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Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Masa
Pandemi
Dalam rangka memutus rantai
penyebaran Covid-19 di Indonesia serta
untuk mengendalikan mobilitas
masyarakat selama bulan Ramadhan,
Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13
Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik
Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah
dan Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
selama Bulan Suci Ramadhan 1442
Hijriah.

MARCELL SIAHAAN SAMBUT
RAMADHAN DENGAN DAMAI

CARA LINDUNGI CHANEL
YOUTUBEMU DARI HACKER

INTIP PROSPEK
USAHA KOS-KOSAN 14

Surabaya, BI - Perjalanan mudik dilarang
pemerintah. Namun, perlakuan berbeda dilakukan
pada kepulangan santri dan pekerja migran Indo-
nesia (PMI). Mereka boleh masuk ke kota tertentu
tanpa larangan, namun tetap dengan pengawasan
ketat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprediksi
terdapat 14 ribu PMI yang akan pulang. Mereka
merupakan PMI yang tidak diperpanjang kontrak
dan PMI yang memang sudah waktunya pulang
kampung. Jumlah tersebut naik drastis dibanding
tahun lalu yang hanya 2.100 orang.

Kepulangan PMI itu bertahap. Diperkirakan,

Kasus Covid Naik, Menkes:
Indonesia Bisa Seperti India

Singapura Bebaskan PMI
dari Hukuman Mati

Jatim Bentuk Layanan PMI Mudik

Singapura, BI -
Pengadilan Singapura
membebaskan seorang
warga negara Indonesia
(WNI) yang menjadi
pekerja migran, Daryati,
dari ancaman hukuman
mati pada hari ini, Jumat
(23/4).

Daryati didakwa dan dituntut dengan
ancaman tunggal hukuman mati lantaran dia
diduga terlibat pembunuhan berencana. Pada
2020, jaksa mengubah tuntutan menjadi
ancaman hukuman seumur hidup atau
hukuman mati.

“Hari ini Pengadilan Singapura menja-

tuhkan hukuman seumur hi-
dup kepada Pekerja Migran
Indonesia (PMI) asal Lam-
pung bernama Daryati atas
tuduhan membunuh majikan
perempuan yang dilakukan-
nya pada tahun 2016,” kata
Duta Besar RI untuk Singa-
pura, Suryopratomo, melalui

keterangan pers.
Menurut Suryopratomo, KBRI Singapura

dibantu oleh advokat Mohamed Muzammil
mengupayakan keringanan hukuman terhadap
Daryati.

Jakarta, BI - Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat In-
donesia untuk belajar dari India. Jangan
sampai festival keagamaan di India yang
sudah memicu tsunami Covid-19 terjadi juga
di Indonesia setelah momen lebaran. Tren saat
ini, kasus juga kembali merangkak naik.

Menurutnya kenaikan kasus di India
disebabkan oleh dua hal utama. Pertama akibat
kasus mutasi baru, dan kedua karena pe-
nurunan yang cukup drastis sejak Desember
banyak pelonggaran yang terlalu cepat.

“Protokol kesehatan yang dilonggarkan
terlalu cepat, festival keagamaan itu diizinkan.
Akibatnya penularan terjadi kembali dengan
mutasi baru dan naik sangat tinggi. Ini

pelajaran buat kita semua, agar selalu berhati-
hati dalam mengamati laju penularan kasus
ini,” ujar Budi secara virtual, Jumat (23/4).

Budi menjelaskan, Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
skala mikro dan vaksinasi saat ini memang
membuat tren kasus sedang menurun. Sama
persis kondisinya dengan India sejak Sep-
tember 2020.

“Penurunannya juga cukup dratis. Nah,
belajar pengalaman India, kita mesti hati-hati
melihat tren ini. Rumusnya sama. Terapkan
saja PPKM mikro yang terbukti bagus. Tidak
usah buru-buru melonggarkan dari standar
PPKM mikro yang sudah terbukti bisa turunkan
laju kasus,” lanjutnya.

Menurut Budi, kenaikan
ini juga sudah dilihat di
beberapa RS pemerintah.
Ketersediaan tempat tidur
juga sudah mulai meningkat.
“Bukan menakuti ,  tapi
supaya ingat dan waspada.
Jangan sampai kendor
prokesnya dan terjadi lon-
jakan kasus seperti di In-
dia,” tegasnya.

Menurutnya tren kenaikan
kasus juga terjadi di Jakarta.
Lalu begitu juga kenaikan
kasus di Jawa Barat.
[jawapos]
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setiap hari ada 600 hingga 700 PMI yang kembali
ke Jawa Timur. Mereka akan menjalani
pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu diantar sampai
ke tempat tujuan.

“PMI merupakan kelompok yang berjuang di
luar negeri, sudah sepatutnya mendapat
perlakuan beda,’’ ujar Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa pada Jumat (23/4).

Menurut Khofifah pemeriksaan bisa
menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI.
Pemeriksaan itu meliputi swab antigen. PMI yang
terindikasi Covid-19 bisa langsung dilarikan ke
RS darurat.[jawapos]
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Ibadah puasa tahun 2021 ini kita
masih ada diantara korona virus dan
variannya, sedih? ya sedih tapi
bersyukur juga karena masih bisa
menjalankan ibadah puasa di tengah
wabah Covid-19 ini.

Puasa merupakan saatnya kita me-
restart diri sebgai manusia agar bisa
merenung dan mengingat kembali
kekuasaan Allah SWT, bahwa sehebat
apapun manusia berencana Tuhanlah
yang menentukan.

Selain itu, kita berharap puasa di
tengah pandemi tidak hanya mampu
menumbuhkan kepekaan spiritual
seseorang, namun juga kepekaan
sosial. Wujud dari kepekaan sosial
ialah sikap empati dan pro-sosial

Empati berarti suatu keadaan di
mana orang merasa dirinya berada
dalam perasaan atau pikiran yang
sama dengan orang lain. Sementara
pro-sosial merupakan tindakan moral
seperti rela membantu seseorang
yang membutuhkan.

dan teknologi. Kita kembali menyadari
ketidakberdayaan sebagai manusia
dengan adanya ancaman penyakit dan
kematian yang bisa datang kapan saja.

Mengingatkan kembali  bahwa
ternyata kita telah mengeksploitasi
alam tanpa batas demi keingi-
nan-keinginan yang tidak
penting sementara lingku-
ngan menjadi rusak.

Refleksi ini sudah
seharusnya diguna-
kan untuk menata
visi hidup baru yang
lebih substansial
bagi kita sebagai
individu dan untuk
para membuat kebi-
jakan seperti peme-
rintah supaya lebih
bersikap adi l  dalam
mengelola kekayaan ne-
gara dan lebih bijak dalam me-
manfaatkan sumber daya alam
dengan pendekatan kelestarian

EDITORIAL
Sebagai musibah kemanusiaan,

wabah Covid-19 bukan saja persoalan
kesehatan, namun punya ekses
turunan berupa dampak sosial eko-
nomi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Doni Monardo
mengatakan, akibat Covid-19, seti-
daknya terdapat sekitar 1,6 juta warga
negara Indonesia yang telah menda-
patkan PHK dan dirumahkan.

Sementara Institute for Develop-
ment of Economics and Finance
(INDEF) memproyeksikan, seiring
dengan meluasnya wabah Covid-19,
maka tingkat kemiskinan di Indonesia
juga makin bertambah.

Puasa kali ini mengajak kita untuk
mengingat kembali bahwa ada keku-
asaan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan

Para ulama Sufi berpandangan,
puasa adalah cara untuk menahan diri
dari nafsu jasmani dan memutuskan
hasrat-hasrat duniawi yang muncul dari
pengaruh bisikan-bisikan syetan dan
kawan-kawannya yang ditempatkan
pada diri manusia. Demikian pesan
Imam Ja’far Shaddiq dalam Lentera Ilahi.

Untuk menyikapi bisikan setan itulah,
Allah mengaruniakan hati kepada
manusia. Hati adalah termasuk bala
bantuan dari Allah, tetapi penganugrahan
hati tersebut bisa saja malah bergabung
dengan barisan syetan yang nantinya
hanya akan membawa manusia menuju
ke jurang kenistaan dan kehancuran.

Disebabkan sifat dasar manusia yang
sebetulnya mudah dikuasai oleh
pasukan-pasukan laknat yang cenderung
mengumbar marah dan nafsu kalau tidak
dikendalikan. Menurut Imam Ja’far
Shaddiq, di sinilah perlunya penaklukan
badan kepada jiwa.

Untuk menaklukan badan kepada
jiwa, adalah perlu adanya cara yaitu
dengan jalan melemahkan kekuatan
badan demi meningkatkan kekuatan
jiwa, dan hal itu telah dibuktikan dari
berbagai penelitian para ahli.

Hasilnya, tiada sesuatu yang
semanjur ini seperti lapar dan haus,
pembuangan kemauan-kemauan hawa
nafsu dan mengontrol lidah, hati (fikiran)
dan anggota-anggota lain, selain dengan
jalan berpuasa. Demikian sebagaimana
dianjurkan Muhammad Hamidulah.
Dengan demikian, puasa di sini memiliki
fungsi untuk menghidupkan jiwa atau
hati.

Syeikh Abdul Qadir al-Jailani dalam
karya monumentalnya Sirr al-Asrar
menyatakan, bila seseorang berpuasa
hendaknya mampu mengharmonikan
kondisi lahir dan batinnya, seperti

Menurut Syeikh Ghulam Mu’inuddin,
Puasa yang paling baik, yaitu puasa dalam
dimensi pikiran. Dengan kata lain, orang-
orang puasa tidak memikirkan apa pun
kecuali Allah. Mereka telah dapat memper-
timbangkan kehidupannya di dunia ini
hanya sebagai bekal kebahagiaan dalam
kehidupan selanjutnya. (Syeikh Ghulam
Moinuddin, Penyembuhan Cara Sufi).

Puasa yang dikerjakan juga meliputi
pengendalian penglihatan dari segala
pandangan yang mengarah pada kejelekan
dan menjauhkan diri dari percakapan yang
tidak bermanfaat seperti, berkata dusta,
memfitnah, bicara tidak senonoh dan
tindakan-tindakan yang berpura-pura.

Singkatnya, orang-orang yang berpuasa
seperti itu harus berupaya untuk berdiam
diri, dan apabila mereka berkata-kata
harus yang baik-baik sehingga jalan untuk
mengingat kepada Allah semata akan lebih
mudah.

Puasa semacam ini memang sangat
sulit dilakukan dan hanya orang-orang
yang sudah bisa memahami ibadah bukan
sebagai perintah (Syariah) tetapi sudah
pada taraf memahami ibadah secara
hakikat, yang bisa melakukan puasa
semacam ini.

Tempat aturannya selama berpuasa
orang tidak boleh mendengar perkatan
yang terlarang yang berasal dari orang lain,
dengan cara berusaha menjauhi pertemuan
dengan orang yang susah melanggar
larangan tersebut.

Sedang pada sisi fisik sewaktu
berbuka, hanya boleh makan dan minum
sedikit mungkin hanya sekedar untuk
menghilangkan rasa lapar dan dahaga.

Manusia yang benar-benar bisa
melakukan puasa ini hanya orang-orang
tertentu yang telah mempunyai nilai
ketaqwan kuat dalam hati dan tingkah laku
di mana dalam fikirannya yang ada hanya
Allah semata tidak ada yang lain.

Tetapi yang demikian itu puasa yang
dimaksud oleh ajaran agama. Karena
dengan jalan berpuasa yang demikian
seseorang akan mampu merasakan
dengan sebenar-benarnya manfaat dari
pelaksanaan puasa.

Demikianlah, wallahu a’lam. (adi)

perutnya yang dikosongkan dari makan dan
minum. Jadi harus ada keseimbangan antara
puasa dari sisi syari’at, dan puasa dari sisi
ruhani. (Syekh Abdul Qadir Jailani, Rahasia
Sufi)

“Puasa yang dikerjakan juga
meliputi pengendalian penglihatan
dari segala pandangan yang
mengarah pada kejelekan dan
menjauhkan diri dari percakapan
yang tidak bermanfaat seperti,
berkata dusta, mefitnah, bicara tidak
senonoh dan tindakan-tindakan yang
berpura-pura.”

Puasa Mampu Hidupkan Jiwa,
Ini Pesan Sufi

lingkungan.
Covid-19 juga telah mengingatkan

kembali pentingnya kerja sama
karena sesungguhnya manusia
adalah makhluk sosial.

Semoga Pandemi segera
berlalu bersama kesedi-

han masyarakat dunia
yang tiada daya meski
berupaya.

[redaksi]
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Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi
Dalam rangka memutus rantai penyebaran

Covid-19 di Indonesia serta untuk mengen-
dalikan mobilitas masyarakat selama bulan
Ramadhan, Pemerintah Indonesia menge-
luarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor
13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Dis-
ease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci
Ramadhan 1442 Hijriah.

Ketentuan tersebut mengatur pembatasan
mobilitas masyarakat dengan peniadaan mudik
sementara yang menggunakan moda
transportasi darat, kereta api, laut dan udara
untuk lintas kota/kabupaten/provinsi. Aturan
juga mencantumkan bagi seluruh WNI di luar
negeri dihimbau untuk menunda ke-
pulangannya ke Indonesia selama masa
peniadaan mudik sementara periode 6-17 Mei
2021.

Presiden RI, Joko Widodo, mengungk-
apkan bahwa pemerintah Indonesia masih

berupaya mencegah penyebaran virus agar tidak
semakin meluas, sehingga akhirnya setelah melalui
pertimbangan matang, pemerintah memutuskan
meniadakan kegiatan mudik tahun 2021 ini.
Kerinduan terhadap sanak saudara dapat dipahami,
namun kesehatan keluarga, orang tua dan saudara
di kampung halaman merupakan hal yang paling
krusial.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah,
menyampaikan himbauan khusus kepada para
pekerja migran Indonesia di berbagai wilayah di
dunia agar niat mudik ditunda dulu untuk sementara.
Hal ini mengingat situasi yang belum kondusif, risiko
terpapar virus Covid-19 selama perjalanan panjang
masih mengintai, serta adanya persyaratan ketat
apabila ingin kembali ke tempat kerja juga masih
ada. Bersilaturahmi, melepas kangen serta
menyampaikan cinta dan rindu kepada keluarga di

kampung halaman bisa dilakukan dengan berbagai
cara dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Saat ini kesehatan dan keselamatan semua orang,
termasuk para PMI yang merantau di luar negeri
merupakan hal yang paling utama.

Himbauan ini diperkuat dengan adanya Surat
Edaran Menaker RI nomor M/7/HK.04/IV/2021
tentang Pembatasan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun
1442 Hijriah bagi pekerja/buruh dan pekerja migran
Indonesia dalam upaya pengendalian penyebaran
corona virus disease 2019 (Covid-19).

Kepulangan PMI dari Hong Kong ke Indonesia
Menindaklanjuti keputusan Pemerintah Indone-

sia, KJRI Hong Kong telah mengumumkan antara
lain himbauan agar Pekerja Migran Indonesia (PMI)
menunda perjalanan ke Indonesia pada tanggal 6
s.d 17 Mei 2021. Apabila PMI berada dalam kondisi

Tunda Mudik, Demi
Kesehatan Bersama

yang mendesak sesuai dengan Surat Edaran
Menaker Nomor M/7/HK.04/IV/2021, PMI dapat
melakukan perjalanan ke Indonesia dengan
membawa surat keterangan jalan dari KJRI Hong
Kong.  

Surat keterangan jalan ini dapat diperoleh
di KJRI Hong Kong pada hari Senin-Jumat dan
Minggu pukul 14.30 s.d. 16.30 dengan mengisi
data kepulangan terlebih dahulu melalui tautan:
http://bit.ly/kepulanganPMI.

Yang perlu diisi pada data kepulangan secara
online tersebut adalah identitas diri, tanggal
kepulangan, maskapai yang digunakan dan
daerah asal PMI. Setelah data tersebut terisi
dan menekan tombol “submit” maka data yang
diisi secara otomatis telah tercatat di KJRI Hong
Kong. Anda tinggal datang ke KJRI Hong Kong
pada jam yang sudah ditentukan untuk
mengambil surat keterangan jalan tersebut
dengan menunjukkan identitas diri (HKID atau
paspor) kepada petugas KJRI.

Selain itu, perlu dipahami bagi mereka yang
akan kembali ke tanah air agar tetap mematuhi
protokol kesehatan dan persyaratan yang telah
ditetapkan yakni membawa surat tertulis hasil
negatif tes RT-PCR di Hong Kong yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 72 jam sebelum jadwal keberangkatan
pesawat ke Indonesia, mengisi kartu
kewaspadaan kesehatan dengan aplikasi e-
HAC, selalu menggunakan masker serta tetap
menjaga kesehatan diri.

Anda juga perlu memastikan dengan pihak
maskapai terkait jadwal penerbangan baik dari
Hong Kong ke Indonesia serta penerbangan
domestik ke tempat tujuan, setelah anda
menjalani karantina setibanya di tanah air.
Sesampainya di tanah air, silakan mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas Covid
19 Indonesia, dan akan difasilitasi oleh BP2MI
dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI).

Hong Kong, BI – Kabar
beranda Pekerja Migran
Indonesia [PMI] Hong
Kong dalam sebulan kebe-
lakang sudah menyiarkan
kabar terkait adanya klinik
gigi abal-abal, sebab
banyak pasien malah
kesakitan setelah mela-
kukan perawatan gigi di
tempat tersebut.

Dalam unggahan
kabar di facebook se-
orang PMI menunjukkan
mulutnya yang menjadi
bengkak dan sakit akibat
‘copot gigi’di klinik ter-
sebut.

Klinik tersebut melyani pembersihkan gigi,
memperbaiki gigi, dan menambal gigi dan
pemasangan  kawat gigi dengan harga yang jauh
lebih murah daripada dokter gigi biasanya.

Banyak korban membuat keberadaan klinik
gigi abal – abal tersebut terendus fihak berwajib
hingga  Departemen Imigrasi menangkap 4 or-
ang yang kesemuanya merupakan PMI yang
sedang memanfaatkan hari libur nasionalnya
untuk menjalankan praktik kerja ilegal.

Menurut Departemen Imigrasi, keempat PMI
tersebut sama sekali belum pernah menerima
pelatihan tentang kesehatan gigi atau pernah

Waspadai Praktik Ilegal
Berkedok Klinik

kuliah di kedokteran gigi, juga tidak terdaftar
sebagai dokter gigi di Hong Kong.

Mereka menggunakan belajar mandiri online
dan pembelian peralatan secara online juga.

Dalam praktiknya mereka menyewa kamar
hotel pada hari istirahat mingguan atau hari libur
nasional dengan janji temu dengan pasien
sesama orang Indonesia.

Belajar dari kasus diatas, Berita Indonesia
menghimbau kepada para Pekerja Migran Indo-
nesia agar tidak mudah tergiur dengan promosi,
diskon dan harga murah, demi kesehatan carilah
praktik klinik resmi di Hong Kong.[bi]

Data Kementerian Kesehatan RI per
tanggal 21 April 2021 menunjukkan
penambahan kasus positif Covid-19 di
Indonesia sebanyak 5.720, sehingga
total menjadi 1.620.569 kasus positif
dan sebanyak 1.475.456 telah dinya-
takan sembuh.

Ditulis oleh:
Erga Grenaldi

Atase Ketenaga-
kerjaan KJRI HK Tunda Mudik, Demi

Kesehatan Bersama
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Jepang, BI - Jepang memperketat imigrasi
dengan menetapkan larangan masuk bagi
warga asing yang sempat berada di 152
negara, termasuk Indonesia, selama dua
pekan sebelum ketibaan di negaranya.

Kementerian Luar Negeri Jepang
menyatakan bahwa larangan itu berlaku per
Selasa (20/4) sebagai upaya menyetop
penyebaran virus corona yang masih
meningkat signifikan di negara tersebut.

Selain Indonesia, 151 negara lainnya yang
masuk larangan tersebut di antaranya Malay-
sia, Myanmar, Filipina, India, Amerika Serikat,
Kanada, Brasil, Inggris, Belanda, Israel, Arab
Saudi, Palestina, hingga negara-negara Afrika.

“Untuk saat ini, warga asing yang telah
tinggal di salah satu dari 152 negara atau
wilayah berikut dalam waktu 14 hari sebelum
permohonan pendaratan ditolak memasuki
Jepang sesuai dengan pasal 5 ayat (1), butir
(XIV) UU Kontrol Imigrasi dan Pengungsi,”

Jepang Larang WNI dan Warga 151 Negara Masuk
bunyi pernyataan Kemlu
Jepang dalam situs
resminya.

Sementara itu, Tokyo
menegaskan bahwa warga
asing yang berasal dari luar
152 negara itu masih bisa
memasuki Jepang tanpa
ditolak meski sempat transit
melalui ratusan negara
tersebut.

Jepang menerapkan aturan ini di tengah
peningkatan kekhawatiran publik terkait risiko
gelombang keempat Covid-19 usai ditemukan
kasus varian baru corona pada 109 hari sebelum
Olimpiade Tokyo.

Varian yang muncul di Jepang tampak lebih
menular dan berpeluang resistan terhadap vaksin
yang masih belum tersedia secara luas di negara
tersebut.

Situasi lebih buruk terjadi di Osaka, di mana

kasus baru melonjak memecahkan rekor pada
pekan lalu. Kondisi itu mendorong pemerintah
daerah memulai kebijakan lockdown yang
ditargetkan selama sebulan ke depan, dimulai
dari Senin (5/4).

Varian baru Covid-19 ini pertama kali
ditemukan di Inggris dan telah masuk ke
Osaka. Di sana, varian ini menyebar lebih
cepat. Rumah sakit setempat pun dipenuhi
pasien dengan kasus lebih serius dari versi
virus asli. (rds/has/cnn)

BEIJING, BI - Dalam Boao Forum yang dihelat
Selasa (20/4/2021), Presiden China Xi Jinping
mengatakan, dunia harus bekerja sama dalam
memerangi pandemi Covid-19, terutama di
bidang-bidang seperti pengembangan dan
distribusi vaksin untuk mengalahkan virus.

Hal tersebut menjadi tema yang juga
digaungkan oleh beberapa pemimpin global
lainnya yang menjadi pembicara di sesi pleno
pembukaan, antara lain Presiden Singapura
Halimah Yacob, Presiden Indonesia Joko Widodo
dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda
Ardern.

Melansir Straits Times, Xi dalam pidato key-
note videonya di forum yang diadakan di provinsi
Hainan selatan, solidaritas dan kerja sama
diperlukan dalam perang yang sedang
berlangsung melawan Covid-19, terutama di
bidang-bidang seperti berbagi informasi dan
upaya kolektif, terutama di bidang vaksin.

“Penting bagi kita untuk meningkatkan kerja
sama internasional dalam penelitian dan
pengembangan, produksi dan distribusi vaksin
serta meningkatkan aksesibilitas dan
keterjangkauannya di negara berkembang

sehingga semua orang di dunia dapat mengakses
dan membeli vaksin yang mereka butuhkan,”
katanya.

Dia menambahkan, “Penting juga bagi kami
untuk mengambil langkah-langkah komprehensif
untuk meningkatkan tata kelola global pada
keamanan kesehatan publik dan bekerja sama
untuk komunitas kesehatan global untuk semua.”

Melalui Belt and Road Initiative, perusahaan
China telah memulai produksi vaksin bersama
dengan negara-negara seperti Indonesia, Brasil,
Uni Emirat Arab, Malaysia, Pakistan, dan Turki.

Xi Jinping: Dunia Harus Bekerjasama Perangi Pandemi
“Kami akan memperluas kerja sama dengan

berbagai pihak di bidang pengendalian penyakit
menular, kesehatan masyarakat, pengobatan
tradisional dan bidang lainnya untuk bersama-
sama melindungi kehidupan dan kesehatan
masyarakat di semua negara,” tambahnya, seraya
menyerukan kemitraan yang lebih erat di bidang
kesehatan.

Di tengah ketegangan antara China dan
Amerika Serikat, Xi Jinping mengatakan negara-
negara perlu bersatu untuk mengatasi
tantangan global, dan menyebutnya
sebagai “zaman harapan”.

Setelah pidato Xi Jinping, 22
pemimpin dan kepala organisasi
internasional berpidato di forum
tersebut, banyak yang
melakukannya secara virtual.

Beberapa di antaranya adalah
Pimpinan Dana Moneter
Internasional Kristalina Georgieva,
Direktur Jenderal Organisasi
Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-
Iweala dan Kepala Organisasi Kekayaan
Intelektual Dunia Daren Tang..[bi/kontan]

ada teh putih. Teh putih dihasilkan dari
tanaman yang sama, namun daun teh yang
diambil dan diproses merupakan daun-daun
muda, dan dengan metode pengolahan
yang berbeda sehingga teh putih memiliki
jumlah antioksidan yang tinggi. Dengan
adanya antioksidan yang tinggi maka teh
putih ini bermanfaat memperbaiki sel-sel
yang rusak, teh putih juga dapat mengurangi
risiko gangguan jantung, menurunkan
kolesterol, serta  mencegah infeksi.

4. Teh Merah
Teh yang satu ini teh yang berwarna

merah, teh merah merupakan teh yang
bebas kafein, serta memiliki aroma yang
nikmat. Tidak hanya itu saja kawan, teh
merah tak kalah memiliki banyak manfaat
seperti teh pada umumnya. Salah satu
manfaat dari mengonsumsi teh merah ini
yaitu kita dapat meningkatkan kesehatan
tulang, dikarenakan terdapat polfenol
didalamnya yang dapat meningkatkan
aktivitas osteoblast pada tubuh.

5. Teh Biru
Tidak hanya hijau, hitam, putih, maupun

merah, teh juga ada yang berwarna biru,
wah unik sekali ya!. Nah, Teh biru ini kerap

sekali disebut dengan teh telang yang
berasal dari Asia Tenggara. Yang

bermanfaat untuk mengeluarkan
racun dan menangkal radikal
bebas dari polusi dan terik
matahari. Teh telang
tersebut juga mengandung
flavonoid yang dapat
meningkatkan kolagen
sehingga menjaga

elastisitas kulit. Selain itu
teh telang juga dapat

meredakan demam. [*]
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Krisis Corona
India Makin Parah

India, BI — India kembali
menembus rekor kasus harian
Covid-19 tertinggi dunia dengan
angka kematian paling banyak
sejak pandemi berlangsung di
negara itu(21/4).

Mengutip AFP, Kementerian
Kesehatan India melaporkan dalam
24 jam, jumlah kasus harian
terinfeksi Covid-19 mencapai
295.000 kasus dan angka kematian
2.023. Sehingga total kematian di
India menjadi 182.553 orang.

Perdana Menteri India
Narendra Modi dalam pidato pada
Selasa (20/4) mengatakan, negara
berpenduduk 1,3 miliar itu sekali
lagi harus berjuang dalam
pertarungan besar.

“Situasi sempat terkendali
dalam beberapa Minggu lalu, dan
kemudian gelombang kedua corona
ini datang seperti badai,” ujar Modi.

Ia mendesak warga untuk
berusaha melawan virus corona,
sehingga tak perlu menerapkan

lockdown lagi. Ia bahkan mengimbau
negara bagian untuk mencari solusi
lain, dan menggunakan penguncian
sebagai jalan terakhir.

Pada Selasa kemarin kasus
harian di India mencapai 259.170 dan
1.761 kematian.

Meski kota-kota di negara itu
padat penduduk dan perawatan
kesehatan buruk, India berharap bisa
menghalau pandemi Covid-19 yang
telah menewaskan lebih dari tiga juta
orang di seluruh dunia.

Tenaga kesehatan menganggap
lonjakan virus corona ini sedikit
banyak terjadi akibat sejumlah
perayaan ritual yang berlangsung di
India dalam waktu dekat ini.

Salah satunya ritual mandi di
sungai alias Kumbh Mela yang
berlangsung beberapa waktu lalu.
Ribuan orang di India dinyatakan
positif Covid-19 setelah Kumbh Mela.
Pihak berwenang melaporkan angka
infeksi ini setelah melakukan tes
terhadap 50 ribu peserta Kumbh Mela

di kawasan Haridwar, Uttarakhand.
Tak hanya itu, unjuk rasa,

pernikahan mewah dan pertandingan
kriket melawan Inggris juga diduga
memicu gelombang baru virus
corona.

Sementara itu, produksi vaksin
melambat atau bahkan dihentikan di
beberapa pabrik karena kekurangan
bahan baku. Mereka juga kehabisan
stok obat-obatan dan oksigen.

Para anggota keluarga terpaksa
membayar obat-obatan dan oksigen
dengan harga yang selangit di pasar
gelap.

Melonjaknya kasus Covid-19 di
India menyebabkan sejumlah negara
menerapkan pelarangan. Seperti
Hong Kong dan Selandia Baru yang
melarang penerbangan dari India.

Sementara Amerika Serikat
menyarankan warganya agar tak
pergi ke India bahkan bagi mereka
yang sudah divaksin. Inggris
memasukkan India ke zona merah.
(isa/dea)



Jakarta, BI - Altruisme adalah sikap
cenderung mengutamakan kepentingan orang
lain daripada diri sendiri. Ini merupakan sikap
terpuji yang dilakukan murni karena ketulusan
dan keikhlasan untuk membantu orang lain,
bukan karena paksaan, kewajiban, kesetiaan,
atau alasan tertentu.

Pribadi yang memiliki sifat altruisme disebut
sebagai seorang altruis. Sikap altruisme bisa
diwujudkan dalam banyak cara, seperti menjadi
sukarelawan korban bencana alam, beramal,
hingga sekadar membantu orang lain di jalan raya
untuk menyeberang.

CIRI-CIRI ALTRUISME
Ada beberapa hal yang bisa menjadi ciri

bahwa seseorang memiliki sikap altruisme.
Berikut adalah beberapa di antaranya:

-  Memiliki kepedulian tinggi terhadap
kesejahteraan orang lain

- Melakukan kebaikan tanpa mengharapkan
imbalan

- Membantu orang lain meski ada risiko bagi
diri sendiri

- Rela berbagi sesuatu, misalnya makanan,
walau diri sedang kekurangan

BERAGAM JENIS ALTRUISME
Sikap altruisme diklasifikasikan ke dalam

beberapa jenis, antara lain:

1. Altruisme murni
Altruisme murni atau yang dikenal juga

sebagai altruisme moral adalah jenis altruisme
yang dilakukan tanpa rasa pamrih dan imbalan,
bahkan ketika tindakan kebaikan yang dilakukan
bisa membahaya kan diri sendiri.

Jenis altruisme ini umumnya tumbuh dari
nilai-nilai moral yang didapatkan selama hidup
dan kemudian diwujudkan ke dalam tindakan
yang lebih konkret.

2. Altruisme genetik
Seperti namanya, ini adalah jenis altruisme

yang dilakukan untuk anggota keluarga terdekat.
Altruisme jenis ini dilakukan karena adanya
hubungan kekeluar gaan antara altruis dan pe-
nerima.
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Sikap Altruisme
itu Menyehatkan
Misalnya, seorang kakak melakukan

pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan
adiknya, atau orang tua bekerja keras untuk
mewujudkan cita-cita anaknya.

3. Altruisme timbal balik
Walau altruisme seharusnya dilakukan tanpa

rasa pamrih, ada juga jenis altruisme yang
didasarkan pada hubungan timbal balik, yakni
memberi dan menerima. Artinya, seseorang
berbuat kebaikan kepada orang lain karena ia
tahu bahwa suatu hari orang tersebut bisa
membalas kebaikannya.

Misalnya, Anda membantu seseorang saat
ini karena Anda tahu bila Anda menghadapi
kesulitan di masa depan, orang ini juga tidak akan
ragu untuk menolong Anda.

MANFAAT ALTRUISME
Altruisme adalah sikap yang bisa membawa

manfaat, baik bagi orang lain maupun diri sendiri.
Penelitian menyebutkan bahwa perilaku altruisme
dapat meningkatkan kesehatan, baik secara fisik
maupun mental.

Bawang Dayak Cegah Infeksi Bakteri

Misalnya, para sukarelawan biasanya
memiliki tubuh yang bugar dan sehat, karena ia
terbiasa melakukan aktivitas fisik yang berhubu-
ngan dengan kegiatan sukarelanya.

Selain itu, penelitian juga membuktikan
bahwa umumnya manusia mengalami
peningkatan kebahagiaan dan rasa syukur
setelah melakukan kebaikan bagi orang lain.
Menolong orang lain juga dikaitkan dengan
penurunan tingkat stres.

Dengan kesehatan fisik dan mental yang
terjaga, altruisme pada akhirnya juga dikaitkan
dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi.

Namun, perlu diingat juga bahwa altruisme
yang dilakukan secara berlebihan bisa
membahayakan kesehatan dan keselamatan diri
sendiri.

Sebagai contoh, Anda memberikan jatah
makan siang kepada orang lain yang menurut
Anda lebih membutuhkan, padahal Anda sendiri
juga belum makan siang. Alih-alih membawa
manfaat, hal ini justru bisa mengakibatkan diri
sendiri menjadi kelaparan hingga berisiko jatuh
sakit.[alodokter/bi]

Jakarta, BI - Bawang Dayak telah
digunakan secara turun-temurun
sebagai obat tradisional untuk
mengatasi sejumlah penyakit.

Bawang Dayak (Eleutherine
palmifolia L Merr) adalah jenis bawang
yang berasal dari Kalimantan, Indo-
nesia. Bentuknya hampir sama
dengan bawang merah, namun lebih
pipih.

Bawang Dayak tumbuh subur di
daerah yang banyak terpapar sinar
matahari. Kendati demikian, bawang
ini juga bisa tumbuh dan beradaptasi
dengan iklim dan jenis tanah apa pun.

BERAGAM MANFAAT BAWANG
DAYAK

Manfaat kesehatan bawang Dayak dikaitkan
dengan senyawa aktif yang dikandungnya,
seperti flavonoid, naptoquinon, antrakuinon,
alkaloid, saponin, tanin, triterpenoid, dan ste-
roid.

Di bawah ini adalah beragam manfaat
bawang Dayak bagi kesehatan yang bisa Anda
peroleh:

1. Mencegah infeksi bakteri
Berkat sifat antibakteri yang baik, bawang

Dayak dapat mencegah Anda mengalami
penyakit akibat infeksi bakteri.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang
menyebutkan bahwa ekstrak etanol bawang
Dayak mampu melawan bakteri patogen Sta-
phylococcus aureus yang bisa menyebabkan
berbagai infeksi, seperti infeksi kulit, sepsis,
dan osteomielitis.

2. Mencegah penyakit diabetes

Bawang Dayak juga bermanfaat untuk
mencegah penyakit diabetes. Pasalnya,
kandungan eleutherol, eleuthocide A, dan
eleutherinoside B yang ada pada bawang Dayak
memiliki sifat antidiabetik.

Kandungan tersebut bisa membantu
menurunkan kadar glukosa di
dalam darah, sehingga Anda
juga bisa terhindar dari risiko
menderita penyakit diabetes.

3. Melawan radikal bebas
Kandungan triterpenoid,

polifenol, dan flavonoid di
dalam bawang Dayak
berperan sebagai antiok-
sidan. Kandungan tersebut bisa melawan
paparan radikal bebas yang berpotensi
menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh.

Dengan begitu, risiko Anda untuk
mengalami masalah kesehatan, seperti
penuaan dini, kanker, dan demensia, bisa

menurun.

4. Menjaga kesehatan tulang
Menjaga kesehatan tulang juga

merupakan salah satu manfaat
bawang Dayak. Penel i t ian
menyebutkan bahwa ekstrak etanol
pada bawang Dayak bisa
meningkatkan kepadatan dan
bobot tulang. Dengan demikian,
Anda bisa terhindar dari risiko
menderita penyakit tulang, seperti
osteoporosis.

5. Menjaga kadar kolesterol nor-
mal

Bawang Dayak bisa menjaga
kolesterol Anda dalam kadar yang normal.
Pasalnya, kandungan eleutherinol di dalam
bawang Dayak mampu menurunkan kadar
kolesterol total, trigliserida, dan LDL
(kolesterol jahat) di dalam darah.

Dengan demikian, Anda bisa terhindar
dari risiko mengalami
sejumlah penyakit
berbahaya akibat koles-
terol tinggi, seperti pe-
nyumbatan arteri, sera-
ngan jantung, dan stroke.

6. Mengobati jerawat
Penelitian menun-

jukkan bahwa bawang
Dayak berpotensi untuk dikembangkan
sebagai obat antijerawat. Ini diperoleh dari
kandungan etanol bawang Dayak yang
terbukti mampu menghambat pertumbuhan
bakteri penyebab jerawat pada kulit, yakni
Propionibacterium acne. [alodokter/bi]

Jakarta, BI - Hog cholera tergolong penyakit
hewan yang berbahaya karena bisa membunuh
babi dengan cepat. Bahkan di sejumlah
peternakan babi yang dilanda virus hog cholera,
kematian babi terjadi secara massal. Hal ini turut
membuat banyak orang ragu atau berhenti
mengonsumsi daging babi lantaran takut tertular.

Daripada Anda menduga-duga soal bisa atau
tidaknya penyakit hog cholera menular ke
manusia, simak fakta berikut.

Apakah Manusia Bisa Tertular Virus Babi Hog
Cholera?

Penularan virus hog cholera dari babi ke babi
umumnya terjadi melalui kontak langsung, yaitu
dari babi yang terinfeksi hog cholera ke babi yang
sehat, baik itu melalui air liur, air mani, lendir
hidung, urine, maupun feses.

Selain itu, penyakit hog cholera dapat menular
antar babi secara tidak langsung, yaitu melalui
perantara pakaian kerja yang dikenakan
pengelola peternakan, tempat minum atau makan
babi, kandang, atau alat transportasi, seperti
motor, gerobak, dan traktor, yang ada di
peternakan.

Pada babi, virus ini menyebabkan demam,
tidak nafsu makan, lemas, mata merah, diare,

Mengenal  Virus
Babi Hog Cholera
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Hong Kong, BI - Cheung Wai-hung mengaku telah melecehkan
sekitar 70 wanita, tetapi hanya dijatuhi sanksi untuk tujuh orang korban
saja, hal itu dikarenakan mayoritas dari korban tidak menghubungi
polisi hingga tidak bisa diidentifikasi.

Selain tujuh dakwaan pelecehan atau penyerangan tidak senonoh
dan tiga pencurian, dia juga dihukum karena melanggar ketentuan masa
percobaannya, yang berasal dari hukuman sebelumnya untuk perilaku
pelecehan yang sama.

Cheung Wai-hung merupakan seorang pekerja konstruksi di Hong
Kong, dalam operasinya ia berdalih membantu para wanita untuk
membersihkan bajunya karena ada serangga yang merayap di tubuh
mereka.

Cheung Wai-hung dijatuhi hukuman di Pengadilan Distrik pada
hari Kamis [23/4] setelah mengaku bersalah bulan lalu atas tujuh dakwaan
penyerangan tidak senonoh, tiga pencurian dan satu pelanggaran masa
percobaan, yang berasal dari perintah baginya untuk menjalani konseling
psikologis yang diberlakukan setelahnya. dakwaan penyerangan tidak
senonoh lainnya pada tahun 2018.

Hakim David Dufton menyebut pria berusia 30 tahun itu sebagai
pemangsa seksual yang “gigih” yang memiliki “risiko penyerangan
ulang yang sangat tinggi”.

Pengadilan juga mendengar Cheung menyerang tujuh wanita,
berusia 16 hingga 28 tahun, di beberapa stasiun kereta api serta taman
bermain antara 24 September 2019 dan 23 Februari tahun lalu.[bi]

Daryati dilaporkan pernah
mengalami kekerasan di masa lalu
yang mengakibatkan trauma
mendalam dan mempengaruhi kondisi
kejiwaannya. Hal tersebut didukung
oleh laporan pemeriksaan ulang dari
psikiater yang ditunjuk oleh KBRI.

“KBRI telah mendampingi proses
hukum yang dijalani Daryati termasuk
pemberian bantuan hukum oleh
Pengacara sejak Daryati pertama
kali didakwa pada tahun 2016,” tambah
Suryopratomo.

KBRI Singapura memuji
Muzammil atas pembelaan yang
dilakukan sehingga Daryati terbebas

dari hukuman mati.
Sama seperti Indonesia,

Singapura masih menerapkan
hukuman mati. Terdapat 32 jenis
kejahatan yang pelakunya dapat
dihukum mati, termasuk pembunuhan,
narkoba, terorisme, serta kepemilikan
senjata api dan bahan peledak.

Tidak hanya pada warga negara
Singapura, hukuman mati juga pernah
dijatuhkan kepada warga negara asing
lain di Singapura.

“KBRI mengimbau warga negara
Indonesia di Singapura untuk
berkonsultasi dengan KBRI atau
organisasi lainnya apabila mengalami
permasalahan dalam bekerja,” ujar
Suryopratomo. (isa/ayp/cnn)
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70 Wanita Dilecehkan
Cheung Wai -hung

Hong Kong, BI - Teror bisa terjadi
kapan saja dan dimana saja, termasuk
di wilayah Hong Kong. Oleh sebab itu
pada jumat pagi [23/4] tim gabungan
dari kepolisian, pemadam kebakaran
dan keamanan dikerahkan untuk
melakukan pelatihan dan latihan
antiterorisme di Bandara Internasional
Hong Kong.

Dalam latihan berskala besar
tersebut tim melibtkan 200 personel
polisi pemadam kebakaran dan
keamanan untuk memperkuat respons
kota terhadap serangan bom,
perampok, penusuk dan tindakan

terorisme berdasarkan pengalaman
dari pemboman Brussel.

Unit polisi elit ‘Macan Terbang’, tim
penjinak bom di antara mereka yang
menangani penikam yang
membabibuta, penjinak bpm/ bahan
peleda. Aktivitas latihan tersebut
memakan tempat hampir sepertiga dari
aula keberangkatan bandara.

Dalam skenario latihan antiteros
tersebut polisi menggunakan kode
nama “Ironwill” dengan pola meniru
serangan teroris tahun 2016 di Brussel.

Latihan dimulai tak lama setelah
tengah malam dengan seorang peserta

yang bertindak sebagai seorang
musafir, ia melihat ada tas punggung
yang tergelat tanpa dijaga orang  di aula
keberangkatan bandara di Chek Lap
Kok, karena rasa perdulinya musafiir
tersebut berjalan melaporkan apa yang
dilihatnya tadi.

Menindak lanjuti laporan tersebut
fihak keamanan penerbangan dan
polisi segera bertindak dan melakukan
pengecekan terhadap tas tanpa tuan
tersebut. Polisi mencurigai  adanya
bahan peledak yang dicurigai, demikian
seterusmya hingga latihan penjinakan
bom dan pemadaman kebarkan. [bi]

200 Personil Polisi dan Penjinak Bom Di Bandara
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Jakarta, BI - Satgas Covid-
19 mengeluarkan Addendum
Surat Edaran Nomor 13 Tahun
2021 yang isinya memperketat
persyaratan bagi Pelaku
Perjalanan Dalam Negeri
(PPDN) selama H-14 dan H+7
periode peniadaan mudik. PT
Angkasa Pura II Kantor Cabang
Utama (KCU) Bandara
Soekarno-Hatta, memastikan
tetap ada penerbangan reguler
pada 22 April sampai 5 Mei
2021.

Namun, dia mengatakan
selama pengetatan persyaratan
Pelaku Perjalanan Dalam Negeri
(PPDN) tetap akan ada
perjalanan pesawat terbang penumpang reguler
di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam arti lain, selama 22 April sampai 5 Mei
dan 18 Mei sampai 24 April 2021, penumpang
reguler tetap bisa berpergian menggunakan
pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta.

“Ada (penerbangan) seperti yang diatur di
dalam SE tersebut dan SE 26 Kemenhub,” jelas
Holik.

Namun, pihaknya bersama Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan
melakukan pengetatan syarat terbang. Semua

Bandara Soetta Tetap Ada Penerbangan, Syarat Diperketat
protokol kesehatan dan pengawasan
persyaratan terbang akan lebih ketat
pada masa PPDN.

“Yang pasti kami tetap
memastikan operasional
penerbangan berjalan baik dan
lancar serta menerapkan protokol
kesehatan sesuai ketentuan,” ujar
Holik.

Pihaknya masih berkoordinasi
dengan stakeholder terkait
penebalan personel di Bandara
Soekarno-Hatta saat larangan
mudik.

Lalu, saat ditanya soal aktivitas
penerbangan saat larangan mudik
tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 nanti,
Holik mengaku masih berkoordinasi

dengan pihak maskapai.
Sebab, seharusnya pada masa larangan

tersebut tidak ada aktivitas penerbangan kecuali
distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan
keluarga sakit, kunjungan anggota keluarga
meninggal.

Kemudian, ibu hamil didampingi satu anggota
keluarga, dan kepentingan persalinan didampingi
maksimal dua orang yang tentu saja harus
memenuhi beberapa syarat penerbangan.

Ketentuan baru ini tertuang dalam Addendum
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441
Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Para pelaku perjalanan wajib transportasi
udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil
negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal
1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat
keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di
Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai
persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indo-
nesia.

Persyaratan serupa juga berlaku untuk pelaku
perjalanan dan penyeberangan transportasi laut,
serta perjalanan menggunakan transportasi darat
seperti kereta api antar kota dan kendaraan
pribadi.[lip.6/bi]

JAKARTA, BI - Peringatan Earth Day 2021
atau Hari Bumi se-Dunia pada Kamis 22 April
2021 mengangkat tema “Restore Our Earth” atau
Pulihkan Bumi Kita.

Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra DR
Abdul Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat
menerapkan gaya hidup rendah karbon untuk
menjaga bumi dari kerusakan. Selain itu, Gus
AMI panggilan akrab Muhaimin, meminta
masyarakat menerapkan green development
sebagai cara membangun Indonesia yang lebih
berkelanjutan.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) itu mengatakan bumi dan ekologi saat ini
telah melampaui daya dukung yang dimiliki.  Gus
Ami menyatakan kini saatnya terlibat aktif untuk
menurunkan emisi global dengan pembangunan
rendah karbon yang lebih ramah lingkungan.

“Semua dari kita membutuhkan bumi yang
sehat, mata pencaharian dan pekerjaan yang yang
ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk
kemajuan Indonesia,” kata Gus Ami dalam siaran
persnya, Kamis (22/4).

Menurutnya, perlu komitmen dan upaya kerja
bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan, serta menurunkan emisi
karbon secara bersamaan. Terlebih di tengah
kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan 2,7
juta penduduk di Indonesia kehilangan pekerjaan

sehingga meningkatkan tingkat
pengangguran.

Oleh karena itu, lanjut
dia, green development
dapat lebih berperan untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi di masa-masa

mendatang.

Gus Ami Ajak
Masyarakat Bangun

Nasionalisme
Lingkungan

Larang Takbir Keliling, Polisi
Tak Segan Beri Sanksi

Jakarta, BI - Upaya pencegahan
penularan Covid-19 terus dilakukan
oleh Polda Metro Jaya. Salah satu
upayanya yakni dengan melarang keras
kegiatan takbir keliling. Direktorat Lalu
Lintas (Ditlantas) pun menyiapkan
personel untuk menjaga kegitan yang
biasa digelar pada malam Idul Fitri itu.

“Kita akan imbau untuk warga
takbiran di masjid atau di rumah dan
tidak. Tidak di jalan atau takbir keliling,”
kata Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo,
Kamis (22/4).

Sambodo menuturkan, bagi
masyarakat yang nekat melakukan
takbir keliling bisa dikenakan sanksi.
Bisa sanksi ringan, hingga sanksi berat
berupa pengenaan pasal sesuai

Undang-Undang yang berlaku.
“Kita lihat situasinya di lapangan, apakah cukup

diputarbalikkan atau ada sanksi Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” jelasnya.
Meski begitu, Sambodo belum merinci ihwal

pemberian sanksi ini. Dia hanya menghimbau
masyarakat tetap di rumah saat malam takbir,
guna mencegah timbulnya kerumunan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar
apel gelar pasukan dalam rangka Operasi
Keselamatan Jaya 2021. Operasi ini digelar
dengan berbagai tujuan. Salah satunya yakni
mencegah gelombang mudik, maupun kegiatan
Sahur On The Road (SOTR).

Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung
oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Apel digelar di Lapangan Presisi Ditlantas
Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Senin (12/4).

“Operasi Keselamatan Jaya 2021 yang
akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 25 April
2021 merupakan operasi yang bersifat preventif
di dalam mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas sebagai pra kondisi memasuki giat
Operasi Ketupat Jaya 2021,” kata Fadil.

Fadil menuturkan, operasi bakal digelar di
wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang
(Jadetabek). Operasi akan mengedepankan
edukasi kepada masyarakat.[jawapos]

Indonesia Pasok 10 Persen Ikan di Dunia
Konsumsi ikan di Indonesia

masih rendah. Padahal, Indonesia
adalah wilayah yang kaya akan
sumber daya kelautan dan perikanan
serta pemasok 10 persen perikanan
dunia.

Ketua Departemen Gizi
Kesehatan Universitas Gadjah Mada
(UGM) Toto Sudargo menyampaikan
bahwa tingkat konsumsi ikan rata-
rata di Indonesia tahun lalu hanya 23
kilogram per orang per tahun. Ia
membandingkan dengan Jepang yang
konsumsi ikannya mencapai 110 kg
per orang per tahun.

“Di negara maju, konsumsi
seafood menjadi bagian penting
dalam kehamilan dan kelahiran,”
ungkap dia dalam keterangannya,
Kamis (22/4).

Ia pun mengajak masyarakat
untuk meningkatkan konsumsi ikan,

terlebih di masa pandemi Covid-19, di mana ikan
memberikan nutrisi untuk mencegah serangan virus.

“Jika kita tidak menemukan ikan laut, ikan air
tawar pun tidak apa-apa, meskipun kadar Omega 3-
nya jauh lebih rendah dari ikan laut, apalagi ikan laut
dalam. Ikan yang proteinnya paling tinggi adalah teri

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo

kering dan peda. Jadi tidak usah khawatir.
Ikan murah bukan berarti gizinya jelek,”
imbuhnya.

Pemerintah pun juga memiliki program
untuk meningkatkan konsumsi ikan, yakni
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
(Gemarikan) yang digagas oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini
bertujuan untuk membangun kesadaran gizi
individu maupun kolektif masyarakat dengan
mengonsumsi ikan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kemenkominfo) pun melakukan upaya edukasi
melalui workshop kepada generasi muda,
termasuk para mahasiswa dan generasi
milenial pada umumnya untuk gemar makan
ikan.

“Kami bertujuan untuk menyampaikan
program Gemarikan, untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi
ikan,” ungkap Direktur IKPM Kemenkominfo
Septriana Tangkary.[*]>> BERSAMBUNG KE HLM 21
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Hong Kong, BI - Zakat fitrah adalah zakat
yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki
yang telah memiliki kemampuan untuk
menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib
yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat
bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada
prinsipnya, zakat fitrah harus dikeluarkan
sebelum salat idul fitri dilangsungkan. Hal
tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah
dengan zakat lainnya.

Zakat fitrah berarti menyucikan harta,
karena dalam setiap harta manusia ada sebagian
hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu
alasan pun bagi seorang hamba Allah yang
beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah
karena telah diwajibkan bagi setiap muslim,
laki-laki maupun perempuan, orang yang
merdeka atau budak, anak kecil atau orang
dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh

para ulama.
Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ada di Hong Kong bisa

Cara Membayar Zakat Ke Masjid Hong Kong
menyucikan hartanya atau
menunaikan zakat fitrah
melalui masjid - masjid
yang ada di Hong Kong, se
perti Masjid Ammar Wan
Chai.

Pentingnya zakat dise
butkan dalam surat Al-
Qur’an 7: 156, 9:60, 19:31,
19:55, 21:73, 23: 4, 27: 3,
30:39, 31: 4 dan 41: 7.

Donasi dapat diberikan
melalui Kotak Donasi yang
ditempatkan di semua
Masjid kami atau melalui
Kantor Manajemen BOT, 8
/ F, Masjid Ammar, Wan
Chai atau Kantor Manaje-
men Masjid Kowloon.

Anda dapat mengirimkan donasi juga dalam
bentuk cek silang dengan menuliskan “THE INCOR-
PORATED TRUSTEES OF THE ISLAMIC COM-
MUNITY FUND OF HONG KONG “lalu kirimkan ke
8 / F, 40 Oi Kwan Road, Wan Chai, Hong Kong.

Tuliskan juga rincian kontak di belakang cek
sehingga donasi Anda dapat diakui dan tanda
terima resmi dapat dikirimkan.

Anda juga dapat menyimpan donasi Anda di
rekening bank kami No. 065049686001 di HSBC
dan mengirimkan slip pengiriman Anda ke email
ke trustees@netvigator.com bersama dengan
detail kontak.

Catatan: The Incorporated Trustees of the
Islamic Community Fund of Hong Kong adalah
Charitable Trust yang disetujui di bawah Bagian
88 dari Departemen Pendapatan Dalam Negeri.
Semua sumbangan amal sebesar HK $ 100
sudah dapat dipotong pajak.[bi]

Hong Kong, BI -Seorang ahli mikrobiologi
terkemuka pada hari Kamis mengatakan bhwa
dia sedang mencurigai “kontaminasi silang”
dalam sampel uji laboratorium milik swasta
yang telah menghasilkan lebih dari dua lusin
hasil positif palsu.

Profesor Yuen Kwok-yung dari Universi-
tas Hong Kong mengatakan kepada wartawan
setelah memeriksa laboratorium yang
dijalankan oleh BGI di Tai Po, bahwa
tampaknya staf mungkin secara tidak sengaja
mentransfer virus dari dua sampel yang benar-
benar positif, ke 28 lainnya yang diuji dalam
batch yang sama.

Pemerintah sebelumnya telah memintanya
untuk menyelidiki setiap ‘penyimpangan’
setelah melaporkan 30 kasus positif awal dari
satu laboratorium pada hari yang sama.

“Tampaknya ini sangat tidak biasa karena
semua pasien ini tidak memiliki hubungan
epidemiologis, dan banyak yang tinggal di
distrik yang berbeda, dari Ngau Tau Kok hingga
Tsuen Wan, jadi kami curiga bahwa ini mungkin
hasil positif palsu,” kata Yuen.

Hanya dua dari 30 ‘positif’ yang kemudian
dikonfirmasi oleh tes terpisah yang dijalankan
oleh Otoritas Rumah Sakit, meskipun para
pejabat masih menindaklanjuti beberapa
kasus.

Yuen mengemukakan bahwa virus
mungkin telah menyebar ketika para pekerja
membuka botol sampel, mencemari sarung
tangan atau peralatan lain.

Dia merekomendasikan laboratorium
untuk melakukan desinfeksi menyeluruh,
menambahkan bahwa semua sarung tangan
bekas dan wadah botol harus diganti untuk
setiap kelompok.

Ahli tersebut juga mencatat bahwa setiap
anggota staf menangani sekitar 800 sampel
per hari, dan beban kerja yang berat mungkin
menyebabkan kelelahan dan menurunkan
kewaspadaan mereka.

“Kami merasa bahwa menangani begitu
banyak sampel setiap hari terlalu sulit bagi
staf. Mungkin ada kebutuhan untuk menu-
runkan beban kerja mereka dan menghasilkan
distribusi pekerjaan yang lebih baik,” kata
Yuen.

Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
sebelumnya telah melaporkan dua kasus lokal

Kecurigaan Ahli
Tentang Hasil

Tes Positif Palsu

baru yang dikonfirmasi dari
Covid-19, dengan tidak
satu pun dari mereka me-
miliki sumber infeksi yang
jelas.

Salah satunya melibat-
kan seorang guru yang
tinggal di Tseung Kwan O,
dan bekerja di Taman
Kanak-Kanak Internasi-
onal Bahasa Inggris Greenfield di Taman Lohas.
Sekitar 30 anak yang dia ajar telah dikirim ke
karantina.

Kasus lokal lainnya melibatkan seorang pria
berusia 19 tahun, yang tinggal di  San Wai Court di
Tuen Mun, dan bekerja di Terminal Kontainer Kwai

Tsing.
Orang-orang yang pernah

bekerja dengannya diperintah-
kan untuk menjalani tes.

Dua belas kasus impor
dicatat, terdiri dari orang-orang
yang terbang dari Nepal, India,
Pakistan, dan Turki - empat di
antaranya ditemukan memba-
wa mutasi virus N501Y.

Para pejabat mengatakan mereka juga telah
memerintahkan dua putaran lagi pengujian wajib
untuk orang-orang yang pernah ke tempat-tempat
di mana dua pasien yang membawa varian Covid-
19 yang sangat menular dikunjungi - termasuk
Harbour City di Tsim Sha Tsui.[rthk]

Hong Kong, BI -  Otoritas kesehatan
bersama Tim ahli penyakit yang dapat
dicegah dan pengakit yang dapat muncul
dan Zoonosis mengadakan pertemuan
membahas dan memperbarui rekomendasi
penggunaan vaksin mRNA COVID-19 pada
ibu hamil dan menyusui serta penggunaan
vaksin AstraZeneca COVID-19.

JSC-EAP mengakui adanya data yang
muncul tentang penggunaan vaksin mRNA
COVID-19 pada wanita hamil dan
menyusui. Mengingat tidak ada risiko yang
diketahui terkait dengan pemberian vaksin
mRNA COVID-19 kepada wanita menyusui,
mereka disarankan untuk menerima vaksin
mRNA seperti untuk populasi lainnya.

Bagi wanita hamil yang hendak
melakukan vaksin mRNA COVID-19 harus
berkonsultasi dengan dokter kandungan
mereka tentang risiko dan manfaat
vaksinasi.

Dalam pertemuan tersebut, JSC-EAP
otoritas juga membahas penggunaan
vaksin AstraZeneca COVID-19. Laporan
kejadian buruk yang sangat jarang terjadi
dari trombosis dengan sindrom
trombositopenia (TTS) setelah vaksinasi
dengan vaksin AstraZeneca COVID-19
dicatat.

Hubungan kausal antara vaksin dan
TTS dimungkinkan tetapi masih dalam
penyelidikan. Saat ini bukti dan data
terjadinya TTS pasca vaksinasi Astra
Zeneca COVID-19 masih terus ber-
munculan. Mengingat situasi epidemiologi
lokal dan ketersediaan vaksin COVID-19
alternatif di Hong Kong, tidak diperlukan
pengenalan vaksin COVID-19 AstraZeneca
di Hong Kong. Selain itu, Anggota
membahas kemungkinan pengecualian
kontak dekat kasus COVID-19 yang
dikonfirmasi dari tindakan karantina yang
ada, jika mereka sepenuhnya divaksinasi
dengan vaksin COVID-19. [CHP]

Vaksin mRNA Untuk
Wanita Hamil
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Jakarta, BI – Di Indonesia batasan
usia menikah dalam UU Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 memang 19 tahun.
Namun, nikah muda yang dimaksud
dalam Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) adalah pernikahan yang
dilakukan pada usia kurang dari 21
tahun.

ALASAN NIKAH MUDA
Di Indonesia, nikah muda masih

menjadi polemik yang ramai
diperbincangkan banyak orang.
Sebagian kalangan ada yang
memandang hal ini positif karena secara
agama dapat menghindari muda-mudi
dari perzinahan.

Alasan lainnya adalah terkait
perekonomian. Beberapa orang tua
memilih untuk menikahkan anak
perempuannya yang masih belia
dengan pria dewasa yang memiliki
perekonomian mapan dengan
harapan anaknya dapat memiliki
kehidupan yang lebih layak kelak setelah
menikah.

Kesadaran untuk nikah muda juga lahir dari
muda-mudi yang ingin memiliki anak lebih cepat.
Mereka menganggap dengan memiliki anak di
usia muda, jarak usia dengan anak menjadi tidak
terlalu jauh, sehingga anak diharapkan dapat lebih
dekat dengan orang tua selayaknya teman.

Alasan-alasan tersebut sebenarnya tidak
salah. Namun, nikah muda tidak semudah yang

dibayangkan. Pasalnya, banyak tekanan yang
akan menghampiri pasangan muda yang telah
menikah mulai dari masalah finansial, kesiapan
mental, tekanan sosial, hingga kurangnya
pengalaman dalam menghadapi masalah
pernikahan.

RISIKO MENIKAH MUDA
Jika tidak dipersiapkan secara matang, ada

beberapa risiko dari nikah muda. Risiko tersebut

meliputi:

1. Gangguan psikologis
Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa

nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami
gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan,
stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi
karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan
tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau
istri.

2. Komplikasi kehamilan
Kehamilan di usia dini sangat berisiko

mengalami berbagai komplikasi yang
membahayakan ibu maupun janin. Pada janin,
risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir
prematur, stunting, atau berat badan lahir yang
rendah (BBLR).

Pada ibu, melahirkan di usia muda
berisiko untuk menyebabkan terjadinya
preeklamsia maupun anemia. Jika tidak
ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan
komplikasi serius seperti eklamsia yang
berakibat fatal, bahkan kematian pada
ibu dan bayi.

3. Masalah ekonomi
Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda

juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau
keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang
belum ada kesiapan secara mental dalam
menanggung nafkah dan berperan sebagai suami
dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan
baru dalam kehidupan bermasyarakat pun
tercipta.

4. Kekerasan rumah tangga
Kekerasan dalam rumah tangga berisiko

tinggi terjadi pada pasangan nikah muda, mulai
dari ancaman hingga penganiayaan. Hal ini
dikarenakan emosi mereka belum cukup mapan
secara emosi dibandingkan orang-orang berusia
25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi
yang stabil.

Tak hanya itu, studi menunjukkan bahwa
wanita yang menikah muda, apalagi berusia di
bawah 18 tahun, akan lebih rentan mengalami
kekerasan seksual dari pasangannya.

5. Perceraian
Sebuah studi menunjukkan bahwa

kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang
menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50
persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang
menikah di usia 25 tahun ke atas.

Studi lainnya menunjukkan fakta yang tak
jauh berbeda, yaitu pasangan yang menikah muda
memiliki risiko 38 persen untuk bercerai setelah
menjalani masa lima tahun pernikahan.

Risiko ini biasanya terjadi pada pasangan
muda yang tidak sanggup untuk menjalani
berbagai masalah dan beban hidup, terutama
masalah keuangan.

Tidak ada patokan kapan waktu terbaik untuk
menikah. Namun, BKKBN menilai bahwa usia
ideal perempuan Indonesia untuk menikah adalah
21 tahun, sementara bagi pria adalah 25 tahun.

Usia tersebut dipandang baik untuk berumah
tangga karena sudah matang secara biologis
maupun psikologis, serta bisa berpikir dan
bertindak dewasa dalam menghadapi masalah
rumah tangga.

Larangan untuk nikah muda memang tidak
ada. Namun, sebelum pernikahan digelar,
pasangan muda-mudi harus sama-sama siap lahir
batin dalam mengarungi biduk rumah tangga, agar
dampak negatif akibat nikah muda terhindarkan
dan pernikahan yang dijalani dapat berjalan
bahagia serta sesuai dengan apa yang
diharapkan.

Risiko Nikah Muda yang Perlu
Dipertimbangkan

BEBERAPA masjid ini
terbilang cukup unik dari segi
bentuk atau arsitektur bangu-
nannya. Selain tak berkubah,
masjid ini memilik ciri khas
tersendiri, sehingga berbeda
dengan masjid pada umumnya.

1. Masjid Al Irsyad
Masjid Al Irsyad yang ber-

lokasi di Kompleks Perumahan
Kota Baru, Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat
terbilang unik. Selain tak memiliki
kubah, bentuk masjid ini seperti
kubus kotak dengan dinding ber-
lubang.

Ternyata lubang pada masjid ini bukan
sembarang lubang, lubang pada masjid ini
membentuk dia kalimah syahadat. Masjid
rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
ini berkonsep green mosque atau masjid hijau.

Arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjidil
Haram dan Kakbah yang berbentuk kotak.

Dengan lubang pada masjid, sehingga tak
memerlukan penyejuk ruangan. Sebab lubang
di masjid akan membantu sirkulasi udara hingga

membuat dalam masjid terasa sejuk.

2. Masjid Safinatun Najah
Bentuk masjid ini terbilang cukup unik, dengan

desain layaknya perahu. Tak hayal masjid yang
berlokasi di Jalan Kyai Padak, Podorejo, Kota
Semarang ini mirip dengan kapal bahtera Nabi Nuh.

Saking uniknya, tak heran jika masjid yang
dibangun tahun 2014 lalu ini sempat viral dan
mencuri perhatian warganet dari segala penjuru.

Masjid ini memiliki tiga lantai yang memilik
fungsi berbeda. Pada lantai pertama, masjid
ini dilengkapi sejumlah fasilitas umum seperti
aula, tempat wudhu dan juga toilet lengkap
dengan arsitektur unik.

Sedangkan, para pengunjung atau
wisatawan dapat melaksanakan salat di lantai
dua Masjid As Safinatun Najah ini. Sementara
lantai tiga rencananya akan dijadikan
perpustakaan.

3. Masjid Raya Sumatera Barat
Berlokasi di di Jalan Chatib Sulaiman,

Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
Masjid Raya Sumatera Barat ini cukup
unik, selain tak memiliki kubah, atap
masjid ini seperti hamparan kain dan
berbentuk layakanya atap rumah minang.

Masjid yang dibangun hampir 12
tahun itu menelan biaya Rp 325-330
miliar secara bertahap oleh Pemprov
Sumatera Barat. Konstruksi masjid
terdiri dari tiga lantai. Ruang utama yang
dipergunakan sebagai ruang salat
terletak di lantai atas, memiliki teras yang
melandai ke jalan.

Denah masjid berbentuk persegi
yang melancip di empat penjurunya,
mengingatkan bentuk bentangan kain

ketika empat kabilah suku Quraisy di Mekkah
berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar
Aswad. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili
atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau
rumah gadang.

4. Masjid An Nurumi
Layaknya ikon kota Moskow, Rusia. Masjid ini

memiliki beberapa kubah gendut. Tak hayal masjid
yang berada di Jalan Solo Km 15, Candisari,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta seringkali disebut
Masjid Kremlin.

Dengan kubah warna warni masjid tampil
mencolok di kawasan itu. Masjid itu seperti permen
dalam negeri dongeng di kartun disney. Karena itu
tak heran, berdasarkan majalah Atlas Obscura,
Masjid Kremlin seringkali disebutkan sebagai
masjid Permen.

Bahkan saking uniknya, banyak yang mengira
bila Masjid An Nurumi sebagai toko kue atau tempat
bermain, terutama karena plang nama masjid terletak
agak jauh dari pagar depan.

5 Masjid Unik  Indonesia, Bikin Wisatawan Terpesona

5 Masjid Unik Indonesia, Bikin Wisatawan Terpesona
5. Masjid Agung Semarang
Masjid Agung Semarang ini sangat megah

dan sangat luas, bahkan masjid ini menjadi salah
satu masjid termegah di Indonesia dan mampu
menampung 25 ribu jamaah.

Pada bagian depan masjid, terdapat enam
payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan
tertutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi
arsitek bangunan masjid Nabawi.

Payung raksasa akan dibuka pada saat
Sholat Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha dengan
catatan bila angin tidak melebihi 200 knot. Jika
kalian sedang melaksanakan Sholat Jumat tapi
payung tidak terbuka, mungkin kondisi angin
sedang melebihi 200 knot.

Masjid yang terletak di Jalan Gajah Raya,
Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari,
Kota Semarang, tidak hanya berfungsi untuk
sebagai tempat beribadah umat Islam. Masjid
ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan,
pusat syair Islam, dan wisata religi untuk para
pengunjung yang mengagumi kemegahan
arsitektur masjid.[*]

Arab Saudi, BI - Setiap  musim semi, bunga
mawar bermekaran di Kota Taif, Arab Saudi,
mengubah pemandangan lanskap gurun yang
luas di wilayah Kerajaan tersebut, menjadi merah
muda cerah dan harum semerbak.

Pada April, bunga mawar dipanen dijadikan
minyak esensialnya yang digunakan untuk
membersihkan dinding luar Kakbah di Masjidil
Haram, Kota Makkah.

Melansir Arab News, Sabtu (17/4), tahun ini,
panen mawar jatuh dalam bulan Ramadhan.

Para pekerja di pertanian Bin Salman
merawat dan memetik puluhan ribu bunga mawar
setiap hari untuk dijadikan air mawar dan minyak
wangi, serta komponen berharga dalam industri
kosmetik dan kuliner.

Minyak wangi tersebut sangat populer di
kalangan jutaan Muslim yang mengunjungi Arab
Saudi setiap tahun untuk berziarah, atau
beribadah haji maupun umrah. Pola tumbuhan
dan bunga telah lama menjadi bagian dari seni

Islam.
Taif dikenal sebagai Kota Mawar. Taif memiliki

lebih dari 800 perkebunan bunga dengan sekitar
300 juta bunga mekar setiap tahunnya, banyak di
antaranya telah dibuka untuk wisata

Sementara pekerja memetik bunga di ladang,
pekerja lainnya bekerja di gudang, mengisi dan
menimbang keranjang dengan tangan. Bunganya
kemudian direbus dan disuling. “Kami mulai
merebus mawar dengan api besar hingga hampir
menguap, dan ini memakan waktu sekitar 30
hingga 35 menit,” kata Khalaf Al-Tuweiri, pemilik
pertanian Bin Salman kepada AFP.(sal)

Melihat Makam Kesepian di Kota Nabi Saleh

Mawar di Arab Saudi Bermekaran
di Bulan Ramadhan

Jakarta, BI - Sebuah bangunan unik yang
dijuluki makam kesepian berdiri di
taman arkeologi Mada’in Saleh, kota
kuno dekat AlUla, Provinsi Madinah,
Arab Saudi. Bangunan ini dikenal
sebagai Qasr Al-Farid yang diukir tepat
di batu besar.

Qasr Al-Farid atau The Only Castle
adalah bangunan struktur kuno yang
menakjubkan sehingga mampu
menyaingi arsitektur berukir di seluruh
dunia.

Dibuat sekitar abad ke-1 Masehi,
bangunan yang memiliki empat lantai

ini tidak pernah benar-benar selesai dan
digambarkan juga sebagai “kastil” yang
menyesatkan.

Melansir Atlas Obscura, Rabu (21/4),
bangunan ukiran megah tersebut sebenarnya
adalah sebuah makam yang dibangun sebagai
bagian dari situs kuno Nabatean Hegra.

Suku Nabatean Hegra memiliki teknik
kontruksi yang unik, itu bisa dilihat dari
kuburan yang dipahat langsung di batu dari
atas ke bawah. Seperti Qasr Al-Farid,
meskipun monumen tersebut terlihat belum
pernah selesai.

Tetapi tidak mengurangi unsur keindahan

dan kepentingan arkeologisnya. Walaupun ada
beberapa bagian makam yang tidak lengkap.
Setidaknya, makam ini memiliki jendela yang
dibuat langsung oleh pemahat kuno.

Di samping makam ini memiliki
kepentingan arkeologis, The Lonely Castle
merupakan salah satu keajaiban di wilayah
Mada’in Saleh, kota yang zaman dulu dihuni
bangsa Tsamud, kaumnya Nabi Saleh.

Bagi anda yang kebetulan berada di Kota
Madinah, dan tertarik untuk singgah ke Makam
“Kesepian”. Anda bisa ke sini menggunakan
kendaraan dengan waktu tempuh kurang lebih
4 jam perjalanan darat. (sal)

Masjid Al Irsyad

Masjid Safinatun Najah

Masjid An Nurumi
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 Marcell Siahaan Sambut
Puasa Dengan Damai

Siahaan.
“Terima kasih masku,” jawab Marcell.
Diungkapkan oleh Marchel akun sosmed

miliknya jika pencarian akan jalan kebenaran Ia
sudah lakukan selama puluhan tahun. Hingga
akhirnya artis dan penyanyi kelahiran Bandung,
21 September 1977 ini memutuskan menjadi
mualaf.

Sebelumnya, ia dua kali berpindah agama,
yaitu Kristen dan Buddha. Ia pun mengaku jauh
lebih bahagia dan dan nyaman setelah
menemukan kebenaran hidupnya. Itu juga yang
membuat artis bernama asli Marcellius Kirana
Hamonangan Siahaan ini siap menyambut bulan
puasa dengan perasaan damai. [bi]

dari unggahan Instagram Story yang diunggahnya.
Terlepas dari kontroversi uji klinis fase II yang

tidak mengantongi izin Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), vaksin nusantara yang
berbasis sel dendritik memang menawarkan
kelebihan karena bersifat personalized.

Kelebihan ini menjawab harapan orang-orang
dengan kondisi tertentu yang tidak bisa mendapat
vaksin Covid-19 lainnya. Seperti diketahui,
Ashanty memiliki kondisi autoimun, salah satu
kondisi komorbiditas Covid-19 yang butuh
perhatian khusus untuk bisa menerima vaksin
Covid-19. Hal tersebut juga disebutnya melalui
Instagram Story yang diunggahnya pada hari yang
sama. Kondisi lain yang juga mempersulit
Ashanty untuk bisa mendapat vaksin CoronaVac
adalah riwayat Covid-19 yang membuatnya

sempat kritis beberapa waktu lalu.
Meski saat ini Ashanty sudah sembuh,

rekomendasi PAPDI mengharuskannya
menunggu 3 bulan sebelum bisa mendapat
vaksin CoronaVac. Karenanya, ia memilih
vaksin Nusantara sebagai bagian dari
pencegahan terhadap virus corona yang
menyebabkan Covid-19.(mrt)

Jakarta, BI - Penyanyi ternama tanah air
Marcell Siahaan baru saja menjadi bagian
dari umat Islam, dia mualaf, yang artinya
ramadhan kali ini merupakan puasa
pertamanya.

Banyak pesan dari warganet untuk

Marchell, salah satunya larangan untuk menghina
keyakinannya yang dulu.

“Jangan pernah meludahi masa lalu karena
perjalananmu ini mewah.”

Tak setiap orang melaluinya..” cuit Budiman
Sudjatmiko yang langsung dibalas Marcell

Punya Penyakit Autoimun,
Ashanty Tetap Suntik Vaksin

Nusantara
MESKIPUN belum mendapatkan

izin dari Badan Pengelola Obat dan
Makanan (BPOM) untuk dilakukan uji
klinis, tapi vaksin Nusantara sudah mulai
disuntikkan pada beberapa orang.

Sejumlah tokoh dan politisi juga telah
mengikuti rangkaian vaksinasi vaksin
Nusantara. Seperti Gatot Nurmantyo, Sufmi
Dasco Ahmad, dan Aburizal Bakrie.

Nah, menyusul mereka Penyanyi Anang
Hermansyah mengikuti rangkaian vaksinasi

vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri
Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Anang dan istrinya, Ashanty, diambil sampel
darah di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Ashanty juga sudah dilakukan penyuntikan
tahap 1 vaksin Nusantara. Hal ini dapat dilihat
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Istri Histeris Lihat Suami Memadu Kasih di Rumah
NTB, BI - Viral curhat seorang istri di

medsos yang menceritakan suaminya BB, 43,
tepergoki dirinya  sedang asyik memadu kasih
dengan SA, 35, selingkuhannya yang tak lain
tetangga kampung sendiri, Pajo, Kabupaten
Dompu, Nusa Tenggara Barat, berinisial BB,
43,

Saat dipergoki, sang istri sebut saja
namanya Mawar, langsung meneriaki keduanya
dan hal itu mengundang warga lain berdatangan
ke TKP.

Pelaku BB yang ketakutan langsung kabur

dari TKP dan sampai saat ini masih dalam
pencarian. Kericuhan warga akhirnya melibat-
kan yang berwajib.

Kapolsek Pajo Iptu Abdul Malik meng-
ungkapkan kisah asmara terlarang itu terjadi di
rumah SA pada Minggu (18/4) malam saat suami
SA belum pulang dari ladang.

“SA ini juga sudah bersuami, saat kejadian
suaminya masih berada di ladang. Keduanya
ketangkap basah oleh istri BB saat memadu
kasih,” ujar Abdul Malik.

Abdul Malik mengatakan si perempuan

tidak mengakui perselingkuhan tersebut. Tetapi,
keterangan warga, bahwa mereka (SA dan BB)
sudah lama menjalin hubungan asmara.

“Mengantisipasi hal yang tidak
diinginkan, kami amankan SA dan menjaga
situasi di TKP,” ungkap Kapolsek.
Sampai saat ini SA masih diamankan di
Mapolsek Woja sementara pelaku BB
masih dalam pencarian polisi.

“Kasus ini pasti ditindaklanjuti
sebagaimana hukum yang berlaku”,
tutupnya.(antara/jpnn)

Denpasar, BI - Kantor Wila-
yah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Kamwil
Kemenkumham) Bali bakal
melibatkan tim gabungan untuk
menindak bule yang kelabui
petugas dengan melukis gam-
bar masker di wajah. Sebab pe-
langgaran bule tersebut bukan-
lah pelanggaran keimigrasian.
Bule tersebut sebelumnya telah
viral di media sosial.

“Adanya viral tentang orang
bule yang melukis masker di
wajahnya untuk mengelabui
petugas tentunya kami dari
Kementerian Hukum dan HAM
tetap melakukan penertiban.

Terkait hal ini karena pelanggaran tersebut
sesungguhnya bukan pelanggaran keimigrasian

dan kami tidak bisa bertindak
sendiri kami harus
melibatkan instansi lain
seperti polisi dan Satpol PP,”
kata Kakanwil [21/4].

Jamaruli mengatakan,
selama ini pihaknya telah
melakukan razia di beberapa
tempat yang bekerja sama
dengan kepolisian dan Sat-
pol PP. Razia ini dilakukan
guna memberikan sanksi
terhadap masyarakat yang
melanggar protokol kese-
hatan.

Razia tersebut terakhir
kali dilakukan pada 20 April

2021 di depan Kantor Desa Canggu, Kacamatan
Kuta, Kabupaten Badung. Di sana ditertibkan
atau pemberian sanksi kepada 22 negara Indo-

Bule Langgar PrBule Langgar PrBule Langgar PrBule Langgar PrBule Langgar Prokokokokokes Dengan Les Dengan Les Dengan Les Dengan Les Dengan Lukisan Maskukisan Maskukisan Maskukisan Maskukisan Maskererererer
nesia dan 19 WNA. Dari 19 WNA tersebut, 4 orang
dikenakan denda dan 15 orang ditegur secara lisan.

Menurut Jamaruli, penegakan protokol
kesehatan ini diatur dengan Peraturan Gubernur
(Pergub) Bali Nomor 10 tahun 2021 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Aturan ini merupakan perubahan dari Pergub
Nomor 46 tahun 2020. Di aturan tersebut juga ada
keterlibatan imigrasi.

“Ketika orang asing pertama kali melanggar
prokes itu bisa didenda Rp 1 juta jika melanggar
atau tidak menaati protokol kesehatan, termasuk di
antaranya tidak menggunakan masker. Dan bila
kedua kali melakukan pelanggaran maka orang
asing tersebut bisa dideportasi dari Indonesia, itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,” terangnya.

Sebelumnya berdasarkan penelusuran , video
bule lukis wajah tersebut pertama kali diunggah
oleh akun Facebook Josh Paler Lin. Unggahan
akun tersebut kemudian ditangkap layar dan
dibagikan oleh Niluh Putu Ary Pertami Djelantik
dalam akun Instagramnya @niluhdjelantik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sarpol
PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetahui di
mana kejadian tersebut. Ia juga belum mengetahui
nama, tempat tinggal dan asal dari kedua bule
tersebut.

Meski begitu, dirinya menilai hal semacam ini
seharusnya ditindak oleh Satgas setempat. Ia
mengaku tak ingin Bali dicap sebagai daerah yang
tidak konsisten dalam penegakan protokol
kesehatan.

“Yah kalau ada yang mendapati hal-hal
semacam ini tindak saja oleh aparat setempat/
satgas gotong royong. Jangan sampai dianggapnya
Bali tidak konsisten menegakkan dengan denda.
Bahkan bila perlu dideportasi saja oleh imigrasi
(Bali),” kata Dewa Dharmadi.[detik]
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follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

Jeddah, BI – Salah satu Pekerja
Migran Indonesia( PMI) di Jeddah yang
mengisi waktu luangnya dengan
berkreativitas di dunia Youtube adalah
Alman Mulyana yang saat ini sudah
memiliki 1.72M subscribers.

PMI asal Subang, Jawa Barat ini
mengaku menekuni konten kreator
YouTube sejak pertengahan tahun 2017.
Video pertama yang di upload adalah
sekitar kehidupan para PMI di Jeddah.

“Awalnya sih diskusi dengan istri di
Indonesia tentang keresahan hati karena
kita tidak akan selamanya tinggal di
negeri orang. Kemudian istri
menyarankan saya mencoba di dunia
YouTuber, “ terangnya.

Siapa sangka, berkat kerja kerasnya
bapak tiga anak ini sudah mempunyai
penghasilnya yang tidak sedikit.PMI yang sudah
15 tahun bekerja di Arab Saudi sebagai sopir
perumahan itu kini mempunyai pen ghasilan dari
google adsense tak kurang dari USD 4.000 atau
setara Rp 56 juta perbulan.

PMI Arab SPMI Arab SPMI Arab SPMI Arab SPMI Arab Saudi Saudi Saudi Saudi Saudi Suguhkanuguhkanuguhkanuguhkanuguhkan
KKKKKontontontontonten Sen Sen Sen Sen Sejarah Islamejarah Islamejarah Islamejarah Islamejarah Islam

“Ya, pertama dapat dari google adsense Rp 7
juta, waktu itu saya sempat beberapa kali
mendapat peringatan dari google karena gaji saya
tidak pernah diambil dan disuruh mengirimkan
identitas dan nomer rekening,” ungkapnya.

Yayan mengungkapkan kini sudah tidak

bekerja lagi sebagai sopir, dia mengaku
fokus membuat konten YouTube setiap
harinya. Bukan hanya seputar PMI,
konten yang sekarang Yayan suguhkan
kepada para subscribernya juga
memuat tentang kultur budaya Arab
Saudi dan tempat bersejarah bagi umat
muslim, seperti rumah peninggalan Nabi
Muhamad, makam Istri Nabi Adam serta
tempat perang juga gunung – gunung
yang pernah dilintasinya Nabi selama
berdakwah.

Youtuber Yayan Maulana juga tak
segan – segan pergi jauh untuk
mendapatkan sport – sport menarik yang
tak pernahdikunjungi dan layak
dihampiri oleh Jamaanh Umroh dan
Haji.

“Kemarin waktu musim haji [sebelum
pandemi] uga banyak saya dokumentasikan di
akun YouTube. Menurut saya kita harus pandai
memanfaatkan waktu dan bijak menggunakan
internet agar dapat menambah pundi-pundi ru-
piah,” pungkasnya. [bi]

JAKARTA, BI - Instagram resmi
meluncurkan aplikasi versi ringan, Lite, di
Indonesia bertepatan dengan bulan suci
Ramadan.

“Setahun bergelut dengan pandemi tentu
tidak meredam semangat berbagi tersebut
di antara para pengguna Instagram,
meskipun tahun ini kita masih tetap harus
melakukannya secara online.

Dengan kehadiran Instagram Lite dan
kampanye #MonthofGood, kami ingin
Instagram menjadi tempat bagi para
pengguna menjadi pribadi yang lebih kreatif
dan ekspresif untuk terus berbagi kebaikan
dengan orang-orang tercinta yang
terhubung secara virtual,” kata pimpinan
Facebook untuk Indonesia, Peter Lydian,
dalam siaran pers, Senin.

Instagram Lite merupakan aplikasi versi
ringan dari platform berbagi foto tersebut,
ditujukan untuk pengguna Android dan
mereka yang ingin menghemat kuota
internet maupun ruang penyimpanan.

Aplikasi Instagram Lite berukuran
kurang dari 2MB, keunggulannya adalah
lebih cepat diunduh dan menampilkan
konten.

Aplikasi versi Lite umumnya tidak
membawa fitur selengkap versi reguler,
hanya fitur-fitur utama yang disematkan di
versi ringan tersebut.

Meski pun begitu, Instagram Lite bisa
diakses bisa diakses dari perangkat An-
droid mana pun dan tidak membutuhkan
kualitas jaringan secepat aplikasi versi
reguler.

Bertepatan dengan bulan Ramadhan,
Instagram mengadakan kampanye
#MonthofGood agar para pengguna bisa
merayakan bulan puasa secara virtual.
Instagram menghadirkan stiker karya
perancang asal Bahrain @haluulie yang
bisa ditemukan di Galeri Stiker di fitur
Stories.(amr)

Instagram Lite Hiasi
Konten Ramadhan
Hadir di Indonesia

Cara Lindungi Channel Cara Lindungi Channel Cara Lindungi Channel Cara Lindungi Channel Cara Lindungi Channel YYYYYouTouTouTouTouTubemu dari Hackubemu dari Hackubemu dari Hackubemu dari Hackubemu dari Hackererererer
JAKARTA, BI - Hacker berhasil

membobol channel YouTube Gen
Halilintar dan Thoriq. Anak sulung dari
keluarga Gen Halilintar, Atta, meng-
ingatkan para YouTuber untuk meng-
amankan akun mereka.

Atta berpesan kepada konten krea-
tor di Indonesia supaya tidak mengklik
link-link sembarangan. Pada dasar-
nya, Google, pemilik YouTube juga
telah memberikan beberapa tips bagi
pengguna platform berbagi video.

Para pembuat konten di YouTube
bisa mengamankan akun YouTube de-
ngan menjalankan beberapa cara.
Menurut video yang diunggah Google untuk
mengamankan akun YouTube, ada 4 langkah
sederhana untuk mengamankan akun. Nah, bagi
pemilik akun YouTube, perlu mengetahi cara agar
akun YouTube tidak mudah di-hack. Berikut ini
langkah-langkah yang bisa dicoba sebagaimana
dikutip dari video YouTube Creator.

1. Nyalakan Verifikasi Dua Langkah untuk
Akun

Verifikasi dua langkah membantu mencegah
hacker masuk ke akun, meskipun mereka
mendapatkan akses ke informasi login Anda.
Aktifkan fitur dengan membuka myaccount.
google.com/security.

Kemudian, klik verifikasi dua lang-
kah lalu tekan Get Started. Setelah
memverifikasi informasi akun, Anda
akan bisa menyetel perangkat untuk
menerima notifikasi keamanan.

Untuk penggunaan di ponsel, pasti-
kan Anda telah login ke akun Google.
Untuk mengirimkan notifikasi keamanan
ke ponsel, klik ‘Try Now.’Setelah me-
ngetuk “Ya” di perangkat, Anda akan di
minta untuk menyetal opsi SMS atau
panggilan telepon cadangan. Usai
mengonfirmasi opsi cadangan ini, klik
Aktifkan untuk mengaktifkan verifikasi
dua langkah.

2. Setel dan Periksa Izin Channel-level Anda
Secara Rutin

Penting untuk mengetahui siapa saya yang
dapat mengakses channel Anda. Agar tetap

MENLO PARK, BI - Facebook dilaporkan se-
dang menguji aplikasi kencan baru yang diberi nama
Sparked. Berbeda dengan yang lain, aplikasi
kencan ini menawarkan chat video sehingga para
penggunanya bisa saling ngobrol lewat video.

Aplikasi ini dikembangkan oleh tim New Prod-

uct Experimentation (NPE) Facebook yang bekerja
pada layanan eksperimental.

Sparked memiliki konsep yang berbeda dengan
aplikasi kencan lain seperti Tinder, Hinge, atau plat-
form lain. Aplikasi ini tidak memiliki fitur geser kiri
atau kanan untuk match dengan orang lain.

Sparked akan dileng-
kapi dengan serangkaian
video untuk terhubung
dengan orang lain untuk
mendapat pasangan.

Jadi para pengguna
akan bertatap muka lang-
sung lewat video selama
empat menit, baru setelah-
nya beralih ke orang beri-
kutnya. Sampai pada tahap ini Facebook tidak men-
jelaskan apakah ada batas jumlah pertemuan yang
bisa dilakukan.

Kemudian, jika merasa cocok dan percakapan
berjalan dengan lancar, mereka bisa menjadwalkan
untuk melakukan obrolan dengan durasi lebih pan-
jang, 10 menit, demikian dikutip dari Gadget NDTV.

Setelah itu, Sparked akan menyarankan

pengguna untuk ber-
tukar info kontak agar
tetap bisa berhubu-
ngan di luar platform.

Facebook masih
menyebut aplikasi ini
sebagai ‘eksperimen
awal’. Hanya uji beta
kecil yang sedang
dilakukan sekarang.
Saat menyiapkan
profil, pengguna
dilaporkan dimasuk-
kan dalam daftar

tunggu.
Profil tersebut kemudian ditinjau oleh tim

Sparked, sebelum akhirnya diizinkan untuk
berpartisipasi dalam kencan kilat video tersebut.

Ada pilihan untuk berkencan dengan pria,
wanita, atau orang non-biner. Pengguna juga ditanya
apakah mereka ingin berkencan dengan
Trans.(DKA/ okz)

Facebook Ciptakan Aplikasi Kencan Video
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Investasi properti memang tidak ada
habisnya untuk dibahas, apalagi menyangkut
keuntungan yang sangat menjanjikan.

Memulai bisnis di bidang properti bisa
dibilang sangat mudah dari segi perhitungan
dan praktiknya.

Tapi jangan sampai dianggap remeh
hingga mengakibatkan keuangan jebol,
apalagi bagi pemula.

Bisnis kos-kosan adalah sekian banyak
ranah properti yang sudah memberikan bukti
nyata dengan hasil yang menggiurkan.

7 Strategi Yang Perlu Diketahui Saat
Memulai Bisnis Kos-Kosan

1. Kenali Properti Anda
Jika memiliki properti pribadi seperti

rumah atau tanah, ada baiknya pahami dan
kenali apakah properti tersebut cocok
dijadikan kosan.

Misalnya Anda memiliki rumah dengan
tanah belakang yang luas, Anda mungkin
melakukan pemugaran bangunan agar lebih
luas. Selain itu, untuk membuat kos-kosan
harus mengetahui ukuran standar kamar
kosan.

Untuk mengetahui rumah Anda cocok atau
tidak dapat dilakukan dengan luas seluruh
rumah dibagi dengan luas standar kamar.

Maka akan didapat berapa jumlah kamar
yang akan Anda buat nantinya.

2. Pilih Bangunan yang Tepat
Jika belum memiliki properti pribadi, Anda

bisa membeli bangunan kosan yang sudah
jadi. Banyak pilihan info jual kos yang bisa

Anda pertimbangkan mulai dari bangunan baru
atau bangunan lama sekalipun.

Untuk bangunan baru sebaiknya perhatikan
sertifikat properti, sedangkan bangunan lama
selain sertifikat juga kondisi bangunannya.

Kalau Anda tidak mengecek kondisi
bangunan, bisa-bisa malah harus mengeluarkan
uang lebih banyak untuk renovasi.

3. Pilih Lokasi yang Ramai
Semakin ramai lokasi semakin tinggi pas-

sive income yang masuk setiap bulannya, karena
lokasi menentukan harga sewa.

Lokasi yang strategis dekat dengan fasilitas
publik seperti perkantoran, kampus, sekolah
hingga pusat transportasi menjadi pilihan yang
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tepat.
Membangun kos-kosan dengan jarak dan

lokasi yang tidak tepat membuat modal
cenderung sedikit dan kadang tidak berputar.

4. Punya Konsep Kosan Unik
Akhir-akhir ini banyak kos-kosan yang

menawarkan desain kamar kosan dengan
konsep yang unik dan kekinian.

Jika ingin kosan Anda menjadi incaran
sebaiknya merenovasinya dengan gaya
tertentu seperti minimalis atau industrial yang
lagi happening.

5. Memiliki Fasilitas yang Lengkap
Selain lokasi, yang sering dicari oleh

pemburu kos-kosan adalah fasilitasnya.
Meskipun hanya tempat tinggal semen-

tara, kos-kosan juga harus memiliki fasilitas
yang membuat penghuninya betah.

Untuk Anda yang ingin cepat menggaet
banyak calon penghuni, sebaiknya menye-
diakan fasilitas mumpuni.

Adapun fasilitas yang sering ditawarkan
seperti kamar mandi dalam, AC, WiFi, parki-
ran luas, CCTV, dapur bersama dan
sebagainya.

6.Sistem Kebersihan Berkala
Siapa yang tak tertarik tinggal di kosan

yang selalu bersih dan membuat penghuninya
nyaman?

Untuk mewujudkan kosan yang selalu
bersih Anda bisa menyewa jasa kebersihan
atau penjaga kosan untuk membuatnya tampak
rapi.

Untuk biaya yang dikeluarkan, Anda bisa
simak dibagian rincian biaya kos-kosan.

7. Harga Sewa Bersaing
Setelah mengetahui apa saja strategi yang

harus dilakukan sebelum memulai bisnis kos-
kosan, saatnya mulai pasang harga sewa.

Anda bisa lakukan riset terlebih dahulu
sebelum menentukan harga sewa, seperti
harga rata-rata dan fasilitas yang dimiliki
kompetitor.

Jika fasilitas dan konsep lebih baik dan
memiliki berbagai keunggulan dibandingkan
pesaing, Anda bisa mematok harga sewa lebih
tinggi.

Intinya jangan asal menentukan harga sewa
kos sebelum lakukan beberapa riset dan mem-
bandingkannya dengan kosan di sekitar.[*]

Usaha Kos Kosan

>> MENGENAL VIRUS BABI..DARI HLM   06

dan jalan yang tidak stabil. Area telinga,
perut, dan paha bagian dalam babi yang
terinfeksi virus ini juga mungkin untuk meng-
alami keunguan.

Hingga kini, penularan virus hog cholera
hanya terjadi antar babi. Belum ada bukti
bahwa hog cholera dapat menular ke manu-
sia. Kekhawatiran akan risiko tertular hog
cholera pada manusia mungkin muncul
karena virus ini dapat bertahan dalam daging
babi yang dibekukan hingga berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun.

Risiko manusia untuk terinfeksi sejauh

ini tidak ada, sekalipun Anda mengonsumsi
daging yang telah terinfeksi.

Akan tetapi, Anda tetap harus memper-
hatikan keamanan pengolahan daging babi
yang akan dikonsumsi dengan cara mema-
saknya hingga matang.[alodokter]

aman, periksa izin secara berkala dan hapus orang
yang tidak Anda kenal atau tidak seharusnya
memiliki akses.

3. Ciptakan Password yang Kuat
Password yang kuat dan rumit membantu

mencegah hacker menebak informasi login Anda.
Berikut beberapa tips membuat password yang kuat
yang bisa Anda coba: -Buat password dengan

panjang lebih dari 8 karakter. - Gunakan kombinasi
huruf besar dan kecil, angka, serta simbol. - Hindari
menggunakan informasi pribadi dan kata-kata atau
frasa umum. - Dan, ingat, jangan bagikan pass-
word login.

4. Waspadai dan Laporkan Potensi Scam
Hacker bisa menyamar sebagai seseorang

yang Anda percayai untuk mengambil informasi
pribadi. YouTube hanya gunakan alamat e-mail
@YouTube.com atau @google.com.[amr/okzone]

>> CARA LINDUNGI...DARI HLM 16

bersama TNI/Polri; meminta Satlinmas serta
BPBD mencegah aktivitas publik yang dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban
masyarakat, atau menimbulkan kerumunan; lalu
meminta pertanian dan perdagangan menjaga
stabilitas pangan.

Sementara, Wakil Sekretaris Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 Pemda DIY, Biwara
Yuswantana menerangkan, aturan pada 18 (b)
hanya berlaku untuk wilayah non-aglomerasi.

“Maksudnya (perjalanan) yang kabupaten/
kota untuk non-aglomerasi. Atau
antarprovinsi,” kata Biwara saat dihubungi,
Selasa (20/4).

Biwara mengatakan biaya karantina itu
nantinya meliputi kebutuhan logistik atau
permakanan dan lain sebagainya.

“Dikenakan kepada pelaku perjalanan
(non-aglomerasi),” ujarnya. Berpisah,
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji
menuturkan, kebijakan karantina ini berlaku
bagi perantau yang melakukan mudik ke DIY
sebelum 6 Mei 2021.

“Sebetulnya orang yang kita anggap ini
(pemudik) seperti OTG. Maka, isolasi itu

bisa menggunakan shelter, rumah sendiri, atau
rumah yang dituju. Nanti kalau di rumah sendiri
itu kan pengawasannya tidak dilakukan
kabupaten/kota. Tidak oleh Pol PP. Tetapi oleh
Linmas di masing-masing RT/RW,” kata Aji di
Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa
(20/4). “Kalau dia kluyuran ya suruh pulang
lagi. Di rumah saja nanti diantar rantangan
(logistik),” sambung dia.

Sementara Ingub perpanjangan PPKM ini
selain poin 18 kurang lebih memiliki isi yang
sama seperti kebijakan-kebijakan
sebelumnya.(kum/pmg/cnn)

>> MUDIK KE JOGJA...DARI HLM  18
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Surabaya, BI - Perkem-
bangan uji praklinis Vaksin
Merah Putih platform Unair-
Biotis terus menunjukkan hasil
yang cukup bagus. Kini, RSUD
dr Soetomo (RSDS) dan Rumah
Sakit Universitas Airlangga
(RSUA) mulai menyiapkan diri,
baik secara hardware maupun
software terkait pelaksanaan uji
klinis vaksin inovasi Unair
tersebut.

Direktur Pendidikan Profesi
dan Penelitian RSDS Prof Dr
dr Cita Rosita Sigit Prakoeswa
SpKK (K) FINSDV mengatakan,
timnya bersama RSUA akan
melakukan uji klinis ketika
Vaksin Merah Putih platform Unair-Biotis siap.
Uji klinis akan dilaksanakan apabila uji praklinis
telah menunjukkan hasilnya. Baik pada hewan
kecil maupun hewan besar.

”Vaksin diuji coba pada manusia ketika
kesiapan produksi vaksin sesuai standar dan

Dua RS Fasilitas Uji Klinis Vaksin Merah Putih

hasil penelitian pada hewan sudah dianalisis,”
jelasnya.

Cita menuturkan, pelaksanaan uji klinis perlu
menyiapkan tim pelaksanaan penelitian, metode
penelitian, produksi vaksin, serta partisipan.
Dalam hal tersebut, RSDS dan RSUA bersama

rumah sakit jejaring lain sudah
menyiapkan protokol uji klinis dan
sudah diskusi terkait metode
penelitian dan partisipan uji klinis.

”Tapi, semua proses itu akan
dimulai apabila uji praklinis selesai
dan hasilnya baik,” ucapnya.

Tim riset Vaksin Merah Putih
platform Unair-Biotis telah
melibatkan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) sejak uji
praklinis. Penyiapan protokol uji
klinis juga di bawah pengawasan
BPOM. ”Jadi, nanti tidak perlu terlalu
lama waktu yang terbuang. Semua
sudah dipersiapkan seiring
menunggu hasil uji praklinis,”
paparnya.

Cita menambahkan, RSDS dan RSUA adalah
rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran
(FK) Unair. Kedua rumah sakit selalu melakukan
surveilans. ”Apabila ditemukan kasus spesifik,
maka akan dikirim ke Lembaga Penyakit Tropik
(LPT) Unair untuk dilakukan pertolongan,”

ujarnya.
Direktur RSUA Prof dr Nasronudin SpPD

KPTI-FINASIM menambahkan, Vaksin Merah
Putih platform Unair-Biotis sangat dinantikan
negara. Sejalan perkembangan uji praklinis,
RSUA dan RSDS telah menyiapkan segala
sesuatu untuk uji klinis.

”Hardware sudah disiapkan. Yaitu, RSDS
dan RSUA. Software juga disiapkan seperti
kebijakan dan sumber daya manusia (SDM).
Insya Allah, kami semua sudah siap mendukung
untuk uji klinis,” katanya.

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih
menambahkan, saat ini Vaksin Merah Putih plat-
form Unair-Biotis telah memasuki satu minggu
uji praklinis. Suntikan pertama vaksin terhadap
hewan coba telah dilakukan. Hasilnya cukup
baik. Minggu depan, akan dilakukan suntikan
kedua. Kemudian, tim bakal melakukan evaluasi
dan diuji tantang dengan strain virus yang dimiliki.

”Harapan kami dalam waktu 11 bulan bisa
selesai dengan uji klinis. Setidaknya, minimal
uji praklinis dilakukan tiga bulan,” ujar dia.
[jawapos]

Bupati Banyuwangi Berdayakan
Perempuan Korban Kekerasan

kekerasan bisa berkelanjutan, bisa sukses
dan akhirnya kaum perempuan mencapai
kemandirian ekonomi,” kata perempuan yang
baru dilantik menjadi bupati pada 26 Februari
itu.

Ipuk memaparkan, alat usaha produktif
ini dibagikan kepada perempuan korban
kekerasan menyesuaikan dengan
kebutuhan.

“Jadi tidak bisa digeneralisasi. Ibu A
misalnya, hobinya ternyata bikin kue, maka
dibantu alat produksinya. Ada pula yang lain,
kami akan sesuaikan,” kata Ipuk.

Dia memaparkan, Pemkab Banyuwangi
memiliki banyak program yang berkaitan
dengan pemberdayaan ekonomi kaum
perempuan. Ada program UMKM Naik Kelas
hingga Warung Naik Kelas yang mayoritas
menyasar kaum perempuan.

“Itu semuanya kami integrasikan dengan
pemberdayaan ekonomi untuk perempuan
korban kekerasan,” tutur Ipuk.  Dia juga
menyemangati para perempuan korban
kekerasan yang mendapat bantuan alat
usaha gratis dengan menulis surat yang dia
unggah di Instagram, pada akun @ipukfdani.
(*/adk/jpnn)

BANYUWANGI, BI - Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi meluncurkan program pember-
dayaan ekonomi untuk perempuan korban
kekerasan, bertepatan dengan Hari Kartini,
Rabu (21/4).

Para perempuan korban kekerasan
mendapatkan bantuan alat usaha produktif agar
bisa merintis usaha demi kemandirian ekonomi.

“Bertepatan dengan Hari Kartini, kami me-
luncurkan program bantuan alat usaha produktif
gratis untuk perempuan korban kekerasan, ter-
utama yang kemudian menjadi perempuan
kepala keluarga,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani.

Penyerahan alat usaha produktif gratis itu
dilakukan Bupati Ipuk dari kantor Desa Temu-
asri, Kecamatan Sempu. Sejumlah perempuan
korban kekerasan mengikuti secara virtual
sesuai asas kerahasiaan dalam pendampingan
perempuan korban kekerasan.

Acara dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu
Bintang Darmawati, secara virtual.

Selain bantuan alat usaha produktif gratis,
lanjut Ipuk, secara berkelanjutan juga dilengkapi
dengan pelatihan dan pendampingan.

“Sehingga usaha perempuan korban

Yogyakarta, BI — Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) memberlakukan
aturan karantina selama lima hari bagi warga
yang nekat mudik ke DIY sebelum masa
pelarangan pada 6-17 Mei 2021. Bahkan, biaya
karantina dibebankan kepada para pemudik
atau pelaku perjalanan luar daerah.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi
Gubernur (Ingub) Nomor: II/1MSTR/2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Dis-
ease 2019 (Covid-19). Ingub ini memiliki 19
poin kebijakan dengan satu poin di antaranya
yang menjadi pembeda, yakni nomor 18.

Dalam poin 18 Ingub tersebut tertera
beberapa sub poin. Intinya mencegah
penyebaran Covid-19 selama Ramadan dan
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021,
termasuk lewat sosialisasi peniadaan mudik
lewat bupati/wali kota.

Kemudian pada poin 18 (b) dituliskan,
bahwa lurah melalui posko tingkat kelurahan
menyiapkan tempat karantina bagi pelaku
perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota yang
tidak memiliki dokumen administrasi
perjalanan. Karantina dilakukan selama 5x24
jam.

“Dengan penerapan protokol kesehatan
yang ketat dan biaya karantina dibebankan
kepada masyarakat yang melakukan
perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota,”
demikian tulis poin 18 (b). Kemudian, dalam
poin 18 (c), diatur masyarakat yang akan
melakukan perjalanan wajib menunjukkan
dokumen administrasi atau surat izin dari Lurah
dengan tanda tangan basah/tanda tangan
elektronik.

Poin-poin berikutnya pada nomor 18 antara
lain mengatur, penguatan pengawasan di posko
milik bidang perhubungan dan Satpol PP
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Mudik ke Jogja
Dikarantina 5
Hari, Biaya

Tanggung Sendiri

Boyolali, BI - Sebanyak 36 or-
ang positif virus Corona atau COVID-
19 dari klaster piknik di Boyolali,
Jawa Tengah. Tiga orang di
antaranya dirawat di rumah sakit
sedangkan sisanya menjalani isolasi
mandiri di rumah.

“Dari 36 (orang yang positif Co-
rona) itu 33 isolasi mandiri, 3 orang
dirawat. Satu di RS Moewardi (Solo),
satu di RS PKU Singkil (Boyolali)
dan satu di RSPA (RSUD Pandan
Arang Boyolali),” kata Camat Ampel,
Dwi Sundarto, dihubungi wartawan Rabu (21/4/
2021).

Dwi Sundarto mengatakan setelah terdeteksi
muncul klaster baru dalam persebaran virus
Corona di Dukuh Gondang, Desa Candi itu
pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi
dengan sejumlah elemen terkait. Hal itu untuk
mencari solusi penanganan yang harus

dilakukan, agar COVID-19 tidak
semakin menyebar.

“Untuk warga yang tidak
terpapar virus Corona, kita libatkan
dalam Jogo Tonggo,” ujar Dwi.

Kemudian, kegiatan sosial
kemasyarakatan di dukuh tersebut
sementara juga ditiadakan.
Termasuk kegiatan salat tarawih di
masjid dan musala juga dihentikan
sementara.

“Jumatan sementara juga tidak
dilaksanakan (di masjid dukuh

setempat). Bagi yang sehat (tidak terkena Co-
rona) diminta untuk Jumatan di luar (Dukuh
Gondang),” jelas dia.

Untuk pendidikan, pihaknya juga
mengusulkan agar pembelajaran tatap muka
(PTM) atau sekolah tatap muka di dua SD yang
ada di Desa Candi untuk dihentikan sementara.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Boyolali, Darmanto, mengaku belum mendapat
laporan tentang kegiatan keberlangsungan PTM
dua SD di Desa Candi.

“Kalau lembaga pendidikan itu berada di zona
merah, PTM dihentikan dulu. Kalau ada guru atau
murid dari zona merah juga diminta tidak ikut
PTM dulu,” kata Darmanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, klaster
piknik di Boyolali menyebabkan 36 orang warga
dari 2 RT di Dukuh Gondang, Desa Candi, Keca-
matan Ampel, Boyolali terkonfirmasi positif Co-
rona. Rombongan ini piknik ke Yogyakarta.

“Ya kemarin kita terima laporan bahwa di
(Kecamatan) Ampel itu ada tambahan klaster
baru, kasus baru yang berasal dari klaster
piknik,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan
(Dinkes) Boyolali, Ratri S Survivalina, ditemui
di kantornya Selasa (20/4).

Menurut Lina, sapaan akrabnya, jika melihat
penularannya terkait klaster piknik yang sangat
cepat, diduga penularan terjadi di dalam bus. Satu
bus pariwisata menggunakan AC diisi 48 orang
penumpang.(sip/mbr)

Klaster Piknik, Sekampung Kena Corona

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani

Ratri S Survivalina
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Ridwan Kamil Resmikan 2 Flyover di Bandung
Bandung, BI - Gubernur Jawa Barat Ridwan

Kamil meresmikan jembatan layang atau
flyover di Jalan Pelajar Pejuang 45 dan Jalan
Jakarta di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis
(22/4). Kedua jembatan layang tersebut diha-
rapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Selain mengurangi kemacetan, kehadiran
kedua jembatan layang ini juga untuk
meningkatkan aksesibilitas wilayah.

“Karena dapat mengurangi antrean kenda-

raan. Dulu khsuusnya yang di Pelajar Pejuang
padat sekali, tapi sekarang lancar dan relatif
lebih nyaman,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan
Kamil.

Jembatan layang di Jalan Jakarta memiliki
lebar 40,8 meter dengan panjang keseluruhan
kurang lebih 480 meter. Anggaran untuk
menyelesaikan flyover ini sebesar Rp34 miliar.

Sedangkan, jembatan layang Jalan Pelajar
Pejuang memiliki lebar 35,8 meter dan panjang

keseluruhan 480 meter berbiaya Rp29 miliar.
Kedua jembatan layang tersebut sudah

diujicobakan sejak 15 Desember 2020 dan
digunakan untuk melayani arus Natal dan
Tahun Baru pada 2020.

Menurut Emil, pembangunan infrastruktur
dasar jembatan layang tidak terkendala
penganggaran karena didukung dana PEN
sehingga proses pengerjaan di lapangan relatif
tidak terganggu.[lip.6/bi]

MAKASSAR, BI - Bea Cukai
terus bersinergi dengan aparat
penegak hukum dalam melakukan
pengawasan terhadap peredaran
narkotika. Sinergisme itu bertujuan
meningkatkan efektivitas
pengawasan, serta mempersempit
ruang gerak penyeludup.

Kerja sama kedua lembaga ini
membuahkan hasil. Bea Cukai
Sulawesi Bagian Selatan bekerja
sama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN) menggagalkan
penyelundupan 89 paket sabu-sabu.

Sinergi antara keduanya
merupakan rangkaian kegiatan
panjang berupa penindakan dan
pengungkapan jaringan narkotika sehingga
mendapatkan empat tersangka. Satu di antaranya
tersangka meninggal dunia karena melawan
petugas.

“Barang yang memiliki tujuan akhir ke Kota

BNN Gagalkan Penyelundupan
Narkotika di Sulawesi

Bajoe tersebut telah dibawa ke Makassar dengan
menggunakan kapal patroli BC 30003,” ungkap
Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian
Selatan Parjiya saat melakukan peninjauan

barang bukti bersama Kepala Kantor
Bea Cukai Makassar Eva Arifah
Aliyah.

Parijiya mengatakan ke depan
Bea Cukai akan selalu siap
bersinergi dengan BNN maupun
aparat penegak huum lainnya dalam
mengamankan peredaran barang
yang bisa merusak mental anak
bangsa. Masih di wilayah Sulawesi,
Bea Cukai Parepare menghadiri
konferensi pers penangkapan
narkotika jenis sabu-sabu seberat ±
350 gram, yang dilaksanakan di
Kantor BNN Kabupaten Polewali
Mandar.

“Bea Cukai Parepare senantiasa
aktif meningkatkan sinergi serta

koordinasi bersama aparat hukum lainnya dalam
memberantas peredaran narkoba diwilayah
kerja Bea Cukai Parepare,” pungkas Kepala
Kantor Bea Cukai Parepare Nugroho Wigijarto.
(*/jpnn)

KOTA BOGOR, BI - Wakil Ketua MPR RI
Syarif Hasan mengingatkan bahwa pandemi
Covid-19 hingga saat ini masih mewabah dan
mengancam kesehatan serta jiwa seluruh
masyarakat. Oleh karena itu dia mewanti-wanti
masyarakat jangan sampai lengah.

Kewaspadaan harus tetap dijaga, baik untuk
diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Syarief
awalnya merasa khawatir karena terlalu lama
berada dalam kondisi pandemi, masyarakat
menjadi masa bodoh dan tidak lagi menjalankan
protokol kesehatan (prokes) dalam kegiatan
sehari-hari terutama di luar ruangan.

“Namun, kekhawatiran saya berubah ketika
saya beberapa kali mengunjungi masyarakat di
berbagai daerah. Ternyata masyarakat kita
sangat memahami bahaya Covid-19 dengan
mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah,”
kata Syarief. Hal itu disampaikan pimpinan MPR
RI dari Partai Demokrat itu saat menghadiri
kegiatan Silaturahmi, Buka Puasa Bersama dan
Pemberian Bantuan Sembako, di Kampung
Parung Jambu, Baranangsiang, Kota Bogor,
Jawa Barat, Rabu (21/4).

Dia menegaskan tingginya tingkat
pemahaman masyarakat terhadap penyebaran
virus Corona dan bahayanya merupakan bukti
keberhasilan sosialisasi yang dilakukan
berbagai elemen bangsa.

Baik pemerintah, lembaga-lembaga negara,
swasta sampai RT di pelosok desa. Baca Juga:
Jalankan Bisnis Begituan, GMI Ditangkap, Lihat
Gayanya saat Diinterogasi Kombes Syahduddi
“Namun tidak bisa dipungkiri pandemi ini
mengakibatkan banyak rakyat kehilangan
sumber pendapatannya, pekerjaan hilang, usaha
hancur, keluarganya ada yang terjangkit Covid-
19, sehingga berpotensi menurunkan semangat
hidup.

Mereka butuh uluran
tangan apalagi di bulan
Ramadan seperti ini,”
ujar Syarief. Oleh
karena itu, Syarief
melakukan rangkaian
kegiatan silaturahmi,
buka puasa bersama
sekaligus pem
berian ban-
tuan kepada
m e r e k a
yang mem-
butuhkan di
beberapa
wilayah di
K o t a
Bogor.(*/
jpnn)

Covid-19 Masih Ada,
Syarief Hasan

Ingatkan Masyarakat
Jangan Lengah

Driver Gojek Suntik Vaksin Bareng TNI/Polri
DENPASAR, BI - Gojek, super-app

terkemuka di Asia Tenggara terus
menunjukkan komitmennya dalam
mendukung program vaksinasi
COVID-19 Pemerintah dengan
berpartisipasi secara aktif dalam
kegiatan yang diinisiasi oleh  Kodam
IX Udayana dan Polda Bali.

Proses pemberian vaksin
dilakukan secara Drive Thru di Mall
Bali Galeria Kuta yang difasilitasi oleh
tenaga medis dari TNI dan POLRI dan
diikuti mitra driver GoCar yang
memiliki KTP Bali bersama  anggota
TNI dan POLRI.

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan
dengan tetap mengedepankan protokol
kesehatan ini dihadiri oleh Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo,

Gubernur Bali  I Wayan Koster, Panglima
Kodam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli
Simanjuntak, Kapolda Bali Irjen Putu Jayan
Danu Putra, dan Gautama Adi Kusuma, Vice
President Policy and Government Relations
Gojek, Unsur Muspida, anggota TNI & POLRI
serta ratusan mitra driver GoCar Bali.

”Hari ini kita menyaksikan vaksinasi bagi
masyarakat Bali, khususnya para pelaku

industri pariwisata yang menjadi tulang
punggung perekonomian Bali.

Setelah di GOR Kepaon, yang kedua
dilakukan di Mall secara drive Thru bagi
masyarakat dan pekerja industri pariwisata
seperti pekerja di pantai,

Gojek, pekerja transportasi dan restoran,
travel dan juga para ibu penjual makanan di
warung-warung kecil,” kata Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto.

“Harapannya roda perekonomian segera
pulih di Bali setelah kita melaksanakan vaksin
hari ini. Namun, kita juga mengingatkan bahwa

setelah di vaksin harus tetap meng-
gunakan masker dan patuh terhadap
protokol kesehatan yaitu 3M.

Oleh sebab itu, TNI & Polri terus
melaksanakan pengawasan terkait
dengan protokol kesehatan tersebut
dengan cara melakukan patroli di
daerah yang ada kerumunan
masyarakat.  Harapannya kita segera
pulih, 70 persen memiliki kekebalan
sesuai dengan peraturan dari WHO,”
tegasnya.

Hal senada dikatakan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.”Kami
mendorong kegiatan vaksinasi
massal ini bisa berjalan dengan
maksimal.

Kami, Panglima dan Kapolri mendorong
untuk vaksinasi massal ini bisa diperbanyak
sehingga pariwisata Bali bisa kembali pulih,”
bebernya.

Gautama Adi Kusuma, Vice President
Public Policy & Government Relation Gojek,
memberi apresiasi kepada Kodam IX Udayana
dan Polda Bali yang telah telah memberikan
kepercayaan kepada Gojek untuk ber-
kolaborasi dalam upaya pengentasan
pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. (rb/mus/
mus/JPR) Syarif Hasan
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Jakarta, BI - Diluar dari sebuah kuwajiban
bagi umat Islam puasa merupakan proses
pemulihan kesehatan sebab dengan puasa tubuh
akan melakukan proses detoksifikasi atau
pembuangan zat-zat beracun yang tidak
diperlukan oleh tubuh.

Puasa juga membantu regenarasi sel
sehingga memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Dan, keuntungan lain yang bisa terlihat dari
luar ternyata puasa  baik untuk kecantikan kulit
dan wajah. Berikut 5 efek cantik akibat puasa:

1. Mengatasi Jerawat
Seperti pembahasan di atas dimana berpuasa

adalah sistem alami dari tubuh untuk melakukan
detoksifikasi. Hal tersebut membuat puasa juga
berguna untuk kecantikan kulit wajah termasuk
untuk mengatasi jerawat. Karena dengan
detoksifikasi tersebut maka racun dan bakteri
penyebab jerawat pun bisa diatasi.

2. Mencegah Iritasi Pada Kulit Wajah

Puasa Bikin Wanita Cantik
Manfaat berpuasa selanjutnya adalah untuk

mencegah iritasi yang terjadi pada kulit.
Detoksifikasi alami saat kamu berpuasa ternyata
juga membersihkan racun pada organ tubuh
termasuk melawan reaksi-reaksi alergi yang
menyebabkan peradangan serta iritasi pada kulit,
Ladies.

3. Membuat Kulit Tampak Cerah
Banyak perempuan berlomba-lomba

mendapatkan kulit wajah yang cerah dan bersinar.
Dan ternyata, puasa juga mampu mencerahkan
kulit apalagi jika kamu mengonsumsi makanan
bergizi tinggi saat tengah sahur dan berbuka
puasa. Hal tersebut karena setelah proses
detoksifikasi, kulit mudah menyerap nutrisi dari
makanan yang kamu konsumsi.

4. Membuat Awet Muda
Ketika kamu berpuasa maka kadar gula dan

kolesterol di dalam darah akan menurun. Hal
tersebut membuat tubuh kamu menyesuaikan diri

dengan melepas sejenis molekul yang berperan
untuk merangsang pembelahan sel yang
menyusun dinding pembuluh darah. Proses
pembelahan sel tersebut membuat kamu bisa
terhindar dari penuaan dini.

5. Menurunkan Berat Badan
Sudah bukan rahasia lagi jika berpuasa juga

mampu menurunkan berat badan. Yang
terpenting, kamu harus menghindari makanan
tidak sehat seperti junk food atau goreng-
gorengan. Hindari pula bermalas-malasan saat
puasa seperti langsung tidur setelah sahur atau
tidak melakukan kegiatan apapun setelah
berbuka.[*].

Jakata, BI - Banyak orang mengira
bahwa kedua nya merupakan hal yang
sama, atau malah banyak yang masih
belum bisa membedakan mana Margarin
mana Mentega.

Berikut penjelasan tentang perbedaan
beserta fungsi masing masing dari men-
tega, margarin.

1. Mentega
Butter atau lebih dikenal dengan nama

mentega berasal dari lemak hewan
seperti sapi.

Mentega juga memiliki aroma gurih
dan creamy yang khas dan dijumpai di
produk olahan susu sapi.

Mentega mengandung sekitar 80
persen lemak susu dan 20 persen air.
Kandungan lemak hewan yang tinggi
membuat jumlah lemak jenuh dalam
mentega pun cukup tinggi.

Titik leleh mentega terdapat pada
suhu 33-35 derajat celcius. Karena itu
mentega akan meleleh dengan mudah jika
di simpan dalam suhu ruang. Lebih baik
simpanlah mentega dalam lemari
pendingin.

Tekstur mentega yang tidak creamy
sering membuatnya dijadikan sebagai
bahan dasar pembuatan berbagai macam
masakan, kue, dan roti. Mentega juga
sering dijadikan sebagai bahan olesan
roti dan martabak.

2. Margarin
Bahan dasar pembuatannya berasal

dari lemak nabati seperti kelapa sawit.
Karena itulah warna margarin lebih
kuning dari mentega.

Margarine juga tidak memiliki aroma
yang khas seperti mentega.

Margarin mengandung sekitar 80
persen - 90persen lemak dan 16 persen
air. Karena terbuat dari lemak nabati,
kandungan lemak jenuh dalam margarine
tidak setinggi jumlah lemak jenuh dalam
Mentega.[*]

Beda Mentega
dengan Margarin

Produk Kecantikan Yang Terbuat Dari Hewan
Jakarta, BI - Telah diungkapkan oleh

laporan Humane Society International, bahwa
sekitar 100 hingga 200 ribu hewan menderita
dan bahkan mati sebagai akibat dari
pemanfaatan oleh industri kecantikan. Hal ini
tentu sangat miris dan menyedihkan bukan?

Untuk itu, kamu harus mulai kenali berbagai
bahan dari hewan berikut ini agar bisa lebih
berhati-hati!

Snail Mucin
Snail mucin

merupakan kan-
dungan dalam skin-
care yang diambil
dari siput. Bagian
yang diambil yaitu berupa lendir yang nantinya
akan dipergunakan untuk merawat kekenyalan
kulit serta dipercaya sebagai anti-aging.

Pengambilan lendir dari siput ini banyak
dilakukan dengan cara yang kejam. Seperti
dilansir dari Style Story, bahwa banyak
pengambilan lendir dengan cara merendam
siput hidup-hidup dalam sebuah wadah yang
telah diisi oleh garam, cuka, dan bahan kimia
lain agar ia mengeluarkan lendirnya.

Namun, hal ini telah mulai dirubah oleh
banyak produsen dari skincare yang
mengenakan lendir siput sebagai salah satu

keunggulan produknya. Kini pengambilan lendir
dari siput telah lebih baik dengan membiarkan
siput berjalan-jalan dengan bebas di atas
sebuah kain di sebuah tempat khusus, sehingga
lendir dapat diambil dengan cara yang lebih
baik.

Stearic Acid
Stearic Acid

atau lemak he-
wan, dikutip dari
The Derm Re-
view, bisa dise-
but juga asam
stearat, merupakan asam lemak jenuh yang
sering kali terkandung dalam losion, krim,
sabun, produk rambut, atau deodoran.

Bahan untuk produk kecantikan dari stearic
acid ini biasa didapatkan dari lemak hewani,
yang pada umumnya dari sapi, babi atau domba.
Meski diambil dari hewan ternak, jika kamu
tidak ingin menggunakannya, ada pilihan lain
yaitu menggunakan stearic acid yang terbuat
dari lemak nabati atau sintetis.

Pernahkah kamu membayangkan
kandungan dari produk kecantikanmu terbuat
dari serangga? Jika tidak ingin menggunakan
produk yang terbuat dari serangga, maka kamu
harus teliti apakah produk tersebut mengandung

Carmine atau tidak.
Carmine ini merupakan sebuah pewarna

merah alami yang dapat kamu temukan dalam
banyak produk seperti lip produk, blush on,
eyeshadow bahkan mungkin kuteks. Carmine
sendiri berasal dari serangga yang bernama
cochineal. Serangga tersebut memiliki ukuran
yang sangat kecil dan berwarna merah terang.

Rambut Hewan
Bahan dari rambut he-

wan, biasanya sering di-
gunakan sebagai bahan
untuk bulu mata palsu atau
extension. Diambil dari
hewan mink atau cerpelai,
yang merupakan hewan
bertubuh kecil yang masih
bersaudara dengan luwak. Hasil yang ringan
dan tampak alami, sangat disukai konsumen
dari bulu mata palsu hasil dari mink.

Namun, mengambil bulu mata palsu yang
harus mengambil rabut dari hewan lucu ini,
sungguh membuat kita tidak tega bukan?

Untuk itu, kamu mulai sekarang bisa mema-
kai bulu mata palsu dan extension yang terbuat
dari bahan sintetis. Kualitas dari bulu mata palsu
yang terbuat bahan sintetis sudah banyak yang
bagus dan lebih natural kok.(mel/mel)

Jakarta, BI - Di Indonesia negara yang
memiliki banyak beranekaragam teh. Terdapat
teh dengan sebutan warna sebagai namanya.

Tradisi  minum teh di Indonesia memang
sudah melekat sejak masa colonial belanda, oleh
karena itu mari kita simak ulasan dibawah ini
untuk mengetahui lebih lanjut !

1. Teh Hijau
Teh hijau  atau green tea merupakan salah

satu teh yang sangat sering kita dengar bahkan
jumpai, dikarenakan masuk kedalam daftar menu
minuman yang kekinian. Teh hijau tersebut
mengandung zat antioksidan yang tinggi seperti
enzim, asam amino, serta polifenol. Selain cocok
untuk diet, teh  hijau juga memiliki banyak
manfaat dalam kehidupan seperti menurunkan
risiko kanker, mencegah diabetes dikarenakan

dapat meningkatkan kinerhja insulin dalam tubuh,
hingga bermanfaat bagi perawatan kulit wajah
untuk dijadikan masker wajah.

2. Teh Hitam

Teh hitam merupakan teh yang sangat
dikenal dan sering dijumpai di Indonesia, sebagai
menu yang selalu ada disetiap warung-warung
kecil hingga restoran berbintang. Manfaat dari
teh hitam ini sebagai pengganti kopi karena
warna tehnya yang hitam serta memiliki kafein
yang lebih rendah dibandingkakn dengan kopi.
Selain itu teh hitam juga dapat mencegah penyakit
stroke dikarenakan mengandung flavonoid yang
dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah,
namun harus dibarengi dengan usaha menjalani
hidup sehat.

3. Teh Putih
Anda jangan salah sangka ya dengan teh yang

satu ini, setelah teh hijau dan teh hitam, sekarang

Aneka Manfaat  Teh dengan Nama dan Warna Yang Berbeda
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30 Murid Dikarantina30 Murid Dikarantina30 Murid Dikarantina30 Murid Dikarantina30 Murid Dikarantina Akibat Gurunya Positif
Hong Kong, BI - Klaster penularan Covid-19

di sekolah terjadi dimana-mana, di Hogn Kong
ada ekitar 30 siswa taman kanak-kanak akan
dikirim ke fasilitas karantina setelah guru mereka
dikonfirmasi positif covid-19.

 Menurut Dr. Albert Au Ka-wing dari Pusat
Perlindungan Kesehatan; guru wanita tersebut
berusia 31 tahun itu bekerja di kampus Lohas
Park di Taman Kanak-kanak Bahasa Inggris
Greenfield dan telah mengajar dua kelas siswa
K3, anak-anak berusia sekitar lima tahun, selama
sekitar 30 menit pada hari Selasa, hari terakhir
dia bersekolah.

Sebagai salah satu dari dua kasus virus
korona lokal pada hari Kamis, sementara seorang
pejabat kesehatan menandai temuan “tidak biasa”
dari perusahaan pengujian yang mendeteksi 30

infeksi awal-positif dihari itu.
Perkembangan itu terjadi

ketika otoritas kesehatan
mengonfirmasi adanya 12
kasus Covid-19 impor di atas
dua infeksi lokal, yang
keduanya tidak dapat
dilacak.

Delapan dari kasus impor
berasal dari India, dua dari
Nepal, dan masing-masing
dari Turki dan Pakistan.

Pada hari Rabu, Hong
Kong melaporkan tidak ada
infeksi lokal untuk pertama
kalinya dalam kurun waktu
lebih dari dua minggu.[bi]

Hong Kong, BI - Kelompok hijau Hong
Kong menemukan spesies bauhinia yang
sebelumnya tidak ditemukan di kota

Tanaman yang biasanya ditemukan di
provinsi Fujian, Jiangxi, Guangdong dan
Guangxi di Tiongkok selatan ini berbeda
dari spesies bauhinia lain yang terlihat di
Hong Kong.

Green Power pertama kali memper-
hatikan Bauhinia aperilobata, dari keluarga
yang sama dengan bunga resmi kota,
Bauhinia blakeana, selama survei ekologi
Sha Lo Tung di Tai Po Juni lalu.

Tanaman berbunga adalah tanaman
merambat, memanjat di sekitar pohon yang
lebih besar menuju kanopi di mana terdapat
lebih banyak sinar matahari.

“Penemuan Bauhinia aperilobata
menegaskan nilai ekologi Sha Lo Tung,”
kata Tommy Yu Kin-kong, asisten manajer
proyek dan pendidikan Green Power.

Bunga tersebut aka dilindungi dan
diberdayakan. [bi]

Ditemukan Spesies
Bauhinia Langka

Hong Kong, BI - Seorang anak sekolah
berusia 13 tahun telah ditangkap karena dicurigai
menipu tiga gadis Hong Kong berusia antara
sembilan dan 12 tahun untuk mengirimkan foto
atau video telanjang dengan imbalan senjata
game online.

Anak laki – laki yang masih berstatus pelajar
tersebut diduga telah melakukan kekerasan
psikologi karena mengancam akan mem pu-
blikasikan foto dan videonya telanjangnya jika
tidak mengirimkan lebih banyak rekaman
pornografi yang sama.

Kepala Inspektur Tai Tze-bun dari biro ke-
amanan siber dan kejahatan teknologi polisi
mengatakan pada hal ditasa sekaligus mem-
benarkan adanya kasus generasi menyedihkan
ini [22/4]

Petugas mulai menyelidiki kasus tersebut
setelah menerima laporan dari orang tua ketiga
gadis, yang berkenalan dengan tersangka saat
bermain game online antara Desember 2020 dan
Maret ini.

Intinya, tersangka memperdagangkan senjata
online untuk pornografi dan mengancam akan
mempublikasikannya kecuali gadis-gadis itu
mengirim lebih banyak gambarnya.

Polisi berhasil menyita dua komputer dan tiga
ponsel dari hasil penggerebekan tim di rumahnya
wilayah di Kwun Tong.

Saat ini pelaku diamankan untuk penyelidikan
lebih lanjut. [bi]

“Pandemi telah membawa
perubahan. Salah satunya trend green
recovery. Yaitu Paket pertumbuhan
ekonomi yang dilakukan dengan
menempuh langkah pemulihan hijau,”
kata Gus Ami.

Dia menyatakan Indonesia
merupakan negara yang terdampak
perubahan iklim secara nyata. “Tren
kenaikan terjadinya bencana ekologis
danbencana hidrometeorologi adalah
bukti nyata dampak perubahan iklim
dan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh naiknya suhu rata-rata
bumi yang mendekati 1.5 derajat
celcius,” jelasnya.

 Menurutnya, semua bisa mengambil
peran dalam menjaga Bumi. Keputusan
dan tindakan yang dilakukan, akan
sangat berdampak terhadap masa depan
penduduk dan generasi mendatang
Indonesia.

“Kita harus menggunakan ilmu
pengetahuan dan penerapan teknologi
yang ramah lingkungan untuk
menerapkan kebijakan pertumbuhan
emisi rendah karbon,” jelasnya.

Menurut dia, sudah waktunya
mengusung nasionalisme lingkungan,
yaitu kecintaan dan kebanggaan
terhadap bangsa Indonesia, bersatu
padu dengan perjuangan mencegah
pemanasan dan kerusakan bumi, dengan
penerapan pembangunan berkelanjutan
yang ditopang dari pemikiran inovatif
yang dapat memulihkan ekosistem bumi.
(*/jpnn)

Bus KMB Hilang Kendali Hingga Tabrak Orang
Hong Kong, BI – Seorang pengemudi bus tingkat KMB ditangkap

polisi karena telah mengemudi dengan berbahaya, kendaraan sempat
menabrak orang yang lewat, menabrak situs perbaikan jalan dan
memasang trotoar di Hong Kong pada hari Kamis [22/4].

Korban, 49 tahun, mengalami cedera kaki dan panggul dan dibawa
ke Rumah Sakit Queen Elizabeth di Yau Ma Tei

Kendaraan bertingkat, yang dikemudikan oleh seorang pria berusia
63 tahun, meninggalkan terminal bus di Jalan San Ma Tau dekat Dermaga
Feri Kota Kowloon tidak lama sebelum pukul 7 pagi ketika kecelakaan
itu terjadi.

“Diduga kendaraan itu mengalami kerusakan mekanis dan gagal
berhenti tepat waktu sebelum menabrak orang yang lewat,” kata polisi
dalam sebuah pernyataan.

Saat ini sopir sedang diamankan guna investigasi kasus kecelakaan
lebih lanjut. [bi]

Menjual Senjata
Game Dengan Harga

Foto Telanjang
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Danau Kelimutu yang terletak di kawah
Kelimutu ini memiliki kondisi yang sangat unik.
Pasalnya, danau ini memiliki 3 warna sehingga
disebut dengan telaga tiga warna. Danau yang
memiliki 3 warna ini membuat setiap mata yang
memandang menjadi takjub.

Terdapat 3 warna yaitu merah, biru, dan putih
dan warna ini akan selalu berubah seiring
berjalannya waktu. Inilah yang membuat danau ini
menjadi tempat wisata andalan di Pulau Flores.

Danau ini memiliki luas 1.051.000 meter
persegi dengan volume air di dalamnya sejumlah
1.296 juta meter kubik. Ketinggian dinding antara
50 meter hingga 150 meter.

Dinding dari kawah Telaga warna Danau
Kelimutu terbilang terjal. Kemiringannya pun
mencapai 70 derajat. Danau ini bukan hanya
memiliki 3 warna yang unik saja, namun kawah
dari danau seringkali berubah warna.

Para ilmuwan yang datang pun meneliti
mengapa kawah dari Gunung Kelimutu ini sering
berubah warna. Setiap ilmuwan pun memiliki
pendapat yang berbeda-beda tentang perubahan
warna yang terjadi pada Danau.

Ada yang memiliki pendapat bahwa perubahan
warna terjadi karena letusan dari Gunung Kelimutu
bisa berubah warna kapan saja ia inginkan,
dikarenakan tergantung dari tiga hal yaitu suhu,
mikroba dan gas. Ada pula yang berpendapat
perubahan warna terjadi karena aktivitas gunung
yang mengalami erupsi dan menghasilkan gas
secara terus-menerus.

Pendapat lain mengatakan bahwa perubahan
terjadi karena pembiasan cahaya dari dinding
kawah. Beberapa ahli juga meneliti tentang mi-

croorganism yang hidup di kawah Danau Kelimutu
sehingga mempengaruhi perubahan warna.

Gunung Kelimutu yang kini menjadi salah satu
anggota dari Taman Nasional Kelimutu ini memiliki
beragam jenis satwa burung yang indah. Meskipun
lokasi dan tempatnya tidak besar, Kelimutu
memiliki pesona keindahan yang tiada tara.

MITOLOGY, CULTURE DAN UPACARA
RITUAL PATI KA

Nama “Kelimutu” bagi bahasa masyarakat
setempat desa pemo diambil dari 2 suku kata Keli
dan Mutu yang mempunyai arti;

Keli = Gunung dan Mutu = Medidih

Culture
Salah satu upacara ritual dilakukan di tepi

danau adalah ritual “Pati Ka” yang berarti “Makan”.
Ritual ini untuk memberi makan danau kelimutu,
begitulah yang diungkapkan oleh masyarakat
setempat.

Prosesi Pati Ka di awali dengan tari adat yaitu
tari gawi di lapangan sebelum Tugu Puncak
Kelimutu. Dalam prosesi ini yang disiapkan
berupa sesaji yaitu ayam dan sejumput sirih pinang
yang dikhususkan bagi arwah penunggu kelimutu
dan leluhur.

Mitology
Hal ini memang sedikit mistis. Konon, cerita

rakyat ini diawali sepasang muda mudi anak yatim

Mengenal Danau Kalimutu Flores

Flores tidak terlepas dari kearifan lokal yang
berada di dalamnya. Salah satu kearifan lokal
penduduk yang tinggal di daerah Wae Rebo.
Rumah-rumah penduduk setempat dibangun
dengan menggunakan kayu dan jerami.

Ketiga Warna Danau Memiliki Arti Biasanya, rumah pen-
duduk terdir i  dar i  5
lantai.

Penduduk di daerah ini
terkenal dengan kerama-
hannya yang luar biasa.
Jika Anda datang, Anda
akan disuguhi dengan kopi
hangat khas Flores.
Wisatawan pun bisa
melihat ibu-ibu yang
menenun kain khas Flores.
Tepat di bukit yang berada
di dekat desa. Anda akan
bisa melihat rumah baca
yang memiliki banyak buku
bacaan.

Keindahan Wae Rebo
pun tiada tara. Banyak tempat menarik yang
berada di wilayah Wae Rebo dekat Kelimutu
yang bisa Anda jadikan sebagai list untuk
menghabiskan liburan bersama sahabat dan
keluarga.[*}

Danau berwarna biru atau “Tiwu Nuwa Muri
Koo Fai” merupakan tempat berkumpulnya
jiwa-jiwa muda-mudi yang telah meninggal.
Merupakan Danau yang paling luas memiliki
luas sekitar 5,5 hektar dengan warna khas
hijau lumut kebiruan jika dilihat dari jauh
ketinggian.

Danau yang berwarna merah atau “Tiwu Ata
Polo” merupakan tempat berkumpulnya jiwa-
jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia
hidup selalu melakukan kejahatan/tenung. Luas
4 hektar menjadikannya danau yang paling kecil
dengan kedalaman dangkal 64 meter.

Sedangkan Danau berwarna putih atau
“Tiwu Ata Mbupu” merupakan tempat
berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah
meninggal dengan luas danau 4,5 hektar.

Hingga kini masyarakat setempat meyakini
bahwa siapapun keluarga mereka yang

meninggal, maka rohnya akan berkumpul di
ketiga danau ini menurut prilaku sosial dalam
kehidupannya.

Penduduk di sekitar danau percaya bahwa
pada saat danau berubah warna tradisi Pati Ka
harus segera di lakukan dengan memberikan
makan sesajen bagi arwah orang – orang yang
telah meninggal.

Secara geologis danau kelimutu memang
merupakan tempat yang mistis. bagaimana
tidak, perubahan warna yang terjadi memang
tidak bisa diprediksi.

Percaya atau tidak, itu semua merupakan
salah satu bagian dari budaya lokal. Beda suku,
beda tempat, beda budaya, beda pula kekayaan
tradisi yang ada di dalamnya.

Kearifan Lokal
Pesona wisata Danau Kelimutu Ende

Ketika mereka mulai beranjak remaja
atau menjadi Ko’ofai (gadis muda) dan
Nuwa Muri (pemuda), mereka memohon
izin pada Ata bupu untuk mencari tempat
persembunyian dari niat Ata polo memang-
sa mereka.

Mereka akhirnya berhasil menemukan
sebuah gua yang terlindung tumbuhan rotan
dan akar beringin.

Setelah ke-dua remaja itu menemukan
gua untuk berlindung, Ata polo murka kepa-
da Ata bupu karena merasa di-hianati.

Kemurkaan ni berubah menjadi perta-
rungan hebat diantara ke-2 nya, hingga me-
nimbulkan gempa bumi dan kebakaran be-
sar hingga kaki gunung Kelimutu.

Namun, lama kelamaan tenaga Ata
Bupu yang sudah tua kian melemah, se-
mentara gempuran semburan api Ata Polo
semakin gencar dan menjadi-jadi. Ata Bupu
hanya bisa mengelak saja dari serangan
Ata Polo.

Ketika merasa tak mampu lagi me-
nandingi kekuatan Ata Polo, Ata Bupu
memutuskan untuk raib ke perut bumi. Aki-

batnya Ata Polo menjadi semakin murka
dan menggila.

Namun takdir akhirnya menen-
tukan bahwa Ata Polo harus tewas
juga di telan bumi begitupun kedua
remaja yang tengah bersembunyi juga

turut menjadi korban.
Gua tempat persembunyian Ko’ofai

dan Nuwa Muri runtuh akibat gempa dan
menguburkan keduanya hidup-hidup.

Beberapa saat ditempat kejadian sete-
lah Ata bupu raib ke perut bumi, timbullah
danau berwarna biru.

Di tempat Ata Polo tewas pun terbentuk
danau yang warna merah darah yang selalu
bergolak. Sedangkan di tempat persem-
bunyian Ko’ofai dan Nuwa Muri, terbentuk
sebuah danau dengan warna air hijau
tenang. Ketiga danau berwarna tersebut,
masing-masing oleh masyarakat setempat
diberi nama sesuai dengan sejarah terben-
tuknya tadi.[*]

yang minta perlindungan kepada Ata bupu seorang
tokoh yang dihormati karena sifatnya yang
berbelas kasih.

Karena sifatnya yang berbelas kasih,
permintaan kedua anak yatim piatu tersebut
dikabulkan oleh Ata Bupu namun dengan satu
syarat, yaitu mereka harus tetap tinggal di
areal ladangnya.

Hal tersebut dikarenakan ada
seorang si penyihir jahat yang suka
memangsa manusia bernama Ata
polo walaupun ke-duanya Ata polo
dan Ata bupu berteman baik.

Ana-Kalo-flores-NTT
Ana Kalo (anak yatim piatu) yang

meminta perlindungan Ata Bupu.
Pada suatu hari, Ata Polo datang menjenguk

Ata Bupu di ladangnya. Setibanya di ladang Ata
Bupu, Ata Polo mencium bau manusia (bau
mangsa).

Dengan segera Ata Polo masuk ke pondok
dan mencari mangsanya. Namun niat jahat Ata
Polo tersebut segera ditahan oleh Ata Bupu sambil
menyarankan kepadanya untuk datang kembali
kelak setelah anak-anak tersebut sudah dewasa.

Dengan alasan daging anak-anak tentu tidak
sedap untuk disantap. Saran tersebut diterima oleh
Ata Polo lalu pergi meninggalkan Ata Bupu yang
sedang kebingungan memikirkan cara terbaik
menyelamatkan dua anak manusia tadi.[*]

Persembunyian



dan setan-setan terbelenggu. Hal ini
menunjukkan bahwa sebab-sebab
kebaikan amat banyak dan sebab-
sebab keburukan amat sedikit serta
terbatas. Sungguh berbahagia orang
yang biasa mempergunakan kesem-
patan ini.

Puasa yang paling baik adalah
puasa yang bukan sekedar memua-
sakan perut dan syahwat. Tetapi lidah,
mata, telinga dan semua anggota ba-
dan kita harus berpuasa. Kedua mata
kita harus terjaga dari memandang hal-
hal yang haram.

KKKKKeistimeeistimeeistimeeistimeeistimewwwwwaan bulan Ramadhanaan bulan Ramadhanaan bulan Ramadhanaan bulan Ramadhanaan bulan Ramadhan
mengajakmu berkelahi, maka kata-
kanlah,” Sesungguhnya aku sedang
berpuasa.”

Keburukan tidak perlu dibalas
dengan keburukan, tapi keburukan
justeru harus dibalas dengan keba-
ikan. Anda harus ingat bahwa anda
sedang berada dalam ibadah yang
tidak boleh dinodai. Dengan sepe-
nuh hati anda bisa memberitahu,”
Aku sedang berpuasa.”

Puasa disyariatkan Allah, agar
kita bisa naik ke derajat para
malaikat, agar unsur Rabbani lebih
tinggi kedudukannya daripada unsur
tanah. Manusia bukan sekedar
jasad, tapi jasad dan roh. Bahkan
rohlah yang hakiki, sedangkan
jasad hanya sekedar bungkus. Oleh
karena itu dia tidak boleh hidup
hanya untuk kepentingan jasad dan
badannya, lalu melupakan jiwa dan
rohnya.

Berangkat dari sini, Allah men-
syariatkan puasa, untuk mening-
gikan diri manusia, meninggikan
jiwa dan rohnya, hingga dia menjadi
sosok manusia yang sebenarnya.
Sekali waktu mungkin tingkah laku
manusia lebih menyerupai sosok
hewan bahkan patuh pada instruksi
setan.

Maka Ramadhan merupakan
kesempatan untuk mensucikan diri
dan naik ke derajat yang lebih tinggi.
Inilah kesempatan kita sebagai
seorang Muslim untuk mendekatkan
diri kepada Allah di bulan Ramadhan
yang penuh dengan keberkahan dan
keistimewaan demi untuk
mengggapai ridha Allah swt.
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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Lidah harus suci dari dusta,
ghibah, adu domba, caci maki dan per-
kataan yang tidak bermanfaat. Kedua
telinga harus suci dari mendengar
perkataan yang buruk dan menye-
satkan.

Puasa adalah perisai untuk
menghadang kedurhakaan dan dosa
di dunia serta neraka di akhirat. Puasa
adalah perisai seperti yang diper-
gunakan salah seorang di antara kalian
tatkala berperang. Tatkala engkau
berpuasa, maka janganlah berkata
kasar. Jika ada orang mencacimu atau

ingin pasang iklan kolom
di Berita Indonesia?
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Jika berminat, hubungi

+852-6222-4345

ingin pasang iklan kolom

di Berita Indonesia?
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Sebagai media penghubung

tali silaturahmi Anda
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Sesungguhnya saat-saat yang
paling agung untuk mengerjakan
kebaikan adalah bulan Ramadhan,
bulan yang dimuliakan Allah dengan
turunnya al-Qur’an, kalam Allah yang
tiada kebatilan di dalamnya saat
turun dan sesudahnya, undang-
undang yang abadi untuk menuntun
manusia dan hukum langit untuk
mengarahkan bumi ini.

Ramadhan adalah hari-hari
besar untuk mengerjakan berbagai
macam kebaikan yang diberikan Al-
lah kepada manusia.

Ramadhan adalah pekan raya
bagi orang-orang yang bertaqwa dan
saat-saat laris bagi orang-orang
yang shalih untuk berdagang.

Setiap barang dagangan mem-
punyai saat-saat yang laris untuk di-
perdagangkan oleh pedagangnya.

Sehingga dengan begitu dia se-
makin bersemangat, agar keuntu-
ngannya semakin melimpah. Dia
semakin bersemangat dalam

berdagang, mewaspadai kebang-
krutan, terus berdagang siang dan
malam, untuk meraih keuntungan
yang belum tentu didapat.

Dunia mempunyai para peda-
gang dan akhirat juga mempunyai
para pedagang. Pedagang dunia
menunggu hari-hari besar dan pekan
raya untuk memperoleh keuntungan.

Pedagang akhirat juga me-
nunggu hari-hari besar dan pekan
raya untuk memperoleh keuntungan.

Tetapi keuntungan kedua
pedagang ini berbeda. Keuntungan
pedagang akhirat adalah ampunan
dari Allah dan surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai.

Setiap kali Ramadhan tiba,
merupakan kesempatan emas bagi
orang Muslim untuk menambah
kebaikan dan mengurangi sebab-
sebab timbulnya keburukan.

Pintu-pintu kebaikan dan pintu-
pintu surga terbentang lebar. Semen-
tara pintu-pintu neraka tertutup rapat
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