahu kalau
ada banyak orang yang bisa meraup rezeki dari
media sosial?

Berikut ada 8 sosok yang bisa sukses berkat
kreativitas mereka dalam memanfaatkan media
sosial meskipun awalnya hanya sebagai hobi
saja.

1.    Brandon Stanton, fotografer, pemilik
HONY

Tahun 2010 Brandon kehilangan pekerjaan-
nya, dan menekuni fotografi kandid. Dia
berkeliling New York dan memotret orang-orang
di sana, lalu memostingnya di Facebook.  Foto-
fotonya disukai banyak orang, hingga memanen
12 juta likes di laman FB-nya.

Dari situ dia sukses menjual foto-fotonya
untuk produk cetak, buku, majalah, dan banyak
lagi. Kini Brandon menjadi fotografer sekaligus
pebisnis yang dikenal murah hati, sebab sering
menyumbangkan hasil penjualan fotonya untuk
program kemanusiaan. Setidaknya dia sudah
menyumbang 500.000 dolar dalam waktu 6 bulan
saja.

2.    Jeff Goins, penulis dan blogger

Dua tahun lalu, Jeff Goins mundur dari
pekerjaannya untuk menjadi penulis penuh
waktu. Kini dia menjadi penulis dengan
pendapatan fantastis. Kunci suksesnya diawali
dengan media sosial blog, Goinswriter.com.

Blog ini terhubung dengan Twitter, Facebook,
Linkedin, dan Google+, sehingga semua
tulisannya banyak dibaca orang, dan
menghasilkan dollar. Dengan menulis di blog
dengan hanya 10 jam per minggu, Jeff
mendapatkan income yang lebih besar dari
pekerjaannya dulu. Dari menulis blog, Jeff juga
sukses dengan ebook yang menghasilkan 1500
dolar di minggu pertamanya saja.

3.    Grace Ciao, Desainer fashion dan
seniman

Inilah contoh seniman yang tak sengaja
menjadi pengusaha berkat media sosial. Hobi
mendesain membuat Grace Ciao iseng
memosting karya desainnya di Instagram.
Ternyata coretan-coretan isengnya membuat
Grace popular, dan disukai banyak orang.

Sejak itu dia menjadi illustrator penuh waktu
yang menerima pesanan dari Instagram-nya.
Bahkan dia sudah kewalahan menerima orderan
yang membanjir.

4.    Rosanna Pansino, pembuat kue dan
YouTuber

Jangan remehkan hobi membuat kue.
Rosanna Pansino menjadi pengusaha sukses
di bidang ini berkat kegemarannya memanggang
aneka roti. Bukan sekadar memanggang,
Rosanna juga memvideokannya, kemudian
mengunggahnya ke YouTube.

Bahkan dia punya kanal YouTube khusus
dengan pelanggan berjibun, yaitu 3,6 juta orang.
Kanal yang diberi nama Nerdy Nummies itu
membuat nama Rosanna melambung, menjadi
pembuat kue terkenal di seantero negeri dan
tentu saja dia kaya raya karenanya.

5. Lauren Bath, traveller dan Instagrammer pro-
fessional

Apa itu professional Instagrammer? Bisa te-
ngok apa yang dilakukan Lauren Bath. Pehobi jalan-
jalan ini bukan saja dibayar atas apa yang
dipostingnya di Instagram, tapi juga dibiayai untuk
jalan-jalan.

Lauren bisa dikatakan sebagai Instagramer pro-
fessional dari Australia. Dia resign dari
pekerjaannya untuk mengikuti passion-nya sebagai
fotografer dan traveller. Siapa nyana dia justru
mendapatkan sponsor dari Nikon dan Tourism
Boards untuk berjalan-jalan sepuasnya?njj

6. Lain Ehmann, scrapbooker dan blogger
Jika kamu menginginkan hobimu untuk

membawamu menjadi orang sukses kalian harus
belajar dari dirinya. Lain Ehmann memulai karirnya
berasal dari hobinya tentang Scrapbook.

Dia membuat blog tentang pembuatan Scrap-
book yang inovatif. Dari blog tersebut dia menjadi
sukses dan cara membuat Scrapbooknya yang unik
menjadi terkenal.

7.Brittany Furlan, Aktris dan Komedian Vine

Dunia media sosial membuat seseorang aktirs
dan komedian seperti Brittany menjadi terkenal.
Melalui Vine mengupload video-video lucunya dan
hingga sekarang pendapatannya sudah sangat
menabjukan. Dengan 8,9 juta followers dan
penghasilan sebanyak $7.000 – $20.000 per minggu.

8. Liz Meghan, Youtubers dan Makeup Artist
Bagi wanita, makeup adalah semacam

keperluan. Tapi bagi Liz, hobinya merias diri bisa
membawanya menjadi terkenal. Dia sangat rajin
mengupload video cara makeup dirinya sendiri.
Sekarang? Dia memiliki total lebih dari 670.000
sucribers.

Dia mengatakan bahwa dirinya hidup dari
videonya yang  dibayar Youtube dari iklan-iklan
yang tampil di sana.[*]

8 Sosok Kreatif Inspirasi Sukses Bermedsos
Twitter Larang
Donald Trump

Bikin Akun Lagi
Twitter menegaskan pihaknya tidak lagi

mengizinkan Donald Trump untuk membuat akun
di platform-nya. Hal itu diungkapkan CFO Twit-
ter Ned Segal dalam wawancara dengan CNBC.

Dikutip dari Tech Crunch, Kamis (11/2), saat
itu Ned menjawab mengenai kemungkinan
Donald Trump memiliki akun Twitter kembali
apabila dia mencalonkan diri menjadi presiden
dan terpilih pada 2024.

“Ini cara kerja kebijakan kami, saat Anda
dihapus dari platform, Anda dihapus dari plat-
form. Terlepas apakah Anda komentator, CFO,
termasuk mantan atau pejabat publik saat ini,”
tuturnya.

Ted menuturkan, Twitter memang merancang
kebijakannya untuk memastikan orang-orang
tidak melakukan hasutan yang mengarah ke
kekerasan.

Oleh sebab itu, apabila ada akun yang
melakukan hal tersebut, sesuai kebijakan yang
ada, mereka tidak diizinkan kembali ke situs
microblogging ini.

Sebelumnya, Twitter memang telah meng-
ambil langkah tegas dengan membekukan akun
Donald Trump secara permanen pada Januari
2021. Keputusan itu diambil karena kicuan dia
dianggap melanggar kebijakan platform.

Menurut perusahaan, setelah melakukan
penilaian bahasa dalam twit Donald Trump bulan
lalu, Twitter menetapkan kicauan itu telah
melanggar kebijakan Glorifikasi Kekerasan
sehingga akunnya ditangguhkan permanen.

Di sisi lain, Twitter kembali menegaskan
kembali komitmen perusahaan untuk mengatasi
peredaran disinformasi dan hoaks yang beredar
di platform media sosial mereka.

Salah satu alasan kenapa hoaks banyak
beredar di media sosial, karena masih banyak
warganet yang enggan membaca kembali atau
mengecek ulang sebelum share artikel ke media
sosial.[bi]
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BALI, BI - Jika dalam waktu kurang dari dua
minggu sudah nihil kasus di enam desa tersebut,
itu berarti PPKM mikro efektif dilakukan. Satgas
pun masih menunggu sampai batas waktu yang
ditentukan hingga benar-benar tidak ada kasus baru
lagi. “Nanti takutnya setelah dicabut ada kasus baru
lagi, masak diulang penetapan lagi. Ini sudah diatur
seperti itu,” ujarnya (17/2).

Sedangkan, terkait penerapan PPKM berbasis
mikro di Kelurahan Banyuasri, Suyasa tak
menampik ada penemuan kasus baru yang
merupakan kasus klaster keluarga. Kasus baru ini
merupakan hasil tracing dari kasus terkonfirmasi
sebelumnya. Suyasa pun menegaskan jika kasus
tersebut bukan terjadi di Pasar Banyuasri. Atas
kondisi tersebut pihaknya meminta agar Satgas
lebih masif melakukan tracing dan testing.

“Makanya besok bisa dilakukan rapid test anti-
gen lagi. Kami sudah melakukan kerja sama dengan
TNI/Polri untuk makin masif. Hari ini Dinas

Saat Klaster Keluarga
Masih Ditemukan

Kesehatan juga sudah menginstruksikan agar
Puskesmas melakukan gerak cepat melakukan
rapid test antigen,” pungkasnya.

Sementara itu, Gugus Tugas melaporkan kasus
meninggal dengan hasil swab terkonfirmasi positif
kembali bertambah satu orang. Dengan demikian,
akumulasi pasien yang meninggal akibat terpapar
Virus Korona berjumlah 90 orang (17/2).

Koordinator Bidang Data dan Informasi Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 Ketut Suweca,
mengatakan, pasien yang meninggal berasal dari
Kampung Kajanan.

Pasien  berjenis kelamin perempuan berusia
52 tahun tersebut, awalnya datang ke RSUD
Buleleng 14 Februari dengan gejala sesak napas,
batuk berdahak, demam, nafsu makan menurun,
mual, pneumonia, komorbid TB paru. Pasien
tersebut kemudian dinyatakan meninggal (17/2).

Selain adanya pasien menigggal, konfirmasi
baru dilaporkan sebanyak 18 orang. Mereka berasal

dari Kecamatan Buleleng 14 orang, Kecamatan
Gerokgak sebanyak 2 orang, dan masing-masing 1
orang dari Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan
Sukasada.

Sedangkan pasien yang sembuh tercatat
sebanyak 14 orang. Rinciannya  berasal dari
Kecamatan Buleleng sebanyak 7 orang,
Kecamatan Banjar sebanyak 2 orang, Kecamatan
Sukasada sebanyak 2 orang, dan masing-masing
1 orang dari Kecamatan Gerokgak, Kecamatan
Busungbiu, dan Kecamatan Seririt. (bx/dik/rin/JPR)

Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan Vaksin Pedagang
Jogjakarta, BI - Epidemiolog Universi-

tas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad
menilai, target Covid-19 di Tanah Air
terkendali pada 17 Agustus, seperti yang
disampaikan Ketua Satgas Penanganan
Covid-19 Doni Monardo, memungkinkan
terealisasi. Namun dengan syarat disertai
dengan perubahan
intervensi penanganan.

”Mungkin terealisasi.
Tapi tidak dengan kebi-
jakan dan implementasi
intervensi yang sekarang
dilakukan,” kata Riris
Andono (17/2).

Menurut Riris, pe-
ngendalian Covid-19 lebih
efektif apabila pemerintah
menerapkan pembatasan
sosial berskala besar
(PSBB) secara ketat berdasar kesatuan
wilayah epidemiologi. Yakni minimal dila-
kukan per kabupaten.

”Minimal per kabupaten. Kalau Daerah
Istimewa Jogjakarta, misalnya Kota Jogja-
karta, Sleman, dan Bantul, itu satu kesatuan
epidemiologi,” terang Riris Andono Ahmad.

Kalaupun saat ini diberlakukan pember-
lakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM), lanjut dia, cakupannya harus
berbasis satuan wilayah epidemiologi,
bukan secara mikro atau berbasis RT/RW.

Dalam pelaksanaan PPKM mikro, RT/
RW disebut masuk zona kuning apabila
ditemukan 1 sampai dengan 5 rumah
dengan kasus konfirmasi positif, zona
oranye apabila 6 hingga 10 rumah terdapat
kasus positif, dan zona merah apabila lebih
dari 10 rumah terdapat kasus positif dalam
satu RT selama seminggu terakhir.

Menurut Riris, apabila dalam tiga
rumah ditemukan kasus Covid-19,
sementara masing-masing rumah berisi
empat orang anggota keluarga yang
tertular, berarti sudah ada 12 orang terpapar
Covid-19 dalam satu RT. Meski demikian
RT tersebut masih disebut berstatus zona
kuning, bukan merah.

”Itu yang menimbulkan rasa aman semu
karena orang merasa dari sebelumnya zona
merah menjadi kuning. Ini membuat orang
tidak peduli,” papar Riris Andono Ahmad.
[jawapos]
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SURABAYA, BI -Vaksinasi
Covid-19 gelombang pertama
memasuki tahap akhir setelah
vaksin nakes di Surabaya
tuntas. Oleh karena itu, saat ini
Pemkot Surabaya berencana
menyongsong vaksinasi
gelombang dua dosis satu yang
diperuntukkan untuk pelayan
publ ik.  Termasuk dalam
vaksinasi gelombang kedua ini
juga menyasar para pedagang.

Wal i  Kota Surabaya
Whisnu Sakti Buana mengatakan, pihaknya
sudah melakukan pendataan bagi pedagang
di Surabaya. “Untuk vaksin gelombang dua
ini sedang kami data bagi pedagang juga
selain pelayan publik,” katanya.

Alasan pendataan ini dikarenakan
pedagang di pasar sangat rentan akan
penularan Covid-19. Namun masih ada
pedagang yang belum mendapatkan
pendataan maupun sosialisasi vaksinasi
dilakukan.

Seperti pedagang di pasar Pabean

Rokiah yang malah t idak
mengetahui manfaat vaksin.
Bahkan pedagang pasar ikan itu
belum mengetahui pendataan
vaksin. ”Nggak tahu. Belum dapat
info juga tahunya malah dari
masnya ini kalau ada vaksin,”
katanya.

Seperti awal pelaksanaan tes
Covid-19, ketika mendengar
akan digelar tes rapid, para
pedagang banyak yang tutup lebih
awal. Bahkan kata dia ada yang

rela tidak berjualan. ”Itu loh ada waktu rapid
dulu. Bagaimana dengan vaksin?,”
imbuhnya.

Dia berharap sosial isasi  yang
mendalam tentang vaksin itu dilakukan
dengan sabar dan berkelanjutan. Terlebih
sebelum pelaksanaan suntik vaksin.
Menurut dia, kurang tepat jika vaksin
dilakuan secara dadakan, sebab membuat
vaksinasi tidak tepat sasaran. ”Pelan pelan
saja sosialisasinya, ajakannya. Biar semua
sadar kalau vaksin juga penting,” harapnya.

Sementara itu Humas PD Pasar Surya
Kota Surabaya Zaini  menuturkan,
pendataan pedagang pasar sebagai
penerima vaksin telah dilakukan. Terutama
pedagang pasar yang berada di bawah
naungan PD Pasar Surya. Dia mengaku
data tersebut sudah mengirim data
pedagang ke Asosiasi Pengelola Pasar In-
donesia (Asparindo).  ”Kami sudah
menerima surat dari Asparindo yang
meminta data pedagang. Datanya sudah
dikirimkan hari ini (kemarin) ke Asparindo,”
jelasnya.

Ditanya tentang jumlah pedagang
penerima vaksin, Zaini mengaku tidak
mengetahui pasti jumlah pedagang, namun
dia memastikan jumlah pedagang mencapai
puluhan ribu dari 58 pasar tradisional.

Terkait waktu pelaksanaan vaksin, tentu
Zaini belum mengetahui secara pasti.
Sebab pendataan baru dilangsungkan
kemarin. meski demikian, pihaknya akan
melakukan sosialisasi secara berkala
kepada para pedagang pasar untuk
penerimaan vaksin Covid-19 ini. (rmt/nur)

Riris Andono
Ahmad

Whisnu Sakti
Buana

Pandemi, Penduduk Kabupaten
Bogor Berkurang 500.000

BOGOR, BI - Pandemi Covid-19
menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, (Jabar) berkurang. Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor
mencatat adanya pengurangan sekitar 500 ribu
penduduk selama pandemi Covid-19.

Pada 2019 jumlah penduduk Kabupaten
Bogor sekitar 5,9 juta jiwa. Namun, berdasar
hasil sensus penduduk 2020, jumlah tersebut
bukannya bertambah melainkan berkurang.

Selama Pandemi Covid-19 “Tahun 2019
sekitar 5,9 juta jiwa, hasil Sensus Penduduk
2020 menurun menjadi 5,4 juta jiwa,” kata Kepala
Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor,

Jawa Barat, Ujang Jaelani (18/2).
BPS memproyeksikan jumlah penduduk

Kabupaten Bogor pada 2020 sebanyak 6 juta
jiwa, sesuai asumsi pertambahan jumlah
penduduk dari tahun ke tahun.

Namun, Ujang menegaskan jumlah tersebut
bukannya bertambah malah berkurang karena
pandemi Covid-19.

 “Kami poyeksikan sekitar 6 juta (jiwa)
awalnya. Waktu memproyeksikan asumsi
pandemi belum diperhitungkan, proyeksi dihitung
dua tahun lalu,” ungkapnya Ujang menyebutkan
pengurangan penduduk terjadi karena banyak
faktor, mulai dari perpindahan ke luar Bogor,

hingga ada pula yang meninggal dunia.
“Ada juga (warga) yang meninggal dunia,

tetapi dibanding yang bergerak ke luar Bogor jauh
lebih banyak yang bergerak ke luar Bogor,”
ujarnya.

Ujang menyebutkan bahwa terjadi
perpindahan penduduk ke luar Kabupaten
Bogor yang di luar biasanya selama pandemi
Covid-19.

Menurutnya, salah satu faktor perpindahan
penduduk itu ialah seperti warga pendatang yang
pulang ke kampung halaman karena pembatasan
aktivitas di Kabupaten Bogor.

“Pengurangan jumlah pekerja di berbagai
sektor terlebih di industri, PHK (pemutusan
hubungan kerja), relokasi industri, perhotelan,
pusat-pusat perdagangan juga,” katanya.

“Mereka umumnya pendatang yang ngontrak
tinggalnya, banyak kontrakan kosong. Di pusat
pendidikan, kampus misalnya, banyak
kontrakan-kontrakan yang kosong,” tambah
Ujang. (antara/jpnn)



Kebersihan terhadap rumah tangga
sangat diperhatikan dan dianjurkan oleh
Rasulullah (saw) kepada umatnya. Agar
setiap rumah tangga Muslim tetap
bersih, beliau bersabda:” Bersihkanlah
olehmu halaman rumahmu. Demikian
pula perhatian beliau akan kebersihan
masjid dan kegembiraannya kepada
siapa saja yang dengan suka rela
melakukan tugas itu.”

Tatkala seorang wanita yang selalu
membersihkan masjidnya wafat, dan
baru diketahuinya setelah selesai dike-
bumikan, maka dengan nada kesal
beliau berkata:” Mengapa kalian tidak
memberitahukan kepadaku?” lalu per-
gilah beliau menuju kuburan wanita, dan
di sana beliau melakukan sembahyang
jenazah kepada arwahnya.”

Di masjid beliau, ada juga seorang
yang khusus membersihkan dan meng-
harumkan ruangannya dengan dupa
yang dibakar. Orang itu bernama
Nu’aim, dan itu bukan di masjid beliau
saja, tapi hal itu dilakukan di tempat-
tempat ibadah yang lain.

Sebagaimana hadis riwayat
Tirmidzi bahwa Rasulullah mengan-
jurkan pembangunan masjid dan selalu
membersihkannya. Demikian pula
perintah beliau agar semua tempat
melepaskan hajat (WC) ditutup rapat-
rapat pintunya, dan larangan keras
terhadap siapapun meludah atau
mengotorinya.  Bahwa membersihkan
masjid dari kotoran sekecil apapun
akan memperoleh imbalan pahala yang
besar supaya masjid sebagai tempat
ibadah tetap terjaga terus kebersi-
hannya dan kesuciannya.

Kebersihan anggota badan juga
sangat diperhatikan oleh Rasulullah,
dan selalu memerintahkan hal itu pada
umatnya. Beliau, disamping mandi,
senantiasa mencuci kedua tangannya
sebelum dan sesudah makan dan
mengosok gigi dengan siwak, meng-
gunting kumis, mengerat kuku dan mem
bersihkan segala kotoran yang melakat
pada celah-celah anggota badannya.

Kebersihan menjadi perintah dan
sesetengah dari ajaran agamanya.

Beliau bersabda:” Allah itu baik, cinta
akan segala yang baik, bersih, suka
akan kebersihan dan maha murah,
mencintai setiap yang bermurah hati.”
(Tirmidzi) . Dan dalam hadis yang lain,
Rasulullah mengatakan:” Lakukanlah
olehmu kebersihan sedapat mungkin,
karena Islam itu tegak atas dasar
kebersihan, dan tidak akan masuk
surga melainkan setiap yang bersih.”

Dalam pada itu, beliau juga mem-
perhatikan rambut dengan selalu mem
bersihkan dan menyisir dengan rapi.

Adapun perhatian beliau terhadap
gigi, maka hal itu diketahui akan
kebiasaannya memakai cucuk gigi
setiap selesai makan untuk member-
sihkannya, dan beliau berkata:”
Sungguh baik sekali umatku yang
selalu membersihkan gigi waktu
berwudhu maupun setelah makan. Di
waktu wudhu dengan berkumur dan

Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan
menurut riwayat Tirmidzi. Dan beliau
sebagai penghulu para Nabi dan Rasul
dengan sendirinya yang terbaik dalam
berpakaian sebagaimana yang
diriwayatkan At-Tabarani tentang sifat-
sifat Nabi:” Belum pernah aku melihat
seorang yang lebih baik tampan
mukanya dan lebih bersih pakaiannya
dari pada Rasulullah.”

Beliau selalu menganjurkan agar
setiap Muslim menghias diri dengan
memperbagus pakaian. Beliau
bersabda:” Sesungguhnya Allah itu
bagus, cinta akan segala yang bagus.”
(Inmus-Sunny)

Dalam hal berpakaian, beliau
selalu memperhatikan tempat dan
keadaan bila akan menerima
kedatangan tamu dari tempat jauh. Maka
untuk menyambutnya pakaian beliau
disesuaikan dengan tingkat dan
kedudukan tamu yang akan datang.

Demikian pula pada hari-hari raya
Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Jum’at,
beliau memakai pakaian khusus dan
menganjurkannya. Rasulullah ber-
sabda:” Baguskanlah pakaianmu dan
perbaikilah rumah tanggamu, sehingga
kalian dipandang sedap dan manis oleh
mata orang banyak.” (Al-Hakim). Dan
sabdanya pula:” Bila Allah memberi
nikmat kepada hamba-Nya, Ia suka
melihat bekas nikmat itu padanya.” (At-
Tabarany). Juga sabdanya:” Setengah
dari pada kehormatan seorang mukmin
kepada Allah adalah kebersihan
pakaiannya.” (Abu Nu’aim)

Di tambah lagi, anjuran beliau agar
pakaian terus terjaga kerapiannya dan
larangan agar pakaian jangan keliwat
panjang ke bawah sehingga menyentuh
tanah demi kebersihan semata-mata.
Wallahu a’lam.[*]

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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menghirup air ke hidung serta
membersihkan celah-celah jari. Adapun
membersihkan gigi dari sisa makanan,
karena Malaikat sangat membenci bila
melihat seseorang yang tegak berdiri
waktu shalat, sedang sisa-sia makanan
masih melekat di celah-celah giginya.”

Dan perhatian Rasulullah terhadap
mulut, terbukti juga dengan selalu
dipakainya siwak berulang kali, disaat
akan shalat, berwudhu, akan tidur dan
setelah bangun dari tidurnya. Dan
beliau menganjurkan umatnya akan hal
itu. An-Nasai meriwayatkan bahwa
Rasulullah bersabda:” Siwak itu
mensucikan mulut, membawa akan
keridhaan Tuhan.”

Tentang perhatian Rasulullah terha-
dap pakaian, maka beliau telah mene-
rangkan kepada kita bahwa berpakaian
yang layak, sopan dan bagus adalah
ciri khas bagi setiap Nabi. Demikian




