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JAKARTA, BI - Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME) Amerika Serikat memperkirakan
kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai 387 ribu
kasus per hari pada 1 April 2022. Namun,
Kementerian Kesehatan menilai kasus corona di
Tanah Air tidak akan mencapai angka tersebut.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemen-
terian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi
memperkirakan, kasus Covid-19 akan
mencapai 20 ribu-25 ribu kasus per hari.

“Kalau sampai sejumlah itu (387 ribu
kasus) per hari rasanya tidak.
Perkiraan kami maksimum sekitar 20
ribu-25 ribu,” kata Nadia.

Namun, ia memperkirakan kasus Covid-19
masih bisa lebih rendah dari kisaran 20 ribu-25 ribu
per hari. Di sisi lain, masih ada potensi kasus harian
mencapai 50 ribu kasus per hari.

Untuk itu, pemerintah melakukan sejumlah upaya
antisipasi. Beberapa hal yang dilakukan meliputi
pengetatan pintu masuk, memastikan penggunaan
aplikasi PeduliLindungi di tempat publik,
penguatan tracing, testing, dan treatment, serta
mempercepat vaksinasi dan menjaga protokol

kesehatan.
IHME merupakan lembaga penelitian kesehatan

global yang bernaung di bawah University of
Wahington, Seattle, Amerika Serikat. Mereka
memperkirakan kasus Covid-19 di Tanah Air akan

meningkat lantaran munculnya penularan
varian Omicron.

Peningkatan kasus harian
diperkirakan mulai terjadi pada 20 Januari
dengan jumlah kasus di atas 30 ribu dan
akan terus melonjak hingga awal April
mendatang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin mengatakan pihaknya telah

mempersiapkan kebutuhan rumah sakit apabila
terjadi lonjakan kasus.

Pemerintah juga telah menyiapkan tempat tidur
pasien dengan 16 ribu tabung oksigen konsentrator.
Oksigen itu telah didistribusikan ke rumah sakit di
seluruh Indonesia, terutama untuk rumah sakit yang
kesulitan mengakses oksigen. Pemerintah juga telah
mendatangkan obat Covid-19 Molnupiravir. Saat ini,
ada sekitar 300-400 ribu tablet antivirus produksi
Merck Amerika Serikat tersebut.[bi]

HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan Hong
Kong mengatakan akan memberalakukan
karantina wajib pada  setiap orang yang
menghadiri jamuan ulang tahun seorang pejabat
yang sempat mengundang kemarahan
Pemimpin Hong Kong Carry Lam, karena pesta
dilakukan ditengah serangan covid-19 varian
omicron.

Acara pesta juga dihadiri oleh 170 tamu di
sebuah restoran di Wan Chai pada hari Senin
minggu lalu.

Akibat dari pertemuan di pesta itu ada banyak
pejabat senior dan 19 anggota parlemen  yang
akan dikirim ke Pusat Karantina Penny’s Bay
dalam waktu dekat.

Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP)
mengatakan dari pesta itu terdapat seorang

wanita berusia 53 tahun yang
dinyatakan positif covid-19.

Perempuan itu tiba di tempat
acara sekitar jam 6 sore, dan makan
dan minum di sana selama dua jam,
sebelum dia pergi setelah jam 8
malam dan kembali satu jam
kemudian untuk bercengkrama
dengan tamu lain.

Pada waktu yang hampir
bersamaan, kamis [7/1] seorang
wanita berusia 37 tahun dari pesta
itu juga dites dan hasilnya positif awal
untuk Covid-19.

Dr Chuang Shuk-kwan dari CHP
mengatakan hingga terdekteksi positif
apakah kedua wanita tersebut diatas

telah melakukan kontak langsung atau tidak,
sehingga sumber infeksi masih tetap diselidiki.

Pejabat kesehatan juga menyampaikan
bahwa orang-orang yang menghadiri pesta yang
berlangsung hingga larut malam – kadang-
kadang suka melepas masker untuk makan dan
minum.

Mereka juga mengatakan para peserta juga
berjalan - jalan diruang   perjamuan, sehingga
semua yang hadir diklasifikasikan sebagai
kontak dekat dari kasus yang terinfeksi.

Di antara 170 orang yang dikirim karantina
adalah pejabat seperti kepala layanan keuangan
Christopher Hui, kepala polisi Raymond Siu
dan direktur imigrasi Au Ka-wang, serta 19
anggota parlemen. [bi]

Buntut Pesta Ulang Tahun
Pejabat Hong Kong

Belanda, BI - Saudara kembar Steven dan Brian Krijger sambil
menyeringai, bergantian memukuli sebuah rongsokan mobil Peugeot 106
dengan linggis, yang di pilox dengan tulisan ‘F*** Covid’.

Krijger bersaudara itu berpartisipasi dalam ‘CarSmash’, yakni sebuah
proyek, yang ditujukan untuk warga setempat, yang kena lockdown,

Lockdown, Ada Tempat
Lepas Stres di Belanda
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Siti Nadia Tarmizi
Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan
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Merawat Prinsip Hidup

MANUSIA seutuhnya ialah orang-orang
memelihara prinsip-prinsip hidupnya. Orang
yang tidak memiliki prinsip hidup maka tidak
ubahnya perahu tanpa kemudi di tengah
samudera. Agama dan budaya setiap
masyarakat selalu menekankan arti penting
prinsip hidup itu. Baik atau buruknya seseorang
menurut ukuran agama dan budaya amat
ditentukan oleh seberapa kuat seseorang itu
memegang teguh dan merawat prinsip hidupnya.
Prinsip-prinsip hidup itu sendiri bersifat univer-
sal, sehingga seringkali tumpang tindih antara
prinsip hidup menurut nilai-nilai agama dan nilai-
nilai budaya. Tidak heran jika pada umumnya
orang yang baik dan mengesankan secara
agama juga baik dan mengesankan secara
budaya; demikian pula sebaliknya.

Di dalam Islam prinsip hidup itu dikenal juga
dengan istilah lima prinsip utama (al-dharuriyyat
al-khamsah) yang selalu harus dipelihara dan
dipertahankan, yaitu: Jiwa (al-nafs), agama (al-
din), akal pikiran (al-’aql), keturunan (al-nasb),

dan harta atau property (al-mal). Kelima hal ini
biasa juga disebut prinsip-prinsip hak asasi
manusia di dalam Islam. Siapapun tidak boleh
mengganggu apalagi
merampas lima hak
asasi manusia
tersebut. Jika
s e s e o r a n g
t e r p a k s a
membunuh
karena alasan
mempertahankan
salah satu dari
lima hak-hak
tersebut maka
hakim boleh
membebaskan yang
bersangkutan, sepanjang
tidak ada hal lain yang menjadi back-ground di
dalam peristiwa tersebut.

Jiwa manusia paling berharga pada diri
setiap orang. Orang bekerja secara rutin demi
untuk mempertahankan hidup diri dan keluarga
yang hidup di dalam tanggungannya.
Melayangkan jiwa seseorang di dalam Islam
sama dengan melayangkan jiwa semua orang,
sebagaimana ditegaskan di dalam ayat:
Barangsiapa yang membunuh seorang

manusia, bukan karena orang itu (membunuh)
orang lain, atau bukan karena membuat
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan
dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seolah-olah dia

telah memelihara kehidupan manusia
semuanya. (Q.S. al-Maidah/5:32).

Agama sama pentingnya dengan
jiwa manusia. Karena itu

wajib hukumnya
bagi setiap orang

u n t u k
menghargai
d a n
melindungi
agama dan
kepercayaan
setiap or-

a n g .
M e s k i p u n

agama dan
kepercayaan kita

berbeda tetap kita
d i t u n t u t menghormati agama dan
kepercayaan orang lain. Barangsiapa yang
menghina ajaran agama orang lain diancam
dengan ancaman pidana sesuai dengan tingkat
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Prof. Nasaruddin Umar
Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta

Aunur Rofiq
Ketua Dewan Pembina HIPSI ( Himpunan
Pengusaha Santri Indonesia )

PERKATAAN sabar yang sering dijumpai
di masyarakat. Ketika ada musibah, maka
bersabarlah, itu sering disampaikan
seseorang pada orang yang mengalami
musibah. Maka sabar kita artikan sebagai
sikap Tabah menjalani
penderitaan saat menghadapi
kejadian yang sulit (musibah,
sesuatu yang masih dicari jalan
keluarnya dan lain lain).

Istilah sabar ini muncul
seratus kali dalam ayat-ayat Al-
Qur’an dan hadis Rasulullah.
Seperti firman Allah, “Dan
sungguh akan Kami berikan
cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan
buah-buahan. Dan beritakanlah
berita gembira kepada orang-orang yang
sabar, ( yaitu ) orang-orang yang ditimpa
musibah, mereka mengucapkan, “
Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan
kepada-Nya-lah kami kembali.’ Mereka
itulah orang-orang yang mendapatkan
keberkahan yang sempurna dan rahmat dari
Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-or-
ang yang mendapat petunjuk.” ( QS. al-
Baqarah : 155-157 ).

Seorang guru berkata, “Barangsiapa
tidak memperkuat kesabaran untuk
menghadapi kesulitan hidup, ia menjadi

lemah.” Dan, “ Kesabaran bagi iman adalah
seperti kepala bagi tubuh. Barangsiapa tidak
mempunyai kesabaran, berarti tidak
mempunyai iman.”

Kesabaran dalam kehidupan sehari-hari
menjadi kunci penting, tanpa hal ini akan
menimbulkan banyak masalah. Satu jam kita
bersikap sabar, akan mendapatkan
kebahagiaan yang panjang dan jika dalam

satu jam nafsu amarah menguasainya akan
mengakibatkan kesedihan yang panjang.
Sikap sabar bisa menjadikan tameng dalam
masa kesulitan dan kemiskinan. Bagaimana
kita harus bersikap agar menjadi seorang
muslim yang baik? Pertama, berjuang demi
iman dan agama. Kedua, sederhana dalam
gaya hidup dan ketiga, sabar dalam kesulitan.

Kesabaran seseorang akan dibalas
dengan kebaikan, jika orang yang bersabar
itu tidak menceritakan kesabarannya pada
orang lain dan tidak merusaknya dengan riya’.
Seorang pemimpin yang mempunyai

kesabaran yang tinggi, in syaa Allah akan
selalu menemukan jalan keluar saat
menghadapi masalah. Di samping itu dalam
kehidupan sehari-hari hendaknya bergaya
hidup sederhana, seperti yang telah
dicontohkan Amirul Mukminin Umar bin Abdul
Aziz. Dengan sikap tersebut, persoalan dapat
diurai dengan detail sehingga akan ketemu
solusinya. Gaya hidup sederhana akan

menjadikan tameng untuk tidak
menjadi bermegah-megahan
yang menuruti hawa nafsu,
secara otomatis paling tidak akan
menghindari pemanfaatan
kekuasaan untuk kepentingan
pribadi.

Akan lebih sempurna jika
sikap sabar ini terus diikuti
dengan sikap syukur. Ada banyak
ayat al-Qur’an yang berisi
tentang keutamaan dan
keistimewaan syukur, seperti
pada QS. al-Baqarah : 152,

“Kemudian Kami memaafkan kamu setelah itu,
agar kamu bersyukur. “ QS. ali-Imran : 144, “
Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul;
sebelumnya telah berlalu beberapa rasul.
Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu
berbalik kebelakang ( murtad )? Barangsiapa
berbalik kebelakang, maka ia tidak akan
merugikan Allah sedikitpun. Allah akan
memberi balasan kepada orang yang
bersyukur.”

Orang bersyukur adalah yang meyakini
bahwa tidak ada yang memberi nikmat kecuali
Allah. Jika seseorang menyadari bahwa
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Sabar dan Syukur, Menggenapkan Iman

keterlibatan yang bersangkutan di dalam kasus
criminal tersebut. Karena itu, Islam sebagai
sebuah ajaran tidak boleh dipaksakan kepada
orang lain, sebagaimana dijelaskan di dalam
firman-Nya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam). (Q.S. al-Baqarah/2:256). Al-
Quran juga dengan tegas mengingatkan kepada
kita bahwa urusan kesadaran beragama (Is-
lam) adalah urusan Tuhan, sebagaimana
disebutkan dalam ayat: Sesungguhnya kamu
tidak akan dapat memberi petunjuk kepada or-
ang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi
petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya,
(Q.S. al-Qashash/28:56).

Mempertahankan kehormatan keluarga
juga amat penting. Karena itu zina di larang
keras dalam Islam, sebagaimana ditegaskan
dalam ayat: Dan janganlah kamu mendekati
zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang
buruk. (Q.S. al-Isra’/17:32). Demikian pula
memelihara akal pikiran amat penting
kedudukannya di dalam Islam, karena itu
segala sesuatu yang bisa merusak pikiran di
larang dalam Islam, seperti mengkonsumsi
produk-produk tidak halal, khususnya
minuman atau makanan yang memabukkan
seperti minuman beralkohol tinggi. Islam juga
memperjuangkan hak-hak prifasi masyarakat,
seperti rumah, kendaraan, dan perhiasan
berharga lainnya. Kedua larangan terakhir
banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur’an dan
hadis. (Sumber: DetikCom)

nikmat yang diterima adalah berasal pemberian Allah, maka
akan muncul kegembiraan dalam hati dan merasa senantiasa
bersama Allah. Dengan begitu kita akan bersemangat
melakukan apapun yang akan melahirkan sikap syukur, baik
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HONG KONG, BI - Chief Executive
Carrie Lam berpidato pada konferensi pers
pada hari Rabu [5/1] menyampaikan
situasi pandemi Hong Kong saat ini yang
mengalami perubahan drastis, kasus –
kasus baru terus bermunculan hingga
pihak berwenang tidak dapat menentukan
berapa banyak rantai penularan yang ada
di tengah masyarakat.

Lam merasa Hong Kong sedang
berada di ambang wabah besar akibat
munculnya varian omicron yang gampang sekali
menular, oleh karena itu mulai hari jumat, 7 januri
2022 kemari pemerintah memberlakukan aturan
baru berupa larangan buka bisnis dan
penerbangan dari negara-negara tertentu.

Hong Kong Perketat
Aturan Pandemi Lagi

Warga Hong Kong kembali dilarang
makan di tempat dari pukul 6 sore
hingga 5 pagi, selain itu jumlah yang
bisa makan bersama didalam restoran
juga kembali dibatasi hanya boleh dua
hingga enam orang per meja saja,
jumlah orang makan sangat tergantung
pada jenis restorannya.

Sementara tempat seperti bar, gym,
tempat hiburan, mahjong, dan kolam
renang akan ditutup hingga waktu yang

diperlukan.
Pengadaan pesta dan acara pertemuan tidak

penting juga dilarang selama 14 hari kedepan,
termasuk Hong Kong Cyclothon.

Dan, mulai Sabtu, 8 Januari kemarin

Ibu Seorang Pramugari CX Sebabkan Banyak Infeksi
HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan pada

hari Rabu lalu  mengatakan empat kasus Covid
baru mungkin terkait dengan seorang wanita yang
sebelumnya dikonfirmasi dengan virus tersebut.

Wanita berusia 62 tahun itu adalah ibu dari
seorang pramugari Cathay Pacific, yang
sebelumnya telah terinfeksi.

Para pejabat mengatakan wanita itu, yang
tidak divaksinasi dan membawa viral load tinggi,
menari dengan lebih dari 20 orang di Victoria
Park setiap pagi selama masa inkubasinya.

Penyelidikan awal menunjukkan dia

mungkin telah menginfeksi salah satu temannya
di kelompok dansa, teman lain yang sarapan
dengannya, dan seorang pembantu yang dia
temui.

Para pejabat mengatakan seorang surveyor
berusia 42 tahun yang dikonfirmasi dengan vi-
rus pada hari Selasa mungkin juga terkait
dengan wanita ini.

Dia tinggal di Tuen Mun dan bekerja di North
Point.

Dia naik bus dari Tuen Mun ke Victoria Park
sebelum dia berjalan ke tempat kerjanya setiap

pagi. Dia mengatakan kepada pejabat bahwa dia
melihat orang-orang menari di taman meskipun
dia berada sekitar 20 meter dari mereka.

Sementara itu, seorang gadis 13 tahun
yang makan di restoran festival walk - pusat
wabah Omicron terbaru - telah dikonfirmasi
terinfeksi.

Ada juga satu lagi kasus positif awal terkait
dengan cluster restoran ini. Secara keseluruhan,
Pusat Perlindungan Kesehatan melaporkan 38
kasus Covid-19 yang dikonfirmasi pada hari rabu
itu, semuanya kecuali empat diimpor.[bi]

Pengurangan Layanan Bus
Karena  Pandemi

HONG KONG, BI - Mendukung keputusan
pemerintah dalam mengurangi lalulintas
publik Departemen Transportasi menge-
luarkan kebijakan baru terkait pengurangan
operasi transportasi berupa bus.

Berkaitan dengan kebijakan pengurangan
lalulintas publik tersbut Kowloon Motor Bus
Company (1933) Limited (KMB), New World
First Bus Services Limited (NWFB) dan
Citybus Limited telah mengajukan per-
mohonan kepada TD untuk penyesuaian
layanan sementara untuk beberapa r u t e
bus setelah meninjau ope-
rasi mereka dan laya-
nan untuk mengatasi
penurunan permintaan
penumpang dan me-
manfaatkan sumber
daya dengan lebih baik.

Faktor - faktor lain
yang menjadi pertim-
bangan Departemen
Transportasi adalah
dampak dari   penye-
suaian layanan yang
diusulkan pada waktu

penerbangan penumpang dari delapan negara
akan dilarang dari Hong Kong selama 14 hari.
Mereka adalah Australia, Kanada, Prancis, India,
Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kepala eksekutif Lam juga mengatakan jika
lonjakan kasus Covid impor telah memberikan
tekanan luar biasa pada sistem medis lokal,
menambahkan ada kebutuhan untuk
menghentikan orang yang datang dari daerah
berisiko tinggi.

Meski demikian genting, pemerintah masih
mengizinkan sekolah tatap muka demi

kepentingan pendidikan anak – anak Hong Kong
dan memikirkan tentang kondisi orang tua yang
tidak bisa menjaga anaknya karena harus bekerja.

Terkait pengaturan kerja, kepala eksekutif
akan tetap memberikan ruang kepada fihak
swasta, namun fihaknya akan tetap membiarkan
pegawai pemerintah untuk datang bekerja karena
kesibukan pemerintah salam menghadapi
pandemi.

Lam, juga mengatakan bahwa semua
kebijakan ini ditinjau lebih lanjut, akan ada
perubahan jika diperlukan. [bi]

tunggu penumpang dan efisiensi waktu.
Penyesuaian layanan sementara untuk

rute bus saat aturan pengetatan jarak sosial
yang telah menyetujui ada  341 rute setelah
jam 8 malam mulai tanggal  20 Januari, antara
lain:  KMB 226, NWFB 40,  Citybus 46 (kecuali
rute bandara dan Lantau Utara), KMB/NWFB
16, KMB/Citybus 13.  Di antara rute yang
disetujui untuk penyesuaian frekuensi, head-
way sebelum jam 8 malam (selama periode
peak dan off-peak) tidak akan berubah,
sementara headway setelah jam 8 malam
secara umum akan diperpanjang tidak lebih

dari 10 menit.
Departemen Transportasi juga

meminta kepada perusahaan bus
agar terus memantau

dengan cermat per-
ubahan - perubahan
yang diperlukan ter-
masuk untuk membe-
rikan lebih banyak
ruang bagi penum-
pang jika sumber
daya memung-

kinkan.[bi]

Carrie Lam
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HONG KONG, BI - Chief Executive Carrie Lam
berpidato pada konferensi pers pada hari Rabu [5/
1] menyampaikan situasi pandemi Hong Kong saat
ini yang mengalami perubahan drastis, kasus –
kasus baru terus bermunculan hingga pihak
berwenang tidak dapat menentukan berapa banyak
rantai penularan yang ada di tengah masyarakat.

Lam merasa Hong Kong sedang berada di
ambang wabah besar akibat munculnya varian
omicron yang gampang sekali menular, oleh
karena itu mulai hari jumat, 7 januri 2022 kemari
pemerintah memberlakukan aturan baru berupa
larangan buka bisnis dan penerbangan dari
negara-negara tertentu.

Warga Hong Kong kembali dilarang makan di
tempat dari pukul 6 sore hingga 5 pagi, selain itu

Hong Kong Perketat
Aturan Pandemi Lagi

jumlah yang bisa makan bersama didalam
restoran juga kembali dibatasi hanya boleh dua
hingga enam orang per meja saja, jumlah orang
makan sangat tergantung pada jenis restorannya.

Sementara tempat seperti bar, gym, tempat
hiburan, mahjong, dan kolam renang akan ditutup
hingga waktu yang diperlukan.

Pengadaan pesta dan acara pertemuan tidak
penting juga dilarang selama 14 hari kedepan,
termasuk Hong Kong Cyclothon.

Dan, mulai Sabtu, 8 Januari kemarin
penerbangan penumpang dari delapan negara
akan dilarang dari Hong Kong selama 14 hari.
Mereka adalah Australia, Kanada, Prancis, India,
Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kepala eksekutif Lam juga mengatakan jika

Ibu Seorang Pramugari CX Sebabkan Banyak Infeksi
HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan pada

hari Rabu lalu  mengatakan empat kasus Covid
baru mungkin terkait dengan seorang wanita yang
sebelumnya dikonfirmasi dengan virus tersebut.

Wanita berusia 62 tahun itu adalah ibu dari
seorang pramugari Cathay Pacific, yang
sebelumnya telah terinfeksi.

Para pejabat mengatakan wanita itu, yang
tidak divaksinasi dan membawa viral load tinggi,
menari dengan lebih dari 20 orang di Victoria
Park setiap pagi selama masa inkubasinya.

Penyelidikan awal menunjukkan dia

mungkin telah menginfeksi salah satu temannya
di kelompok dansa, teman lain yang sarapan
dengannya, dan seorang pembantu yang dia
temui.

Para pejabat mengatakan seorang surveyor
berusia 42 tahun yang dikonfirmasi dengan vi-
rus pada hari Selasa mungkin juga terkait
dengan wanita ini.

Dia tinggal di Tuen Mun dan bekerja di North
Point.

Dia naik bus dari Tuen Mun ke Victoria Park
sebelum dia berjalan ke tempat kerjanya setiap

pagi. Dia mengatakan kepada pejabat bahwa dia
melihat orang-orang menari di taman meskipun
dia berada sekitar 20 meter dari mereka.

Sementara itu, seorang gadis 13 tahun
yang makan di restoran festival walk - pusat
wabah Omicron terbaru - telah dikonfirmasi
terinfeksi.

Ada juga satu lagi kasus positif awal terkait
dengan cluster restoran ini. Secara keseluruhan,
Pusat Perlindungan Kesehatan melaporkan 38
kasus Covid-19 yang dikonfirmasi pada hari rabu
itu, semuanya kecuali empat diimpor.[bi]

Pengurangan Layanan Bus
Karena  Pandemi

HONG KONG, BI - Mendukung keputusan
pemerintah dalam mengurangi lalulintas
publik Departemen Transportasi menge-
luarkan kebijakan baru terkait pengurangan
operasi transportasi berupa bus.

Berkaitan dengan kebijakan pengurangan
lalulintas publik tersbut Kowloon Motor Bus
Company (1933) Limited (KMB), New World
First Bus Services Limited (NWFB) dan
Citybus Limited telah mengajukan per-
mohonan kepada TD untuk penyesuaian
layanan sementara untuk beberapa r u t e
bus setelah meninjau ope-
rasi mereka dan laya-
nan untuk mengatasi
penurunan permintaan
penumpang dan me-
manfaatkan sumber
daya dengan lebih baik.

Faktor - faktor lain
yang menjadi pertim-
bangan Departemen
Transportasi adalah
dampak dari   penye-
suaian layanan yang
diusulkan pada waktu

lonjakan kasus Covid impor telah memberikan
tekanan luar biasa pada sistem medis lokal,
menambahkan ada kebutuhan untuk

menghentikan orang yang datang dari daerah
berisiko tinggi.

Meski demikian genting, pemerintah masih
mengizinkan sekolah tatap muka demi
kepentingan pendidikan anak – anak Hong Kong
dan memikirkan tentang kondisi orang tua yang
tidak bisa menjaga anaknya karena harus bekerja.

Terkait pengaturan kerja, kepala eksekutif
akan tetap memberikan ruang kepada fihak
swasta, namun fihaknya akan tetap membiarkan
pegawai pemerintah untuk datang bekerja karena
kesibukan pemerintah salam menghadapi
pandemi.

Lam, juga mengatakan bahwa semua
kebijakan ini ditinjau lebih lanjut, akan ada
perubahan jika diperlukan. [bi]

tunggu penumpang dan efisiensi waktu.
Penyesuaian layanan sementara untuk

rute bus saat aturan pengetatan jarak sosial
yang telah menyetujui ada  341 rute setelah
jam 8 malam mulai tanggal  20 Januari, antara
lain:  KMB 226, NWFB 40,  Citybus 46 (kecuali
rute bandara dan Lantau Utara), KMB/NWFB
16, KMB/Citybus 13.  Di antara rute yang
disetujui untuk penyesuaian frekuensi, head-
way sebelum jam 8 malam (selama periode
peak dan off-peak) tidak akan berubah,
sementara headway setelah jam 8 malam
secara umum akan diperpanjang tidak lebih

dari 10 menit.
Departemen Transportasi juga

meminta kepada perusahaan bus
agar terus memantau

dengan cermat per-
ubahan - perubahan
yang diperlukan ter-
masuk untuk membe-
rikan lebih banyak
ruang bagi penum-
pang jika sumber
daya memung-

kinkan.[bi]

Carrie Lam
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CALL POLICE!
JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut
hingga merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi

kami untuk berkonsultasi dan arahan ke email
polri@cgrihk.com dan call center
52944184 atau datang langsung ke KJRI
Hong Kong

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Jawab:
Mbak WR yang saya hormati, bisa dipastikan

bahwa ini adalah modus penipuan. Ada
beberapa hal yang mendasari analisa tersebut,
diantara sebagai berikut:

1. Tidak pernah ada pengiriman uang dalam

bentuk paket, baik itu secara terbuka ata
disamarkan uangnya diantara barang-barang
lainnya. Hal ini melanggar ketentuan
pengiriman dan sangat berisiko hilang uang
tersebut.

2. Atas dasar apa teman anda tersebut

Tanya:
Selamat malam Pak Agung, nama saya WR, seorang PMI Hong
Kong tinggal di Tuen Mun dan aktif di salah satu komunitas PMI.
Singkat saja pertanyaan saya. Saya di WA oleh teman saya di
London yang isinya bahwa teman saya tersebut akan mengirimkan
sejumlah uang dan barang, seperti foto terlampir. Saya kaget, takut
dan tidak mengira bahwa teman saya akan mengirimkan uang dan
barang yang nilainya sangat besar. Apa yang harus saya lakukan,
apakah saya bisa menerima kiriman tersebut?

INI MODUS PENIPUAN!
AYO PAKAI LOGIKA KITA!
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mengirimkan uang dan barang tersebut? Apakah
anda merupakan orang yang sangat spesial buat
teman anda? Apakah anda memang mempunyai
hubungan khusus dengannya? Coba anda jujur
pada diri sendiri dan menggunakan logika.

3. Praktek penipuan dengan modus ini sudah

sering digunakan oleh para penipu. Dimulai
dengan perkenalan singkat di Facebook atao
sosial media lainnya, dilanjutkan dengan
pemberian janji-janji dijadikan pacar atau
bahkan akan dinikahinya, selanjutnya akan
dikirimkan barang sebagai tanda persahabatan
atau cinta, paket dan kiriman bermasalaha di
bandara atau bea cukai, dan nantirnya andalah
yang akan mengirimkan uang untuk
mengurusnya. Sampai pada akhirnya, karena
ketakutan, anda akan terus menurus
mengirimkan uang dengan menuruti semua
instruksi penipu.

Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu
modus penipuan, anda adalah potencial vic-
tim atau target potensial yang secara random/
acak dipilih oleh komplotan pelaku. Disarankan
tetap tenang, tidak perlu takut dan lakukan
langkah-langkah mudah sebagai berikut:

1. Jika anda takut, blok saja nomor pelaku
atau sosmed pelaku. Hindari komunikasi lebih
jauh!

2.  Jika anda cukup tenang biarkan saja
pelaku terus mengirimkan istruksi, namun anda
tidak perlu menuruti instruksinya. Jadikan bukti
sebanyak-banyaknya, apa yang sudah dikirim-
kan pelakunya.

3. Jangan pernah lagi berikan data diri,
KTP, paspor, kontrak kerja, sertifikat vaksin,
alamat rumah dan hal-hal yang bersifat pribadi
atau personal.

4. Apabila anda sudah pernah memberikan
sebagian data-data tersebut, segera cek dalam
history chat anda, hapus semuanya dan lebih
baik segera blokir saja nomor ataupun akun
sosial medianya.

5. Apabila anda masih khawatir, silahkan
konsultasi langsung atau lapor polisi.[*]

yang digantikan menyelesaikan masa
karantinanya.

Terkait apakah tindakan 13 pejabat
pemerintah di pesta ulang tahun itu melanggar
disiplin, dia telah menginstruksikan Eric
Chan, Direktur Chief Executive Office, dan
Patrick Nip untuk mengusut tuntas.

Eric Chan akan menangani penyidikan
terhadap 10 pejabat politik dan Komisioner
Komisi Independen Anti Korupsi, Simon Peh,
sedangkan Nip akan menangani penyidikan
dua kepala departemen yang berstatus PNS.

Penyelidikan akan mencakup rincian
setiap pejabat yang menghadiri pesta ulang
tahun, termasuk kedatangan dan waktu yang
dihabiskan di pesta, perilaku selama pesta
ulang tahun, dll, dan akan mengacu pada
“Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Peraturan dan Instruksi) oleh Makanan dan
Departemen Kebersihan Lingkungan”.

Adapun pekerjaan penegakan hukum di
restoran Spanyol yaitu Reserva Iberica, Tapas
bar & restoran, 1/F Causeway Centre, 28
Harbour Road, Wan Chai dan pelanggan, dia
telah meminta Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan untuk melakukan penyelidikan
sesegera mungkin. sesuai dengan undang-
undang dan melaporkan hasil penyidikan kepada
publik pada waktunya.

Sementara itu, Simon Peh,
Komisioner Komisi Independen Anti
Korupsi juga mengeluarkan
pernyataan bahwa ia menghadiri pesta
ulang tahun di Wan Chai secara
singkat pada 3 Januari pukul 6 sore
dan segera pergi setelah memberi
selamat kepada temannya. Dia tidak
tinggal untuk makan. Dia memahami
bahwa sebagai Komisaris Komisi
Independen Anti Korupsi, insiden
ketika semua sektor di Hong Kong
bekerja untuk memerangi epidemi,

dan dia sangat menyesal.
Dia dengan tulus meminta maaf kepada

Pemerintah Pusat, Kepala Eksekutif, rekan-
rekan Komisi Independen Anti Korupsi dan
warga Hong Kong atas beban tambahan yang
ditimbulkan oleh tindakan pribadinya dalam
pekerjaan pencegahan epidemi. Dia akan
sepenuhnya bekerja sama dengan pengaturan
Pusat Perlindungan Kesehatan dan menjalani

karantina di Penny’s Bay.
Sekretaris Layanan Keuangan dan

Keuangan, Mr Christopher Hui mengatakan
malam ini bahwa, “Saya dan Wakil Sekretaris
Layanan Keuangan dan Keuangan, Mr Joseph
Chan, tinggal sebentar di pertemuan ulang tahun
pada 3 Januari malam.

Masalahnya ada peserta gathering tersebut
yang dites positif virus SARS-CoV-2 yang

melibatkan strain mutan, oleh karena itu
kami akan melanjutkan untuk menjalani
karantina di Pusat Karantina Penny’s
Bay sesuai dengan pengaturan Center
for Health Protection.” “Hong Kong saat
ini menghadapi situasi epidemi yang
parah. Saya dan Joseph meminta maaf
kepada masyarakat atas beban tambahan
untuk pekerjaan anti-epidemi yang
disebabkan oleh insiden tersebut. Kami
akan sangat mementingkan memerangi
virus dan meningkatkan kewaspadaan
di masa depan.[*]

>> PEJABAT YANG...DARI HLM 17
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JANGAN Biarkan Masalahmu Berlarut - larut
hingga merugikan diri sendiri. Silahkan hubungi

kami untuk berkonsultasi dan arahan ke email
polri@cgrihk.com dan call center
52944184 atau datang langsung ke KJRI
Hong Kong

Pengasuh: Agung Wahyudi
Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong

Jawab:
Mbak WR yang saya hormati, bisa dipastikan

bahwa ini adalah modus penipuan. Ada
beberapa hal yang mendasari analisa tersebut,
diantara sebagai berikut:

1. Tidak pernah ada pengiriman uang dalam

bentuk paket, baik itu secara terbuka ata
disamarkan uangnya diantara barang-barang
lainnya. Hal ini melanggar ketentuan
pengiriman dan sangat berisiko hilang uang
tersebut.

2. Atas dasar apa teman anda tersebut

Tanya:
Selamat malam Pak Agung, nama saya WR, seorang PMI Hong
Kong tinggal di Tuen Mun dan aktif di salah satu komunitas PMI.
Singkat saja pertanyaan saya. Saya di WA oleh teman saya di
London yang isinya bahwa teman saya tersebut akan mengirimkan
sejumlah uang dan barang, seperti foto terlampir. Saya kaget, takut
dan tidak mengira bahwa teman saya akan mengirimkan uang dan
barang yang nilainya sangat besar. Apa yang harus saya lakukan,
apakah saya bisa menerima kiriman tersebut?

INI MODUS PENIPUAN!
AYO PAKAI LOGIKA KITA!
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mengirimkan uang dan barang tersebut? Apakah
anda merupakan orang yang sangat spesial buat
teman anda? Apakah anda memang mempunyai
hubungan khusus dengannya? Coba anda jujur
pada diri sendiri dan menggunakan logika.

3. Praktek penipuan dengan modus ini sudah

sering digunakan oleh para penipu. Dimulai
dengan perkenalan singkat di Facebook atao
sosial media lainnya, dilanjutkan dengan
pemberian janji-janji dijadikan pacar atau
bahkan akan dinikahinya, selanjutnya akan
dikirimkan barang sebagai tanda persahabatan
atau cinta, paket dan kiriman bermasalaha di
bandara atau bea cukai, dan nantirnya andalah
yang akan mengirimkan uang untuk
mengurusnya. Sampai pada akhirnya, karena
ketakutan, anda akan terus menurus
mengirimkan uang dengan menuruti semua
instruksi penipu.

Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu
modus penipuan, anda adalah potencial vic-
tim atau target potensial yang secara random/
acak dipilih oleh komplotan pelaku. Disarankan
tetap tenang, tidak perlu takut dan lakukan
langkah-langkah mudah sebagai berikut:

1. Jika anda takut, blok saja nomor pelaku
atau sosmed pelaku. Hindari komunikasi lebih
jauh!

2.  Jika anda cukup tenang biarkan saja
pelaku terus mengirimkan istruksi, namun anda
tidak perlu menuruti instruksinya. Jadikan bukti
sebanyak-banyaknya, apa yang sudah dikirim-
kan pelakunya.

3. Jangan pernah lagi berikan data diri,
KTP, paspor, kontrak kerja, sertifikat vaksin,
alamat rumah dan hal-hal yang bersifat pribadi
atau personal.

4. Apabila anda sudah pernah memberikan
sebagian data-data tersebut, segera cek dalam
history chat anda, hapus semuanya dan lebih
baik segera blokir saja nomor ataupun akun
sosial medianya.

5. Apabila anda masih khawatir, silahkan
konsultasi langsung atau lapor polisi.[*]

yang digantikan menyelesaikan masa
karantinanya.

Terkait apakah tindakan 13 pejabat
pemerintah di pesta ulang tahun itu melanggar
disiplin, dia telah menginstruksikan Eric
Chan, Direktur Chief Executive Office, dan
Patrick Nip untuk mengusut tuntas.

Eric Chan akan menangani penyidikan
terhadap 10 pejabat politik dan Komisioner
Komisi Independen Anti Korupsi, Simon Peh,
sedangkan Nip akan menangani penyidikan
dua kepala departemen yang berstatus PNS.

Penyelidikan akan mencakup rincian
setiap pejabat yang menghadiri pesta ulang
tahun, termasuk kedatangan dan waktu yang
dihabiskan di pesta, perilaku selama pesta
ulang tahun, dll, dan akan mengacu pada
“Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Peraturan dan Instruksi) oleh Makanan dan
Departemen Kebersihan Lingkungan”.

Adapun pekerjaan penegakan hukum di
restoran Spanyol yaitu Reserva Iberica, Tapas
bar & restoran, 1/F Causeway Centre, 28
Harbour Road, Wan Chai dan pelanggan, dia
telah meminta Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan untuk melakukan penyelidikan
sesegera mungkin. sesuai dengan undang-
undang dan melaporkan hasil penyidikan kepada
publik pada waktunya.

Sementara itu, Simon Peh,
Komisioner Komisi Independen Anti
Korupsi juga mengeluarkan
pernyataan bahwa ia menghadiri pesta
ulang tahun di Wan Chai secara
singkat pada 3 Januari pukul 6 sore
dan segera pergi setelah memberi
selamat kepada temannya. Dia tidak
tinggal untuk makan. Dia memahami
bahwa sebagai Komisaris Komisi
Independen Anti Korupsi, insiden
ketika semua sektor di Hong Kong
bekerja untuk memerangi epidemi,

dan dia sangat menyesal.
Dia dengan tulus meminta maaf kepada

Pemerintah Pusat, Kepala Eksekutif, rekan-
rekan Komisi Independen Anti Korupsi dan
warga Hong Kong atas beban tambahan yang
ditimbulkan oleh tindakan pribadinya dalam
pekerjaan pencegahan epidemi. Dia akan
sepenuhnya bekerja sama dengan pengaturan
Pusat Perlindungan Kesehatan dan menjalani

karantina di Penny’s Bay.
Sekretaris Layanan Keuangan dan

Keuangan, Mr Christopher Hui mengatakan
malam ini bahwa, “Saya dan Wakil Sekretaris
Layanan Keuangan dan Keuangan, Mr Joseph
Chan, tinggal sebentar di pertemuan ulang tahun
pada 3 Januari malam.

Masalahnya ada peserta gathering tersebut
yang dites positif virus SARS-CoV-2 yang

melibatkan strain mutan, oleh karena itu
kami akan melanjutkan untuk menjalani
karantina di Pusat Karantina Penny’s
Bay sesuai dengan pengaturan Center
for Health Protection.” “Hong Kong saat
ini menghadapi situasi epidemi yang
parah. Saya dan Joseph meminta maaf
kepada masyarakat atas beban tambahan
untuk pekerjaan anti-epidemi yang
disebabkan oleh insiden tersebut. Kami
akan sangat mementingkan memerangi
virus dan meningkatkan kewaspadaan
di masa depan.[*]
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HONG KONG terkenal tenaga kerja wanitanya,
namun sebenarnya dari dulu juga ada pekerja laki
– lakinya meskipun hanya beberapa, kali ini Berita
Indonesia berhasil berbincang dengan Adie asal
Cepiring, Kenda - Jawa Tengah.

Adie [42] pertamakali datang dan kerja di
Hong Kong pada awal 2008, namun dia gagal
dalam menyelesaikan kontrak pertamanya
karena adanya ketidak cocokan. Akibat
terbatasnya visa Adie pun pergi ke Macau
untuk mencari solusi kerja dan
perpanjangan visa, saat itu tahun 2009,
dalam kontrak pertama Adie hanya
menjalani 8 bulan kerja di Hong
Kong.

Di Macau Adie bekerja apa
saja yang penting bisa
hasilkan uang untuk
makan dan bayar kos
kosan selama 10 bulan
hingga akhirnya
mendapatkan majikan
baru di Hong Kong.

Di Hong Kong
Adie mendapatkan
job menjaga anjing 8
di Taipo NT, Adie
bahagia mendapatkan
jaga anjing karena tak
harus lagi bermain judi
atau menjadi joki judi or-
ang untuk mendapatkan
tambahan uang agar cukup
untuk bayar kos.

Adie menyebut pengalaman

di Macau termasuk hal pahit yang harus ditelan
karena tidak ada pilihan lain selain menelannya.

Kontrak ke -2 di Hong Kong finish hingga 4 kali
kontrkan, Adie mnjaga anjing hingga 8 tahun dari
tahun 2010 – 2018.

Selanjutnya Adie mencari kerjaan baru dan
mendapatkan job menjaga orang jompo daro

2018 hingga sekarang. Adie semakin kuat
bekerja di Hong Kong setelah minum pil
pahit dari Macau.

Adie Suka Seni Peran
Untuk mengisi hari libur Adie

menhabiskan waktu dengan bermain
dan memalsimalkan hobinya dibidang

seni. Dia terlibat dalam pembuatan
film pendek Grahono dari N3 Pro-

duction yang di sutradarai oleh
Novita, PMI penyuka drama
dan videografi.

“Setahun terakhir ini
setiap hari minggu atau
pas libur saya bergabung
dengan teman – teman
pecinta seni peran, yang
saat ini kami ada syuting

film ROGO yang di
sutradarai oleh Pak Annas

Bin Haryadi.” Ceritanya.
Selain bermain peran

dengan teman – temannya, Adie
juga suka melakukan olahraga
dengan gym.

“ dulu saya suka minum
alkohol, sekarang dah stop to-

Pil Pahit dari Macau Untuk Adie

>> BERSAMBUNG KE HLM  24

tal karena aktifitas
gym.” Tuturnya.

Adie merasa
dalam seluruh
kisahnya saat
merantau ini begitu
luar biasa, ada
banyak sekali
pengalaman yang
bisa dia petik dari
kegagalan hingga
k e b e r s a m a a n
bersama saudara
setanah air dan
sehobi.[bi]

HONG KONG, BI – Salah satu fitrah
manusia yang tidak bisa dipungkiri adalah
kebutuhannya akan kehadiran Tuhan berikut
kerinduannya dalam menyebut nama-Nya
secara khusuk.

Di Hong Kong banyak sekali komunitas
keagamaan yang berkembang di kalangan
Pekerja Migran Indonesia [PMI], mereka
berkomunitas untuk menjaga agamanya di
antara tugasnya sebagai pekerja rumah tangga
yang kadang bertentangan dengan
kepercayaanya selama bekerja di Hong Kong.

Salah satu komunitas yang selalu rindu
dengan Tuhannya adalah Dompet Dhuafa

Klinik Baca Al Quran di HK
Hong Kong (DDHK) yang mengadakan
kegiatan positif berupa kegiatan belajar
membaca Al Quran bersama teman – teman
sesama PMI dan guru dari DDHK pusat Ustad
Ustadz Imam Al Faruq.

Cara belajar membaca Al Quran
menggunakan dua cara, tatap muka dan zoom.

“Jadi cara belajar disesuaikan dengan
kondisi dan situasi santri. Bagi yang sudah
pandai akan semakan dengan Ustad Imam Al
Faruq dari Indonesia, bagi yang baru awal
belajar bisa langsung ke kantor Klinik Al Quran
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Aturan Detail Usaha
Katering dan Restoran

HONG KONG, BI - Juru bicara Food and
Environmental Hygiene Department (FEHD)
terus mengingatkan kepada pelaku usaha
makanan untuk patuh dan mengatur langkah-
langkah social distancing yang sudah
diterapkan oleh pemeritah sebagai usaha
pengendalian Penyakit.

Lebih detail FEHD menyampaikan untuk
bisnis katering dari pukul 6 sore hingga 4.59
pagi hari berikutnya, orang yang bertanggung
jawab dalam menjalankan bisnis katering
harus berhenti menjual atau memasok
makanan atau minuman untuk makan di
tempat bisnis, dan menutup semua tempat,
atau bagian dari tempat tersebut.

Tempat yang bersangkutan masih dapat
menjual atau menyediakan makanan dan/
atau minuman untuk layanan bawa pulang
dan pengiriman. Perusaah katering jug harus
memasang pengumuman terkait tidak
adanya servis makan di tempat.

Untuk tempat makan yang memenuhi
syarat untuk makan ditempat, tipe B, C dan
D mode operasi akan dikurangi menjadi dua,
empat dan enam.

Selain itu otoritas juga melarang adanya
pertunjukan langsung dan aktivitas menari,
karaoke, mahjing-tin.

Semua pelanggan juga harus memindai
kode QR tempat “LeaveHomeSafe” (LHS)
menggunakan aplikasi seluler LHS di
ponsel/perangkat seluler lainnya sebelum
memasuki makan (tidak termasuk orang
yang hanya memesan takeaway).

Juru bicara Food and Environmental
Hygiene Department juga menyampaikan
jika aturan yang berlaku untuk bisnis katering
tersebut dilanggar maka berdasarkan aturan
fihak yang bertanggung jawab akan didenda
maksimum HK$50.000 dan penjara selama
enam bulan.”

Untuk pelanggan yang melanggar
persyaratan tentang jumlah maksimum or-
ang per meja di dalam tempat katering maka
mereka akan dikenakan denda tetap sebesar
HK$5.000. Selain itu, FEHD juga akan rutin
melakukan pemeriksaan dalam operasi
gabungan dengan Polri. untuk menindak
tegas para pelanggar.[bi]

Waspadai Varian
Omicron Di Hong Kong
HONG KONG, BI – Pemerintah Hong Kong

sudah memberikan peringatan atas kondisi kota
yang terancam wabah varian omicron, selain itu di
masyarakat Hong Kong sudah terjadi penularan
yang tidak diketahui asal usulnya.

Memperhatikan perkembangan kasus COVID-
19 varian baru Omicron tersebut diata Otoritas Hong
Kong telah melakukan pengetatan pertemuan sosial
dengan menutup tempat – tempat umum.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah akibat
merebaknya kembali wabah KJRI Hong Kong
menghimbau kepada seluruh Waraga Negara In-
donesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk lebih

waspada dan patuh pada peraturan otoritas dan
dihimbau juga untuk:

1.Menerapkan protokol kesehatan dengan
ketat, termasuk mencuci tangan, menjaga
kebersihan, memakai masker, dan menghindari
kerumunan massa.

2. Melindungi diri dari penularan virus COVID-
19 dengan mengikuti program vaksinasi yang
disediakan Pemerintah Hong Kong.

3. Menaati seluruh peraturan yang ditetapkan
Pemerintah Hong Kong, termasuk mengikuti tes
wajib bila telah mengunjungi tempat-tempat yang
terkena pemberitahuan wajib tes COVID-19.[bi]

HONG KONG, BI -  Inter-departmental
Pest Control Steering Committee (PCSC)
mengadakan pertemuan beberapa waktu
lalu melalui konferensi video untuk
meninjau efektivitas kerja anti-tikus dan
anti-nyamuk tahun pada tahun 2021 lalu
untuk merumuskan rencana kerja pengen-
dalian hama di tahun 2022 ini .

Pertemuan tersebut mendpatkan
kesepakatan untuk melanjutkan strategi
penguatan kerja pengendalian hama
melalui kolaborasi antar departemen,
penerapan teknologi dan pelibatan masya-
rakat.

Rapat tersebut juga telah menetapkan
sejumlah target kerja  termasuk memiliki
kurang dari lima daerah survei dengan
Indeks Gravidtrap Area melebihi 20 persen
selama dua bulan atau lebih.

Menghilangkan sekitar 72.000 tempat
perkembangbiakan nyamuk, dan memantau
tingkat kepadatan nyamuk Aedes albopictus
di setiap daerah.

Sementara untuk target  pengendalian
hewan pengerat termasuk meningkatkan
perawatan racun dari infestasi hewan
pengerat ke lebih dari 100.000 dan
perangkap hewan pengerat ke lebih dari
86.000 di seluruh kota.

Mengenai kerjasama antar departemen,
masing-masing Biro dan Departemen
sepakat untuk terus meningkatkan peker-
jaan pembersihan area dan perkebunan
yang berbeda termasuk pasar.

Selanjutnya, FEHD jug akan mem-
perkenalkan dan menerapkan teknologi
baru dalam pekerjaan pengendalian hama
Pemerintah. FEHD juga akan berbagi
informasi dengan departemen laiinya untuk
meningkatkan efektivitas pekerjaan
terkait.[*]

Rencana
Pengendalian
Hama di HK

Rumah Sakit HK Perketat
Kunjungan Keluarga

HONG KONG, BI - Otoritas Rumah Sakit Hong Kong
mengumumkan perubahan aturan terkait persyaratan pengujian yang
diperketat untuk kunjungan mulai jumat, 6 januari 2022.

“Kunjungan untuk pasien dimasa pengetatan akan dibatasi,
khususnya untuk orang sakit kritis atau kunjungan akhir hayat. Untuk
bisa menjenguk pengunjung harus menunjukan hasil tes negatif yang
diperoleh kurang dari 48 jam/ 2 hari. Jika terpaksa tidak memiliki
maka pengunjung yang berkaitan harus segera melakukan tes sesaat
setelah melakukan kunjunga.” Jelas juru bicara Otoritas Rumah Sakit.

Selebihnya bagi pengunjung pasien harus sudah mendapatkan
vaksinasi sebanyak 2 dosis selama 14 hari.

Juru bicara Otoritas Rumah Sakit juga menegaskan bahwa semua
pengunjung yang memasuki wilayah rumah sakit umum harus
mematuhi semua peraturan pengendalian infeksi.

Selain itu, pengunjung juga harus memindai kode QR tempat
“LeaveHomeSafe” ketika memasuki rumah sakit umum, kecuali
untuk orang - orang yang berusia dibawah 12 tahun atau diatas 65
tahun. [bi]
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JAKARTA, BI – Kemendikbud-
ristek mendorong penggunaan
teknologi seperti Quick Response
Code atau QR Code dalam meman-
tau perkembangan pandemi di
klaster pendidikan.

“Kami mendorong penggunaan
teknologi untuk memantau perkem-
bangan pandemi di masing-masing
satuan pendidikan.

Sebagai contoh kita sudah
punya Quick Response Code (QR
Code) di masing-masing sekolah,”
ujar Sekjen Kemendikbudristek,
Suharti PhD, dalam webnar penye-
suaian kebijakan pelaksanaan
PTM Terbatas 2022 yang dipantau
di Jakarta, Senin (3/1).

Jika sekolah belum memiliki
QR Code, Suharti meminta masing-
masing sekolah untuk menghubungi
dinas pendidikan. Pihaknya sudah menyiap-
kan masing-masing sekolah memiliki QR
Code.

Dengan demikian, sekolah akan tahu jika
ada warga sekolah yang sudah divaksinasi
dan yang belum mendapatkan vaksinasi.
Bahkan jika misalnya ada yang terinfeksi
COVID-19, akan diberikan notifikasi ke
sekolah dan pada dinas supaya dilakukan
pemantauan lebih lanjut.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
mereka yang terinfeksi atau mereka yang

Didorong, Lacak Covid-19 dengan QR Code

memiliki kontak erat bisa mendapatkan perawatan
dari satuan kesehatan terdekat,” terang dia.

Dia berharap perubahan itu dapat memastikan
siswa, guru maupun tenaga kependidikan bahkan
keluarga dapat terlindungi lebih baik lagi.

Pembelajaran tatap muka yang dilakukan
secara terbatas, semata-mata dilakukan demi
kebaikan warga sekolah. Pelaksanaan pendi-
dikan jarak jauh yang sebelumnya diseleng-
garakan, lanjut dia, telah memberikan tekanan
yang cukup besar tidak hanya pada siswa tetapi
juga orang tua dan guru.

SEMANGGI, BI - Bongkar broker mafia
tanah, nyawa mantan Menteri Luar Negeri
Dino Patti Djalal terancam melayang. Dino
mengaku menerima informasi dari mantan
anak buah broker mafia tanah Mustofa
alias Topan.

Topan menjadi salah satu tersangka
kasus mafia tanah Dino Patti Djalal. Saat
itu, anak buah Topan yang tak disebutkan
namanya mengaku sempat disuruh mantan
bosnya untuk membunuh mantan juru
bicara Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono (SBY).

“Jadi dia nyuruh orang untuk
menghabisi saya. Cuman pelaku yang
disuruh ini karena dia enggak mau ambil
risiko makanya dia bocorkan rencana itu.
Jadi dia maunya diem-diem tahu-tahunya
saya sudah lewat gitu,” kata Dino saat
dihubungi, Senin (3/1/2022).

Mendengar rencana jahat itu, Dino
melaporkan hal itu ke Kapolda Metro Jaya
Irjen Pol Fadil Imran. Rekaman rencana
pembunuhan itu sudah diserahkan ke
kepolisian.

Sementara itu Kabid Humas Polda
Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan
mengatakan kepolisian sudah menerima
informasi tersebut.

“Dalam hal ini Polda Metro Jaya akan
memberikan perlindungan tentunya
kepada bapak Dino terkait hal ini,” ujarnya
di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta
Selatan.

Kepolisian juga sudah menerima
rekaman pembicaraan rencana
pembunuhan tersebut.

Sebelumnya Dino Patti Djalal menjadi
korban mafia tanah. Kasus mafia tanah
yang menggelapkan suratnya melibatkan
seorang broker. (tribun/msn/kus)

Nyawa DP Djalal
Nyaris Hilang karena
Kasus Mafia Tanah

BARCODE PeduliLindungi
dipampang di akses masuk kantor
pemerintahan Kabupaten Lebak,
Kamis (28/10/2021). [Bantennews.
co.id]

Bahkan studi yang dilakukan
oleh Bank Dunia juga menunjukkan
bahwa terjadi penurunan kemam-
puan siswa selama periode kemarin
mencapai 0,8 tahun hingga 1,3
tahun pembelajaran. Ini sangat
besar sekali, dengan pandemi yang
belum juga dua tahun tapi
penurunan kemampuan siswa lebih
dari satu tahun.

Selain itu juga, terjadi kesenja-
ngan pembelajaran antara anak-
anak dari kelompok keluarga kaya
dengan keluarga miskin yang

semakin terlihat kesenjangannya. Bagi anak
dari keluarga mampu, pembelajaran di rumah
mungkin dilakukan karena dapat mengakses
sumber daya dengan baik dan orang tuanya
rata-rata berpendidikan serta mampu
melakukan bimbingan pada anak.

Sementara bagi keluarga yang tidak
mampu, memiliki keterbatasan dalam
mengakses sumber daya dan juga umumnya
orang tuanya tidak cukup memiliki
pendidikan, sehingga tidak bisa memberikan
bimbingan yang baik pada anak-anaknya.
(suara/kus)

JAKARTA, BI - Ketua Umum Partai
Ummat Ridho Rahmadi mengatakan
akan mengajukan judicial review
terhadap UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu terkait presidential threshold
(PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Meyakini MK bakal mengabulkan
gugatan agar PT dihapuskan, Partai
Ummat bahkan telah siap menjadikan
kantor DPP sebagai pusat informasi dan
gerakan bernama “Salam 0 %”.

“Untuk Indonesia yang lebih baik,
Partai Ummat Insya Allah siap ikut
terlibat dan menjadi bagian dari gerakan
perubahan ini,” kata Ridho dalam konferensi pers
di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta, Senin
(3/1).

“Partai Ummat menyediakan diri sebagai

katalisator perubahan, dan kita menye-
diakan kantor Partai Ummat sebagai
markas perubahan,” tambahnya.

Ridho melanjutkan, pihaknya
meminta Pasal 222 UU Pemilu yang
mengatur tentang PT 20 persen perlu
ditinjau kembali.

Pasal itu mengatur tentang
ambang batas pencalonan presiden
sebesar 20 persen jumlah kursi DPR
atau 25 persen suara sah pada pemilu
sebelumnya.

“Pasal 222 ini dianggap melawan
demokrasi yang memantik gelombang

protes baik dari kalangan masyarakat sipil maupun
partai politik,” tutur Ridho.

Dia menyinggung, ada sejumlah pihak yang
juga mengajukan judicial review terhadap Pasal

Presidential Threshold Digugat ke MK
tersebut di antaranya mantan Panglima TNI
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Ferry
Juliantono.

Menurutnya, langkah judicial review ini adalah
gerakan massa yang muncul beberapa waktu
terakhir untuk melawan menguatnya oligarki.

“Protes muncul dari partai politik dan kalangan
masyarakat sipil yang menghendaki dibukanya
keran kesempatan yang setara kepada semua anak
bangsa yang dianggap potensial dalam Pemilu
2024,” tutur dia.

Sebelumnya, tak hanya Partai Ummat yang
mengajukan judicial review UU Pemilu terkait presi-
dential threshold 20 persen.

Catatan Kompas.com, ada sejumlah pihak di
antaranya dua anggota DPD, Fachrul Razi dan
Bustami Zainudin juga mengajukan hal
serupa.(kps/mnc/kus)

JAKARTA, BI - Epidemiologi dari Univer-
sitas Indonesia Tri Yunus Miko Wahyono
menanggapi terkait peraturan pemerintah mulai
Januari 2022 yang mewajibkan semua satuan
pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap
muka (PTM) 100 persen atau setiap hari.
Menurutnya, pemerintah terlalu terburu-buru dan
kurang hati-hati.

“Ini kurang hati-hati ya karena masih banyak
murid yang belum vaksinasi. Harusnya tujuan

masuk sekolah itu untuk mempercepat
vaksinasi bukan masuk sekolah secara
efektif dan akhirnya virus itu menyebar nanti
jadi cluster lagi,” katanya, Senin (3/1).

Kemudian, ia melanjutkan jumlah kasus
Omicron di Indonesia terus bertambah. Selain
itu, vaksinasi hingga dosis kedua untuk usia
anak sekolah juga masih rendah. Sehingga
pemerintah harus kaji ulang kebijakan ini.

Ia menambahkan harusnya pemerintah

meningkatkan cakupan vaksinasi dosis kedua oleh
semua murid. Dengan begitu pemerintah punya data
dan bisa dipikirkan apa langkah selanjutnya.

Jangan terlalu gegabah untuk membuat
kebijakan. “Pemerintah harus ada data dan
tingkatkan vaksinasi pada murid. Karena kondisi
sekarang masih banyak varian yang muncul.
Kalau mereka masuk sekolah terpapar dan
pulang ke rumahnya. Semua anggota keluarga
bisa kena juga,” kata dia.

Ia menyarankan pemerintah bersabar dan
berhati-hati dalam membuat kebijakan.
Usahakan memiliki data murid-murid yang
pernah terpapar Covid-19 siapa saja dan yang
punya komorbid siapa saja. Sehingga kalau ada
apa-apa terjadi punya datanya.

“Ini fatal jika tidak berhati-hati. Anak-anak
bisa terpapar. Tingkatkan dulu vaksinasi sampai
dosis kedua. Jangan sampai belum ada yang
divaksinasi sama sekali,” kata dia. (rep/kus)

Soal Sekolah, Pemerintah
Dinilai Kurang Hati-Hati

Amien Rais
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Kalangan dokter harus sering-sering berurusan
dengan tubuh manusia. Oleh karena itulah, mereka
pun harus menguasai seluk beluk tubuh manusia.
Untuk keperluan tersebut, mereka pun harus
melakukan praktikum dengan memakai tubuh
manusia sungguhan.

Fenomena serupa juga berlaku di Inggris pada
abad ke-19. Saking tingginya kebutuhan akan
mayat manusia, pemerintah Inggris sempat
melegalkan praktik jual beli mayat pada masa itu.
Namun bak pisau bermata dua, keputusan tersebut
malah memunculkan rentetan kontroversi baru.
Berikut ini adalah sebagian di antaranya.

Pekerja Sengaja Disekap Hingga Mati
Di masa kini, jika seseorang sudah meninggal,

maka mayat orang tersebut biasanya akan langsung
dimakamkan. Hal itu pulalah yang pada awalnya
berlangsung di Inggris. Namun menyusul
disahkannya Anatomy Act oleh pemerintah Inggris,
penduduk setempat kini merasa khawatir kalau
mayat mereka kelak tidak akan dimakamkan
secara layak, namun justru malah dijadikan subjek
penelitian.

Anatomy Act adalah undang-undang yang
pertama diresmikan oleh pemerintah Inggris pada
tahun 1832. Berdasarkan peraturan baru ini, mayat
orang-orang yang tidak diklaim oleh sanak familinya
boleh digunakan oleh kalangan medis untuk
keperluan pembedahan dan percobaan.

Dikeluarkannya peraturan ini sebenarnya
memiliki niat yang baik. Selama ini pihak rumah
sakit dan universitas merasa kesulitan saat mereka
membutuhkan mayat untuk keperluan pendidikan
dan eksperimen.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kasus-
kasus mayat yang dicuri dari pemakaman pun
marak terjadi. Dalam kasus-kasus tertentu, orang-
orang bahkan sengaja dibunuh supaya mayatnya
kelak bisa dijual kepada rumah sakit dan universi-
tas yang membutuhkan.

Pemerintah Inggris lantas menerbitkan Anatomy
Act untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Namun dalam perkembangannya, Anatomy Act
malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab supaya mereka bisa
mendapatkan pemasukan dari praktik jual beli
mayat secara tidak etis.

Kaum miskin menjadi salah satu golongan yang
paling dirugikan dari peraturan ini. Pasalnya
mereka tidak memiliki kekuatan finansial dan
pendidikan yang memadai untuk melindungi diri.
Mereka juga tidak memiliki siapa-siapa untuk
mengklaim dan menguburkan mayat mereka kelak
jika mereka nantinya meninggal dunia.

Di pabrik-pabrik yang menampung dan
memperkerjakan orang miskin, pemilik pabrik
bahkan sengaja menyekap para pekerjanya hingga
mati kelaparan supaya mayat mereka sesudah itu
bisa dijual.

DInggris memiliki sejumlah universitas yang

Jual Beli Mayat Manusia di Inggris

usianya sudah mencapai ratusan
tahun. Universitas Oxford dan Cam-
bridge adalah 2 dari sekian banyak
universitas tersebut. Sampai-sampai
kedua universitas tersebut namanya
lebih tenar dibandingkan kota yang
menjadi lokasi universitas-universi-
tas tadi.

Namun kedua universitas
tersebut juga memiliki sejarah
kelamnya sendiri. Kedua universitas
sendiri sama-sama memiliki jurusan
kedokteran. Supaya murid-murid
mereka bisa mengetahui seluk beluk
tubuh manusia, pihak universitas pun
memerlukan mayat manusia
sungguhan sebagai alat peraga dan subjek
percobaan.

Pada tahun 1883, Alexander Macalister dilantik
menjadi Profesor Anatomi Universitas Cambridge.
Tidak lama kemudian, Alexander atas izin pihak
kampus mendirikan sebuah jaringan sistem untuk
mengumpulkan mayat-mayat manusia dari seantero
Inggris.

Sistem yang dibuat oleh Alexander tersebut
kemudian ditiru oleh universitas-universitas lain
yang juga memerlukan pasokan mayat untuk
jurusan kedokteran mereka, termasuk Universitas
Oxford. Orang yang dipercaya oleh Universitas
Oxford untuk tugas tersebut adalah Arthur
Thomson.

Akibat kalah start dari Alexander, Arthur pun
terpaksa mencari mayat ke lokas-lokasi yang lebih
jauh. Antara tahun 1895 hingga 1929, Arthur
dilaporkan berhasil mengumpulkan lebih dari 400
mayat yang didapat dari Oxford, Leicester, Read-
ing, dan Staffordshire.

Banyak Keluarga Miskin
yang Menyembunyikan Mayat
Keluarganya

Sudah disinggung sebelum
kalau golongan miskin
merupakan salah satu golongan
yang paling terancam sejak
disahkannya Anatomy Act.
Pasalnya saat mereka
meninggal kelak, mayat mereka
rawan dijual dan berakhir
sebagai alat peraga di kampus-
kampus.

Kalaupun orang yang
meninggal masih memiliki
sanak famili, bukan berarti nasib

sang almarhum lantas bakal terjamin. Pasalnya
sanak famili sang almarhum hanya memiliki waktu
7 hari untuk menunjukkan bukti kalau ia memiliki
cukup uang untuk memakamkan almarhum.

Jika batas waktu tersebut sudah lewat dan
sanak famili tidak bisa menunjukkan bukti yang
diminta, maka jasad almarhum dianggap legal untuk
diperdagangkan.

Untuk mengakali peraturan
tersebut, sejumlah keluarga miskin
pun bertindak nekat. Mereka akan
membawa jasad alarmhum secara
diam-diam dan kemudian
menyembunyikannya. Selama mayat
almarhum masih disembunyikan,
mereka akan pergi ke sana kemari
untuk mengumpulkan uang supaya
bisa memakamkan almarhum dengan
layak.

Bermain kucing-kucingan dengan
pihak berwajib sendiri bukanlah satu-
satunya cara yang dilakukan oleh
keluarga miskin supaya bisa
melindungi jasad orang yang mereka
cintai. Sejumlah keluarga miskin berinisiatif
membuat perkumpulan supaya jika kelak ada
anggota keluarga mereka yang meninggal, biaya
pemakamannya bisa ditanggung secara patungan.

Wabah Dimanfaatkan Oknum Dokter untuk
Menjual Mayat

Tahun 1831, Inggris dilanda wabah penyakit
kolera yang berlangsung hingga tahun berikutnya.
Banyak korban meninggal yang mayatnya langsung
dikebumikan tanpa seizin pihak keluarga.

Kalangan dokter berdalih kalau prosedur ini
harus dilakukan supaya kuman penyakitnya tidak
sampai menyebar. Namun sejumlah keluarga

merasa tidak percaya. Mereka curiga kalau
pemakaman dilakukan secara terburu-buru supaya
mereka tidak bisa mengetahui nasib anggota
keluarga mereka yang meninggal.

Dugaan mereka belakangan terbukti sebagai
dugaan yang tidak sepenuhnya salah. Pada bulan
September 1832, seorang bocah berusia 3 tahun
meninggal akibat kolera di Rumah Sakit Manches-
ter.

Kakek korban ingin membawa pulang mayat
cucunya supaya ia bisa memakamkan cucunya
sendiri. Namun permintaan sang kakek ditolak
dengan alasan mencegah penyebaran penyakit.

Sang kakek masih belum mau menyerah. Saat
jasad cucunya sudah dikuburkan, ia nekat
membongkar makam cucunya untuk memeriksa
sendiri kondisi jasad cucunya. Alangkah terkejutnya
ia saat melihat kepala cucunya sudah hilang.

Begitu kabar tersebut beredar, penduduk
setempat merasa begitu murka. Sebanyak 3.000

orang beramai-ramai pergi menuju
rumah sakit sambil menggotong peti
mati. Sesampainya mereka di sana,
mereka langsung merusak jendela
dan perabotan yang ada di rumah
sakit tersebut.

Sejumlah Wanita Nekat Menjual
Mayat Bayinya Sendiri

Bukan hanya mayat orang
dewasa yang diperdagangkan. Mayat
bayi dan anak-anak juga ramai
diperdagangkan. Bahkan mayat
mereka cenderung memiliki harga
jual yang tinggi akibat tingginya
permintaan dari kalangan ilmuwan
dan dokter. Pasalnya mereka
membutuhkan mayat anak-anak
untuk melakukan penelitian terkait

masalah kehamilan.
Alasan lain mengapa mayat bayi banyak dicari

adalah karena mayat mereka berukuran kecil.
Dampaknya, mayat mereka pun dipandang ideal
untuk mempelajari jaringan syaraf dan peredaran
darah yang mencakup seluruh tubuh. Untuk
keperluan pembelajaran tersebut, jaringan
pembuluh mayat akan disuntik memakai cairan lilin

yang sudah diwarnai.
Karena teknik kedokteran pada

masa itu masih belum semaju
sekarang, banyak peristiwa kelahiran
yang berujung pada tewasnya sang
janin atau bahkan ibunya. Janin-janin
itulah yang kemudian dijual kepada
mereka yang membutuhkan mayat
bayi manusia. Dan karena faktor
himpitan ekonomi, tidak sedikit kaum
ibu yang nekat menjual bayinya
sendiri.

Hal yang lebih menyedihkan lagi
adalah ketika mengetahui bagaimana
nasib mayat-mayat bayi tersebut
seusai diteliti. Pada bulan April 1834,

mayat seorang anak nampak terapung di sungai
dalam kondisi sudah terpotong-potong.

Saat mayat tersebut diperiksa, bagian pembuluh
darahnya nampak terisi oleh cairan lilin. Dugaan
pun merebak kalau mayat anak tersebut adalah
mayat hasil penelitian yang kemudian dibuang alih-
alih dimakamkan secara layak.

Sumber :
https://listverse.com/2021/10/10/10-disturbing-

facts-about-the-victorian-dead-body-trade/
https://www.manchestereveningnews.co.uk/

whats-on/arts-culture-news/disease-death-body-
snatching-dark-16288938

Mayat bayi dan
anak-anak juga

ramai
diperdagangkan.

Bahkan mayat
mereka

cenderung
memiliki harga

jual yang tinggi...
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Apa Penyebab Doa Tak Dikabulkan
JAKARTA, BI – Keberadaan hati bagi manusia adalah ibarat

mesin bagi seluruh tubuhnya. Jika mesin tersebut prima dan
sehat, maka segenap tubuh pun akan berjalan dengan sehat.

Tetapi, adakalanya, hati seseorang mengalami keras atau
bahkan kematian. Syekh Nawawi al-Bantani, ulama Nusantara
yang mendunia dalam salah satu karya monumentalnya,
Nashaih al-‘Ibad, menjelaskan tentang sebab matinya hati.

Menurut dia, Syaqiq Al Balkhi pernah benceritakan bahwa
suatu hari Ibrahim ibn Adham berjalan di Pasar Basrah, maka
orang yang mengetahui kedatangannya berkumpul
mengerumuninya. Di antara mereka kemudian ada yang
bertanya tentang firman Allah SWT:

“Berdoalah kepada-ku niscaya Aku akan mengabulkan doa
kalian.” (QS Al Mukmin/ Ghafir [40]: 60).

Orang yang bertanya itu selanjutnya berkata, “Padahal kami
sudah sering berdoa, tetapi Allah tetap tidak mengabulkan doa
kami.”

Lalu, Ibrahim Ibn Adham berkata:
Dikutip dari buku Nashaih al-‘Ibad: Bekal Menjadi Kekasih

Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, perkataan
Ibrahim Ibn Adham tersebut disampaikan kepada penduduk
Basrah bahwa doa mereka tidak dikabulkan Allah karena hati
mereka telah mati, yang disebabkan sepuluh perkara.

Pertama, kalian mengenal Allah SWT bahwa Dia Pencipta
kalian dan Dzat yang memberi kalian rezeki, tetapi tidak mau

menunaikan hak-hak-Nya, dengan tidak menyembah-Nya
sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan pada
kalian.

Kedua, kalian membaca kitab Allah SWT, tetap tetap
tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, kalian mengakui bahwa Iblis itu musuh,
tetapi kalian menjadikannya teman. Kalian mengikuti
Iblis akan apa-apa yang dia perintahkan.

Keempat, kalian menyatakan cinta kepada Rasulullah
SAW, tetapi meninggalkan jejak (perilaku Rasul) dan
sunnahnya.

Kelima, kalian menyatakan cinta surga, tetapi tidak
beramal untuk meraihnya atau tidak beramal dengan amal.

Keenam, kalian mengakui takut siksa neraka, tetapi tetap
saja berbuat dosa.

Ketujuh, kalian mengakui atau meyakini bahwa kematian itu
pasti terjadi, tetapi kalian tidak pernah bersiap-siap menghadapinya.
Kalian tidak bersiap-siap dengna mengerjakan perbuatan baik.

Kedelapan, kalian selalu memerhatikan aib orang lain dengan
cara ghibah, tetapi tidak mau memerhatikan aib diri sendiri untuk
memperbaikinya.

Kesembilan, kalian memakan rezeki Allahûý, tetapi tidak pernah
bersyukur kepada-Nya.

Kesepuluh, kalian sering mengubur orang mati, tetapi tidak mau mengambil
pelajaran darinya, tidak mengambil mau’idhah dan tidak mengingat mati.[republika]

DOKTOR di bidang Tafsir dan Ilmu Alqur’an
Universitas Al Azhar Mesir, Ustaz Fahmi Salim
mengatakan, kalau menolong agama Allah, maka
pasti Allah akan menolong kita. Menurut dia, ini lah
yang dijanjikan Allah dan janji itu adalah sesuati
yang haq atau pasti.

Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi
syarat untuk menjadi hamba yang mendapatkan
pertolongan Allah?

Dalam bukunya yang berjudul “Tadabbur Qur’an
di Akhir Zaman”, Ustaz Fahmi Salim menjelaskan,

Syarat  Raih Pertolongan Allah
untuk mendapatkan pertolongan Allah
membutuhkan persiapan-persiapan yang harus
dilakukan. Karena, menurut dia, tidak mungkin
pertolongan Allah hadir jika masih terus menerus
melakukan kemaksiatan.

Selain itu, lanjut dia, mustahil juga pertolongan
Allah datang jika berdiam diri terhadap
kemungkaran. “Pertolongan Allah membutuhkan
komitmen dari kita untuk berani berjuang dan
berkorban membela agama-Nya.

Menurut Ustaz Fahmi, syarat untuk

mendapatkan pertolongan Allah juga disebutkan
dalam surat Al Hajj.

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan
kedudukan mereka di muka bumi, niscya mereka
mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh
berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan
yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala
urusan.” (QS Al Hajj [22]: 41). Jadi, menurut Ustaz
Fahmi, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan perto-
longan Allah SWT antara lain, mendiirkan sholat,
menunaikan zkat, mengajak kepada kebaikan, dan
mencegah kemungkaran. “Empat kategori ini lah
yang menjadi kunci untuk mendapatkan pertolongan
Allah,” jelas Ustaz Fahmi.[republika]

dengan hati, mulut dan organ tubuh.
Syukur dengan hati adalah selalu

menghadirkan zikir dan tidak pernah lupa kepada-
Nya. Adapun syukur dengan mulut adalah
menampakkan kebahagiaan atas karunia Allah
dengan pujian kepada-Nya. Syukur organ tubuh
adalah memanfaatkan nikmat yg diberikan dengan
menjaga diri dari kemaksiatan. Menjaga mata dan
telinga terhadap perbuatan maksiat.

Dikisahkan Rasulullah pernah bertanya
kepada seorang sahabat, “ Bagaima kabarmu pagi
ini ? Orang itu menjawab , “ baik “ Rasulullah
mengulangi pertanyaannya dan sahabat itu pun
mengulangi jawabannya, sehingga pada kali
ketiga ia menjawab, “ Baik. Segala puji hanya
milik Allah Swt dan aku bersyukur pada-Nya.”
Lalu Rasulullah menjawab, “ Inilah yang aku
maksudkan darimu.”

Bahwa setiap saat kita bersyukur atas nikmat
yang diberikan-Nya, adalah keharusan seorang
hamba. Nikmat dalam kehidupan sehari-hari yang
tentunya tidak akan bisa dihitung karena
banyaknya.

Sabar dari berbagai macam jenisnya adalah
puncak dalam ubudiyah. Bahwa sabar adalah
setengah bagian dari iman, sementara setengah
bagian yang lain adalah syukur.

Semoga kita termasuk hamba yg teguh dalam
sikap sabar dan selalu mudah bersyukur kepad
Allah Swt karena nikmat-nikmat-Nya. (Sumber:
DetikCom)

>> SABAR DAN SYU...DARI HLM 02

penumpukan kristal asam urat pada sendi juga bisa
membuat kaki bengkak, merah, dan terasa hangat
ketika disentuh akibat peradangan. Rasa nyeri di
kaki karena asam urat umumnya bisa muncul
mendadak dan terasa parah hingga menyebabkan
kaki sulit untuk berjalan.

Gejala nyeri dan pembengkakan di kaki karena
asam urat bisa diobati dengan obat pereda nyeri,
seperti paracetamol atau asam mefenamat, obat
penurun asam urat, seperti colchicine, kompres
es, serta istirahat yang cukup.

Guna mencegahnya kambuh kembali, Anda
dianjurkan untuk membatasi konsumsi alkohol
serta makanan yang bisa membuat asam urat naik.

6. Rheumatoid arthritis

>> TELAPAK KAKI...DARI HLM 10 Rheumatoid arthritis adalah salah satu
jenis penyakit autoimun yang menyerang
sendi-sendi kecil di tubuh, misalnya
persendian tangan dan kaki. Radang sendi
akibat rheumatoid arthritis yang tidak diobati
lama kelamaan bisa mengakibatkan
pengikisan tulang serta kelainan bentuk
sendi. Sendi-sendi kaki atau tangan yang
terkena peradangan ini umumnya akan
membengkak, nyeri, kaku, dan sulit
digerakkan. Selain sendi, penyakit ini juga
bisa menimbulkan peradangan di jaringan
tubuh lain, misalnya di kulit, mata, paru-
paru, dan pembuluh darah.

7. Neuropati perifer
Neuropati perifer adalah penyakit yang

disebabkan oleh kerusakan pada sistem
saraf tepi atau perifer. Penyakit ini sering

kali menyerang kaki,
tangan, atau
keduanya.

Neuropati
perifer bisa
menimbulkan
berbagai gejala
pada kaki dan
tangan, seperti lemah,
nyeri, kesemutan, mati rasa, dan
kesulitan untuk menggerakkannya.

Neuropati perifer bisa disebabkan oleh banyak hal,
mulai dari kekurangan vitamin B, cedera, infeksi, faktor
genetik, kelainan fungsi ginjal atau hati, hingga penyakit
tertentu, seperti diabetes dan penyakit autoimun.

Itulah berbagai kondisi atau penyakit yang dapat
menyebabkan telapak kaki sakit. Jika keluhan telapak
kaki sakit hanya muncul sesekali dan bisa sembuh sendiri,
umumnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan.[alodokter]

Kentang rebus bisa melancarkan
memberikan asupan nutrisi dan meningkatkan
stamina tubuh.

Hal ini menjadi salah satu manfaat
kentang untuk diet baik bagi orang yang ingin
menurunkan berat badan ataupun diet untuk
orang yang harus menghindari konsumsi
nasi.

5. Membantu proses regenerasi sel dalam
tubuh

Kentang rebus jika dikonsumsi setiap hari
juga bisa membantu proses regenerasi sel
dalam tubuh karena kandungan proteinnya.

Hal ini tentunya bisa membantu pencegahan
berbagai macam gangguan kesehatan, juga bisa
berkontribusi dalam kecantikan kulit.

6. Melancarkan saluran pencernaan
Kentang merupakan salah satu bahan makanan

yang kaya akan kandungan serat.
Di mana serat adalah zat yang diperlukan

agar pencernaan terhindar dari berbagai macam
gangguan seperti misalnya sembelit.

7. Mengurai lemak
Walaupun menjadi salah satu sumber

karbohidrat, kandungan vitamin B di dalam
kentang memiliki khasiat untuk menguraikan
lemak dan karbohidrat berlebih di dalam tubuh
untuk mencegah terjadinya obesitas.(genpi/jpnn)

>> KHASIAT AJAIB...DARI HLM 10
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JAKARTA, BI-Tidak mudah membedakan
batuk biasa dan batuk gejala COVID-19,
pasalnya jenis batuk biasa akibat flu dan COVID-
19 umumnya sama, yaitu batuk kering.

Selain itu, batuk biasa dan batuk gejala
COVID-19 juga memiliki tanda dan gejala
penyerta yang mirip, seperti demam, sakit
tenggorokan, dan hidung tersumbat.

Meski begitu, kedua kondisi batuk tersebut
perlu segera diobati guna mencegah risiko
penularan penyakit COVID-19 dan mencegah
gejala COVID-19 atau flu menjadi lebih parah.

Hal pertama yang membedakan batuk biasa
dan batuk gejala COVID-19 adalah penyebabnya.
Umumnya, batuk biasa bisa disebabkan oleh flu,
misalnya karena virus influenza atau rhinovirus,
sedangkan batuk gejala COVID-19 disebabkan
oleh virus Corona.

Sementara itu, lamanya waktu hingga muncul
gejala batuk pun berbeda. Batuk flu biasanya baru
muncul selama 1–3 hari setelah terpapar virus,
sedangkan batuk gejala COVID-19 sekitar 2–14
hari.

Walau berbeda, cara penularan kedua batuk
ini tetap sama, yaitu melalui udara, percikan liur
dan ingus (droplet), dan kontak fisik dengan or-
ang yang sakit.

Berdasarkan komplikasi yang dapat
ditimbulkan

Batuk biasa akibat flu dapat sembuh dalam
waktu beberapa hari hingga beberapa minggu.
Namun, bila batuk yang Anda derita telah
berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk tersebut
sudah dikategorikan sebagai batuk kronis. Batuk
yang lama sembuh ini lebih sering terjadi pada
penderita asma, COPD, atau sinusitis.

Jika tidak diobati dengan baik, flu yang
menyebabkan batuk biasa terkadang bisa
menimbulkan sejumlah komplikasi, seperti pneu-
monia.

Di sisi lain, COVID-19 yang menimbulkan

gejala batuk juga berpotensi menimbulkan
komplikasi berupa pneumonia dan ARDS. Namun,
risiko terjadinya komplikasi tersebut lebih tinggi
pada penderita yang belum mendapatkan vaksin
COVID-19, memiliki penyakit komorbid, atau
berusia lanjut.

Pada kasus tertentu, COVID-19 juga bisa
menyebabkan gejala atau masalah kesehatan
yang berlangsung lama, bahkan setelah
infeksinya sembuh, seperti anosmia, parosmia,
dan long-haul COVID-19.

Cara Mengobati Batuk Biasa dan Batuk
Gejala COVID-19

Penting untuk diketahui bahwa
penanganan batuk perlu disesuaikan
dengan jenis batuk dan penyebabnya. Ada
dua jenis batuk, yaitu batuk kering dan
batuk berdahak, sedangkan penyebabnya
dapat berupa penyakit noninfeksi, seperti
asma dan alergi, bisa juga berupa infeksi,
seperti flu atau COVID-19.

Pada batuk biasa maupun COVID-19
dengan gejala ringan, langkah pengobatan
hanya bersifat simtomatik atau untuk
meredakan gejala saja. Oleh
karena itu, penggunaan obat
batuk bisa dilakukan untuk
mengatasi gejala batuk
akibat COVID-19.

Menurut sejumlah
riset, obat batuk jenis
antitusif, seperti
dekstrometorfan,
dinilai dapat
mengatasi batuk
kering pada batuk
biasa dan batuk
gejala COVID-19. Tak
hanya itu, kombinasi
obat dekstrometorfan
dengan guaifenesin

Obat Batuk Biasa dan Batuk
Akibat Virus Korona

pun diketahui bisa mengobati batuk akibat flu dan
COVID-19 yang disertai dahak.

Anda juga bisa mengonsumsi obat pereda
nyeri, misalnya paracetamol, untuk mengurangi
nyeri otot dan sakit kepala, baik akibat flu maupun
COVID-19. Paracetamol juga dapat dikonsumsi
untuk meredakan demam. Obat lain yang bisa
digunakan adalah pseudoefedrin dan
klorfeniramin maleat.[alodokter]

KENTANG memiliki kandungan yang
lebih unggul dibandingkan dengan nasi.
Misalnya saja, kalori yang jauh lebih rendah
atau memiliki kandungan yang tidak dimiliki
nasi seperti potassium dan vitamin C.

Untuk mengonsumsinya, biasanya
kentang diolah dengan direbus atau
dikukus.

Berikut Khasiat Ajaib Kentang Campur
Madu:

1. Meningkatkan metabolisme tubuh
Salah satu manfaat kentang rebus

campur madu, jika dikonsumsi setiap hari
bisa meningkatkan metabolisme seperti
fosfor. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk
banyak hal, mulai dari menjaga penyerapan
nutrisi, mencegah gangguan lambung dan
fungsi kesehatan lainnya.

2. Membantu proses detoks
Salah satu manfaat kentang rebus

campur madu untuk diet adalah membantu
proses detoks dalam tubuh. Khasiat dalam
kentang rebus bisa membantu tubuh dalam
mengeluarkan racun dan zat yang tidak
berguna yang bisa mengganggu kesehatan.
Obesitas bisa terjadi ketika terdapat
penumpukan zat seperti lemak, kalori dan
karbohidrat berlebih di dalam tubuh.

3. Menjaga daya tahan tubuh
Kentang rebus campur madu memiliki

kandungan vitamin B6 dan C, yang bisa
membantu menjaga daya tahan tubuh. Hal
ini tentunya akan akan membuat tubuh tetap
fit dan tidak mudah lemas, serta tidak mudah
terserang penyakit.

4. Meningkatkan stamina

JAKARTA, BI - Telapak kaki sakit bisa saja
terjadi ketika kaki digunakan terlalu lama untuk
berdiri, berjalan, berlari, atau karena bentuk alami
kaki itu sendiri. Hal ini umumnya tidak berbahaya
dan bisa sembuh dengan sendirinya.

Namun, selain karena hal tersebut, telapak kaki
sakit juga bisa muncul karena gangguan di berbagai
jaringan pada kaki, termasuk otot, ligamen, tulang,
kulit, atau saraf.

Berikut adalah beberapa kondisi yang bisa
menyebabkan telapak kaki sakit:

1. Kapalan
Kondisi ini terjadi ketika lapisan kulit

mengalami penebalan. Kapalan yang muncul
berupa benjolan keras di kaki atau tangan
umumnya merupakan mekanisme kulit untuk
melindungi diri dari gesekan dan tekanan.

Meski demikian, kapalan terkadang bisa
membuat telapak kaki sakit, terutama ketika kaki
yang kapalan digunakan untuk berjalan dan
tertekan. Kondisi ini bisa ditangani dengan obat-
obatan atau dengan operasi.

Guna mencegah telapak kaki sakit karena
kapalan, Anda dianjurkan untuk mengenakan
sepatu yang ukurannya pas, mengenakan alas kaki
yang nyaman dan lembut, serta menghindari
pemakaian sepatu hak tinggi.

2. Metatarsalgia
Rasa sakit atau perih seperti terbakar pada

bagian depan kaki secara medis disebut metatar-
salgia.

Nyeri di telapak kaki karena gangguan ini
biasanya terjadi pada orang yang memiliki berat
badan berlebih atau obesitas, sering melakukan
olahraga berat tanpa sepatu olahraga yang tepat,
atau sering memakai sepatu yang sempit dalam
jangka waktu yang lama.

Kebanyakan kasus metatarsalgia dapat
ditangani dengan obat pereda nyeri, istirahat, dan
kompres dingin di kaki. Untuk mencegahnya
kambuh kembali, Anda dianjurkkan untuk
menggunakan sepatu yang nyaman dan pas, serta
menghindari kebiasaan memakai sepatu hak
tinggi.

3. Bunion
Bunion atau bintal kaki adalah

kondisi ketika muncul benjolan
tulang pada sendi jempol kaki, yang
biasanya disertai dengan rasa
nyeri dan kemerahan di atas
tonjolan tersebut. Kondisi ini bisa
menyebabkan jempol menekan jari kaki
lainnya, sehingga menimbulkan rasa sakit
pada telapak kaki.

Terbentuknya bunion kemungkinan dipicu oleh
pemakaian sepatu yang terlalu sempit. Selain itu,
bunion juga bisa disebabkan oleh cacat bawaan
pada struktur kaki atau karena radang sendi kaki
(arthritis).

4. Keseleo dan tegang otot
Keluhan telapak kaki sakit juga sering kali

disebabkan oleh keseleo dan otot kaki yang tegang.
Cedera ini umumnya terjadi ketika seseorang
terkilir atau terjatuh ketika berolahraga.

Sakit di telapak kaki akibat keseleo dan otot

tegang sering kali menyebabkan kaki bengkak,
memar, nyeri, dan sulit digerakkan. Kondisi ini
biasanya bisa mereda sendiri selama beberapa
hari.

5. Penyakit asam urat
Ini merupakan salah satu penyakit yang cukup

sering menyebabkan telapak kaki sakit. Selain itu,

Khasiat Ajaib
Kentang Rebus
Campur Madu

>> BERSAMBUNG KE HLM  09

Telapak Kaki Sakit, Mungkin Ini Penyebabnya

>> BERSAMBUNG KE HLM  09
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DIPERCAYA akan ada 3 shio
yang rezekinya menggila di tahun
2022 setelah tahun baru imlek
terlaksana.  Siapa saja mereka?

1. Shio Tikus
Tahun Lahir Tikus : 1961,

1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Orang-orang shio Tikus dila-
hirkan dengan daya tarik yang tinggi
dan usaha yang tidak kenal lelah.

Shio Tikus memiliki kepri-
badian yang hangat dan
selalu ingin memiliki
suatu karya.

Bukannya
rakus, shio
Tikus hanya ingin
m e m a n f a a t k a n
k e s e m p a t a n
dengan sangat
maksimal.

Umumnya,
shio Tikus di-
kenal sebagai
o p o r t u n i t i s
sejati. Mereka
hanya memikirkan hari ini

dan jarang me-
mikirkan hari esok.

Shio Tikus dikenal
mudah bergaul, sehing-
ga mereka dapat dengan
mudah membangun bisnis
dan memperkuat relasi.

Selain itu, shio Tikus juga
dikenal cepat, tanggap dan pandai
berbicara.

Umumnya, shio Tikus tidak be-
kerja dengan otot. Shio Tikus lebih

suka bekerja dengan
kepandaian mereka.
Shio Tikus sangat-
lah mendetail dan

pandai terhadap
pekerjaan mereka.

2. Shio Kerbau
Lahir Kerbau :

1961, 1973, 1985, 1997,
2009, 2021

Shio Kerbau melambangkan
kemakmuran lewat keuletan dan

kerja kerasnya. Orang yang
lahir di bawah shio ini dapat dian-
dalkan dan bersifat tenang.

Mereka adalah
orang yang
sangat disiplin

dalam peraturan
dan paham norma-

n o r m a

dalam bermasyarakat. Shio
Kerbau memiliki intuisi yang kuat,
jadi mereka biasanya sangat keras

3 Shio Yang Banyak Rezeki
Di Tahun Macan 2022

kepala.
Sikap shio Kerbau yang

terlalu pendiam dan tertutup
sebenarnya menyiratkan pe-
mikiran yang tajam, ke-
cakapan, dan kecerdasan.

Jika keadaan menun
tutnya, shio Kerbau akan

menjadi pembicara yang
fasih dan akan meme-

rintah.
Shio Kerbau

dapat diper-
caya untuk
m e n g e l o l a

situasi yang ti-
dak terkendali,

itu karena
m e r e k a
m e m i l i k i

sikap yang tegas.
Shio Kerbau juga

dengan sigap meng-
atasi kegagalan yang
dalang dalam hidup-

nya.
Setelah imlek tahun 2022, shio

Kerbau akan mendapat peluang
bisnis baru asalkan tetap berusaha

dan berdo’a.

3. Shio Kelinci
Tahun Lahir Kelinci : 1963,

1975, 1987, 1999, 2011

Dalam mitologi Cina, shio
Kelinci dilambangkan sebagai shio
berumur panjang. Mereka juga
dijuluki sebagai keturunan bulan.

Jadi tidak heran, kalau or-

ang yang
l a h i r sebagai shio
Kelinci tergolong paling beruntung
di antara 12 shio lainnya.

Kelinci melambangkan keang-
gunan, sopan santun, nasihat baik,
kebaikan, dan kepekaan terhadap
segala bentuk keindahan.

Konon, orang yang lahir di
bawah shio Kelinci akan menge-
nyam kehidupan yang tentram,
damai, tenang, dan menye-
nangkan.

Wataknya yang pendiam,
membuat shio Kelinci sanggup
menjadi cendekiawan, politikus,
dan posisi di pemerintahan
lainnya. (*)
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GUNUNG IJEN adalah sebuah gunung berapi
yang terletak di perbatasan antara kabupaten banyu-
wangi dan kabupaten bondowoso, jawa timur,
indonesia.gunung ini memiliki ketinggian 2.386 mdpl
dan terletak berdampingan dengan gunung marapi.
Gunung ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Kisah
misteri Gunung Raung memang dipelihara secara
turun temurun oleh warga sekitar khususnya pendu-
duk yang berada pada kaki pegunungan ijen ini.

Api Biru di Kawah Gunung Ijen
Kawah ijen memang dikenal dengan fenomena

menakjubkan berupa api birunya yang masih menjadi
misteri. Gunung ijen yang terkenal karena pesona
kawahnya menjadikan gunung ini menjadi daya tarik
tersendiri dikalalangan masyarakat luas bukan
hanya masyarakat lokal namun juga masyarakat
internasional. Kawah ijen mengandung asam pekat.
Danau yang terletak di atas ketinggian gunung berapi
itu masih aktif dengan kedalaman 200 meter. Kawah
ijen sendiri adalah danau kawah yang berlokasi di
puncak gunung ijen.

Adanya tempat wisata bekas rumah sakit yang
berada di depan gesibu blambangan juga menjadi
perhtian sendiri, konon bangunan tersebut memiliki
sejarah yang kelam hingga saat ini banyak orang
yang mempercayai adanya mahkluk – mahkluk as-
tral yang tinggal ditempat tersebut.

Pabrik ini sudah dikenal oleh masyarakat sekitar
sebagai salah satu tempat paling mistis dan bisa

dijadikan tempat wisata angker bagi yang
menyukainya tantangan.

CERITA – CERITA MISTIS SEPUTAR
KAWAH IJEN

Petilasan Raja Bali di Jalur Kawah Ijen
Dikisahksn dulu warga sempat terkejut dengan

kemunculan makam misterius di jalur menuju Taman
Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, Banyuwangi.

Makam tersebut dikabarkan tiba-tiba muncul di
sisi kiri jalan setelah adanya perluasan jalan menuju
tempat wisata Gunung Ijen. Karena terletak hanya
500 meter dari tepi jalan, pengendara dapat menihat
jelas keberadaan makam tersebut.

Menurut sumber, rupanya makam ini memang
sudah ada sejak lama. Makam ini merupakan
petilasan seseorang yang disebut-sebut raja dari
Bali bernama Buju’ Linu. Nama ini diambil dari nama
sungai yang berada di sebelah makam tersebut.
Makam ini telah ada sejak dulu, hanya saja karena
akses jalan yang sempit, keberadaannya agak
tersembunyi.

Pendaki Dikejar Polisi Berpedang
Fenomena aneh ini dialami oleh Arif Prabowo,

salah seorang pendaki yang ditemukan hanya
memakai celana dalam. Seperti dimuat dalam
situs JPNN, pendaki itu ditemukan oleh seorang pe-
nambang belerang sudah tanpa busana dan linglung.
Setelah beberapa saat dia tersadar dan mengaku
dirinya saat itu sedang dikejar-kejar polisi yang
membawa pedang di hutan, dia sudah berteriak-teriak
namun tidak ada yang menolongnya. Kejadian ini
meyisakan misteri yang belum terungkap, siapakah
polisi itu? apa motif dibalik pengejaran pendaki terse-
but? dan mengapa hanya disisakan celana dalamnya
saja?

Nenek Penunjuk Jalan
Ada cerita dari salah seorang pendaki wanita,

bahwa saat terpisah dengan tim pendaki lainnya,
seorang pendaki yang tersesat ditemui oleh seorang
nenek-nenek. Bukannya menculik atau menya-
kitinya, tapi nenek itu malah membantu pendaki itu
kembali ke teman-temannya.

Saat nenek itu muncul pendakit itu disuruh
menutup mata dan memegang pundaknya sampai
dia disuruh membukanya. Setelah dia membuka
matanya tiba-tiba dia sampai di puncak bersam
teman-temannya dan nenek itu hilang seketika.

Bunga Abadi
Mitos Bunga Abadi berasal dari legenda

Misteri Gunung IjenMisteri Gunung IjenMisteri Gunung IjenMisteri Gunung IjenMisteri Gunung Ijen
Banyuwangi tentang Sidaphaksa yang disuruh
mencari Bunga Abadi yang konon bisa membuat
orang menjadi awet muda, namun bunga ini malah
menceraikan Sidaphaksa dan Sri Tanjung istrinya.

Sebenarnya bunga abadi adalah sebutan dari
bunga Edelweiss (Anaphalis javanica) yang hidup
di ketinggian 1800 mdpl. Keunikan bunga ini adalah
tak cepat layu walau sudah dipetik dalam waktu
lama. Ciri-ciri bunga ini adalah daunnya yang panjang
dan lancip serta berbulu. Kelopak warna putiih dan
putik bunga berwarna kuning menjadi keindahan
utama dari bunga ini.

Selamatan Tumbal Kepala Kambing
Ritual selamatan dan penumbalan kepala

kambing ini sering dilakukan oleh para penambang
belerang, biasanya mereka akan mengorbankan
kepala kambing dan menanamnya di dapur belerang.

Mereka juga akan mengadakan makan bersama
di lokasi penambangan untuk berdoa dan memohon
keselamatan dalam bekerja.

ASAL USUL TERBENTUKNYA
GUNUNG DAN KAWAH IJEN

Cerita asal - usul terbentuknya Kawah Ijen ini
didapat dari terjemahan yang dibuat oleh Commis-
sion of Volcanic Lakes (Komisi danau Vulkanik)
yaitu sebuah komisi dari organisasi dunia IAVCEI

(International Association of Volcanology and Chem-
istry of the Earth’s Interior).

Genesa Kaldera Gunung Ijen ini dibuat pertama
kali oleh Van Bammelen tahun 1941. Kemudian
disempurnakan oleh beberapa penulis berikutnya.
Dibawah ini gambaran terbentuknya Kawah dan
Kaldera Ijen.

Kondisi pada Pra-kaldera (sebelum terbentuk
kaldera),  tidak diketahui apa yang terjadi sebelum
300.000 tahun lalu, namun diperkirakan sudah terben-
tuk  Stratovolcano tunggal (Paleo Ijen) dengan perki-
raan ketinggian 3500 m.  Gunung yang berisi lava
dan pyroclastics ini berada diatas endapan berumur
Miosen (12.5 juta tahun) yang berupa batu gamping.

Pembentukan kaldera diperkirakan terkait de-
ngan letusan dengan volume besar yang menghasil-
kan (~ 80 km3) endapan aliran piroklastik, yang
mencapai ketebalan 100-150 m. Yang paling luas
berada di bagian utara lereng  kompleks gunungapi
ini. Peristiwa ini diperkirakan terjadi beberapa waktu
sebelum 50.000 tahun lalu, Ini disimpulkan
berdasarkan pada analisa umur dari K-Ar (50 ± 20
ka) dari aliran lava dari Gunung  Blau yang dianggap
menjadi unit pasca-kaldera tertua.

Pada saat itu juga diperkirakan terjadi
pembentukan danau di lantai kaldera. Danau sedimen
yang terdiri dari serpih, pasir dan saluran sungai
endapan yang terkena di daerah utara dekat Blawan.

Kegiatan vulkanik pasca pembentukan kaldera
diantaranya  fase letupan phreatomagmatic, freatik,

>> BERSAMBUNG KE HLM 13
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TAHUN BARU biasanya menjadi
momen yang di tunggu-tunggu dan
dirayakan dengan penuh kegembiraan.
Seiring dengan tahun baru maka
apapun yang bisa di ganti dengan yang
baru, dibarui. Mulai dari dekorasi rumah
sampai dekorasi diri…

Namun dimasa pandemi ini rupanya
tahun baru 2022 tidak semenggembira-
kan seperti apa yang diharapkan. Apa-
lagi bagi kita yang di Hong Kong. Mere-
baknya kasus baru Covid-19 dibeberapa
tempat yang diduga banyak diantaranya

Omikron itu bukanlah ‘hadiah’ tahun
baru yang menyenangkan.

Kegembiraan pesta pergantian
tahun sontak pupus berganti kekuatiran
bahkan ketakutan.

Apa yang harus kita
lakukan? Sebagai orang
percaya, jawabannya
tentu kembali ke Firman
Tuhan. Nabi Zefanya
dalam peringatannya
kepada bangsa
Yehuda mengatakan,
carilah Tuhan, mungkin
kamu akan terlindung
bukan hanya dari pandemic tapi dari
kemurkaan Tuhan (Zefanya 2:3).
Makna kata carilah Tuhan di sini
berbicara tentang sikap dan tindakan
kita untuk mendekatkan diri kepada
Tuhan, beribadah dan belajar untuk

SELAMAT TAHUN BARU!
memahami apa yang menjadi
kehendakNya bagi kita. Hanya dengan
sungguh-sungguh datang mendekat
kepada Tuhan maka kita akan

mendapatkan apa yang baru yang
benar-benar kita perlukan di

tahun-tahun yang baru
seperti tahun 2022 ini.

Janji Tuhan kepada
umatNya yang bertobat dari
jalan-jalannya yang fasik,

bahkan sejahat apapun,
Tuhan akan mengampuni

dan membaharui kehi-
dupan mereka. “Kamu

akan Kuberikan hati yang baru, dan
roh yang baru di dalam batinmu dan
Aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras dan Kuberikan
kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan
Kuberikan diam di dalam batinmu dan

Aku akan membuat kamu hidup
menurut segala ketetapan-Ku dan tetap
berpegang pada peraturan-peraturan-
Ku dan melakukannya.” (Yehezkiel

36:26-27)
Sebelum jauh berjalan masuk di

tahun 2022, mari datang kepada Tuhan
dalam doamu, buatlah keputusan hidup
yang benar dan baik untuk hidupmu
yaitu untuk hidup dekat kepada Tuhan,
beribadah dan melakukan kehendak-
Nya. Tuhan Yesus memberkati kita
semua! Selamat Tahun Baru 2022.[*]

Malang) dan 2.590 ± 60 (di Ijen).
Kegiatan vulkanik yang tercatat

ini adalah terbatas pada gunung
berapi Ijen, yang memiliki kandungan
asam di kawah danaunya,  setidaknya
merupakan catatan dalam 200 tahun
terakhir. Letusan bersejarah yang
terdokumentasi ini tidak mencacat
munculnya anak-anak produk
magmatik tetapi terutama hanya
freatik.[*]

strombolian dan Plinian yang
menghasilkan kerucut lingkaran, yang
umumnya berupa bangunan-bangunan
komposit, dan kerucut dalam, yang
sebagian besar adalah dibangun oleh
material abu vulkanik.

Gunung berapi ini menghasilkan abu
vulkanik muda dan kerucut scoria (batu
apung), serta lava, endapan aliran

piroklastik dan endapan material hasil
longsoran dan puing-puing yang
sekarang mencakup aliran kaldera.

Menurut Sitorus (1990) penang-
galan radiokarbon dari endapan aliran
piroklastik menghasilkan umur> 45.000
BP (di Jampit) 37.900 ± 1850 (di Suket),
29.800 ± 700 (di Ringgih), 24.400 ± 460
(di Pawenen Tua), 21.100 ± 310 (di

>> MISTERI GUNUNG IJEN...DARI  HLM 12
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83 Kasus Omicron
Terkonfirmasi di HK

12.865 kasus yang dinyatakan positif
virus SARS-CoV-2 sejauh ini.

Dengan penularan yang lebih tinggi
dan risiko infeksi strain mutan Omi-
cron, CHP sangat menghimbau kepada
masyarakat untuk mematuhi langkah-
langkah jarak sosial yang baru-baru ini
diperketat dalam dua minggu ke depan,
dan untuk menahan diri dari
berpartisipasi dalam kegiatan atau
pertemuan yang tidak perlu atau ramai
dalam kegiatan keagamaan dan
pertemuan lintas keluarga.

Kasus baru yang dilaporkan terdiri
dari 26 kasus impor dan tujuh kasus
yang secara epidemiologi terkait
dengan kasus impor. 28 kasus
melibatkan strain mutan, hasil tes
mutasi dari tiga kasus tertunda,
sedangkan viral load dari dua kasus
yang tersisa tidak cukup untuk tes
mutasi.

Para pasien tersebut terdiri dari
sembilan pria dan 24 wanita, berusia
empat bulan hingga 73 tahun.

Sebanyak 281 kasus yang
dinyatakan positif virus SARS-CoV-2
telah dilaporkan dalam 14 hari terakhir.
Delapan belas di antaranya secara
epidemiologi terkait dengan kasus
impor/kemungkinan kasus terkait
impor, sedangkan sisanya merupakan
kasus impor.[bi]

Pesta Kapal Pesiar Teknik Sipil Saat Pandemi

HONG KONG, BI - Pusat Perlin-
dungan Kesehatan (CHP) dari
Departemen Kesehatan (DH) meng-
umumkan situasi epidemi terbaru
COVID-19. Pada Saat ini CHP sedang
menyelidiki 17 kasus tambahan yang
dikonfirmasi dan 16 kasus tanpa gejala
tambahan dalam 24 jam terakhir.

Per 7 januari ada 33 kasus

tambahan yang dinyatakan positif vi-
rus SARS-CoV-2 yang dikonfirmasi
oleh Cabang Layanan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat (PHLSB).
Tambhan itu membuat total kasus
terkonfirmasi menjadi 12.749 dan
terhitung mulai 1 Januari tercatat 116
kasus tanpa gejala.

Hong Kong telah mencatat total

HONG KONG, BI - Pejabat
Pemerintah Departemen Teknik Sipil
dan Pengembangan mengadakan
pesta kapal pesiar pada 6 januari, dan
puluhan orang berfoto bersama di
sebelah kapal pesiar. Gambar itu
dibagikan di halaman Facebook dan
menurut sumber online, pesta itu
diadakan untuk merayakan promosi
baru dari Michael Fong menjadi Direktur
Teknik Sipil dan Pengembangan .

Mereka juga membagikan foto
spanduk ucapan selamat Michael Fong
dipegang oleh mereka yang hadir di foto
grup.

Departemen menjawab bahwa

mereka yang terlibat dalam acara
tersebut menyewa kapal pesiar
dengan biaya sendiri dan mengatur
makanan untuk dibawa pulang, dan
mengundang Fong untuk makan siang
di kapal pesiar.

Fong tidak tahu pesta kejutan
sebelumnya. Kapal pesiar itu
berkapasitas 55 orang dan hadiri makan
siang 22 orang. Selain itu, ada sesi foto
bersama setelah makan siang di ruang
terbuka Pusat Penghubung Komunitas
Tung Chung Departemen Teknik Sipil
dan Pengembangan.

Staf lain yang bekerja pada hari itu
juga mengambil bagian dalam foto

bersama dan semua peserta
mengenakan topeng. Menanggapi
perkembangan epidemi yang cepat
baru-baru ini, departemen sekali lagi

mengingatkan semua staf bahwa
mereka harus waspada dan bekerja
sama dengan pencegahan epidemi dan
pekerjaan anti-epidemi.[bi]

HONG KONG, BI - Departemen
Tenaga Kerja [Depnaker] Hong Kong
kembali mengingatkan kepada seluruh
pembantu rumah tangga asing [PRTA]
untuk memperhatikan dan mematuhi
pemberitahuan pengujian wajib tes
COVID-19 dan tetap mematuhi protokol
kesehatan.

Seorang juru bicara Depnaker
mengatakan setiap orang yang telah
hadir di tempat yang ditentukan selama
tanggal dan periode waktu yang
ditentukan harus menjalani beberapa
tes tepat waktu sesuai kebutuhan.

Persyaratan pengujian wajib di atas
juga berlaku bagi mereka yang telah
menyelesaikan vaksinasi COVID-19
sebelumnya.

Departemen Kesehatan telah
menyebarluaskan informasi terbaru
kepada PRTA melalui berbagai saluran,
termasuk konsulat jenderal negara
PRTA di Hong Kong, PRTA dan
kelompok pemberi kerja dan asosiasi
agen tenaga kerja, dll.

Depnaker juga meminta semua
fihak yang berkaitan dengan PRTA
termasuk agen untuk mengingatkan
PRTA yang telah hadir di tempat infeksi

untuk melakukan tes wajib.
PRTA juga dapat menjalani tes di

pusat pengujian komunitas atau stasiun
pengumpulan spesimen bergerak/
mobil. PRTA juga disarankan untuk
tidak sembarang berbagi makanan dan
peralatan makan dengan orang lain
juga berkumpul di asrama/building

Himbauan Sadar Tes Wajib
Bagi PRTA di HK

house secara beramai – ramai.
Rincian tes wajib dapat ditemukan

di www.coronavirus.gov.hk/eng/early-
testing.html. Dan bagi setiap orang
yang tidak mematuhi akan berhadapan
dengan hukuman dan didenda sebesar
HK$5.000 hingga denda pada tingkat 4
sebesar HK$25.000.[bi]

Bea Cukai Sita 4 Ton
Kayu Cendana Merah
HONG KONG, BI - Bea Cukai

Hong Kong menyita kayu cendana
merah di Bandara Internasional
Hong Kong dengan berat sekitar
4.120 kilogram dengan dugaan
penyelundupan.

Nilai uang dari kayu cendana
merah tersebut diperkirakan sekitar
HK$20,7 juta dalam pasarnya.

Melalui penilaian risiko, petugas
Bea Cukai memeriksa kiriman
udara [6/1] yang dinyatakan
membawa suku cadang furnitur tiba
di Hong Kong dari Dubai. Setelah
diperiksa fihak Bea Cukai
menemukan sekitar 1.090 kg

cendana merah yang diduga
terjadwal, dengan perkiraan nilai
pasar sekitar HK$5,45 juta.

Bea Cukai pada hari berikutnya
[7/1] juga memeriksa kiriman udara
yang dinyatakan membawa bahan
baku dekorasi 2 kotak besar, tiba di
Hong Kong dari Toronto. Setelah
diperiksa, petugas Bea Cukai
menemukan sekitar 3.030 kg
cendana merah dengan perkiraan
nilai pasar sekitar HK$15,25 juta.

Kedua kasus tersebut
diserahkan ke Dinas Pertanian,
Perikanan dan Konservasi untuk
ditindaklanjuti.[bi]
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Pemerintah Siapkan Mobil Tes Covid di Victoria Park

HONG KONG, BI - Pemerintah
memberikan peringatan kepada warga
Hong Kong terkati adanya klaster

covid di beberapa tempat dan area itu
dimasukan keda;am wilayah wajib tes
covid-19.

memenuhi permintaan.
“Kami akan mendirikan lebih

banyak stasiun pengumpulan
spesimen bergerak di daerah-daerah
dengan permintaan pengujian
berdasarkan penilaian risiko untuk
memungkinkan warga menjalani
pengujian dan melawan virus
bersama-sama, ”kata juru bicara.

Selama periode 25 Desember
2021 dan 6 Januari tahun ini, layanan
pengujian diberikan kepada lebih dari
640.000 orang secara total di CTC dan
stasiun pengumpulan spesimen
bergerak, termasuk lebih dari 40.000
warga yang mengikuti tes gratis
setelah menerima pemberitahuan
paparan melalui aaplikasi
LeaveHomeSafe.

Per 6 Januari, sudah lebih dari
75.000 sampel telah dikumpulkan di
CTC dan stasiun pengumpulan
spesimen bergerak dalam satu hari.[bi]

Dua stasiun pengumpulan
spesimen bergerak/ mobil dalam skala
besar telah didirikan di Victoria Park
untuk memberikan layanan pengujian
gratis kepada orang-orang yang tinggal
di wilayah terdekat atau sesorang yang
pernah mengunjungi tempat-tempat
berisiko tinggi penyebaran virus.

      Kedua stasiun tersebut
terletak di (1) bandstand di Victoria
Park (dekat stasiun MTR Causeway
Bay dan keluar ke Gloucester Road)
dan (2) lapangan bola tangan di
Victoria Park (dekat stasiun MTR Tin
Hau dan keluar ke Hing Fat Street).
Jam layanan mulai dari jam 10 pagi
sampai jam 8 malam.

Selain stasiun pengumpulan
spesimen bergerak skala besar di
Victoria Park, beberapa stasiun
pengumpulan spesimen lainnya juga
telah didirikan di tempat-tempat seperti
Taman Bermain Lockhart Road di Wan

Chai, Pusat Komunitas Causeway Bay
dekat stasiun MTR Fortress Hill, dan
Balai Komunitas North Point.

Stasiun pengumpulan spesimen
bergerak juga didirikan di Tamar Park
di Admiralty besok (8/1]

Seorang juru bicara Biro Makanan
dan Kesehatan mengatakan bahwa
Pemerintah mendirikan sekitar 30
stasiun pengumpulan spesimen
bergerak tambahan untuk apartemen
dan tempat-tempat di bawah
pemberitahuan pengujian wajib di
berbagai distrik dalam waktu singkat.

Tenaga tambahan juga disiapkan
untuk melayani masyarakat yang ingin
menjalani dengan janji temu guna
menghemat waktu tunggu.

Pemerintah akan terus memantau
dengan cermat tingkat pemanfaatan
layanan pengujian dan melakukan
segala upaya untuk memastikan
kapasitas pengujian yang cukup untuk

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif Carrie
Lam mengeluarkan pernyataan di malam hari,
menginstruksikan semua pejabat di
bawah karantina untuk tidak
melakukan tugas mereka selama
masa karantina dan menggunakan
cuti mereka sendiri yang tidak
dibayar untuk karantina.

Pemerintah SAR telah
membuat pengaturan yang tepat
untuk memastikan bahwa
pekerjaan sehari-hari tidak
terpengaruh, termasuk
menunjuk Wakil
Komisar is /Kepala
Kantor Eksekutif
ICAC Ricky
Y a u

sebagai Komisaris Komisi Independen, Wakil
Komisaris Polisi (Manajemen) Oscar Kwok Yam-
shu sebagai Komisaris Polisi, dan Wakil

Komisaris Departemen Imigrasi Benson Kwok
sebagai Direktur Imigrasi selama
ketidakhadiran mereka.

Karena Sekretaris Dalam Negeri dan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jasa
Keuangan dan Perbendaharaan Jasa
Keuangan dan Wakil Sekretaris Jasa

Keuangan dan Perbendaharaan dikarantina,
Sekretaris Pegawai Negeri Patrick Nip
akan merangkap sebagai Sekretaris
Dalam Negeri, sedangkan
Sekretaris Perdagangan dan
Pembangunan Ekonomi Edward
Yau juga akan menjabat sebagai
Sekretaris Jasa Keuangan dan
Perbendaharaan sampai orang

Pejabat Yang Pesta Akan
Menghadapi Cuti Tanpa Gaji

Pelecehan Anak di HK
Society for Children

HONG KONG, BI - Pelecehan dan
kekerasan terhadap anak terjadi di komunitas
sosial yang seharusnya melindungi anak -
anak. Hong Kong Society for the Protection of
Children telah dihancurkan namanya oleh
karyawannya sendiri, mereka telah ditangkap
karena melakukan pelecehan terhadap
sejumlah bayi dan anak kecil.

Jumlah bayi dan anak kecil yang
dilecehkan telah meningkat menjadi sebanyak
20 orang.

Enam karyawan telah ditangkap, masing-
masing didakwa dengan satu tuduhan

penyerangan terhadap seorang anak atau
remaja di bawah asuhan mereka.

Kasus in i  akan muncul  untuk
disebutkan di pengadilan pada tanggal 21
bulan depan, di mana para terdakwa
diberikan jaminan. Diketahui bahwa polisi
menangkap 5 orang (7/1) total jadi  11 or-
ang telah ditangkap.

Dari 5 orang tersebut ditahan untuk
dilakukan penyidikan, tidak menutup
kemungkinan akan semakin banyak orang
yang ditangkap, juga akan semakin banyak
korban anak-anak.[bi]

>> BERSAMBUNG KE HLM 04
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Cara Hapus Data ‘Others’ Penyebab Ponsel Lemot
JAKARTA, BI - Pengguna disarankan segera menghapus file

‘Others’ untuk menghindari ponsel Android menjadi lemot. Ruang
penyimpanan menjadi salah satu elemen penting yang harus
dikontrol agar performa ponsel tetap optimal.

Sistem manajemen memori ponsel Android mengategorikan
penggunaan memori berdasarkan jenis datanya, mulai dari Aplikasi,
Games, Gambar, Video, Dokumen, hingga Others atau lain-lain.

File yang masuk ke dalam kategori Others merupakan kumpulan
file yang tidak secara spesifik masuk dalam kategori yang telah
ada. Kemudian file-file yang dimasukkan ke Others terkadang
adalah file yang sudah tidak dibutuhkan.

Cara Membersihkan Others
1. Buka Settings atau Pengaturan.

PauseUnmute
Loaded: 1.16%
Fullscreen

2. Pilih Storage, berada di bawah Device Care pada ponsel
Samsung.

3. Dalam daftar akan terdapat opsi penyimpanan ‘Others’
beserta ruang yang dikonsumsi.

5. Pilih Others
6. Klik Clean Up

Sebagai catatan, tampilan pada setiap ponsel mungkin saja
berbeda tergantung jenis ponsel dan versi sistem operasi yang
digunakan.[bi]

Teknologi Untuk Deteksi
Boneka ada  Makhluk Halus
JAKARTA, BI - Boneka Arwah atau Spirit Doll

populer di kalangan selebriti seperti Ivan Gunawan
dan Ruben Onsu. Igun bahkan membuatkan akun
Instagram khusus untuk bayinya, Miracle ‘Eqqel’
Putra Gunawan dan Marvelous ‘Marvel’ Putra
Gunawan.

Pertanyaannya, adakah alat untuk mendeteksi
Spirit Doll yang sudah terisi atau belum?

Menarik untuk diketahui bahwa ada yang
dinamakan electromagnetic field (EMF) dan bisa

digunakan untuk pemburu hantu atau makhluk
tak kasat mata lainnya. Tech Manager dari Rich-
mond Investigators of the Paranormal (RIP)
Chris Williams mengatakan timnya biasanya
juga memakai thermogun untuk mengetahui suhu
— dingin diartikan dengan kehadiran makhluk
halus.

Ada juga night-vision camera, surveillance
device, dan juga motion detectors. Jangan
ketinggalan walkie-talkie. Sebagai tambahan, ada
alat yang tidak berbau teknologi yang sebaiknya
dibawa menurut mereka.

“Aku lebih senang semuanya memiliki satu
botol entah air suci atau salep suci, aku tidak
pernah memakainya dan aku harap tidak akan,”
katanya.

Di lain pihak, ada yang skeptis dengan pema-
kaian teknologi untuk mendeteksi keberadaan
arwah dan makhluk tak kasat mata.

Loyd Auerbach seorang profesor di program
parapsikologi di Atlantic University, Virginia
Beach, berpikir seseorang dengan kemampuan
psikis lebih cocok untuk berburu hantu daripada
seseorang dengan banyak gadget.

Namun, Auerbach mengatakan teknologi
dapat memberikan beberapa petunjuk.

Joe Nickell, seorang rekan senior di Center
for Inquiry, sebuah organisasi penelitian
independen juga punya pendapat hampir mirip.
Tugas Nickell adalah membuat pengertian ilmiah
dari apa yang dia lihat dalam penyelidikan paran-
ormal.

Dia menemukan fenomena alam untuk
menjelaskan semua bukti yang telah ditunjukkan
oleh pemburu hantu kepadanya di berbagai
perangkat mereka.

Nickell mengatakan pembacaan EMF tinggi
yang menurut para penyelidik berasal dari kucing
berisi hantu sangat mencurigakan.

“Mereka terkejut bahwa mereka mendapatkan
hasil di sebuah rumah tua, padahal sebenarnya
ada segala macam sumber non-hantu seperti
kabel yang salah, menara microwave terdekat,
aktivitas bintik matahari dan sebagainya.

Bahkan peralatan elektronik - walkie -talkie
dan kamera TV dan semua gadget elektronik
lainnya yang mereka bawa - memiliki medan
elektromagnetik,” jelasnya.

Tapi tidak semua orang membutuhkan bukti
ilmiah. Sebuah jajak pendapat Gallup dari
beberapa tahun lalu menemukan bahwa
sepertiga orang Amerika percaya pada
hantu.[detik]

JAKARTA, BI – Aplikasi Snack Video
merupakan salah satu aplikasi penghasil uang
terbaru dan populer dengan aplikasi video
pendeknya. Sekarang ini sering bermunculan
iklan dari layanan aplikasi dengan nonton video

ketika membuka aplikasi snack
video.

Aplikasi Snack Video
penghasil uang di Android
dimanfaatkan oleh
sebagian masyarakat
terutama para remaja

untuk dapat menghasilkan
uang.
Aplikasi ini juga bisa dapat

menghasilkan uang dari video yang telah sobat
buat, namun dengan aplikasi sobat hanya perlu
menonton video untuk mendapatkan koin, yang
nantinya koin tersebut bisa ditukar menjadi ru-
piah.

“Snack video” 1 rupiah itu sama dengan 50
koin, jadi untuk mendapatkan 30 ribu rupiah kita
perlu mengumpulkan 1.500.000 koin, yang mana
dalam menonton satu video kita akan
mendapatkan 50-150 koin.

Pada aplikasi “snack video” untuk
mendapatkan koin dengan cepat sobat bisa
menggunakan fitur undang teman yang mana
sobat akan mendapatkan 120.000 koin jika
berhasil mengundang teman dengan syarat
teman kalian memasukan kode undangan
sobat.  Jika sobat telah mendapatkan 15-50 ribu
dan itu bisa di kirim ke e-wallet yakni ovo dan
gopay, aplikasi penghasil uang dengan koin snack
video berapa rupiah.

Mengenal Kinerja
Aplikasi Snack
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SESUAI NAMANYA, teknik memasak kering
adalah cara masak yang tidak menggunakan air
sama sekali dalam prosesnya. Teknik memasak ini
sering juga disebut dry heat of cooking.

Apa saja jenisnya?

1. Deep Frying
Teknik deep fry membutuhkan minyak sangat

banyak karena bahan makanan harus terendam
sepenuhnya. Pastikan juga minyak sudah panas
sebelum memasukan bahan makanan.

Jika dilakukan dengan baik, meski menggoreng
dengan minyak banyak tidak akan membuat
makanan terlalu berminyak, lho. Air dalam
kandungan makanan justru akan menguap dan
mengusir minyak, sehingga minyak hanya berada
di permukaan makanan.

Teknik deep fry akan menghasilkan makanan
yang renyah diluar namun juicy didalam. Teknik ini
juga memungkinkan makanan dimasak dengan cepat
dan merata. Deep fry sangat bagus untuk membuat
aneka cemilan dan lauk seperti keripik kentang, ayam
goreng, dan pisang goreng,

2. Shallow Frying
Shallow fry merupakan teknik menggoreng

dengan menggunakan minyak dangkal yang
tingginya hanya sepertiga hingga setengah makanan.
Bahan makanan perlu dibolak-balik hingga semua
sisi berwarna emas atau kecoklatan merata.

Teknik ini biasa digunakan untuk menggoreng

Memasak Tehnik Kering
potongan daging, ikan, telur dan beberapa gorengan
lain dengan api kecil sehingga makanan matang
merata.

3. Saute
Saute merupakan metode memasak dengan

mencoklatkan atau menumis makanan dengan
minyak sedikit untuk meningkatkan cita rasa bahan.
Umumnya, bawang merupakan bahan yang sering
digunakan dengan teknik ini.

Berbagai bahan makanan lain juga bisa diolah
dengan saute, mulai dari sayuran lunak, jamur, sea-
food ataupun daging. Teknik saute sering digunakan
untuk menumis bumbu nasi goreng. Selain itu, m
akanan yang sering dikreasikan dengan proses
tumisan adalah sayur kacang panjang.

4. Grilling
Bisa dibilang grilling ini seperti proses bikin sate.

Makanan akan dimasak dengan panas yang berasal
dari bawah. Api bisa dari bara arang atau kompor.
Biasanya kalau mau grilling bahan makanan sudah
dipotong kecil-kecil karena masaknya cepat. Oleh
sebab itu, jarak api dan makanannya dibuat agak
dekat supaya masakannya bisa matang dengan
cepat.

5. Barbecuing
Kalau grilling adalah proses fast cooking–nya,

barbecuing ini adalah proses slow cooking-nya.
Caranya sama, makanan akan dimasak dengan

panas yang berasal dari bawah. Karena ini proses
slow cooking, maka daging yang potongannya besar
lebih cocok untuk BBQ-an.

Proses pematangannya perlahan dan merata
dengan sempurna. Bedanya lagi, jarak api dan daging
gak terlalu dekat karena kalau terlalu dekat dan
prosesnya lama malah bakal jadi gosong.

6. Roasting
Nah kalau roasting ini biasa digunakan untuk

Bersihkan  kabinet
Kabinet yang berfungsi sebagai tempat

penyimpanan barang atau bahan makanan
di dapur bisa jadi tempat berkumpulnya
debu. Remah-remah yang mungkin tidak
Anda sadari telah jatuh akan membuat
kabinet kotor.

Bersihkan dengan vacuum cleaner
dan sikat penyedot untuk menjangkau debu
dan remah makanan. Lap bagian luarnya
dengan kain lembap yang diberi sabun.

Rawat barang stainles dengan minyak
zaitun

Minyak zaitun tak hanya dimanfaatkan
untuk kecantikan, tapi juga dalam merawat
barang di rumah. Minyak ini menjadi
alternatif dalam membersihkan stainless
steel seperti panci, penggorengan, dan
sebagainya.

Caranya, tuang minyak pada kain dan
lap secara melingkar untuk menuntaskan
titik-titik kotor sekaligus memberi efek
kilap.

Tirai bersih berkat kaos kaki
Gunakan kembali kaos kaki lama agar

tirai bersih dari debu. Pakai kaos kaki pada
satu tangan dan semprot air sedikit.
Pegang tiap panel, atas dan bawah, dan
lap secara menyamping. Cara yang mudah
membersihkan debu pada tirai![*]

Tips Bersih - Bersih
CARA menghilangkannya mudah sekali.

Berikut ada beberapa alternatif yang bisa Anda
lakukan.

Ambil garam
Bau pada kotak plastik seringkali

datang dari sisa-sisa makanan yang
bersembunyi dalam goresan-
goresan plastik. Gosoklah kotak
makan kesayangan anda dengan
garam dapat menghilangkan sisa-
sisa makanan yang terperangkap dan,
tentu akan menghilangkan bau.

Kertas koran
Apakah kotak makan Anda masih bau? maka

cobalah dengan koran! Remas-remas beberapa
lembar koran kemudian celupkan dengan sedikit
air. Letakkan koran tersebut kedalam kotak, lalu
tutup, dan biarkan beberapa hari. Bahan arang yang

terkandung
dalam kertas koran

dapat menyerap bau
tak sedap.

Kopi

Menghilangkan Bau dan Bau Kotak Makan

Teh Lemon Madu, Minuman Sehat Menyegarkan
BUAH lemon memiliki fungsi sebagai

anti inflamasi. Kandungan vitamin C pada
lemon dipercaya dapat memperkuat
sistem imun tubuh. Lemon juga me-
ngandung saponin yang berfungsi
melawan mikroba.

Memadukan lemon dan madu tak hanya
berfungsi membuat rasanya lebih enak.
Madu berfungsi sebagai anti bakteri dan
anti jamur. Berikut adalah cara mudah
membuat racikan minuman sehat dari madu
dan lemon.

Bahan:
250 ml air hangat
1 sdm perasan lemon
1 kantung teh hijau
1 sdm madu (atau lebih jika ingin lebih

manis)

Cara Membuat:
Siapkan gelas berisi air hangat.

Masukkan teh hijau.
Tuangkan perasan lemon dan madu,

aduk hingga tercampur rata.
Minum selagi hangat.[*]

Kopi salah satu pilihan smart mengusir bau.
Untuk kotak kecil, cukup masukkan satu atau dua
sendok makan biji kopi. Untuk kotak yang besar,
gunakan 3-5 sendok biji kopi. Masukkan kopi ke

dalam kotak makan, atau tupperware, tutup,
kemudian simpan beberapa hari. Kopi akan
menyerap bau.

Menghilangkan Noda Pada Plastik Kotak
Makan

Kadang kita menemukan noda pada kotak
makan yang membandel untuk dihilangkan,
meskipun telah digosok. Cobalah cara ini:

Isi kotak plastik anda dengan air hangat
(sedikit panas lebih baik) kemudian tambahkan
2-5 sendok teh (tergantung dari besar kecilnya
kotak plastik anda) lemon. Biarkan terendam
selama beberapa menit, kemudian gosok ringan
dengan spon. Asam pada lemon akan menguraikan
noda makanan dengan mudah.[*]

memasak satu daging utuh, misalnya ayam,
kalkun, atau kambing. Sebelumnya daging
akan dibumbui dulu, lalu dioles mentega
dan dimasukkan ke dalam oven.

7. Smoking
Makanan dimasak dan dipanaskan

dengan asap atau udara panas sampai
matang. Tidak perlu kawatir makanan tidak
matang asal asapnya cukup panas dan
prosesnya lama. Aroma makanan yang
sudah matang juga akan mudah dikenali
dengan bau khas asap yang sedap.[bi]
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JAKARTA, BI - Direktur Teknis
Kepabeanan Ditjen Bea dan
Cukai, R. Fadjar Donny Tjahjadi,
menyampaikan rencana untuk
merumuskan kebijakan pembe-
basan bea masuk untuk barang-
barang yang dibawa atau
dikirimkan oleh Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

Ditemui langsung oleh Kepala

BP2MI, Benny Rhamdani, di
kantor pusat BP2MI, Fadjar
selaku Direktur Teknis Kepa-
beanan serta perwakilan dari
Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu
menyampaikan rencana peru-
musan Peraturan Menteri Ke-
uangan (PMK) tersebut berda-
sarkan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan oleh PMI

https://prayertimes.date/hong-kong/december/2021

Rencana Pembebasan Bea Masuk Barang PMI
ketika mengirim atau membawa
barang masuk ke Indonesia.

“BP2MI akan berkoordinasi
dengan Ditjen Bea dan Cukai
Kemenkeu untuk mematangkan
peraturan tersebut, khususnya
terkait syarat dan ketentuan dari
pembebasan bea masuk barang
milik PMI.

Salah satunya, pembebasan
bea ini hanya diberlakukan bagi
PMI prosedural saja yang terdaftar
resmi di Sistem Komputeriasi
Pelindungan Pekerja Migran Indo-
nesia (SISKOP2MI). Oleh karena

itu, BP2MI dan Ditjen Bea dan
Cukai Kemenkeu akan bersinergi
terkait proses verifikasi PMI
prosedural yang memenuhi
syarat untuk pembebasan bea
masuk barang milik PMI,” ujar
Benny.

Benny menambahkan, “Ini
adalah salah satu bentuk
penghormatan negara untuk
meringankan beban dari para
PMI. Sebagai pahlawan devisa
yang telah menyumbangkan Rp
159,6 trilyun setiap tahunnya,
pembebasan bea masuk

Acing, Tenggelamkan 21
Calon PMI Ilegal di Malaysia

JAKARTA, BI - Polisi telah
menangkap pemilik kapal
pengangkut pekerja migran
Warga Negara Indonesia (WNI)
yang tenggelam di perairan
Johor Baru, Malaysia. Dalam
penelusuran, nyatanya
tersangka juga memiliki tempat
pemberangkatan dan
penampungan ilegal sendiri.

“Dia juga sebagai pemilik
lokasi pemberangkatan yang
dikumpulkan di suatu titik
sebelum diberangkatkan
menggunakan kapal tersebut,
kemudian yang bersangkutan
juga sebagai pemilik
penampungan TKI ilegal,” ujar
Karo Penmas Divisi Humas
Polri Brigjen Ahmad Ramadhan
di Mabes Polri, minggu lalu (4/
1).

Menurut Ahmad, tersangka
berinisial S dikenakan pasal
berlapis terkait dengan tindak
pidana perda-
gangan orang,
perlindungan pe-
kerja migran Indo-
nesia, hingga
pencucian uang.

“Saksi-saksi
yang diperiksa
atas kasus ini ada
enam orang sak-
si, dan selanjut-
nya penyidik me-
lakukan pengem-
bangan terhadap

kemungkinan adanya pelaku-
pelaku lain,” kata Ahmad.

Polisi menangkap Susanto
alias Acing terkait insiden
kapal tenggelam yang berisi
pekerja migran Warga Negara
Indonesia (WNI) di Perairan
Johor Bahru, Malaysia.

“Benar. Ditreskrimum
Polda Kepri selaku Tim
Subsatgas Penegakan Hukum
Ops Misi Kemanusiaan
amankan kemarin di Tanjung
Uban Bintan,” tutur Kabid
Humas Polda Kepulauan Riau
Kombes (Kepri) Harry
Goldenhardt saat dikonfirmasi,
Senin 3 Januari 2022.

Menurut Harry, Susanto
merupakan pemilik kapal
pengangkut pekerja migran
yang karam di perairan Johor
Bahru, Malaysia. Dalam
peristiwa itu, tercatat 21 WNI
meninggal dunia.[lip.6]

1/1/2022 05:43 07:03 12:27 15:30 17:51 17:51 19:06
1/2/2022 05:44 07:03 12:27 15:31 17:51 17:51 19:07
1/3/2022 05:44 07:04 12:28 15:31 17:52 17:52 19:07
1/4/2022 05:44 07:04 12:28 15:32 17:53 17:53 19:08
1/5/2022 05:45 07:04 12:29 15:33 17:53 17:53 19:08
1/6/2022 05:45 07:04 12:29 15:33 17:54 17:54 19:09
1/7/2022 05:45 07:05 12:30 15:34 17:55 17:55 19:10
1/8/2022 05:46 07:05 12:30 15:34 17:55 17:55 19:10
1/9/2022 05:46 07:05 12:31 15:35 17:56 17:56 19:11
1/10/2022 05:46 07:05 12:31 15:36 17:57 17:57 19:11
1/11/2022 05:46 07:05 12:31 15:36 17:58 17:58 19:12
1/12/2022 05:46 07:05 12:32 15:37 17:58 17:58 19:13
1/13/2022 05:47 07:05 12:32 15:38 17:59 17:59 19:13
1/14/2022 05:47 07:06 12:32 15:38 18:00 18:00 19:14
1/15/2022 05:47 07:06 12:33 15:39 18:00 18:00 19:14
1/16/2022 05:47 07:06 12:33 15:40 18:01 18:01 19:15
1/17/2022 05:47 07:06 12:34 15:40 18:02 18:02 19:16
1/18/2022 05:47 07:05 12:34 15:41 18:02 18:02 19:16
1/19/2022 05:47 07:05 12:34 15:41 18:03 18:03 19:17
1/20/2022 05:47 07:05 12:34 15:42 18:04 18:04 19:17
1/21/2022 05:47 07:05 12:35 15:43 18:05 18:05 19:18
1/22/2022 05:47 07:05 12:35 15:43 18:05 18:05 19:19
1/23/2022 05:47 07:05 12:35 15:44 18:06 18:06 19:19
1/24/2022 05:47 07:05 12:36 15:44 18:07 18:07 19:20
1/25/2022 05:47 07:05 12:36 15:45 18:07 18:07 19:20
1/26/2022 05:47 07:04 12:36 15:45 18:08 18:08 19:21
1/27/2022 05:47 07:04 12:36 15:46 18:09 18:09 19:22
1/28/2022 05:46 07:04 12:36 15:47 18:09 18:09 19:22
1/29/2022 05:46 07:03 12:37 15:47 18:10 18:10 19:23
1/30/2022 05:46 07:03 12:37 15:48 18:11 18:11 19:23
1/31/2022 05:46 07:03 12:37 15:48 18:11 18:11 19:24

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

barang milik PMI adalah upaya
kami untuk selalu menem-
patkan PMI sebagai warga
negara VVIP.”

Hadir pula dalam pertemuan
ini Kepala Subdirektorat Impor,
Chotibul Umam; Kepala Seksi
Impor III, Cindhe Marjuang Praja;
Pemeriksa Pada Direktorat
Teknis Kepabeanan, Teguh
Wibowo; dan Direktur Sistem dan
Strategi Penempatan dan
Pelindungan Kawasan Eropa dan
Timur Tengah, Sukarman. *
(Humas/CLN/AH)
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SURABAYA, BI - Survey
BPS 2021 menyajikan data
menarik. Salah satunya adalah
kenaikan Indeks Kebahagiaan
masyarakat Jawa Timur.

Di mana tahun 2021, indeks
kebahagiaan masyarakat Jatim
mencapai 72,08 poin yang artinya
meningkat 1,31 poin dari nilai
tahun 2017 (70,77).

Dengan hasil itu, Indeks
Kebahagiaan Jatim menjadi pal-
ing tinggi baik dari sisi nilainya
maupun peningkatannya jika
dibandingkan provinsi lain di
Jawa.

Sebagai perbandingan,
indeks kebahagiaan Jawa Tengah
sebesar 71,73 poin, Yogyakarta 71,70 poin, DKI
Jakarta 70,68 poin, Jawa Barat 70,23 poin, dan
Banten 68,08 poin.

“Alhamdulillah, tingkat kebahagiaan di Jawa
Timur tahun 2021 berada di peringkat 19 (secara
nasional), lebih baik dibandingkan tahun 2017
yang berada di peringkat 23,” ungkap Gubernur

Indeks Kebahagiaan di Jatim
Meningkat, Tertinggi di Jawa

Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara
Grahadi, Senin (3/1/2022).

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, sesuai sur-
vey BPS Indeks Kebahagiaan Jatim tahun 2021
bahkan lebih baik dibandingkan nilai indeks
kebahagiaan Nasional. Indeks kebahagiaan
Nasional tahun 2021 adalah 71,49 meningkat 0.80

poin dari nilai tahun 2017 (70,69).
Seperti diketahui, BPS

kembali merilis laporan Indeks
Kebahagiaan 2021. Data ini
mencakup deretan provinsi pal-
ing bahagia dan paling tidak
bahagia di Indonesia.

Indeks kebahagiaan ini diukur
melalui Survei Pengukuran
Tingkat Kebahagiaan (SPTK)
yang dilakukan setiap 3 tahun
sekali. Terdapat tiga dimensi
yang diukur yaitu Dimensi
Kepuasan Hidup (Life Satisfac-
tion), Dimensi Perasaan (Affect),
dan Dimensi Makna Hidup
(Eudaimonia).

Khofifah menerangkan,
apabila dilihat menurut indeks dimensi penyusun
Indeks Kebahagiaan Jatim. Indeks Dimensi
Kepuasan Hidup Masyarakat mengalami
peningkatan paling besar, dari 71,68 di tahun 2017
menjadi 76,07 pada tahun 2021 atau meningkat
4,39 poin.

Peningkatan dimensi ini, lanjut dia, terutama

disebabkan peningkatan Sub Dimensi Kepuasan
Hidup Personal dari 66,63 di tahun 2017 menjadi
71,40 pada tahun 2021. Sementara untuk Sub
Dimensi Kepuasan Hidup Sosial meningkat
sebesar 4,01 poin, dari 76,72 menjadi 80,73.

Untuk Indeks Dimensi Makna Hidup
(Eudaimonia) di Jatim meningkat sebesar 1,53
poin dari 71,66 di tahun 2017 menjadi 73,19 pada
tahun 2021. Hanya pada Indeks Dimensi Perasaan
(Affect) di Jatim turun dari 68,79 di tahun 2017
menjadi 66,43 pada tahun 2021.

Khofifah mengungkapkan, meningkatnya
indeks kebahagiaan di Jatim karena masyarakat
bisa berdamai dengan situasi dan kondisi kurang
bersahabat akibat Covid-19.

Masyarakat Jatim, kata Khofifah, ketimbang
mengeluhkan kondisi, mereka lebih baik mencari
solusi atas persoalan. Selain itu, suasana guyub,
penuh kekeluargaan, dan saling tolong menolong
juga turut membuat masyarakat hidup nyaman dan
bahagia.

“InsyaAllah, tetangga kanan dan kiri tidak ada
yang cuek. Semua saling membantu dan semua
saling menolong. Hal ini teruji betul saat pandemi
Covid-19,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, meningkatnya
indeks kebahagiaan di Jatim karena stabilnya
harga kebutuhan pokok. Hal itu tercermin dari
harga makanan yang relatif murah hampir di
seluruh kab/kota di Jatim.

Khofifah berkomitmen untuk terus berupaya
meningkatkan indeks kebahagiaan di Jatim.
Pembangunan yang dilakukan, kata dia, tidak
hanya menyasar perkotaan, tapi juga
perdesaan.

“Jadi, semua masyarakat Jatim bisa bahagia
lahir dan batin,” pungkasnya. (tribun/msn/kus)

Menikmati Kakao di
Kampung Coklat Blitar

SITUBONDO, BI – Pemkab Situbondo,
meraih penghargaan Top Digital Implementa-
tion Level Stars 4, Top Leader on Digital
Imlementation dan Top CIO on Digital imple-
mentation pada ajang Top Digital Awards 2021.

Tiga penghargaan Top Digital Awards 2021
ini diterima langsung oleh Bupati Situbondo
Karna suswandi didampingi Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian,
Dadang Arie Bintoro di Jakarta, Selasa (12/12).

“Alhamdulillah Kabupaten Situbondo
mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, yaitu
Top Digital Implementation, Top Leader on Digi-
tal Implementation dan Top CIO on Digital Imple-
mentation,” kata Bung Karna, sapaan bupati,
saat dihubungi dari Situbondo.

Menurut ia, raihan penghargaan ini
implementasi penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan program Smart City,
yang sudah berjalan di lingkungan Pemkab
Situbondo.

“Berbagai inovasi yang telah kami lakukan
untuk meningkatkan kualitas tata kelola

Situbondo Borong 3 Penghargaan
Top Digital Awards 2021

BLITAR, BI — Wisata edukasi
di Kampung Coklat, Desa Plosorejo,
Kec. Kademangan, Blitar, telah
memperoleh rekomendasi ujicoba
buka dari Kemenparekraf. Kawasan
ini dulunya adalah peternakan ayam
petelur.

“Hingga tahun 2004, saat terjadi
wabah flu burung, barulah dirintis
perkebunan kakao, yang dimulai dari
lahan seluas 250 meter persegi,”
kata Direktur Pengembangan Bisnis
Kampung Coklat Akhsin Al Fata, saat
dikonfirmasi di Blitar, Minggu (7/11).

Sejak itu perlahan perkebunan
kakao semakin luas, seiring meningkatnya
permintaan ekspor, khususnya untuk material
makanan olahan coklat.

Akhsin memastikan saat ini luas
perkebunan kakao di Kampung Coklat Blitar
telah mencapai sekitar  5,3 hektare.

“Sejak tahun 2014 terbuka untuk masyarakat
umum sebagai wahana wisata edukasi,” ujarnya.

Sempat ditutup di awal masa pandemi
COVID-19 pada bulan Maret hingga Juli 2020,
serta selama masa pemberlakuan PPKM pada
bulan Juli hingga September 2021. “Sekarang
mulai dibuka kembali dalam tahap uji coba,”
ucap Akhsin.

Di kawasan wisata ini, masyarakat diajak
berkeliling perkebunan untuk menyaksikan budi
daya kakao, pasca panen, sampai proses
pembuatan makanan olahan coklat.

Pemkab Blitar menyatakan dukungannya
terhadap kebangkitan kembali sektor pariwisata,

seiring mulai dilonggarkannya penerapan
PPKM di masa COVID-19.

Wabup Rahmat Santoso mengungkapkan
berdasarkan Inmendagri, status PPKM di Blitar
saat ini masih tercatat di level 3. Namun
asesmen Kemenkes telah menempatkan Blitar
ke dalam level 1 PPKM COVID-19.

Atas dasar itulah Wabup Rahmat mendorong
kebangkitan kembali sektor pariwisata di
wilayah Blitar yang sempat terpuruk akibat
dampak COVID-19.

“Untuk kebangkitan kembali sektor
pariwisata, sebenarnya kita sudah di level 1
PPKM tapi masih dalam tahap uji coba. Yaitu
tempat pariwisata boleh buka dengan protokol
kesehatan serta syarat-syarat lainnya,”
ujarnya.

Wabup Rahmat meyakini destinasi wisata
di Blitar tidak kalah dengan daerah-daerah lain.

“Salah satunya Wisata Edukasi Kampung

pemerintahan dan pelayanan publik, dengan
harapan dapat meningkakan kesejahteraan
masyarakat,” tuturnya.

Dengan memperoleh tiga penghargaan Top
Digital Awards 2021 ini, kata Bung Karna,
diharapkan bisa memacu semangat untuk terus
berinovasi.

“Semoga penghargaan ini akan memacu
semangat kami semua untuk terus berinovasi
serta bergerak lebih cepat dengan
kebersamaan, untuk mewujudkan masyarakat
Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil dan
berdaya (Berjaya),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfosan
Situbondo Dadang Aries Bintoro menjelaskan
bahwa Top Digital Implementation Level Stars 4
diraih, karena Pemkab Situbondo telah
mengimplementasikan program-program
berbasis digital.

“Sedangkan penghargaan Top Leader on
Digital Implementation adalah untuk Pak Bupati.
Karena beliau punya komitmen tinggi
mengimplementasikan digitalisasi di lingkungan
Pemkab situbondo. Salah satunya, pelayanan
aktif, kreatif, efektif, efisien, dan memuaskan
(Pakem) kepada masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi informasi,” paparnya.

Sementara penghargaan Top CIO on Digi-
tal Implementation, diberikan pada Dinas
Komunikas, Informatika dan Persandian
Kabupaten Situbondo, karena memberikan
dukungan terhadap Pemkab Situbondo, dalam
memperkuat penerapan digitalisasi, baik smart
city maupun implementasi penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.(ant/kus)



MENJALANKAN toko kelontong merupakan
bisnis yang memiliki prospek menjanjikan.

Toko kelontong dianggap sebagai sebuah
usaha atau bisnis yang sangat menguntungkan.
Tidak seperti warung atau toko biasa, toko
kelontong diminiati karena bisa memberikan
pemasukan yang lebih besar dibandingkan warung
atau toko biasa.

Hal tersebut dikarenakan kulakan sembako
di toko kelontong dianggap lebih murah dan mudah,
karena bisa kulakan atau belanja dalam jumlah
besar. Sehingga memberikan berbagai
keuntungan, baik bagi pembeli maupun bagi
pemilik usaha toko kelontong.

Toko kelontong atau di beberapa
daerah sering disebut sebagai warung
sembako, merupakan sebuah usaha yang
bisa mendatangkan untung. Dengan toko
kelontong modal 20 juta, toko kelontong
bisa menjual apa saja dan menjadi usaha
toko kelontong grosir yang berkembang.

Terdapat beberapa cara meningkat-
kan omset toko kelontong bagi yang ter-
tarik untuk menggeluti usaha toko kelon-
tong sederhana. Apa saja tips dan
caranya? Yuk, mari kita simak ulasannya.

Cara Memulai Usaha Toko Kelontong
Agar Untung Jutaan

1. Lokasi yang Tepat dan Strategis
Lokasi menjadi poin pentingdalam

menjangkau konsumen lebih banyak jika memiliki
tempat yang strategis. Mendirikan toko kelontong
di tempat yang kurang strategis sama saja dengan
mematikan usaha sendiri.

Melihat betapa pentingnya lokasi, maka
pemilihan lokasi tidak bisa dilakukan dengan
sembarang. Ada kriteria yang harus Sedulur
pahami berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha.

Kriteria yang dimaksud berkaitan dengan
visibilitas yang baik, atau mudah terlihat oleh calon
pembeli. Tempat yang memiliki visibilitas baik
akan sangat membantu memperkenalkan usaha
toko kelontong tersebut.

Semakin tinggi lalu lintas orang di sebuah
lokasi, maka semakin mudah usaha orang-orang
menemukan toko kelontong yang Anda
bangun. Selain itu, karena lokasi
sudah mudah ditemukan, biaya
promosi untuk mengajak
pembeli menemukan toko
kelontong Sedulur pun
semakin minim.

2. Pertimbangkan
Akses ke Toko Kelontong

Setelah memiliki
lokasi yang tepat dan strategis,
hal yang selanjutnya harus dipikirkan adalah
akses. Akses jalan dan akses parkir toko kelontong
sangat mudah. Inilah keunggulan yang biasanya
dimiliki oleh minimarket atau supermarket yang
menjadi pesaing utama dari setiap toko kelontong.

Mereka mendirikan toko dengan akses jalan
yang mudah dan menyediakan lahan parkir yang
cukup luas sehingga para konsumen dapat datang
untuk berbelanja dengan lebih nyaman.

Perihal area parkirnya berbayar atau tidak,
tergantung kebijakan pemilik toko.

3. Ketahui Siapa Konsumen Toko Kelontong
Pada akhirnya, konsumen adalah segalanya

jadi walaupun tempat strategis, akses jalan sangat

Usaha Toko Kelontong dan Cara Memulainya

mudah dan setiap sembako di toko  lengkap,
namun jika tidak ada konsumen atau sedikit sekali
pembeli, lama kelamaan toko kelontong juga akan
bangkrut.

Faktor pada poin ini yang akan menentukan
kesuksesan dan kegagalan sebuah bisnis. Tanpa
kepekaan terhadap konsumen, usaha akan
kesulitan dalam menentukan strategi ke depan.

4. Lakukan Riset dan Survey
Salah satu cara untuk mengetahui siapa

konsumen toko kelontong Sedulur, produk apa
yang harus dijual di Toko Kelontong adalah dengan
melakukan riset dan survey.

Oleh karena itu sangat penting untuk
melakukan riset terlebih dahulu tentang

siapa target konsumen dari toko
kelontong Sedulur. Observasi

kebutuhan apa yang paling tinggi,
lalu tentukan akan fokus menjual

sembako apa toko kelontong
yang Sedulur jalani.

Di era global dengan
persaingan ketat saat ini, satu-

satunya cara supaya toko kelontong
bisa bertahan adalah dengan benar-
benar mengenali kebutuhan dan

keinginan konsumen setempat. Menjual produk-
produk yang sesuai dengan selera dan perilaku
mereka sangat menentukan kesuksesan dari
sebuah toko kelontong.

5. Peralatan Toko Kelontong
Jika diibaratkan dalam sebuah perang,

peralatan dan perlengkapan toko kelontong
merupakan senjata yang harus Sedulur miliki.
Peralatan seperti etalase, meja, kursi, rak harus
sedulur miliki untuk menyimpan sembako yang
akan Sedulur jual.

Perlengkapan seperti keranjang belanja bagi
pengunjung pun harus Sedulur pikirkan. Karena
ini berkaitan dengan kenyamanan pelanggan. Hal

itu akan mempengaruhi pelanggan untuk kembali
belanja ke toko kelontong yang Sedulur jalankan.

Jangan lupa juga untuk desain toko kelontong
minimalis agar memunculkan kesan toko
kelontong modern. Hal ini juga baik untuk citra
toko kelontong agar dapat masuk ke daftar toko
kelontong yang harus dikunjungi oleh konsumen.

6. Tata Letak Barang di Toko Kelontong
Selain itu, letak sembako yang Sedulur simpan

juga akan mempengaruhi kenyamanan pelanggan.
Semakin rapi dan tertata barang yang Sedulur jual,
akan semakin memudahkan pelanggan untuk
memilih barang yang akan diberi.

Terutama jika Sedulur menjual sembako
seperti beras, telur, minyak dan gula. Kebersihan
toko harus ekstra diperhatikan. Karena menjual
barang sembako biasanya akan cepat membuat
toko kotor dan berbau.

Jadi ada satu hal lagi yang harus dipikirkan
yaitu memastikan pelanggan tetap nyaman berkun-
jung dan berbelanja. Termasuk juga terus mem-
pertahankan desain toko kelontong minimalis dan
mempertahankan kesan toko kelontong modern.

7. Rencanakan Usaha Toko Kelontong dengan
Matang

Apapun bisnis yang dijalankan, perencanaan
yang sangat matang merupakan hal yang sangat
penting. Perencanaan seputar riset pasar, berapa
modal untuk memulai, produk sembako apa yang
akan dijual, penyuplai sembako mana yang harus
dipercaya, dan siapa target pembeli yang harus
dituju.

Semuanya harus dipikirkan secara matang.
Karena, di awal membuka toko kelontong biasanya
pembeli akan sepi. Disini mental pengusaha  akan
diuji dalam hal ini. Bagaimana Sedulur dapat

memikirkan inovasi dan promosi yang tepat agar
dapat menjaring para pembeli.

Terutama di tengah kondisi seperti saat ini
yang sedang berada di masa pandemi virus co-
rona. Rencana bisnis harus diukur sematang dan
sebaik mungkin, seperti melakukan pembukuan
dan melakukan berbagai cara yang sesuai dengan
kemampuan sendiri.

Dalam hal ini, visi dan misi pebisnis akan diuji.
Mentalitas akan ditempa hingga lahir sebagai
pebisnis di bidang sembako yang sukses pun
berawal dari tahapan ini.

8. Lakukan Promosi
Salah satu rencana yang penting untuk

dilakukan adalah melakukan promosi dan diskon.
Setiap pembeli sangat menyukai diskon. Lakukan
promosi super secara berkala, dengan
memberikan potongan harga. .

Pembeli akan semakin berdatangan ke toko
kelontong yang Anda jalankan. Karena pada
dasarnya setiap pembeli dan pelanggan sangat
menyukai harga murah dan diskon yang gila-
gilaan.

9. Persiapkan Berkas-Berkas Penting
Sebagaimana bisnis-bisnis pada umumnya,

mempersiapkan berkas-berkas merupakan hal
penting.  Hal ini mencegah dari hal-hal yang tidak
diinginkan seperti ancaman pidana dan perkara
hokum lainnya. Hal yang normal untuk disiapkan
bagi para pengusaha adalah menjalankan usaha
perseorangan yang dijalankan oleh mereka sendiri
adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
sejalan dengan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. Beberapa berkas juga penting lain
yang harus disiapkan adalah, surat Perjanjian
Sewa Menyewa, Izin Mendirikan Bangunan, Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Berkas-berkas dasar yang
sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diurus.

10.   Analisis Pergerakan Kompetitor
Selain memikirkan toko kelontong yang sedang

Anda jalankan, mempelajari, memahami dan
mengerti pergerakan dari kompetitor-kompetitor
juga merupakan satu hal yang penting. Lakukan
analisis karena akan sangat berguna bagi
keberlangsungan toko kelontong Sedulur.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan
dan kelebihan dari toko kelontong competitor
sekaligus juga mengevaluasi segala kekurangan
yang Sedulur miliki dalam menjalankan toko
kelontong. Anda juga bisa tahu apa yang bisa
dikembangkan untuk bersaing dengan kompetitor
dan mengambil celah dari kekurangan mereka
supaya toko kelontong Sedulur bisa menjadi yang
terdepan di kelasnya.[*]

IIIIINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASINSPIRASIUSAHUSAHUSAHUSAHUSAHAAAAA EDISI 245 - JANUARI 2022 22

BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong



BERITBERITBERITBERITBERITA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA - AAAAAdvdvdvdvdvertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:ertising Hotline:  (852) 2180-9888 - WWWWWebsitebsitebsitebsitebsite:e:e:e:e: www.beritaindonesia.hk Email: Email: Email: Email: Email: beritaindonesia@gmail.com - Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:         Facebook:           https://www.facebook.com/Berita-Indonesia-Hong-Kong

EEEEEKKKKKBIBIBIBIBISSSSS EDISI 245 - JANUARI 2022 23

Dari Hobi, Habibah Sukses
Bisnis Masakan Jepang

NUR HABIBAH wanita berhijab lukisan fakultas Peternakan UNJA
beserta produk Sushi Panda yang ia bangun.

JAMBI, BI - Nur Habibah wanita berhijab lukisan
fakultas Peternakan UNJA ini sedang sibuk memanggang
sushi dengan alat panggang portabel miliknya.

Lumeran keju yang menjadi topping sushi sudah mampu
mengunggah selera konsumennya yang sedang menunggu
pesanan.

Habibah biasa wanita berhijab ini disapa, mengatakan
dia membuka bisnis kuliner sushi ini berawal dari hobinya
mengkonsumsi makanan Jepang seperti ramen dan sushi

“Karena hobi, terus bikin sendiri, apa lagi saat itu masih
kuliah, “ ujarnya beberpa waktu yang lalu.

Sushi buatan Habibah ternyata disukai oleh teman-
temannya, bahkan banyak yang menyarankan untuk open
order di kala itu.

Bibah mengatakan saat itu dia masih kuliah, dan usaha

sushi ini masih dilakukanya secara online sekitar tujuh
tahun yang lalu.

“Namun, kala itu sempat vakum karena mengerjakan
skripsi,” katanya.

Setelah selesai kuliah, dia pun mulai memfokuskan
usaha kuliner khas negeri matahari terbit ini.

Penjualanya juga tidak secara online lagi, tapi sudah
mengunakan kontainer yang berlokasi di pelataran parkir
Alfamart depan Asrama Haji dan di pelataran parkir Alfamart
Ferdi Feri.

Saat ini Bibah memiliki 10 varian sushi yang bisa dipilih
konsumenya.

Harganya juga bersahabat mulai dari Rp 13 ribu per
porsi.

Mengusung brand sushi Panda, Setiap hari buka dari

5 Ciri Prinsip Ekonomi, Pengusaha
Hingga Karyawan Muda Wajib Tahu

JAKARTA, BI - Bagi pelaku ekonomi,
prinsip ekonomi menjadi hal wajib yang
penting untuk diketahui. Lantas, apa itu
prinsip ekonomi? Untuk selengkapnya,
simak berikut ini penjelasannya.

Salah satu dari bentuk prinsip
ekonomi yaitu letika Anda beli barang,
lalu Anda merelakan uang milik Anda
tersebut untuk ditukarkan dengan barang
pembelian Anda.

Untuk lebih jelasnya mengenai
pengertian ekonomi dan ciri-cirinya,
simak penjelasannya berikut ini yang
dikutip dari berbagai sumber.

Pengertian Prinsip Ekonomi
Melansir dari situs resmi Kemenkeu,

pengertian dari prinsip ekonomi adalah
panduan kegiatan ekonomi guna
tercapai perbandingan yang rasional
antara pengorbanan dan hasil yang
didapatkan. Kesimpulannya, prinsip
ekonomi ini merupakan suatu usaha
dengan pengorbanan sekecil-kecilnya
guna mendapatkan hasil tertentu atau
hasil yang maksimal. Setiap prinsip
ekonomi pasti ingin menghasilkan laba
sebesar-besarnya seperti berdagang

Ciri-ciri Prinsip
Ekonomi

Jika sudah me-
ngetahui pengertian
prinsip ekonomi,
penting juga untuk
mengetahui ciri-
cirinya. Ciri-ciri pene-
rapan prinsip eko-
nomi adalah sebagai
berikut. Perlu diingat
bahwa penerapan ini
tetap mengacu pada
satu tujuan yakni
untuk mengeluarkan
modal sekecil-
kecilnya dengan
keuntungan sebe-

sar-besarnya.

1. Bertindak Rasional
Bertindak rasional yaitu selalu berfikir

dengan menggunakan akal sehat dan
tidak melibatkan emosi maupun hawa
nafsu sebelum melakukan tindakan atau
kegiatan ekonomi. Sebaliknya, hawa
nafsu justru bisa mengakibatkan
kebangkrutan.

2. Bertindak Ekonomis
Bertindak ekonomis yaitu melakukan

tindakan ekonomi dengan perencanaan
dan perhitungan matang serta cermat.
Bertindak ekonomis akan menjadikan
seseorang mampu untuk memenuhi
beragam kebutuhan hidupnya. Selain
itu, mampu menjauhkan diri dari
kebiasaan hidup boros atau foya-foya.

3. Bertindak Hemat
Bertindak hemat yaitu hanya

membeli barang atau jasa yang sesuai
dengan yang dibutuhkan. Bertindak
hemat juga berarti tidak menghambur-
hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak
perlu atau tidak penting.

4. Membuat Skala Prioritas
Membuat skala prioritas yaitu memenuhi

berbagai kebutuhan dengan membuat daftar
kebutuhan yang disesuaikan dengan tingkat

kepentingannya. Mulai dari yang tak
mendesak hingga paling mendesak.

5. Memegang Prinsip Cost Benefit
Selalu bertindak dengan memegang

prinsip cost benefit yakni memperhitungkan
rencana biaya yang dikeluarkan dan
keuntungan yang diterima dari kegiatan atau
tindakan ekonomi yang dilakukan.

Itulah informasi tentang prinsip
ekonomi yang lengkap dengan pengertian
dan ciri-cirinya yang  penting untuk
diketahui para pelaku usaha. Semoga
artikel ini bermanfaat. (suara/kus)

tengah hari sampai jam 9 malam.
Bibah mengatakan dipilihnya nama sushi Panda karena dia suka dengan

makanan sushi dan hewan panda. (tribun/msn/kus)
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JAFFNA, BI — Kejadian unik namun
juga membahayakan terjadi di Point Pedro,
Jaffna, Sri Lanka. Seorang pria terbang
tertarik layang-layang dan terbawa
terbawa terbang hingga 9 meter. Kejadian
langka ini terekam kamera dan  viral di
jagad media sosial.

Beruntung pria yang menjadi pemain
layang-layang itu tak mengalami cedera
serius setelah berhasil lolos dari terpaan
angin lebih kencang.

Dia terseret dan terbang hingga
setinggi 9 meter saat sedang bermain
layang-layang. Kejadian itu terjadi di Point

Pria Sri Lanka Terbang Tertarik Layangan
Pedro, Jaffna, Sri Lanka.

Saat kejadian, lebih dari tujuh orang
membantu menerbangkan layang-layang
persegi raksasa pada 20 Desember 2021,

dikutip dari Daily Mail.
Pria terseret dan terbang tersebut

bernama Nadarasa Manoharan. Manoharan
mengatakan, dirinya terseret karena tidak
menyadari orang-orang di belakangnya
telah melepas tali layang-layang.

Rekaman video menunjukkan, ia
terlihat ketakutan saat tergantung di tali
yang membawanya terbang ke udara.

Dilansir kompas.com, terl ihat
beberapa temannya mencoba menariknya
kembali ke tanah. Akan tetapi, hembusan

kuat dan ukuran layang-layang yang besar
menghasilkan daya angkat yang cukup
untuk membuat Manoharan tetap
mengudara.

Beruntung, teman-temanya berhasil
membawa tali dan membawa Manoharan
turun.

Sekitar 5 meter di atas tanah,
Manoharan yang telah tergantung selama
lebih dari satu menit itu kemudian
melepaskan tangannya dan jatuh ke tanah.

Media lokal melaporkan, Manoharan
hanya menderita luka ringan.

Berdasarkan pengakuannya, ia sama
sekali tidak melihat ke bawah saat berada
di udara dan melepaskan genggaman pada
tali ketika tangannya mati rasa. (kps/trib/
bjrmsn/kus)

JAKARTA, BI – Miliarder Bill Gates
mengingatkan jika semua masyarakat di dunia
mengambil langkah yang benar, termasuk
menggunakan masker, menghindari pertemuan
besar di dalam ruangan serta mendapat vaksinasi,
maka pandemi COVID-19 dapat berakhir pada
2022.

“Gelombang Omicron (varian baru COVID-
19) akan berlangsung kurang dari 3 bulan, di mana
dalam bulan-bulan itu bisa jadi buruk. Tapi saya
masih percaya jika kita semua mengambil
langkah yang benar dan tepat, pandemi bisa tamat
(berakhir) tahun 2022,” kata dia, seperti dikutip
dari situs Russia Today, Senin, 27 Desember 2021.

Pendiri Microsoft itu mengatakan, satu sisi
kehidupan manusia di Bumi sedang menuju tahap

Bill Gates: 2022 Pandemi COVID-19
Bisa Tamat dengan Syarat

kembali normal sekarang, tapi sisi
lain, juga memasuki bagian
terburuk dari pandemi COVID-
19. Bill Gates mengung-
kapkan hal tersebut karena
terkait dengan varian omicron
yang lagi melanda berbagai
negara di dunia.

Varian Omicron pertama
kali ditemukan pertama kali
pada November kemarin di
Afrika Selatan. Sejak saat itu
sampai sekarang, Omicron sudah
terdeteksi di banyak negara,
termasuk Indonesia.

Kendati masih

sedikit informasi yang benar-benar diketahui
tentang varian tersebut, namun ia lagi-lagi

memperingatkan supaya jangan dianggap
remeh karena akan berpotensi menjadi
lonjakan terburuk dari varian lainnya.

“Untuk itu. Saya ingatkan lagi agar
kita semua harus mengambil langkah
benar dan tepat. Sebab, saya melihat
akhir dari fase akut pandemi ini terjadi
pada tahun depan. Setelah COVID-19
berakhir, maka masa depan kita semua
akan lebih baik,” jelas Bill Gates.

(viva/kus)

VATIKAN, BI -  Pidato Hari Natal Paus
Fransiskus pada Sabtu (25/12/2021) menyoroti
soal pandemi virus corona. Paus berdoa untuk
berakhirnya pandemi Covid yang melanda seluruh
dunia sejak dua tahun belakangan ini.

Dalam pesan Natalnya, Paus mendesak
pemerataan perawatan kesehatan, vaksin untuk
orang miskin, dan dialog damai untuk meredakan
konflik.

Melansir Ap News, di tengah peningkatan
rekor kasus infeksi Covid di Italia pekan ini, hanya
beberapa ribu orang yang meghadiri misa Natal
di Lapangan Santo Petrus.

Biasanya alun-alun dipenuhi puluhan ribu or-
ang yang ingin merayakan hari raya. Tapi
setidaknya, tahun ini mereka bisa berkumpul.

Sebelumnya, Natal 2020 tidak bisa dirayakan
karena adanya penguncian/lockdown. Saat itu,
Paus Fransiskus menyampaikan pidato Natal
lewat siaran televisi dari dalam Istana Apostolik.

“Kami menjadi begitu terbiasa dengan konflik,
sehingga tragedi besar sekarang dilewatkan
dalam diam; kita berisiko tidak mendengar jeritan
kesakitan dan kesusahan dari begitu banyak
saudara dan saudari kita,” ucap Paus Fransiskus
dari loggia Basilika Santo Petrus ketika Pengawal
Swiss berdiri di alun-alun di bawah.

Paus Fransiskus khususnya berdoa bagi
mereka yang paling terkena dampak virus,
termasuk wanita dan anak-anak yang mengalami
peningkatan pelecehan selama penguncian.

“Ya Tuhan, hiburlah para korban kekerasan
terhadap perempuan yang meningkat di masa
pandemi ini. Tawarkan harapan kepada anak-
anak dan remaja yang menderita intimidasi dan
pelecehan, “ katanya.

Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya
beberapa jam setelah merayakan kebaktian “Misa
Tengah Malam” untuk sekitar 2.000 orang,
sebagian kecil dari kapasitas basilika.
(tribunnews/kus)

Paus Doakan
Pandemi Berakhir

kesempatan melepaskan kemarahan dan
rasa frustrasi yang muncul selama pandemi
Covid-19, yang sudah masuk tahun ketiga

Di Belanda, bar-bar, restoran dan sebagian
besar toko-toko harus tutup sejak pertengahan
Desember 2021. Kebijakan itu diambil
Pemerintah Belanda demi menurunkan angka
kasus positif Covid-19. Kebijakan ini akan
berlaku sampai 14 Januari 2022 dan dievaluasi
kembali.

“Tak ada yang bisa dilakukan dalam
beberapa hari belakangan ini. Kami tak bisa
bekerja, kami punya sebuah bar dan kami
diminta tutup. Jadi, kami berfikir untuk
melepaskan rasa frustrasi ini dan
menghancurkan sebuah mobil,”
kata Brian.

Merlijn Boshuizen, pemilik
CarSmash, mengatakan klien-
kliennya mencoret mobil bekas
dengan pilox - hal yang
menggambarkan suasana hati
mereka. Klien yang datang, bebas
memilih rongsokan mobil yang
ingin mereka hancurkan.

CarSmash berada di sebuah
lapangan di Vijfhuizen, sebuah
kota dekat Amsterdam, Belanda.

“Tak lama setelah mereka
mulai meremukkan mobil, kami

meminta mereka untuk tutup mata agar mereka
bisa merasakan kaki mereka di lantai,
kekuatan, rasa sakit di tubuh, menghayati apa
yang sedang dilakukan. Itulah cara Anda
mencoba keluar dari hidup,” kata Boshuizen.

Selain CarSmash, beberapa mil dari
selatan Den Hague, pelatih vokal Julie Scott
membuka jasa, yang dinamai ‘Screech at the
Beach’. Metodenya sama dengan CarSmash,
yakni untuk melepaskan ketegangan karena
tidak bisa berkerja ke kantor seperti biasa.

Di Screech at the Beach, klien akan
menghadapkan wajah ke arah angin bertiup,
sambil di damping oleh Scott. Klien bisa
melompat, berteriak hingga tertawa sampai
kehabisan nafas. [Reuters]Causeway Bay.” Jelas Rusmi salah satu

guru Klinik Al Quran.
Klinik Al Quran DDHK berdiri sejak

tahun 2017 dengan tujuan sebagai sarana
belajar membaca Al Quran bagi yang belum
bisa dan minat untuk bisa membaca.

Cara mendaftrkannya pun mudah niat
dan datang untuk belajar di  alamat berikut:
Flat D, 3/F Lei Shun Court, 116 Leighton
Road MTR Causeway Bay Exit F Cause-
way Bay. Untuk informasi silahkan hubungi
Ibu Jumini di nomor 9242 1907.

Imam Baihaqi selaku General Manager
Dompet Duafa Hong Kong mengucap rasa
syukur karena kegiatan berbagi ilmu di
komunitasnya bisa berjalan dengan peserta
yang sudah mulai berkembang.[bi]

>> KLINIK BACA AL ,,,DARI HLM 05

Bill Gates

Gambar selebaran yang diambil dan dirilis
oleh Media Vatikan menunjukkan Paus
Fransiskus menyampaikan berkat Natal Urbi
et Orbi di Lapangan Santo Petrus di Vatikan
pada 25 Desember 2021.

>> LOCKDOWN, ADA...DARI HLM 01
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Riau Penyumbang Produk Sastra untuk Negara

GUBERNUR RIAU Syamsuar saat menerima piagam
penghargaan dari PerLuas Riau, Senin (27/12). (Antara).

PEKANBARU, BI - Gubernur
Riau, Syamsuar mengatakan,
Provinsi Riau dinilai daerah yang
banyak menyumbangkan produk
sastra untuk negara terbukti banyak
sastrawan di Tanah Air yang berasal
dari Bumi Lancang Kuning.

“Sumbangan sastra untuk
negara juga dibuktikan banyaknya
karya yang telah dicapai
Perkumpulan Rumah Seni Asnur
(Perluas) Riau, bahkan melalui
Perluas diyakin banyak anak Riau
yang bisa mengikuti jejak para guru
sastra untuk mendorong lahirnya
generasi sastrawan,” kata Gubernur
Riau, Syamsuar di Pekanbaru,
Senin (27/12).

Ia mengatakan itu disela acara penyerahan
piagam penghargaan dari Perluas Riau, berupa
hasil karya sastra yang diperoleh oleh guru-guru

untuk Gubernur Riau.
Syamsuar mengatakan, hasil karya

dan penghargaan tersebut diantaranya
piagam penghargaan peserta terbanyak
video pantun, piagam penghargaan puisi
peserta terbanyak, buku pantun, buku
puisi dan tropi.

“Seluruh karya seni dari sastrawan
ini harus bisa dipertahankan, apalagi
Riau sebuah negeri yang punya khasanah
di bidang sastrawan dan kebudayaan.

Bahkan, Perluas Riau telah dua kali
memperoleh Rekor Muri yakni di tahun
2018 dan 2021, mendapatkan berbagai
piagam penghargaan dan telah mencetak
berbagai karya sastra pantun dan puisi.

Atas prestasi tersebut, Gubernur
Syamsuar berharap Perluas Riau tetap
berkarya sehingga bisa membawa nama Riau

hingga ke kancah internasional. Untuk
mendukung produktivitas karya Perluas,
Pemprov Riau juga memberikan fasilitas
ruangan di Taman Budaya Dinas
Kebudayaan Provinsi Riau.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau,
Yoserizal Zen mengaku sangat mendukung
kegiatan Perkumpulan Rumah Seni Asnur
Riau. Bahkan pihaknya mengupayakan
kekayaan intelektual Riau tetap terlindungi
agar hasil karya yang sudah diakui oleh Mu-
seum Rekor Indonesia dapat terjaga.

“Kita juga memikirkan bagaimana karya
yang sudah diserahkan ini, hak atas
kekayaan intelektualnya terlindungi. Hal ini
perlu didiskusikan lebih lanjut agar karya
yang sudah diakui oleh Museum Rekor In-
donesia tidak diklaim oleh orang lain,” jelas
Yoserizal. (ant/kus)

Pegiat Literasi Digital
Hasilkan 15 Panduan Hidup

DEPOK, BI - Sejumlah Pegiat Literasi
Digital sepanjang tahun 2021 telah
menghasilkan 15 karya modul dan buku
tentang literasi digital di antaranya 9 Modul
Privasi Perlindungan Diri dalam 9 edisi
Bahasa Daerah yaitu Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Minang, Aceh,
Palembang, Kalimantan, Sulawesi dan
Papua.

“Pandemi 2020 lalu telah
menghantarkan masyarakat kita menjadi
mendadak digital, dimana ruang digital selain
menghadirkan “madu”, namun juga disertai
“racun” yaitu tantangan 8 P: penghilangan
data pribadi, perjudian online, perdagangan
manusia dan narkoba, pornografi,
perundungan, penipuan keuangan online,
praktik kecanduan gawai dan budaya
koruptif di ruang digital dan penyebaran
berita bohong,” ujar Founder Klinik Digital
Vokom dan DMP Devie Rahmawati, dalam

keterangannya, Kamis (30/12.
Dikatakan, modul dan buku tersebut

diproduksi sebagai bagian dari upaya
melakukan vaksinasi bagi masyarakat, agar
imun dari virus kebencian di dunia maya
misalnya, akibat beredarnya berbagai
berita bohong di ruang digital.

Dalam studi yang dilakukan  tahun 2020,
ditemukan bahwa bahkan sebagian
masyarakat saja merasa bahwa media
sosial adalah media yang memiliki jurnalis
atau wartawan.

“Sehingga ketika berita bohong beredar
di media sosial, masyarakat pun berpikir
itu adalah kebenaran, karena mereka
berkeyakinan bahwa media sosial juga
institusi media yang profesional, karena
merupakan media atau seperti kantor
berita,” Devie Rahmawati, yang juga
pengajar dan peneliti tetap Vokasi UI.

“Luas dan beragamnya Indonesia, tentu

saja membutuhkan konten dan komunikasi
yang mampu diperhatikan, didengar dan
dipahami oleh berbagai corak dan ragam
masyarakat. Inilah yang kemudian
mengilhami kami untuk membuat modul
literasi digital dalam berbagai Bahasa
Daerah. Kami percaya, dengan kedekatan
materi dengan latar belakang sosio kultural,
pesan akan lebih mudah ditangkap dan
dilakoni, “ kata Devie Rahmawati, yang juga
Pembina Komunitas Mahasiswa Fact
Checker UI

Para pegiat literasi digital tersebut
berasal dari berbagai institusi dan
komunitas yang terus berkolaborasi
menghasilkan panduan hidup di ruang digi-
tal yaitu Devie Rahmawati, Mila Viendysari,
Rienzy Kholifatur R dari Klinik Digital Vokom
dan Digital Makara Project (DMP); Rizky
Ameliah, Rangga Adi Negara dan Indriani
Rahmawati, yang merupakan Tim Literasi
Digital Kementerian Kominfo dan bagian
dari Gerakan Nasional Literasi Digital
(GNLD) Siberkreasi; serta Giri Lumakto dari
Mafindo.

Adapun judul modul dan buku yang
diproduksi sepanjang 2021 ini ialah Modul
Strategi Hidup di Dunia Digital; Keamanan
di Dunia Digital; Literasi Digital Keluarga;
Rahasia Hidup Sehat dan Selamat di Ruang
Digital; Pelatihan Dasar CPNS serta Buku
Nimfa Kebencian di Dunia Digital.

Koordinator Literasi Digital
sekaligus Wakil Ketua GNLD
Siberkreasi Rizky Ameliah
mengatakan siberkreasi sebagai
wadah kolaborasi lebih dari 119
institusi dan komunitas pegiat
literasi digital, semenjak 2017,
bersama Kominfo, membangun
GNLD yang bertujuan
meningkatkan kesadaran,
pendidikan dan pengalaman
masyarakat di dunia digital. (ant/
kus)

JAKARTA, BI - Museum Sumpah Pemuda, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, mempersembahkan film dokumenter
berjudul “YAMIN”.

Film dokumenter animasi tersebut menceritakan sosok
pahlawan nasional Mohammad Yamin yang mencetuskan ikrar
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

“Dari film ini, kita bisa belajar bahwa mencintai Indonesia
adalah mencintai bahasa dan budayanya,” ujar Kepala Mu-
seum Sumpah Pemuda Titik Umi Kurniawati dalam rilis pers
dikutip Sabtu (25/12).

Mohammad Yamin yang merupakan sastrawan dan
penyair, meyakini bahwa bahasa dapat menjadi alat pemersatu
bangsa. Gagasan tentang persatuan Indonesia mulai
dikemukakan Yamin saat aktif memimpin Jong Sumatranen
Bond.

Saat Kongres Pemuda II berlangsung, Yamin menuliskan
sebuah rumusan dalam secarik kertas. Kertas itu lalu
disodorkan kepada ketua kongres Soegondo Djojopoespito.
Rumusan dalam kertas tersebut kini dikenal dengan nama
Sumpah Pemuda.

Selain melalui Kongres Pemuda, gagasan Yamin tentang
bahasa persatuan juga dituangkan dalam puisinya yang
berjudul “Bahasa, Bangsa” yang ditulis pada Februari 1921,
lima tahun sebelum Kongres Pemuda I dilaksanakan.

Museum Sumpah Pemuda memilih film dokumenter
sebagai media yang digunakan karena dinilai efektif untuk
mendokumentasikan serta membagikan informasi atau
pengetahuan kepada khalayak luas.

Adapun proses produksi film tersebut dilakukan di
Yogyakarta dan Jakarta dengan durasi waktu selama tiga
bulan, dari proses pra produksi, produksi, sampai pasca
produksi. Film dokumenter “YAMIN” akan tayang pada Sabtu,
25 Desember 2021 Pukul 18.45 WIB di indonesiana TV. Kanal

tersebut dapat diakses melalui
www.indonesiana.tv, IndiHome
channel 200 (SD) dan channel
961 (HD), serta OTT Platform
antara lain UseeTv Go dan
UseeTV.com.

“Kanal media ini bertujuan
untuk mewadahi, menginte-
grasikan, serta mempromo-
sikan karya dan ekspresi
budaya masyarakat Indonesia,”
ujar Titik. (ant/kus)

Museum Sumpah
Pemuda Persembahkan

Film YAMIN
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JAKARTA, BI — Pelaksanaan
Presidensi G20 di Indonesia akan
dilakukan tahun depan. Wakil
Presiden Ma’ruf Amin mengatakan In-
donesia harus memberikan contoh
dalam mengatasi perubahan iklim.

“Dalam rangka Presidensi Indo-
nesia di G20, Indonesia harus dapat
memberikan contoh dalam bekerja
sama mengatasi perubahan iklim dan
mengelola lingkungan secara
berkelanjutan dengan tindakan nyata,”
ujar Ma’ruf Amin dalam sambutannya
pada acara Penganugerahan
Penghargaan PROPER tahun 2021 di
Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka

Jelang Presidensi G20, Ma’ruf Minta
RI Beri Contoh Atasi Masalah Iklim

Wapres RI Ma’ruf
Amin (Detik)

Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/
2021).

Ma’ruf mengatakan penanganan
perubahan iklim harus menunjukkan
kemajuan. Selain itu penanganan
masalah pengentasan kemiskinan
hingga Sustainable Development
Goals (SDGs) perlu diperhatikan.

“Penanganan perubahan iklim
harus bergerak maju seiring dengan
penanganan berbagai tantangan global
lainnya, seperti pengentasan
kemiskinan dan pencapaian target
SDGs,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf meminta adanya peran aktif
dari dunia usaha untuk ikut mengatasi masalah

perubahan iklim. Hal ini dimaksud agar pelaku
industri ikut serta mengurangi dampak buruk
perubahan iklim.

“Saya mengharapkan peran aktif kalangan
dunia usaha dalam mengatasi masalah
perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan
berkelanjutan. Salah satunya adalah agar pelaku
industri turut berpartisipasi dalam rencana tar-
get Indonesia FOLU (Forestry and Other Land
Use) Net Sink 2030 untuk mengurangi dampak
buruk perubahan iklim,” kata Ma’ruf.

“Karena Indonesia berkomitmen tinggi
terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Serta berkomitmen untuk mendukung target In-
donesia mencapai Net-Zero Emission pada tahun
2060,” imbuhnya. (dtk/kus)

SEATTLE, BI - Lonjakan akibat varian omi-
cron yang membuat kasus Covid-19 meroket di
AS menempatkan anak-anak di rumah sakit
mendekati jumlah rekor. Para ahli menyesalkan
bahwa sebagian besar anak-anak tersebut
diketahui tidak divaksinasi.

“Ini sangat memilukan. Itu cukup sulit tahun
lalu, tetapi sekarang Anda tahu bahwa Anda
memiliki cara untuk mencegah semua ini,” kata
ahli penyakit menular di Rumah Sakit Anak Phila-
delphia, dr Paul Offit, Kamis (30/12).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit (CDC) melaporkan, selama 21-27
Desember, rata-rata 334 anak berusia 17
tahun ke bawah dirawat per hari di rumah
sakit akibat Covid-19. Jumlah ini meningkat
58 persen dari pekan sebelumnya. Puncak
sebelumnya selama pandemi terjadi pada
awal September, ketika rawat inap anak
rata-rata 342 per hari.

Anak-anak memang masih mewakili
sebagian kecil dari mereka yang dirawat di
rumah sakit karena Covid-19. Rata-rata
lebih dari 9.400 orang dari segala usia
dirawat per hari selama pekan yang sama
pada Desember.

Banyak dokter mengatakan, anak-anak
yang datang sekarang tampak kurang sakit
atau dengan gejala ringan daripada yang
terlihat selama gelombang delta selama

musim panas. Kondisi ini bisa dipengaruhi dengan
keputusan dua bulan untuk vaksinasi anak berusia
5 hingga 11 tahun.

Laporan CDC menyatakan, sekitar 14 persen
anak-anak telah terlindungi sepenuhnya. Angka
ini lebih tinggi untuk anak berusia 12 hingga 17
tahun, sekitar 53 persen.

Tapi, menurut profesor epidemiologi dan
penyakit menular di Yale School of Public Health,
Albert Ko, masalahnya dalam banyak kasus adalah
waktu. Anak-anak dengan usia lebih muda tidak
disetujui untuk menerima vaksin sampai Novem-
ber dan banyak yang baru sekarang datang untuk

Anak Tak Vaksin Mulai Mengisi RS di AS
dosis kedua.

Offit mengatakan, tidak ada anak-anak yang
memenuhi syarat vaksin yang menerima
perawatan di rumah sakit sekitar sepekan yang
lalu telah divaksinasi.

Meskipun dua pertiga memiliki kondisi
mendasar yang menempatkan mereka pada
risiko, baik penyakit paru-paru kronis atau lebih
umum, obesitas. Hanya satu yang berusia di
bawah 5 tahun vaksinasi.

“Mereka berjuang untuk bernapas, batuk,
batuk, batuk. Sejumlah kecil dikirim ke ICU untuk
dibius. Kami meletakkan lampiran di tenggorokan

mereka yang terpasang pada ventilator,
dan orang tuanya menangis,” kata Offit.

Menurut Offit, tidak satu pun dari or-
ang tua atau saudara kandung yang
divaksinasi. Ini akan membuat empat
hingga enam pekan ke depan akan sulit.
“Ini adalah virus yang tumbuh subur di
musim dingin,” katanya.

Secara keseluruhan, kasus Covid-
19 baru di AS dari segala usia telah
meroket ke tingkat tertinggi yang pernah
tercatat. Rata-rata 300 ribu kasus per hari
atau dua setengah kali lipat dari angka
dua pekan lalu. CDC melaporkan, omi-
cron yang sangat menular menyumbang
59 persen dari kasus baru pekan lalu.
(rep/kus)

WHO Khawatir Delta,
Omicron Ciptakan
‘Tsunami Kasus’

ANCHORAGE, BI — Anchorage -
Alaska, negara bagian terdingin di Amerika
Serikat, mencatatkan hari terpanas di bulan
Desember. Kondisi ini terjadi tatkala Alaska
dilanda musim dingin yang hangat.

Pada Minggu (26/12), suhu di Pulau
Kodiak melonjak hingga mencapai 19,4
derajat Celsius hampir tujuh derajat lebih
hangat dari rekor sebelumnya di Alaska.

Akan tetapi, suhu di area lain di Alaska,
justru anjlok ke taraf yang belum pernah
tercapai sebelumnya. Di Kota Ketchikan,
bagian tenggara Alaska, suhu turun hingga
minus 18 derajat Celsius pada 25 Desember
salah satu suhu terdingin di kota itu pada
saat Natal selama seabad terakhir.

Curah hujan dan salju juga membuat
jalan-jalan tertutup es sekeras semen.

Rangkaian cuaca ekstrem ini
mendorong aparat setempat untuk
mencuatkan peringatan “Icemageddon” atau
“kiamat es”. Konsekuensinya, hujan deras
dan badai salju sangat berpotensi melanda
kawasan yang jauh dari wilayah pesisir.

“2021 sepertinya menjadi tahun saat
kejadian-kejadian ekstrem ini benar-benar
mengemuka,” kata Thoman. (dtk/bbc/kus)

Peringatan Kiamat
Es di Alaska

JENEWA, BI - Peredaran varian COVID-
19 Delta dan Omicron secara bersamaan
menciptakan “tsunami kasus”, kata Direktur
Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus saat
konferensi, Rabu (29/12).

“Delta dan Omicron kini menjadi ancaman
ganda yang meningkatkan kasus hingga
menyentuh rekor, menyebabkan lonjakan
rawat inap dan kematian,” kata Tedros.

“Saya sangat khawatir bahwa Omicron,
yang sangat menular dan menyebar
berbarengan dengan (varian) Delta,
menyebabkan tsunami kasus.”

Tedros berulang kali menyeru negara-
negara agar berbagi vaksin secara lebih adil
dan juga memperingatkan bahwa prioritas
vaksin booster di negara-negara kaya dapat
membuat negara-negara miskin kekurangan
vaksin. Menurut Tedros, WHO
mendesak semua negara agar
mencapai tingkat 70 persen
vaksinasi pada pertengahan
2022, yang akan membantu
mengakhiri masa genting
pandemi. Malam Tahun
Baru akan menan-
dai dua tahun
China mempe-
ringatkan WHO
tentang 27
kasus “pneu-
monia virus”
misterius di
kota Wuhan.
(Reuters/ant/
kus)
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IKLAN BARIS - IKLAN KOTAK - MURAH MERIAH -
BERMINAT? SILAHKAN HUBUNGI +852-6222-4345

Sebagai media penghubung
tali silaturahmi Anda

dan pembaca setia kami

Keterangan lebih lanjut
silakan hubungi:

+852-6222-4345

Spirit doll sebagai anak adopsi
Spirit doll atau disebut juga sebagai

boneka arwah merupakan boneka yang
diisi oleh arwah atau roh yang sudah
meninggal dunia. Boneka arwah
tersebut akan disebut sebagai anak
adopsi bagi mereka yang meng-
adopsinya.

Pengadopsi boneka arwah akan
memperlakukan boneka ini selayaknya
anak asuh dan sama dengan anak-anak
lainnya yang hidup. Hal itu karena
mereka mempercayai bahwa ada arwah
atau roh yang masuk ke dalam boneka
tersebut.

Sudah ada sejak dahulu kala
Sebenarnya spirit doll atau boneka

arwah ini keberadaannya sudah ada
sejak zama dahulu kala. Boneka ini
digunakan untuk melakukan ritual
pemujaan atau keagamaan. Melansir
dari barkobe, spirit doll merupakan
boneka yang digunakan untuk hal-hal
spiritual atau ritual keagamaan seperti
doa dan meditasi. Boneka ini juga biasa-
nya menjadi objek pengabdian dan dile-
takkan di altar dan digunakan di gereja.
Boneka arwah yang menjadi objek
pemujaan biasanya berupa patung tokoh
suci, leluhur, malaikat, dewa dan dewi.

Sebagai metode penyembuhan
Spirit doll juga digunakan sebagai

metode penyembuhan atau healing
belakangan ini. Dengan membuat sendiri
spirit doll yang sesuai dengan
keinginan, dapat menjadi proses
penyembuhan. Hal itu dikarenakan batin
seseorang dipercaya akan sembuh
dengan proses pembuatan dan merawat
boneka ini.

Tren spirit doll
Tren spirit doll diketahui berasal dari

negara Thailand pada tahun 2014 lalu.

Baru-baru ini juga tren spirit doll muncul
dari artis Ivan Gunawan yang
memutuskan untuk mengadopsi boneka
tersebut sebagai anak asuhnya.
Kemudian boneka arwah pun jadi banyak
dibicarakan hingga menjadi tren.

Harga spirit doll
Harga dari spirit doll sendiri berva-

riasi, mulai dari harga ratusan ribu hing-
ga jutaan rupiah dan bahkan mencapai
ratusan juta rupiah. Namun belum ada
yang membahas perbedaan harga pada
boneka arwah tersebut dari harga yang

Ini Fakta - Fakta Tentang Spirit Doll
paling murah sampai yang paling mahal.
Kamu dapat menemui penjual yang
menjual spirit doll ini di sejumlah mar-
ketplace online di Indonesia.

Spirit doll tidak berbahaya
Kamu harus mengetahui bahwa spirit

doll berbeda dengan boneka arwah (luk
thep). Spirit doll sendiri diisi oleh entitas
Fairy atau Elf, sedangkan boneka arwah
(luk thep) diisi oleh arwah manusia yang
sudah meninggal dan diketahui bahwa
meninggalnya tidak wajar atau arwah
penasaran.

Spirit doll diketahui tidak berbahaya
dan tidak akan mengganggu orang tua
asuh atau orang lain. Hal itu dikarenakan
spirit doll sebelumnya memang sudah
diajarkan terlebih dahulu untuk meng-
abdi kepada tuannya.

Disebutkan juga bahwa spirit doll
bisa mencari makanannya sendiri.
Meskipun begitu, boneka tersebut tetap
harus diberi hadiah sesekali seperti
dupa, bunga atau kopi.

Membawa keberuntungan
Mereka yang memiliki spirit doll

meyakini bahwa boneka tersebut akan
membawa keberuntungan apabila dira-
wat dengan baik. Namun, ternyata spirit
doll atau  boneka arwah tersebut juga
dikatakan bisa meninggal oleh para or-
ang tua asuh yang mengadopsinya. [*]

 Disainer Ivan Gunawan jadi sorotan
JAKARTA, BI - Disainer Ivan Gunawan saat

ini sedang menjadi sorotan karena Dia
mengadopsi 2 boneka bayi yang di anggap
sebagai anak dan diberinama  Miracle Putra
Gunawan, tindakan Ivan Gunawan juga sudah
dianggap aneh lantaran menganggap boneka bayi
tersebut benar  ‘hidup’.

Menurut pengakuannya Ivan Gunawan ternyata
memiliki alasan tersendiri kenapa mengadopsi
boneka itu menurutnya mengadopsi boneka jauh

lebih mudah karena tak ada tanggung-jawab.
Adapun Ivan Gunawan tak ambil pusing

dengan reaksi dari publik yang tak setuju
dengannya. Lalu bagaimana dengan reaksi ibunda
Ivan Gunawan?

Ivan Gunawan sendiri mengaku tak peduli
mengenai reaksi ibunda terkait tindakan
mengadopsi boneka. Secara gamblang Ivan
meminta Mamanya untuk menghargai
keputusannya tersebut.[bi]
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