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HONG KONG, BI - Sekretaris Pegawai
Negeri Sipil, Patrick Nip mendesak perusahaan
swasta untuk mengikuti langkah pemerintah
dalam menerapkan aturan staf kerja dari rumah,
dengan tujuan mengurango arus orang lalu
lalang.

Staf pemerintah kini telah diminta untuk
bekerja dari rumah sebisa mungkin, kecuali jika
mereka terlibat dalam pekerjaan anti-epidemi,
atau menyediakan layanan penting dan  darurat.

Berbicara di program radio RTHK pada hari
Jumat [4/1], kepala pamong praja mengatakan
para pejabat ingin mengirim pesan yang kuat
kepada masyarakat mengingat situasi Covid
yang memburuk. “Meningkatnya adanya infeksi
yang tidak dapat dilacak  itu menunjukkan bahwa
pelacakan kontak kami tidak dapat mengejar
penularan virus. Penyebarannya masih sangat
cepat, terlepas dari langkah-langkah jarak sosial
kami,” kata Nip.

“Masih ada beberapa pertemuan lintas

keluarga selama Tahun Baru Imlek meskipun
pemerintah sudah menyerukan  untuk
mengurangi pertemuan seperti itu. Jadi kami
berfikir jika kasus masih dapat meningkat
setelah liburan ini.” Dia mengatakan ada
kebutuhan untuk secara drastis mengurangi
jumlah orang yang keluar dan akan
mengendalikan penyebaran virus.

“Data menunjukkan bahwa arus orang
kami turun sekitar 20 persen selama sebulan
terakhir. Itu kurang dari penurunan 40 hingga
50 persen yang kita lihat pada gelombang
Covid sebelumnya,” tambah menteri.

Nip mengatakan berdasarkan
pengalaman sebelumnya, sekitar 60 hingga
70 persen pegawai pemerintah tidak akan
dapat bekerja dari rumah di bawah kebijakan
terbaru. Namun dia mengatakan penangguhan
layanan yang tidak terlalu darurat karena dapat
menyebabkan ketidaknyamanan bagi
masyarakat.[bi]

JAKARTA, BI - Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah mengubah masa

karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)
menjadi lima hari.

Suharyanto dalam konferensi pers
secara daring diikuti di Jakarta, Kamis
mengatakan kebijakan tersebut berdasarkan
evaluasi bahwa transmisi lokal COVID-19

varian Omicron justru sudah semakin besar
jumlahnya.

“Perkembangan terakhir, karena memang
Omicron ini sudah bukan hanya dari pelaku

perjalanan luar negeri. Bahkan hasil evaluasi
menunjukkan bahwa transmisi lokal justru sudah semakin

besar jumlahnya daripada yang berasal dari pelaku perjalanan luar
negeri, sehingga karantina per hari ini diubah menjadi lima hari.” ujar
Suharyanto.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
tersebut mengatakan pemerintah telah berupaya menekan laju
penularan Omicron sejak kasus pertama ditemukan pada 23
Desember 2021 di Indonesia, dengan pengetatan pelaksanaan

karantina.
Pelaksanaan karantina yang cukup ketat selama sebulan setelah

temuan kasus pertama telah menekan angka kasus secara signifikan
dari semula 136 sampai di bawah 3.000.

Omicron, menurut Suharyanto, memiliki karakter penularan yang
sangat cepat sehingga kebijakan pemerintah menyesuaikan dengan
penularannya. Semula, ketika Omicron ditemukan di negara-negara
benua Afrika dan beberapa negara Eropa, pemerintah mengeluarkan
kebijakan penutupan untuk 13 negara dengan kasus tinggi transmisi
lokal.

Karantina untuk para warga negara asing (WNA) dari 13 negara
tersebut dilakukan selama 14 hari, dan 10 hari untuk negara lainnya.
Kebijakan tersebut kembali dievaluasi menjadi 10 hari untuk 13
negara tersebut dan tujuh hari untuk yang datang dari negara lainnya.

“Ini semua tentu saja untuk keamanan, kewaspadaan, dan kehati-
hatian. Kebijakan pemerintah terkait karantina ini sekali lagi bukan
bermaksud berniat untuk menambah beban para pelaku perjalanan
luar negeri, baik kategori PMI, ASN, mahasiswa, maupun yang
melaksanakan luar negeri dalam rangka tugas-tugas pribadi maupun
kedinasan. Tapi semuanya demi keamanan dan kehati-hatian,” ujar
dia.[Antara]

Patrick Nip: Kasus Infeksi
Bisa Meningkat Setelah Imlek

Rusia Tak Ada Rencana Lockdown
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RUSIA, BI - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak akan
ada penguncian wilayah atau lockdown di Rusia meskipun tengah
menghadapi lonjakan tajam dalam infeksi Covid-19 karena varian Omi-
cron yang sangat menular.

Kepala Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Letjen TNI Suharyanto
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DAMPAK massif dari pandemi covid-19 ini
salah satunya pada bidang pendidikan. Berbagai
strategi dan upaya sudah sangat maksimal
dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim
dengan sangat hati-hati. Sangat jelas, bahwa setiap
kebijakan yang diterbitkan yaitu kesehatan dan
keselamatan menjadi prioritas utama. Munculnya
varian baru ini, semakin mengkhawatirkan
karena tingkat penyebarannya dan
penularannya sangat tinggi.

Pertanyaan mendasarnya
adalah sampai kapan kita
harus menunggu ber-
hentinya pandemi
covid 19 ini? Perlu kita
ketahui, bahwa
dampak pembe-
lajaran secara online
telah menghasilkan
banyak anak yang
putus sekolah. Khusus di
Kabupaten Ketapang, menurut
data dari Dinas Pendidikan Kab.
Ketapang ada 962 pelajar putus sekolah.
Pelajar tersebut terdiri dari 703 pelajar tingkat SMP
dan 259 pelajar tingkat SD. Tidak hanya itu,
beberapa laporan dari KPAI jumlah anak putus
sekolah cukup tinggi selama pandemi covid-19
ini. Melihat situasi ini, zangan sampai terjadi lost
generation 2021 akibat kebijakan dari Mendikbud
tidak responsif terhadap masalah ini. Justru dengan
dampak ini, Mas Nadiem cepat dan tanggap
mengambil suatu keputusan. Nadiem berpendapat
kesenjangan kualitas antara yang punya akses
teknologi dan yang tidak akan makin besar. Efek
daripada pembelajaran jarak jauh secara
berkepanjangan bisa sangat negatif dan permanen.
Salah satunya, ancaman putus sekolah.

Salah satu teroboson yang patut kita apresiasi
dari Mas Nadiem adalah Surat Keputusan Bersama
(SKB) 4 Menteri yakni Menteri Pendidikan dan

kebudayaan, Menteri Agama, Menteri
Kesehatan, dan Menteri Dalam

Negeri tentang Pembelajaran
Tatap Muka Terbatas yang
tentunya disesuaikan
dengan kondisi sekolah,

zona tempat
t e r s e b u t ,
pertimbangan

hak anak, penera-
pan protokol kesehatan,

serta pelaksanaan vaksinaasi
bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Tentu, dengan adanya kebijakan tersebut kita
sebagai masyarakat, lembaga pendidikan,
orangtua, pemerhati pendidikan jangan mem-
berikan tanggapan atau opini yang justru

memperkeruh
keadaan.
Kita perlu pema-

haman mendalam dalam
membaca kebijakan ini. Dasar

munculnya kebijakan ini salah
satunya adalah ancaman lost generation (generasi
yang hilang) yang sudah tampak di depan kita.
Alasan utama adalah jika pendidikan anak-anak
yang sedang tumbuh kembang tidak terfasilitasi
dengan baik, fenomena ‘lost generation’benar-
benar akan menjadi kenyataan. Istilah lost gen-
eration awalnya ditujukan untuk kelompok sosial
yang mengalami kebingungan dan kehilangan arah
pada awal pasca Perang Dunia I.

Faktor lain, pencapaian belajar siswa menurun
karena pembelajaran jarak jauh tidak optimal dalam
pencapaian belajar siswa. Fakta, saat ini terjadi
kesenjangan kualitas antara yang punya akses
ke teknologi dan yang tidak punya akses teknologi
semakin besar. PJJ secara daring jelas
menghadirkan persoalan bagi peserta didik. Selain
soal jaringan internet, tidak sedikit peserta didik
dari keluarga miskin juga belum memiliki ponsel
atau laptop. Walaupun metode daring menjadi
solusi untuk pendidikan kognitif (otak), namun
bagaimana sisi afektif (kejiwaan), dan sisi
keterampilan (skill) maka efektifitas metode dar-
ing dipertanyakan dan perlu dikaji ulang.

Strategi Pertemuan Tatap Muka Terbatas
adalah momentum yang tepat agar ancaman lost
generation ini tidak terjadi dan meminimalisir
terjadinya penerapan Pembelajaran Jarak Jauh
yang terlalu lama. Pelaksanaan PTM Terbatas
tentu sudah dikaji dengan sangat matang dalam
SKB 4 Menteri tersebut. Salah satu instruksi
Mendagri itu menyebutkan daerah zona hijau,
kuning, dan jingga, dapat menerapkan
pembelajaran PTM Terbatas. Sementara zona
merah wajib menyelenggarakan pembelajaran

jarak jauh (PJJ) secara daring. Jadi, penerapan
PTS Terbatas ini tidak secara sembarangan, tentu
ada standar operasional prosedur yang sudah
dipertimbangan dengan baik.

Tentu, perlu juga dipahami bahwa pelaksanaan
PTM terbatas ini harus dinamis. Pelaksanaan
kebijakan ini sangat memperhatikan kondisi
daerah dan institusi pendidikan secara
real time. Penyebaran Covid-19 di
daerah,kota/kabupaten menjadi dasar
pertimbangan. Selain itu, jika ditemukan
kasus Covid-19 di sekolah, maka PTM
Terbatas harus ditinjau ulang, apakah
tetap lanjut atau dihentikan.

Koordinasi antara Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satgas
Covid-19 dan Perhimpunan Profesi,
terutama Ikatan Dokter Indonesia
menjadi upaya dalam penentuan
apakah suatu daerah bisa melakukan
PTM Terbatas. Pun dengan
sekolahnya, kesiapan dari segi SDM
dan sarana prasarana juga perlu
mendapat perhatian, termasuk
tervaksinasinya guru dan seluruh
perangkat sekolah.

Pelaksanaan protokol kesehatan
yang ketat merupakan syarat mutlak
dilaksanakannya PTM. Jika perlu,
bentuk satgas level sekolah yang
mengawasi dan menindak adanya
pelanggaran prokes. Euforia akan
masuk sekolah pasti akan terjadi pada
siswa, sehingga prosedur pencegahan
pelanggaran prokes harus
dipersiapkan. Sebaiknya ada kebijakan
pelarangan masuk bagi pihak sekolah
maupun siswa yang sakit. Kebijakan
sekolah ini juga mengatur apakah ada
pemotongan tunjangan atau tidak bagi

Agustinus Sungkalang SS

guru yang tidak mengajar
karena terjangkit Covid-
19.

Kapasitas
j u m l a h
s iswa/ i
m a k s i m a l
pembelajaran harus
diperhatikan. Setting ulang
ruangan kelas sehingga ada jarak
yang memadai antar siswa serta dengan guru.
Perhatikan ventilasi ruangan kelas. Jika
memungkinkan, sekolah dapat memanfaatkan
taman atau lapangan sekolah sebagai ruang
pembelajaran. Selain itu, durasi dan frekuensi
pembelajaran juga menjadi prioritas. Kebijakan
selama uji coba atau arahan Presiden Jokowi
dan Mas Nadiem Makarim menjadi pertimbangan.
Dengan waktu pembelajaran yang singkat,
tentunya kurikulum dan metode pembelajaran
harus disesuaikan.

Kemudian, ada baiknya pelaksanaan PTM
memperhatikan pendapat dari orang tua. Orang
tua memiliki opsi untuk melakukan PTM terbatas,
PJJ, atau keduanya. Menurut penulis,
keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang baik
dan aman tidak hanya menjadi tanggung jawab
satu pihak. Seluruh pihak, baik pemerintah, pihak
sekolah, masyarakat, orang tua, maupun siswa
sendiri memiliki andil yang sama besar terhadap
pendidikan dan keselamatan, serta kesehatan
anak.

Catatan lain, menganggap pembelajaran tatap
muka sebagai substitusi dari pembelajaran dar-
ing PJJ adalah bentuk pengabaian pada
kenyataan yang ada. Penting untuk terus
memikirkan respons dan siasat cerdas dengan
menimbang kesehatan dan keselamatan pelaku

Strategi PTM Terbatas dan
Ancaman Lost Generation
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Aturan Masuk Baru Ke Hong Kong

dan semasa karantina, tes wajib hari ke-19 di Pusat
Tes Komunitas serta pemantauan kesehatan mandiri 7
hari setelah karantina.

6. Pemantauan kesehatan mandiri 7 hari bagi PMI
dapat dilakukan di rumah majikan atau di tempat lain

yang diatur oleh maji-
kan pada lokasi yang
ditetapkan Departemen
Ketenagakerjaan Hong
Kong yaitu https://www.hadla
. g o v . h k / e n / h o t e l s /
List_of_licensed_hotels_
and_ guesthouses.html

Masa karantina diper-
pendek dari 21 hari menjadi 14
hari, namun protokol kesehtan
diperketat akibat situasi Hong
Kong yang sedang berperang
dengan varian baru omicron
yang bisa bertahan lebih
lama di udara j ika
dibandingkan dengan

varian covid sebelumnya,
bahkan otoritas kesehtan
menyarankan agar
setiap orang meng-
gunakan masker
dobel.[bi]

HONG KONG, BI - Menanggapi
situasi terbaru terkait penyebaran virus

korona Pemerintah Hong Kong menerapkan
persyaratan baru bagi residen yang masuk

ke Hong Kong  dari luar negeri, termasuk dari
Indonesia.

Peraturan baru ini berlaku mulai 5 Februari
2022, isinya aturannya sebagai berikut:

1. Wajib membawa dokumen surat hasil
negatif tes RT-PCR COVID-19 yang
sampelnya diambil 48 jam sebelum jam kebe-
rangkatan dan diverifikasi oleh Kementerian
Kesehatan RI;

2. Bagi WNI/PMI yang menerima vaksin
lengkap di Indonesia wajib membawa:

a. dokumen sertifikat vaksinasi
pertama dan kedua yang diverifikasi

Kemenkes RI (Kantor Kesehatan
Pelabuhan di bandara interna-

sional).

b. bukti pemesanan tempat
karantina selama 14 hari di lokasi
yang ditetapkan pemerintah Hong
Kong di https://bit.ly/hoteldqf (untuk
PMI) dan https://www.coronavirus
.gov.hk/eng/designated-hotel.html
(untuk non PMI)

3. Bagi WNI/PMI yang men-
dapatkan vaksin lengkap di Hong
Kong wajib membawa:

a. sertifikat vaksinasi
b.bukti pemesanan tempat karan-

tina 14 hari yang ditetapkan peme-
rintah Hong Kong di https://www.
coronavirus.gov.hk/eng/designated-
hotel.html

4. Formulir untuk verifikasi vaksin Indone-
sia dan RT PCR COVID-19 serta referensi
sertifikat vaksinasi dapat diunduh melalui
tautan https://bit.ly/dokumenhk2021

5. Menjalani tes PCR ketika kedatangan

HONG KONG, BI - Sambut Imlek Kepala
Eksekutif Carrie Lam berpidati beberapa
menit dan menyampaikan beberapa patah
kata, Lam mengatakan Hong Kong “disiapkan
untuk mengantarkan masa depan yang lebih
cerah” di Tahun Macan, setelah satu tahun
sukses dalam menjaga stabilitas kota [31/
1].

“Harimau adalah simbol dari respon
cepat, keberanian besar dan vitalitas
yang kuat. Atribut-atribut ini dengan
jelas menggambarkan semangat or-
ang-orang Hong Kong, yang selalu
memanfaatkan peluang terbaik mereka
dan menghadapi tantangan yang
menghadang,” kata Lam.

“Semangat seperti itu tidak
hanya akan membantu kita
melewati epidemi, tetapi juga
akan membawa Hong Kong ke
era kemakmuran baru, saat kita

merayakan ulang tahun ke-25 kembalinya
Hong Kong ke Tanah Air.”

Menyampaikan pidatonya dengan
mengenakan gaun Cina bermotif bunga merah
muda, Lam juga berbicara tentang pencapaian
selama Tahun Sapi - termasuk memerangi
pandemi Covid-19, meningkatkan ekonomi

dan meningkatkan mata pencaharian
masyarakat.

Semua ini tidak akan mungkin
terjadi tanpa dukungan dari pemerintah
pusat dan seluruh masyarakat, kata
Lam.

“Saya berharap semua warga Hong
Kong mendapatkan Tahun Macan

yang sehat, harmonis, dan
penuh keberuntungan,”
tambahnya.[bi]

Harapan Carry Lam Pada
Tahun Macan

HK Laporkan Ada 31 Infeksi
Tak Terlacak

HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan
melaporkan 31 infeksi Covid lokal yang tidak
dapat dilacak [4/2], jumlah tersebut menjadi
yang tertinggi sejak gelombang kelima infeksi
dimulai.

Chuang Shuk-kwan dari Pusat
Perlindungan Kesehatan mengatakan jika
jumlah tersebut diatas belum mencapai
puncaknya.

“Jumlah kasus tanpa sumber diperkirakan

akan meningkat,” katanya.
“Karena masa inkubasi yang singkat

setelah dia didiagnosis, dia mungkin telah
menginfeksi orang lain di keluarga atau di
tempat kerja, atau kontak dekat lainnya,
sehingga kecepatan penyebarannya sangat
cepat.”

Dia mengatakan pasien yang tidak dapat
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Carrie Lam
Kepala Eksekutif



JENIS LAYANAN BAGIAN DANALAMAT KANTOR LAYANAN
Types of Services Sections/Offices Addresses Services Available

Travel documents Travel Documents and Nationality 4/F, Urgent application for and collection of Hong Kong travel docu
(Application) Section and Travel Immigration Tower, ments only. Applicants are required to call 2852 3045 during
Documents (Issue) Section  Wan Chai working hours in advance for such arrangements or enquiries.

Identity cards Hong Kong Registration of 8/F, Immigration Urgent replacement of identity cards service only. Applicants
Persons Office Tower, Wan Chai are required to make appointment bookings.(For enquiries re

garding identity cards, please call 3521 6565 during working hours.)

Kowloon Registration of 3/F, Cheung Sha Wan
Persons Office Government Offices

Visas and Foreign Domestic Helpers Section 3/F, Immigration Tower, Accepting only urgent applications of extensions of stay by
extension Wan Chai drop-in (including those with appointment bookings). Appli
of stay cants must provide a local telephone number for contact (pref

erably a mobile phone number), and the respective offices will
contact them for follow-up procedures afterwards.
(For enquiries regarding visas, please call 3521 1840 during
working hours.)

Eligible applicants may also submit online applications for
extension of stay. For details, please visit 
www.immd.gov.hk/eng/online-services/index.html

Extension Section 5/F, Immigration Tower,
Wan Chai

Quality Migrants and Mainland 6/F, Immigration Tower,
Residents Section Wan Chai

Other Visas and Permits Section 7/F, Immigration Tower,
Wan Chai

Marriage registration All Marriage Registries AdmiraltyCity HallCotton Giving a Notice of Intended Marriage and conducting marriage
Tree DriveTsim Sha Tsui ceremonies at Marriage Registries only.(Please also note the
Sha TinTuen Mun Government’s latest requirement on the number of persons

allowed in group gatherings.)

Deaths registration The Births and Deaths 3/F, Low Block,
General Register Office Queensway Government Registration of death only.

Offices

Hong Kong Island Deaths Registry 18/F, Wu Chung House,
Wan Chai

Kowloon Deaths Registry 1/F, Cheung Sha Wan
Government Offices
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Untuk menghindari berkumpulnya
orang banyak, Imigrasi mengimbau
agar fihak yang berkepentingan
mengirimkan aplikasi melalui beranda
atau selulernya, atau melalui pos atau
drop-in.

Di sisi lain, mulai 28 Desember 2021,
Imigrasi telah menerapkan pengaturan
“e-Visa”.

Untuk aplikasi yang disetujui pada
atau setelah 28 Desember 2021 (terlepas
dari apakah aplikasi diajukan sebelum
atau setelah tanggal tersebut), fihak
berkepentingan atau pengaju dokumen
dapat membayar secara online melalui
tautan halaman web pembayaran online
yang disediakan dalam pemberitahuan
hasil aplikasi, dan langsung mengunduh
atau mencetak “e-Visa” sendiri tanpa
harus datang ke Kantor Imigrasi secara
langsung untuk pembayaran dan
pengambilan “e-Visa”.

Untuk rincian lebih lanjut tentang
pengaturan “e-Visa”, silakan kunjungi
www.immd.gov.hk/eng/evisaonline.html.

Selain itu, sesuai dengan peraturan
yang diterapkan oleh Pemerintah, orang-
orang yang memasuki lokasi Imigrasin
wajib memakai masker dan mematuhi
langkah-langkah pencegahan epidemi
dan jarak sosial termasuk menggunakan
aplikasi seluler “LeaveHomeSafe”,
pemeriksaan suhu, dan pengaturan
pengendalian massa.

Kantor-kantor tersebut di atas akan
memberikan layanan selama jam buka
normal. Untuk detail jam buka masing-
masing kantor, silakan merujuk ke
beranda atau aplikasi seluler Imigrasi.

Hotline Unit Bantuan untuk
Penduduk Hong Kong di (852) 1868 akan
terus beroperasi seperti biasa dalamn
memberikan bantuan praktis bagi
penduduk Hong Kong yang mengalami
kesulitan di luar Hong Kong.

Untuk pertanyaan tentang
pencatatan kelahiran, silakan hubungi

2867 2785 selama jam
kerja.

Sementara itu, kantor
Imigrasi lainnya, termasuk

fasilitas penggantian Smart
ID/Kartu Identitas Pintar dan
layanan publik lainnya, akan

ditutup dan dihentikan sementara.[bi]

Layanan Publik Darurat dan Penting Untuk Imigrasi HK
HONG KONG, BI - Sehubungan dengan perluasan

pengaturan kerja khusus untuk pegawai pemerintah
dan penangguhan layanan publik yang tidak penting,
Departemen Imigrasi hari ini mengumumkan adanya

penyediaan layanan publik darurat dan penting mulai
tanggal 11 Februari dengan perincian sebagai berikut
:

tidak dapat dilacak,
kami telah mengamati
tren yang meningkat.
Ini bukan pertanda

baik. Ini menandakan ada
penularan komunitas yang

c u k u p parah saat ini, ”kata Chuang.
“Saya mengerti pemerintah sedang memantau

situasi dengan cermat dan akan mengumumkan
tindakan lebih lanjut yang sesuai.”

Chuang sekali lagi mendesak masyarakat
untuk menghindari pertemuan dan tinggal di rumah
sebanyak mungkin, mencatat bahwa kelompok
keluarga muncul setelah makan reuni.

Di antara kasus yang dikonfirmasi pada hari
Kamis adalah anggota staf lain di Rumah Lansia
Lam Woo di Kwai Chung, yang bekerja di area
yang berbeda dari pengasuh yang sebelumnya
terinfeksi.

Hindari Penularan Covid-19
dan Di Rumah Saja
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Infeksi baru ini berarti bahwa sekitar 60
lebih warga lanjut usia harus dikarantina, di
atas 80 atau lebih yang sudah menjalani
karantina karena kasus sebelumnya.

Otoritas kesehatan juga menduga virus
itu mungkin telah menyebar secara vertikal di
sebuah blok di Shui Pin Wai Estate, di Yuen
Long, setelah dua kasus muncul di sana.

Sementara itu adanya antrean panjang
yang terlihat di luar pusat pengujian wajib
Covid-19 di Sha Tin menimbulkan pertanyaan
apakah itu tidak berbahaya hingga
menimbulkan tranmisi penularan secara
silang. Chuang membela pengaturan itu.

Dia mengatakan pengujian yang
ditargetkan seperti itu adalah metode yang
efisien untuk mengkonfirmasi area berisiko
tinggi.[bi]

HONG KONG, BI - Kasus Covid-
19 baru yang tidak dapat dilacak
kembali mencapai level tertinggi
sejak gelombang kelima infeksi
melanda Hong Kong. Para pasien
tinggal di distrik-distrik di seluruh
SAR, termasuk North Point, Sheung
Shui, Lam Tin dan Sham Shui Po.

Secara total, Pusat
Perlindungan Kesehatan (CHP)
mengkonfirmasi 142 infeksi Covid

baru pada Kamis, 121 di antaranya
ditularkan secara lokal. Sekitar 160
orang juga dinyatakan positif awal
virus corona.

Pada konferensi pers, Dr
Chuang Shuk-kwan dari CHP
ditanya apakah langkah-langkah
jarak sosial perlu diperketat lebih
lanjut mengingat meningkatnya
jumlah kasus yang tidak terkait.

“Untuk kasus-kasus yang
Dr Chuang
Shuk-kwan
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HONG KONG, BI - Epidemi
COVID-19 berkecamuk di Hong
Kong, dan jumlah kasus yang
dikonfirmasi telah melonjak, yang
telah sangat meningkatkan tekanan
pada fasilitas karantina.

Kepala Sekretaris Administrasi

Tenaga Kerja Penny’s Bay
Kewalahan Tangani Pasien

John Lee menulis di blognya  bahwa
dia telah berdiskusi dengan perwakilan
dari Biro Makanan dan Kesehatan, Biro
Keamanan, Departemen Kesehatan
dan departemen terkait bulan lalu di
Pusat Karantina Penny Bay.

Setelah inspeksi di tempat,

ditunjukkan bahwa berbagai
departemen telah meningkatkan
tenaga kerja mereka. Tenaga kerja
utama telah meningkat dari sekitar
600 pada awal bulan lalu menjadi
sekitar 1.000 saat ini, meningkat 2/3.

Departemen Kesehatan telah
menambahkan hotline khusus 24 jam
dan akan memperkenalkan barcode
komputer dan perangkat lunak
manajemen informasi yang
komprehensif untuk mengoptimalkan
sistem dan meningkatkan efisiensi.

John Lee menunjukkan bahwa
saat ini, Departemen Kesehatan, Tim
Keamanan Sipil, kontraktor
outsourcing, dan
Depar temen
Pemadam

Kebakaran telah meningkatkan
tenaga kerja mereka, dan membentuk
kelompok koordinasi antar
departemen yang dipimpin oleh
Departemen Kesehatan.

Selain itu, ada kebutuhan darurat
tenaga kerja dan sumber daya
masnuia di berbagai tingkat, oleh
karena itu serangkaian pertanyaan
umum untuk layanan hotline juga akan
diproduksi dan solusi manajemen
cerdas akan diperkenalkan, termasuk

optimalisasi sistem
komputer dan peman-

faatan teknologi
informasi.[bi]

>> HONG KONG LAPOR..DARI HLM 03

dilacak berasal dari seluruh
Hong Kong - termasuk Sai Ying
Pun, Mong Kok, Tuen Mun, Tsuen
Wan dan Ma On Shan.

Sementara itu, Otoritas
Rumah Sakit mengatakan
sedang memperbarui pedoman
bagi pasien Covid untuk pulang
menyusul lonjakan kasus.

Kepala manajer Hospital
Autority, Lau Ka-hin, menga-
takan pasien dapat dipulangkan
jika tes mereka menunjukkan vi-
ral load yang sangat rendah -
yaitu nilai CT lebih tinggi dari 33

selama tiga hari berturut-
turut.

Dia juga mengata-
kan bahwa pasien
juga masih perlu
dikarantina selama
dua minggu di rumah,
dan diuji secara
teratur, tetapi mereka
tidak akan menim-

bulkan risiko infeksi. [bi]
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David Hui: Gelombang Omicron Tak Bisa Cepat Usai

HONG KONG, BI - Chief Executive Car-
rie Lam, hari ini mengunjungi Kennedy Town,
laboratorium di The University of Hong Kong
(HKU) dan Kwun Tong Community Center
untuk bertemu dengan personel anti-
epidemi selama Tahun Baru Imlek dan
menyampaikan salam Tahun Barunya ke
mereka. Ia juga menyempatkan diri untuk
meninjau lokasi di mana HKU berencana
membangun fasilitas untuk penelitian
teknologi.

Ditemani oleh Sekretaris Lingkungan,
Bapak Wong Kam-sing, dan Direktur
Layanan Drainase, Ibu Alice Pang, Ibu Lam
mengunjungi lokasi pengambilan
sampel limbah yang tidak bergerak di
Kota Kennedy pagi ini untuk
mempelajari situasi terkini
pengambilan sampel di
lokasi. di bawah kerjasama
antara departemen
Pemerintah terkait dan
kontraktor.

Dia mencatat bahwa
Departemen Layanan Drainase
(DSD) telah bersiap untuk
memerangi epidemi selama
setahun terakhir melalui perbaikan
terus-menerus pada metode pengambilan
sampel dan peralatan yang digunakan dan
meningkatkan cakupan secara signifikan
dengan titik pengambilan sampel stasioner.

Sebelum gelombang kelima epidemi
muncul, lebih dari 100 titik pengawasan
stasioner, yang mencakup populasi sekitar

Carry Lam Memperbanyak
Kunjungan Saat Imlek

Garuda Indonesia
Dilarang Masuk

Hong Kong
HONG KONG, BI - Penerbangan Indo-

nesia terkena imbas pembatasan wilayah
Hong Kong akibat dari adanya 3
penumpang yang terindikasi positif covid-
19 saat tiba di Bandara Internasional Hong
Kong.

Garuda Indonesia tujuan Hong Kong
dengan nomor penerbangan GA876  dari
Jakarta yang mendarat dengan selamat di
Hong Kong pada 30 Januari ternyata
membawa tiga penumpang yang terinfeksi
covid-19 .

Karena kasus tersebut diatas
Departemen Kesehatan langsung meminta
otoritas terkait untuk menghentikan atau
melarang pendaratan maskapai Garuda
Indonesia dengan nomor diatas   mulai 1
hingga 14 Februari 2022 mendatang.[bi]

lima juta orang, telah dibentuk;
dan sejak merebaknya

gelombang baru ini, DSD dan
Departemen Perlindungan Lingkungan

juga telah melakukan tes melalui titik-
titik bergerak sementara untuk
mengumpulkan lebih banyak sampel limbah
di hulu sehingga dapat memperkuat
penelusuran rantai transmisi yang tidak
terlihat di masyarakat.

Ibu Lam dan jajarannya kemudian me-
ngunjungi Laboratorium Teknik Mikrobioma

Lingkungan dan Bioteknologi HKU.
Didampingi oleh Presiden dan Wakil Rektor
HKU, Profesor Zhang Xiang, mereka
menerima pengarahan dari tim yang
dipimpin oleh Profesor Zhang Tong tentang
pengolahan sampel limbah dan proses
pengujian, serta cara menganalisis hasil
positifnya, untuk membantu Pemerintah
membidik tempat-tempat untuk memaksa-
kan “pernyataan pengujian pembatasan”,
mengeluarkan pemberitahuan pengujian
wajib, mendistribusikan alat tes cepat, dll,
dengan memperhatikan tingkat risiko distrik
terkait. Pengujian laboratorium berusaha
tidak hanya untuk mengidentifikasi hasil
positif dari pengawasan limbah, tetapi juga
untuk memastikan apakah virus tersebut
milik varian Omicron atau Delta melalui
pengurutan genetik, sehingga memfasilitasi
tindak lanjut oleh Pusat Perlindungan
Kesehatan.

Ibu Lam berterima kasih kepada
departemen Pemerintah terkait, tim HKU,
kontraktor pengambilan sampel, dll, karena
bekerja sama secara erat untuk mengatur
pengambilan sampel limbah di berbagai titik
di berbagai distrik di seluruh wilayah dalam
waktu yang sangat singkat dan kemudian
mengirimkan sampel ke laboratorium untuk
pengujian virus, berusaha untuk mendapat-
kan hasil tes dalam hari yang sama untuk
membantu Pemerintah dalam melacak
kemungkinan kasus infeksi di masyarakat
secara dini. Dia mendorong semua
personel yang berpartisipasi dalam berbagai
aspek pengawasan limbah untuk terus
bekerja keras, termasuk meningkatkan
frekuensi pengawasan dan kapasitas
pengujian harian, sehingga mempercepat
pelacakan pasien dalam kasus yang tidak
terlihat.[bi]

HONG KONG, BI - Pakar pengobatan
pernapasan David Hui mengatakan jika dia tidak
mengharapkan gelombang Covid saat ini bisa
dengan cepat mereda,  bahwa akan butuh waktu
setidaknya enam minggu untuk kembali ke angka
dua digit yang rendah.

“Jika Anda melihat empat gelombang
pertama, seringkali dibutuhkan enam hingga
delapan minggu untuk merubah angka menjadi
tiga atau dua digit jadi turun. Ini bahkan lebih

menantang sekarang karena kita berurusan
dengan Omicron,” katanya.

Dia mengatakan virus itu mungkin menyebar
lebih jauh di masyarakat, karena varian Omi-
cron sangat menular dan baru-baru ini ada lebih
banyak infeksi tanpa sumber yang jelas.

Profesor Universitas China itu meminta or-
ang-orang untuk mengurangi kegiatan sosial
atau bertemu dalam kelompok-kelompok kecil
agar ada ruang untuk menjaga jarak, karena tidak

ada yang tahu siapa yang membawa virus tanpa
gejala.

Hui menambahkan bahwa obat Covid
gelombang pertama akan tiba di kota bulan
depan, dengan mengatakan bahwa dia yakin obat
itu pertama-tama akan diresepkan untuk pasien
lanjut usia atau pada mereka penderita penyakit
kronis. Dia mengatakan obat itu dapat
mengurangi risiko penyakit serius, rawat inap,
dan kematian.[bi]
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JAKARTA, BI - Webometrics, salah satu
lembaga pemeringkatan universitas dunia
merilis daftar kampus terbaik di Indonesia
edisi Januari 2022. Hasilnya, Universitas
Indonesia (UI) tetap bertengger di urutan
pertama kampus terbaik di Indonesia
dengan peringkat 649 di dunia.
Peringkat UI secara global naik
dibanding pada Juli tahun lalu
yang menempati peringkat 729
di dunia dan peringkat 9 se-Asia
Tenggara.

“UI adalah satu-
satunya perguruan tinggi
Indonesia yang masuk
dalam peringkat sepuluh
besar di Asia Tenggara,”
kata Kepala Biro
Humas dan
Keterbukaan

UI Bertahan Pada Posisi
Kampus Terbaik di Indonesia

Informasi Publik UI Amelita Lusia dalam
keterangannya pada Rabu, 2 Februari 2022.

Pada edisi Januari 2022, selain tetap berada
pada posisi teratas di Indonesia, Amelita mengatakan

UI mencapai peningkatan yang luar biasa dengan
menempati peringkat 649 seluruh dunia. Posisi

itu melesat 80 peringkat apabila dibandingkan
dengan tahun lalu. UI juga berhasil

mempertahankan posisinya pada peringkat
ke-9 se-Asia Tenggara.

Jika ditinjau lebih rinci pada setiap
indikator, pada Impact Rank UI naik 77

peringkat menjadi 359 di dunia, pada
indikator Openness Rank UI tetap
berada pada peringkat ke-761
dunia, dan pada indikator Excel-

lence Rank UI naik 73 peringkat
menjadi 1177 dunia.

Amelita mengatakan
pencapaian di awal

2022 tersebut
diraih berkat

keberhasilan

JAKARTA, BI - Polda Metro Jaya  mengen-
carkan razia protokol kesehatan (prokes) di tempat
hiburan untuk meminimalkan potensi penularan
Covid-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes
Endra Zulpan mengatakan, kepolisian bakal
meningkatkan razia prokes di tempat hiburan
seiring dengan melonjaknya kasus penularan

Covid-19 akibat varian Omicron.
“Hal ini disebabkan dengan

meningkatnya positif yang dialami
keluarga masyarakat terkait

varian baru yaitu Omicron,”
ujar.

Zulpan menyebutkan
bahwa anggota kepolisian
akan melakukan patroli
secara berkala untuk

memastikan tidak ada
kerumunan dan pelanggaran

pembatasan jam operasional.
Selain itu, lanjut dia, polisi juga akan meman-

tau penggunaan aplikasi PeduliLindungi di setiap
tempat hiburan untuk memastikan setiap pengun-
jung telah divaksinasi Covid-19.

“Artinya untuk memastikan tidak terjadinya
kerumunan massa atau masyarakat yang
melebihi daripada kapasitas sebagaimana keten-
tuan dari PPKM level 2,” ungkap Zulpan. Untuk
diketahui, penambahan kasus Covid-19 di Jakarta
kembali meledak. Pada Rabu (2/2), ditemukan
9.132 kasus baru Covid-19 dalam sehari.

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan,
penambahan kasus tersebut diketahui
berdasarkan hasil pemeriksaan PCR
terhadap 42.329 orang.

“Sebanyak 42.329 orang dites
PCR hari ini untuk mendiagnosis
kasus baru dengan hasil 9.132
positif dan 33.197 negatif,” ujar
dia dalam keterangan
tertulis, Rabu.

Dengan penambahan
kasus tersebut, angka
kumulatif kasus Covid-19

di Jakarta kini mencapai
928.875. Adapun kasus aktif

Covid-19 berada di angka 41.974
atau bertambah 5.093
dibandingkan hari sebelumnya.

Dari 41.974 kasus, 2.540
kasus merupakan kasus impor
dan 39.434 kasus transmisi

lokal.[bi/kompas]

Polda Metro Jaya
Gencarkan Razia

Prokes

Menkes Harap Masyarakat
tak Panik Hadapi Omicron

diperuntukan bagi pasien yang membutuhkan
oksigen,” jelas Budi Gunadi.

Kedua, lanjut Budi Gunadi, pihaknya
sampaikan yang belum divaksin harap cepat
divaksin. “Kita liat orang yang meninggal 60
persen belum divaksin dan yang terkena gejala
berat 60 persen belum divaksin juga. Selain
itu, saya minta masyarakat taat dan tetap
menjaga protokol kesehatan (prokes)
untuk kita hadapi varian baru ini,”
terangnya.

Wali Kota Depok, Mohammad
Idris mengatakan, saat ini pihaknya
sudah membuka kembali tempat
isolasi terpusat (isoter) bagi
pasien Covid-19 berstatus Orang
Tanpa Gejala (OTG) di guest house
Pusat Study Jepang (PSJ) Universitas In-
donesia (UI) mulai 31 Januari 2022.
Kapasitas isoter PSJ sendiri yakni 56
tempat tidur.

“Jadi, bagi mereka yang tidak
memungkinkan isolasi mandiri di rumah
dan tidak memadai itu yang kita dorong
untuk di isolasi, terpusat di PSJ,”
tegasnya.[bi/rep]

Kapolres Depok Kombes Imran Edwin Siregar
dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

“Saya juga meminta kepada masyarakat
yang terkena Covid-19 tanpa gejala serta saturasi
oksigen di atas 95 persen untuk melaksanakan
isolasi mandiri di rumah. Menurutnya, rumah sakit

JAKARTA, BI - Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut
ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan
jaringan terorisme. Dirjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Ali
Ramdhani mengatakan, pihaknya telah
berkoordinasi dengan BNPT untuk mendapat data
dan memverifikasinya.

Dhani menjelaskan, verifikasi perlu dilakukan

untuk memastikan nama-nama lembaga dalam
data BNPT tersebut adalah pesantren.

“Verifikasi juga perlu dilakukan untuk
mengidentifikasi apakah nama yang terdata
BNPT itu adalah pesantren yang memiliki izin
terdaftar dari Kementerian Agama,” ujar Dhani
saat berdiskusi dengan media di Jakarta Pusat,
Kamis (3/2).

Saat ini ada kisaran 36 ribu pesantren yang

terdata memiliki izin terdaftar dari Kementerian
Agama. Meski demikian, kata Dhani, tidak semua
pesantren yang ada saat ini memiliki izin dari
Kemenag. “Karena itu, kami perlu klarifikasi
dengan BNPT untuk memastikan data itu apakah
semuanya pesantren yang terdaftar atau tidak,”
ucap dia.

Klarifikasi dan verifikasi juga penting
dilakukan untuk memastikan pesantren yang

teridentifikasi BNPT itu apakah memenuhi arkanul
ma’had (rukun pesantren) atau tidak. “Jika tidak
terdaftar dan tidak memenuhi arkanul ma’had,
tentu tidak bisa disebut pesantren, dan tidak boleh
beroperasi atas nama pesantren,” kata Dhani.

“Jika teridentifikasi ada pesantren yang
terdaftar dan terbukti berafilisasi dengan jaringan
terorisme, tentu kita beri sanksi tegas hingga
pencabutan izin,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah

>> BERSAMBUNG KE  HLM  08

198 Pesantren Disebut Terafiliasi Teroris
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UI memenuhi persyaratan penilaian Webometrics
berdasarkan tiga indikator, yaitu visibility atau web
contents impact yang berbobot 50 persen,
merupakan jumlah jaringan eksternal yang
terhubung ke halaman web institusi.

Kedua transparency atau openness
dengan bobot 10 %, merupakan jumlah
kutipan dari 210 penulis teratas yang
bersumber dari Google Scholar Pro-
files dan yang ketiga excel-
lence atau scholar dengan
bobot 40 %, merupakan
jumlah artikel publikasi
ilmiah di antara 10 persen
teratas yang paling banyak
dikutip dari 27 disiplin ilmu
dengan sumber dari Scimago.

Pemeringkatan Webometrics
dilakukan oleh Cybermetric Lab yang
merupakan kelompok penelitian milik Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), badan
penelitian publik terbesar di Spanyol, terhadap lebih
dari 31.000 Institusi Pendidikan Tinggi di dunia.
Sistem pemeringkatan Webometrics bertujuan untuk
mempromosikan publikasi web, mendukung inisiatif
open access, mendukung akses elektronik untuk

publikasi ilmiah, dan materi akademik lainnya.[bi]

Kabid Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol E Zulpan

DEPOK, BI - Menteri
Kesehatan (Menkes), Budi

Gunadi Sadikin harap
masyarakat tidak panik
menghadapi gelombang
ketiga Covid-19 varian

Omicron yang kasusnya
saat ini sedang meningkat
dan memang penyeba-
rannya lebih cepat.

“Covid-19 Varian
Omicron ini penyebaran-

nya cepat, pasti naik tinggi
kalau kita lihat di negara-negara lain, ini dua tiga
kali lebih cepat,” ujar Menkes, Budi Gunadi
Sadikin (3/2).

Acara juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI
Suharyanto,  Kasum TNI Letjen Eko Margiyono,
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LAMPUNG SELATAN, BI - Gunung Anak
Krakatau mengalami erupsi sekitar pukul
16.15 WIB dengan ketinggian abu vulkanik
mencapai 357 meter dari permukaan laut,
Kamis (3/1).

Berdasarkan rekaman CCTV di Pulau
Setung yang mengarah ke Gunung Anak
Krakatau, memperlihatkan kolom abu
vulkanik berwarna kelabu keluar dari atas
Gunung Anak Krakatau mengarah ke timur
laut (Pulau Jawa).

Sementara pantauan Lampung Geh di
website resmi magma.esdm.go.id melalui
rekaman CCTV sekitar pukul 18.45 WIB
Gunung Anak Krakatau masih terus
mengeluarkan abu vulkanik.

“Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau
pada hari Kamis, sekitar pukul 16.15 WIB
dengan tinggi kolom abu teramati kurang
lebih 200 meter dari atas puncak dan 357
meter dari atas permukaan laut,” keterangan
resmi dari magma.esdm.go.id.

Erupsi tersebut terekam di seismograf
dengan amplitudo maksimum 10 mm dan
durasi 0 detik. Masyarakat disekitar lokasi
diimbau untuk tetap tenang dan waspada,
pastikan informasi yang didapat dari
sumber yang terpercaya. (*)

KAMPAR, BI - Kawanan gajah liar mengamuk
di Desa Kota Garo, Tapung Hulu, Kampar, Riau,
akibatnya ada tiga rumah warga mengalami
kerusakan yang sangat parah 2/2]. Kawanan gajah
itu awalnya dikira maling yang hendak mencuri.

Salah seorang pemilik rumah, Pak Yono
melihat langsung saat kawanan gajah tersebut
mengamuk. Yono dalam keterangannya menyebut
peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.Dia melihat
sekitar dua ekor gajah merusak rumah
tetangganya, Yanto.

Selain dua gajah, Yono memperkirakan ada
sejumlah gajah lain, ditandai dari beberapa jejak
tapak gajah dari berbagai ukuran di lokasi
kejadian. “Ada sekitar dua ekor, ukurannya besar-
besar,” ujar Yono.

Selain rumahnya, rumah Yanto dan
Panggabean juga ikut menjadi sasaran dengan
kerusakan yang hampir sama.

Selain merusak rumah, kawanan gajah kata
Yono juga merusak peralatan rumah tangga
sehingga tidak lagi bisa digunakan dan hancur
semua. Yono tak menyangka kawanan gajah yang
akan merusak rumahnya.

Dia awalnya curiga maling masuk ke rumah
tetangga setelah mendengar suara gaduh dari
sebelah. “Saya kira maling, makanya saya datangi
rumah di sebelah. Ternyata gajah sedang
mengamuk,” kata Yono.

Sebelumnya, lanjut Yono, kawanan gajah

Gajah Merusak Tanaman dan
Rumah Warga di Riau

tersebut tidak seganas kemarin. Sebab saat
bertemu beberapa waktu lalu mereka tidak
mengusik dan hanya terlihat memakan buah
jengkol.

“Tadi malam itu mereka begitu ganas, makanya
istri saya yang sedang masak langsung
mengevakuasi diri,” tutur Yono.

Yono mengatakan untuk sementara waktu

mengungsi ke tempat lain dan sambil tetap
memperbaiki rumahnya.

Dia berharap pihak terkait segera mengambil
tindakan karena takut mengalami peristiwa
seperti di Minas, Siak. “Kami harap petugas
segera mengambil tindakan karena takut mati
diinjak-injak, seperti berita yang saya lihat di
televisi,” harap Yono.(Antara/jpnn)

Gunung Anak
Krakatau Erupsi
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pendidikan demi mencegah kualitas pendidikan
terpuruk. Upaya memperbaiki kemampuan
menemukan cara terbaik dalam mengelola
pendidikan harus menjadi bagian dari kebiasaan baru
yang terus dibangun. Pilihan pada perbaikan
kapasitas dalam mengupayakan dan melakukan
blended learning, misalnya adalah sebuah keharusan
bagi semua pelaku pendidikan dan satuan pendidikan;
sebuah inisiatif yang perlu ditumbuhkan sebagai
kebutuhan baru.

Pada akhirnya, PTM Terbatas adalah saat
keselamatan/kesehatan pelaku pendidikan perlu
beriring dengan upaya-upaya cerdas dalam
memajukan pendidikan. Ia adalah saat untuk
menemukan kapasitas dan potensi baru yang bisa
terus dikembangkan untuk memajukan pendidikan.
PTM Terbatas adalah salah satu upaya agar lost
generation tidak terjadi dan anak-anak kita dapat
terselamatkan. Semoga.

* Penulis adalah aktivis YKSPK dan Guru di
Persekolahan St Fransiskus Asisi Pontianak, serta
alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Is-
lam, Waryono Abdul Ghafur memerinci unsur-
unsur minimal pesantren yang disebut sebagai
arkanul ma’had. Rukun pesantren itu terdiri atas
kiai yang menjadi figur teladan sekaligus
pengasuh yang membimbing santri, santri mukim,
pondok atau asrama, masjid atau musalla, serta
kajian kitab kuning.

“Faktanya, dari sejumlah nama yang disebut
BNPT, setelah kami cek, tidak semua masuk
kategori pesantren. Makanya, kami koordinasi
lebih lanjut dengan BNPT agar ada kesamaan
data,” ujar dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ini.

Dia menjelaskan, tata kelola pesantren saat
ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Jadi posisi
pesantren sekarang semakin kuat karena sudah
ada rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari negara
dengan tetap mempertahankan kekhasan dan
kemandirian pesantren,” ucap dia.

Waryono menambahkan, unsur penting
lainnya dari pesantren adalah komitmen
Kebangsaan dan nasionalisme. Sejarah
perjuangan bangsa tidak lepas dari kontribusi
pesantren. “Banyak pahlawan bangsa yang lahir
dari rahim pesantren. Karenanya, pesantren lekat
dengan semangat nasionalisme dan
kebangsaan,” kata dia.

Dia pun mengimbau kepada orang tua santri
agar selektif saat akan menitipkan putra-putrinya
di pesantren. Menurut dia, orang tua perlu
memastikan pesantren yang dipilih adalah
lembaga pendidikan yang memenuhi arkanul
ma’had sebagaimana diatur dalam regulasi. Para
pengasuhnya memiliki sanad keilmuan yang
jelas.  “Jangan over generalisasi juga. Ada ribuan
pesantren yang bisa menjadi pilihan terbaik buat
pendidikan anak-anak Indonesia,” jelas
Waryono.[republika]

>> 198 PESANTREN,,,DARI HLM 07

pelindung diri yang sesuai. Siswa itu
dipastikan menjadi kasus yang diuji awal
positif jumat kemarin.

Pusat Perlindungan Kesehatan DH telah
melakukan penyelidikan epidemiologis pada
kasus-kasus yang relevan dan pelacakan
kontak yang relevan sedang berlangsung.

Mengingat situasi epidemi, klinik DH telah
meningkatkan langkah-langkah pengendalian
infeksi, termasuk pemeriksaan suhu untuk
semua pengunjung sebelum masuk klinik,
melakukan deklarasi kesehatan dan
membatasi jumlah perawat pendamping.

Layanan Gigi dan Layanan Kesehatan
Mahasiswa telah menerapkan secara ketat berbagai tindakan pencegahan penyakit selama

>> KLINIK GIGI DITUTUP,,,DARI HLM 17
epidemi, termasuk menyediakan
masker dan peralatan pelindung
lainnya kepada karyawan, dan
meningkatkan langkah-langkah
pembersihan dan sanitasi klinik.
Semua anggota staf mengenakan
masker di tempat kerja dan
mempraktikkan kebersihan
tangan setiap saat.

DH sangat prihatin dengan
situasi COVID-19 dan telah
mengingatkan semua staf
kembali untuk menjaga
kebersihan pribadi dan waspada
setiap saat. Jika merasa tidak
enak badan, mereka harus segera

mencari pertolongan medis.[bi]
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SAAT SAYA MASIH KECIL, kakek dan nenek
saya suka memelihara ayam kampung. Kadang-
kadang saya membantu nenek memberi makan
ayam-ayam peliharaan nenek. Memelihara ayam
kampung berbeda dengan ayam negeri. Ayam
kampung pada siang hari sengaja dilepas untuk
mencari makan sendiri, sebagai makanan
tambahan.

Suatu saat salah satu ayam betina sedang
bertelur. Nenek menyediakan sarang untuk tempat
bertelur, sebab jika tidak disediakan sarang, ayam
tersebut bisa bertelur di mana saja. Kebetulan
nenek ingin menetaskan telur-telur tersebut.

Sambil menetaskan telur ayam, nenek juga
ingin menetaskan telur bebek. Telur bebek tersebut
“dititipkan” di sarang ayam tadi. Telur ayam dan
telur bebek akhirnya sama-sama dierami oleh ayam
sampai menetas.

Waktu itu saya s e m p a t
t e r p u k a u , b i a s a n y a
ayam dan bebek bermusuhan,
tetapi kali ini tidak. Ayam
t e r s e b u t memelihara
dengan baik a n a k -
a n a k n y a
termasuk
anak

bebek tersebut. Anak bebek tersebut mendapat
perlakukan yang sama, dicarikan makan dan
dilindunginya.

Begitu juga dengan anak-anak bebek, mereka
bertingkah laku seperti ayam. Mencari makan
seperti ayam dan menganggap induk ayam tersebut
ibunya.

Keadaan ini berlangsung sampai “disapih”,
yaitu istilah proses pemisahan anak-anak ayam
dan ibunya. Penyapihan dilakukan pada usia anak
ayam tertentu dimana anak ayam tersebut sudah
bisa mandiri. Anak-anak bebek yang sudah
menjelang dewasa disatukan lagi dengan
komunitas bebek lainnya.

Setelah anak-anak bebek tersebut bergabung
dengan komunitas bebek lainnya, mungkin mereka
sadar kalau mereka itu bebek sehingga tingkah
laku mereka pun menjadi tingkah laku bebek pada
umumnya.

Anak bebek akan bertingkah
s e p e r t i a y a m
saat

Citra Diri Anak Bebek
Yang Dibesarkan Ayam

Apa yang saya
katakan pada diri saya?

Saat itu saya berkata,
“Saya memang bukan tipe

orang yang teliti!”
Sehingga saya berpikir

bahwa saya tidak cocok untuk
pekerjaan yang membutuhkan ketelitian

seperti programer. Dan hal ini berlangsung lama.
Seperti sudah menjadi fakta dan bukti tidak

terbantahkan, berdasarkan pengalaman. Dan saya
memang tidak pernah mendapatkan nilai 100 setiap
ujian yang membutuhkan ketelitian. Sepertinya ini
sudah menunjukan siapa saya.

Citra diri saya dibentuk dari pengalaman saya
dan akan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan
citra diri tersebut. Hasil pekerjaan ini, karena sesuai
dengan citra diri, maka akan menguatkan citra diri.
Dan, begitulah seterusnya.

Anda Harus Mematahkan Citra Diri Saat Ini
Saat anak bebek sudah digabungkan dengan

anak bebek lainnya, dia bertingkah laku seperti
bebek sebagaimana mestinya. Dia sadar bahwa
dia bukan seekor ayam, tetapi seekor bebek yang
biasa berenang. Yang membuat si bebek menjadi
bebek adalah karena dia sadar kalau dia memang
bebek.

Maka, untuk mematahkan citra diri Anda saat
ini, Anda harus sadar bahwa citra diri Anda bisa
lebih baik dari itu. Bagaimana caranya? Dengan
sebuah pembuktian baru, saya membuktikan
bahwa saya bisa teliti dengan menantang diri saya
untuk membuat website yang memerlukan
pemograman PHP, dan meski saya tidak jado,
tapi website berfungsi dengan baik. Sehingga ini
menjadi bukti tidak terbantahkan, bahwa saya bisa
teliti.

Maka citra diri saya berubah, yang asalnya:
“Saya adalah tipe orang yang tidak bisa teliti.”
berubah menjadi “Saya ternyata bisa teliti.”
Kehidupan saya pun berubah, setelah citra diri saya
berubah.[**]

menganggap dirinya ayam.
Sebaliknya anak bebek bertingkah
laku sebagai mana bebek lainnya
saat dia sadar kalau dia itu bebek.
Fenomena ini juga berlaku pada
manusia, dia akan
bertingkah sesuai
dengan anggapan
pada dirinya sendiri.

Sederhananya
seperti ini, saat Anda
mengatakan tidak
bisa, maka Anda akan
berhenti. Anda tidak akan
mencoba seperti orang yang
tidak bisa. Pertanyaanya, betulkah
Anda tidak bisa? Banyak yang awalnya merasa
tidak bisa menjadi bisa.

Dulu saya menganggap saya tidak akan bisa
bahasa pemograman karena saya pikir saya tidak
teliti. Bahasa pemograman bisa tidak jalan jika ada

salah titik atau koma, tapi sekarang saya
menjadi web designer yang

membutuhkan kemampuan
pemrograman.

Saat saya menganggap diri
saya tidak bisa membuat
website, saya tidak pernah
membuatnya. Saat saya sudah
sadar bahwa saya bisa, maka
sudah puluhan website saya
buat.

Membentuk Citra Diri
Bisakah citra diri dibentuk? Saya

pernah mempersiapkan ujian matematika, saya
sudah berlatih begitu banyak dan saya sudah mahir.
Saya optimis saya akan mendapatkan nilai A.
Semua soal sudah saya jajaki dan saya bisa
menyelesaikannya. Ujian pun datang, saya
mengerjakan soal dengan percaya diri. Semuanya
saya bisa.

Setelah pengumuman nilai datang, dengan
antusias saya melihatnya dan benar saja,
alhamdulillah saya dapat nilai A. Tapi ada satu hal
yang mengurangi kegembiraan saya, jika dilihat
dari score, nilai saya tidak sempurna, tidak
mencapai angka 100. Nilai saya memang masuk
ke kategori A, tetapi tidak sempurna. Nilai saya
berkurang bukan karena tidak bisa, tetapi karena
tidak teliti.

sekarang meningkat.
Meskipun ada tanda-tanda bahwa Omi-

cron cenderung tidak menyebabkan
komplikasi parah, hal itu masih dapat
menyebabkan insiden kasus serius atau
kematian yang lebih tinggi selama infeksi
massal.

Di sisi lain, ada aliran kasus lokal yang
berkelanjutan yang melibatkan strain mutan
Delta yang lebih mematikan. Baru-baru ini,
orang yang tidak divaksinasi yang terinfeksi
strain mutan Delta menjadi sakit kritis
dengan kebutuhan masuk ke unit perawatan
intensif.

Selain itu, warga masih melakukan

banyak kegiatan sosial selama Tahun Baru Imlek.
Pemerintah mengharapkan jumlah kasus yang
terinfeksi dapat menunjukkan peningkatan yang
signifikan, atau bahkan eksponensial setelah
Tahun Baru Imlek.

Untuk menghindari memburuknya epidemi
lebih lanjut, Pemerintah perlu mengadopsi
pendekatan multi-cabang dengan meluncurkan
inisiatif anti-epidemi untuk mengurangi arus or-
ang melalui mempertahankan langkah-langkah
jarak sosial yang paling ketat dan secara signifikan
meningkatkan kapasitas pengujian virus.

Dan diharapkan warga dapat sepenuhnya
bekerja sama untuk mencapai tujuan “identifikasi
dini, isolasi dini dan pengobatan dini”.

Pemerintah telah bekerja sama dengan
kontraktor layanan pengujian untuk meningkatkan
kapasitas pengujian, yang bertujuan untuk secara

signifikan meningkatkan kapasitas maksimum
harian laboratorium publik dan swasta dari sekitar

100.000 pengujian menjadi sekitar
200.000 pengujian sebelum perte-
ngahan Februari ini.

Pemerintah juga akan memba-
gikan alat rapid test COVID-19 secara
massal kepada warga di kabupaten
berisiko tinggi untuk dilakukan swa-
tes.

Dengan serius pemerintah sangat
mengimbau warga untuk mengurangi
kegiatan sosial, dan tidak beror-
ganisasi atau berpartisipasi dalam
pertemuan antar keluarga. Warga
dihimbau untuk tetap di rumah dan
tidak keluar rumah kecuali diperlukan,
terutama untuk kunjungan ke pusat

perbelanjaan yang ramai, fasilitas umum dan
tempat-tempat umum.[bi]
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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

E D I S I  2 46 -  F E B R U A R I  2 0 2 2 10KESEHATAN

JAKARTA, BI - Varian Omicron telah menye-
bar begitu cepat sehingga menyebabkan lonjakan
kasus Covid di AS. Tetapi tidak seperti Delta,
Omicron tampaknya menyebabkan jumlah infeksi
terobosan yang jauh lebih tinggi.

Dokter telah mengonfirmasi bahwa baik or-
ang yang tidak divaksinasi maupun yang sudah
divaksinasi lengkap, dapat tertular varian ini.
Meskipun mungkin mereka mengalami gejala
yang sangat berbeda. Faktanya, ada gejala Covid
yang jauh lebih mungkin dialami pada
orang yang sudah divaksinasi
daripada pada orang yang tidak
divaksinasi, begitu pula
sebaliknya.

Varian Omicron memiliki
kemampuan untuk menyebar ke
individu yang sudah divaksinasi
dan tidak divaksinasi, cara
manifestasinya tampaknya
berbeda. Seorang Profesor di
New York University Meyers Col-
lege of Nursing, Maya N Clark-Cutaia,
mengatakan orang yang sudah divak-
sinasi dan terinfeksi Omicron, cenderung lebih
mengeluhkan sakit kepala, nyeri tubuh, dan
demam.

“Seperti pilek yang sangat parah,” kata dia
dilansir dari Best Life Online, Sabtu (29/1/2022).

Di sisi lain, sesak napas, batuk, dan gejala
mirip flu lainnya, hanya benar-benar menyerang
orang yang tidak divaksinasi dan terinfeksi varian
ini. Direktur Kesehatan Global dalam Pengobatan
Darurat di New York-Presbyterian dan Columbia
University Medical Center, Craig Spencer,
mengatakan, orang yang telah dibooster juga
mungkin mengalami sakit tenggorokan, semen-
tara mereka yang diberi dua dosis mungkin
mengalami kelelahan dan batuk.

“Tapi tidak ada yang sesak napas,” tulis dia
pada 26 Desember 2021 lalu.

Hilangnya indera penciuman dan perasa
adalah gejala yang kurang umum pada Omicron.
Mereka juga melemah karena gejalanya kian
berkurang, misalnya sudah jarang yang menge-

Omicron Lebih Parah Pada
Pasien Yang Belum Divaksin luhkan demam.

“Saya pikir apa yang kami alami adalah sama
seperti orang-orang yang sudah divaksinasi, atau
sudah dibooster. Kami tidak melihat banyak yang
alami demam, jika ada, itu adalah orang yang
belum divaksinasi,” kata Kepala Penyakit Menular
di Penn Presbyterian Medical Center, Judith
O’Donnell.

Ia juga menegaskan bahwa infeksi terobosan
ini lebih mungkin menimbulkan gejala seperti
pilek. “Orang yang divaksinasi yang memiliki geja-
la pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, teta-
pi tidak mengalami demam (jika sudah divaksinasi
dan dibooster dan mengalami gejala itu) mungkin
orang itu terkena Covid-19,” kata O’Donnell.

Tetapi banyak dokter mengatakan bahwa
perbedaan terbesar yang dialami orang terinfeksi
Omicron yang sudah divaksinasi dan tidak
divaksinasi bukanlah jenis gejalanya, tetapi
tingkat keparahan gejalanya.

Orang yang tidak divaksinasi kemungkinan
akan mengalami gejala selama lima hari atau
lebih, sementara mereka yang sudah divaksinasi
lengkap mungkin hanya memiliki gejala selama
satu atau dua hari.[republika]

JAKARTA, BI - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
mengungkapkan fakta ilmiah terbaru terkait varian Omicron. Informasi
penting ini dibagikan supaya masyarakat selalu waspada
dan tidak kendor dalam menjaga kesehatan serta patuh
protokol kesehatan.

Ini fakta terbaru Omicron:
1. Menyebabkan kenaikan kasus lebih tinggi

ketimbang Delta
2. Masa inkubasi lebih cepat ketimbang varian

lain
3. Gejala Omicron tidak spesifik namun relatif

lebih ringan
4. Pasien Omicron yang dirawat inap lebih rendah

ketimbang pasien Delta
5. Penyintas covid-19 tetap bisa terpapar Omicron
6. Omicron masih terdeteksi PCR dan antigen

7. Efektivitas vaksin memang bisa berkurang merespons Omicron
8. Obat yang dipakai untuk varian Delta masih efektif melawan Omi-

cron
9. Wiku menyebut fakta ketiga ialah gejala Omi-
cron tidak spesifik namun relatif lebih ringan.
Terutama pada kelompok yang sudah memiliki

kekebalan.
Terkait fakta keempat, yakni pasien

terpapar Omicron yang dirawat inap di
rumah sakit lebih rendah dibanding
pasien yang terpapar Delta. Hal itu
berdasarkan studi di Denmark, Afrika
Selatan, Inggris, Kanada, dan

Amerika Serikat.
Fakta kelima ialah penyintas covid-

19 tetap bisa terpapar Omicron sehingga
disiplin protokol kesehatan harga mati. [bi]

WHO Ungkap Fakta Ilmiah Terbaru Omicron

JAKARTA, BI – Tekanan darah
rendah atau hipotensi dapat
menimbulkan gejala yang bisa
menyebabkan aliran darah ke jantung,
otak, dan ginjal menjadi tidak
memadai atau berkurang
hingga tubuh jadi lemas.

Darah rendah
disebabkan oleh faktor usia
dan keturunan, namun
hipotensi juga bisa terjadi
karena anemia akibat
kekurangan nutrisi, seperti
vitamin B12 dan asam
folat. Nah, salah satu cara
untuk memenuhi nutrisi
tersebut adalah
mengonsumsi jus dari
berbagai macam jenis
buah.

Berikut ini adalah beberapa buah
yang dapat Anda olah menjadi jus segar
untuk meningkatkan tekanan
darah:

1. Jus pisang
Pisang mengandung kalium dan

asam folat yang dapat meningkatkan
tekanan darah dan menjaga kestabilan
detak jantung. Selain itu, kandungan
kalium dan vitamin B6 di dalam pisang
juga baik untuk mengontrol tekanan
darah

2. Jus bit
Selain buah pisang, buah bit

juga dapat Anda olah menjadi jus
untuk darah rendah. Kandungan
nutrisi di dalamnya baik untuk
menjaga fungsi jantung dan
ginjal, sehingga tekanan darah
tetap stabil.

3. Jus semangka

Dehidrasi merupakan salah satu
penyebab terjadinya hipotensi. Dengan
kandungan air sebanyak 92%, jus
semangka dapat dijadikan alternatif
selain air putih untuk memenuhi
asupan cairan tubuh agar
terhindar dari dehidrasi.
Semangka juga kaya akan
antioksidan jenis likopen
yang dapat menjaga
kesehatan jantung dan
pembuluh darah.

4. Jus alpukat
Alpukat kaya akan kalium dan folat.

Mineral ini bermanfaat untuk mengon-
trol tekanan darah dan mencegah terja-
dinya anemia. Kalium juga berfungsi
untuk mengatur irama jantung agar tetap
teratur. Selain itu, alpukat juga tinggi
akan kandungan lemak sehat dan serat
untuk memelihara kesehatan jantung.

5. Jus pepaya

6 Pilihan Jus untuk Darah Rendah
Di dalam buah pepaya mengandung

53% folat yang bermanfaat untuk mening-
katkan tekanan darah. Selain itu, pepaya

juga mengandung antioksidan likopen
yang mampu menangkal radikal
bebas penyebab kanker dan

mengurangi risiko penyakit
jantung.

6. Jus jeruk
Buah jeruk, termasuk jeruk

bali dan lemon mengandung
antioksidan jenis flavonoid.

Antioksidan ini dipercaya dapat
menjaga kesehatan pembuluh darah
dan jantung serta mengatasi kondisi
tekanan darah rendah. Selain itu,
kandungan air dalam buah jeruk juga
dapat mencegah dehidrasi yang dapat
memicu terjadinya hipotensi.

Anda juga dapat mengonsumsi
aneka jus dari sayuran segar yang baik
untuk hipotensi, misalnya jus seledri
atau tomat. [bi]
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JAKARTA, BI - Dalam psikologi
warna, panjang gelombang dari cahaya
yang ditangkap oleh retina berubah
menjadi impuls listrik, lalu menuju ke
otak. Hal inilah yang membuat warna
diyakini dapat memengaruhi suasana
hati, perasaan, emosi, bahkan perilaku
manusia. Meski demikian, pengaruh
warna pada psikologi tiap orang bisa
saja berbeda, tergantung pada usia, jenis
kelamin, kondisi sosial, dan budaya

masing-masing.
Pengaruh Warna terhadap Kondisi

Psikologis

Secara umum, warna terdiri atas
dua kelompok utama, yakni warna
hangat dan warna dingin. Warna hangat
meliputi merah, jingga, dan kuning.
Sedangkan warna dingin meliputi biru,
ungu, dan hijau. Setiap warna memiliki
pengaruhnya masing-masing. Sebelum
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari, pahami dulu pengaruh setiap
warna terhadap psikologi seseorang
berikut ini:

1. Merah
Warna ini selalu berhasil mencuri

perhatian. Warna ini diyakini dapat
membangkitkan energi, semangat, dan
rasa percaya diri. Merah juga menjadi
simbol cinta dan kehangatan, gairah,
kegembiraan, kekuatan dan
kenyamanan.

2. Biru
Warna biru banyak dilihat sebagai

warna yang memberi ketenangan dan
suasana hati yang baik. Warna ini dapat
mengontrol denyut nadi dan suhu tubuh,
sehingga baik untuk kinerja jantung dan
aliran darah.

Bahkan menurut penelitian, warna
biru diduga dapat meningkatkan

produktivitas dan membantu Anda
menjadi lebih relaks dan tidur nyenyak.

3. Kuning
Dalam ilmu psikologi warna, warna

kuning dapat meningkatkan
metabolisme, membantu seseorang
merasa lebih bahagia, ceria, optimis,
berenergi, sekaligus kewaspadaan.

4. Hijau
Hijau merupakan simbol alam yang

bisa memberi dampak pada psikologi
manusia berupa efek menenangkan,
meredakan stres, dan memberi
perasaan gembira.

Beberapa orang juga menjadi lebih
santai, berkonsentrasi lebih baik, dan
termotivasi ketika berada di ruangan
berwarna hijau. Warna ini juga memberi
kesan baik, simpatik, dan optimis.

5. Ungu
Sebagai warna dingin, ungu

memberikan pengaruh terhadap
psikologi manusia berupa ketenangan.
Warna eksotis ini juga menjadi simbol
kemewahan sekaligus spiritualitas.
Ungu juga dianggap sebagai pemicu
kreativitas dan fokus.

6. Pink atau merah jambu

Sebagai simbol cinta dan kesan
feminin, warna pink dapat memberi efek
bahagia, kesan romantis, santai, dan
menumbuhkan semangat.

Warna pink juga memberi kesan
lembut dan memancarkan kasih
sayang. Namun di sisi lain, warna ini
dapat memberi kesan kekanak-
kanakan.

7. Oranye
Dampak positif warna jingga bagi

psikologi manusia yakni menciptakan
perasaan gembira, hangat, enerjik,
kreaitf, dan antusias pada seseorang.
Seperti halnya merah dan kuning,
oranye juga sering menjadi warna yang
menarik perhatian.

8. Coklat
Dalam konsep psikologi warna,

coklat dapat memberi efek aman,
nyaman, dan relaks. Warna ini juga
dapat membangkitkan kekuatan dan
memberi kesan dapat diandalkan.
Namun, coklat juga bisa menimbulkan
perasaan negatif, seperti kesedihan
dan kesepian.

9. Hitam
Meski identik dengan

kesedihan, kekecewaan, atau
kematian, penggunaan warna
hitam di beberapa bidang
bisa menunjukan penga-
ruh psikologi tersendiri.
Dalam kebudayaan
tertentu, hitam
menggambarkan
k e k u a t a n ,
misteri, dan
ketenangan.

Warna hitam juga sering digunakan
untuk menunjukan keberanian,
kemewahan, keseriusan, dan
kecanggihan.

10. Putih
Warna ini identik dengan kesucian

dan kemurnian. Dalam psikologi, warna
putih cenderung memberi makna positif,
seperti bersih, segar, dan keseder-
hanaan.

Putih dapat mencip-
takan suasana hati
yang tenang dan
m e n i n g k a t k a n
konsentrasi. Putih

juga dapat
memberikan
kesan luas pada
kamar atau
ruangan.[Aldok]
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LEGENDA SITU CILEUNCA
menjadi salah satu kisah
memikat bagi pegiat jalan-
jalan di Pangalengan,
Kabupaten Bandung.

Sekilas, tidak ada yang
istimewa dari danau buatan
tersebut. Sejarah mencatat, Situ
Cileunca dibuat puluhan tahun
lalu, bahkan ketika Indonesia
belum merdeka.

Seperti yang dihimpun dari
berbagai sumber, Situ Cileunca
dulunya hanyalah sebuah kawasan
pribadi berupa hutan belantara milik
seorang Belanda bernama Kuhlan.

Legenda Situ Cileunca
Tak ada yang tahu pasti tentang

Kuhlan, namun ada segelintir orang
yang mengatakan bahwa ia adalah
Willem Hermanus Hooghland,
pemilik Borderij N.V. Almanak. Ia
adalah seorang kaya raya pemilik
lahan di Pangalengan pada masa
tersebut. Kala itu, Kuhlan tinggal
menetap di Pangalengan.

Namun, demi alasan memenuhi kebutuhan listrik
dan cadangan air bersih untuk warga Bandung,
akhirnya kawasan tersebut kemudian dijadikan
danau atau dikenal pula sebagai Situ. Pembangunan
Situ Cileunca memakan waktu yang cukup lama,
yakni sekitar tujuh tahun. Tepatnya sejak 1919 hingga
1926 silam.

Tempat wisata di Pangalengan itu dibangun
dengan membendung aliran Sungai Cileunca. Ini
pula yang menjadi alasan penamaan bagi danau
buatan tersebut. Sementara bendungannya kini diberi
nama Dam Pulo.

Lantas apa istimewanya? Keistimewaannya

adalah mengenai alat yang
digunakan untuk membangun
Situ Cileunca dan membendung
sungai.

Konon, pembangunan Situ
Cileunca dikomando oleh dua or-

ang pintar yang dikenal sebagai
Arya dan Mahesti. Di bawah
komando kedua pria tersebut, wisata
Pangalengan itu dibangun dengan
menggunakan alat penumbuk padi,
atau yang dikenal pula sebagai halu
atau alu.

Entah apa alasannya, tapi
warga setempat justru lebih memilih
alu ketimbang alat berat atau
cangkul untuk menyelesaikan
danau buatan tersebut. Inilah yang
menjadi alasan mengapa legenda
Situ Cileunca selalu menarik dan
terasa misterius bagi penikmat alam
dan budaya. Secara logis,
nampaknya tidak masuk akal, kan.

Bagaimana bisa danau seluas
1400 hektare dengan kedalaman 17
meter dibuat hanya dengan

menggunakan alu selama tujuh tahun. Sampai saat
ini, jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi
rahasia yang belum bisa terungkap.

Menelan Banyak Korban
Setelah pembangunannya selesai, kawasan ini

langsung dijadikan sebagai tempat wisata oleh or-
ang-orang Belanda di masa itu. Wisatawan biasanya
datang ke danau untuk berenang atau sekadar
menaiki perahu untuk berkeliling. Padahal saat itu,
legenda Situ Cileunca masih belum terpecahkan,

Pada suatu waktu, sebuah kapal Belanda
dilaporkan tenggelam di tempat wisata di
Pangalengan ini. Kapal tersebut kabarnya dipenuhi

orang-orang Belanda yang tengah berwisata keliling
danau. Bangkai kapalnya baru dapat ditemukan pada
2015 lalu, selang berpuluh tahun dari waktu kejadian.

Bangkai kapal Belanda itu ditemukan warga
secara tak sengaja ketika perbaikan bendungan Dam
Pulo dilakukan. Kapal dengan panjang 1,8 meter itu
diperkirakan memiliki bobot 500 kg dan terbuat dari
logam. Kapal jadul itu kemudian disimpan di Camp
Ground Citere.

Hal ini semakin memperkuat legenda Situ
Cileunca yang selama ini hanya dianggap sebagai
cerita-cerita ‘konon’ semata. Kamu boleh percaya
atau tidak, tapi di luar legenda Situ Cileunca yang
‘ajaib’, rupanya danau ikonik Pangalengan ini me-
nyimpan beragam mitos pula di dalamnya. Apa saja?

Kisah Mitos Situ Cileunca
Mitos pertama yang akan kita ulas adalah cerita

tentang pemain wayang beserta dengan sinden dan
penabuhnya yang dikabarkan tenggelam di dalam
danau. Cerita ini merupakan yang paling ramai dan

paling sering diceritakan.
Menurut cerita yang beredar, warga setempat

bahkan sering mendengar seperti ada suara
pertunjukan wayang pada malam hari. Namun, saat
ini, suara itu sudah jarang terdengar.

Salah satu alasannya adalah karena kawasan
ini sudah mulai ramai, baik oleh warga maupun
wisatawan. Apalagi di masa sekarang, di sekitar
Situ Cileunca, kamu bisa menemukan banyak
penginapan dan aktivitas wisata.

Mitos kedua adalah tentang dua siluman, yakni
Siluman Lulun Samak dan Siluman Dongkol.
Menurut cerita warga, Siluman Lulun Samak
memangsa korbannya dengan cara menggulung
seperti samak atau tikar yang digulung.

Sementara Siluman Dongkol memiliki wujud
berkepala kerbau. Meski begitu, kabarnya kedua
siluman ini telah ‘pindah rumah’ ke Situ Bagendit
dan Situ Patengan.

Mitos ketiga sekaligus terakhir adalah cerita
bahwa Situ Cileunca tidak boleh dikunjungi oleh
warga yang berasal dari Garut.

Mitos tersebut kabarnya dimulai dari sebuah
kisah yang menceritakan tentang sesosok penguasa
danau yang bernama Abah Suta.

Abah Suta pernah bermusuhan dengan orang
dari Garut. Kabar permusuhan tersebut kemudian
menimbulkan efek dendam. Hal itu yang
menyebabkan orang Garut dan keturunannya tidak

>> BERSAMBUNG KE HLM 13

Situ Cileunca dan Keluarga
Belanda Yang Tenggelam
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Marthin Luther pernah mengatakan
bahwa ketika manusia yang diwakili
Adam dan Hawa ketika jatuh dalam
dosa, maka natur mereka sebagai
gambar dan rupa Allah telah hilang.
Tetapi Johannes Calvin melihat bahwa
natur tersebut bukan hilang melainkan
hancur total. Jika natur tersebut benar-
benar hilang maka manusia tidak akan
dapat kembali kepada Allah dan ini
berarti manusia tidak dapat lagi disebut
sebagai manusia.  Padahal sampai hari
ini, semua manusia baik itu orang
kristen maupun orang atheis sekalipun,
mereka masih dapat berlogika,
berkreativitas, berbahasa, dan
kemampuan-kemampuan lain yang
tidak pernah dimiliki oleh binatang.
Apakah manusia berdosa dapat
berlogika, berkreativitas, berbahasa,
dan kemampuan-kemampuan lain?.

Bisa, mereka masih bisa
berkreativitas, tetapi mereka hanya
menghasilkan karya-karya rusak.
Mereka masih bisa berlogika tetapi
logika mereka sudah tidak masuk
logika. Mereka bisa berpikir, tetapi
pikiran mereka hanya berisi kebejatan.
Berbeda dengan kita anak-anak Tuhan
sejati, setelah kita mengalami
pertobatan yang sejati Roh Kudus
memperbaharui kita sehingga logika,
kreativiatas, bahasa dan kemampuan
kita kembali kepada Tuhan sang

Hidup Yang Sia-Sia Tanpa Tuhan
pencipta sejati.

Karena itu sebagai orang yang
sudah bertobat dan hidup dalam
pembaharuan Roh Kudus kita harus
menyerahkan seluruh hidup kita untuk
dikuasai oleh Roh Kudus, agar cara
berpikir kita, kreativiatas kita, bahasa
kita dan kemampuan-kemampuan yang
lain tidak menjadi sia-sia atau
bahkan malah menyakiti hati Al-
lah. Mari kita terus hidup di
bawah kasih karunia Allah,
sehingga hidup kita sungguh
memuliakan Allah, hidup
berkenan kepada Allah. Selamat
berkarya bagi Tuhan

Berfirmanlah TUHAN kepada

Musa: Lihat, telah Kutunjuk Bezaleel
bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, dan
telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah,
dengan keahlian dan pengertian dan
pengetahuan, dalam segala macam
pekerjaan -Ulangan 31:1-3-

Lawan Kuatirmu dengan Doa
Jika hari ini hatimu sedang tidak

baik, janganlah bertambah kuatirmu.
Hidupmu hari ini berada di genggaman
tangan Tuhan dan tidak akan dibiarkan-
Nya hal buruk menimpamu. Semakin
kamu banyak kuatir, semakin kecut
hatimu dan patah semangatmu.

Lawan kuatirmu dengan doa.
Kuatkan iman dan percayamu kepada
Tuhan karena tidak persoalan yang
melebihi kuasa Tuhan. Bila hari ini
kamu dapat bersukacita, tidak
perlulah untuk kuatir. Bila Tuhan
bersamamu, t idak perlu takut
menjalani hari-hari.[*]

Cileunca yang misterius nampaknya tidak
menghambat keinginan wisatawan untuk mencicipi
pesonanya. Lanskap alam yang indah dikelilingi
pepohonan rindang, kebun teh, serta hawa sejuk
yang meliputinya justru menyempurnakan nuansa
danau yang syahdu.

Ditambah lagi Jembatan Cinta yang menjadi
penghubung antara Desa Pulosari dan Wanasari
menambah elemen menarik dalam legenda Situ
Cileunca. Karena menjadi salah satu tempat
bertemunya pasangan-pasangan kekasih dari

kedua desa dan menikmati quality time sambil
memandang pemandangan danau yang
mempesona. Dan tentunya, gratis.

Ragam Keseruan di Situ Cileunca
Di luar dari legenda Situ Cileunca, mitos, dan

misteri di dalamnya, tempat wisata ini memang
sangat menarik untuk dikunjungi.
Lanskapnya yang indah ditunjang dengan
berbagai aktivitas seru dan akomodasi
nyaman bikin Situ Cileunca selalu jadi
buruan. Kamu bisa melakukan aktivitas
ekstrem seperti outbond, flying fox, atau raft-

ing di tempat ini lalu menuju Sungai Palayangan.
Mau yang lebih dekat dengan alam? Gampang,

kamu bisa berkunjung ke perkebunan arbei dan
stroberi. Di kebun tersebut, kamu bisa langsung
memetik buah stroberi dan arbei yang segar dan

manis.
Kamu tim rebahan? Tenang, ada

berbagai opsi penginapan yang bisa
kamu pilih sesuai dengan kondisi
kocek dan keinginan kamu. Mulai
dari yang bentuknya tenda sampai

kemping ala bangsawan alias
glamping.[**]

>> SITU CILEUNCA DAN KELUA...DARI HLM 12
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HONG KONG, BI - Juru bicara
Kowloon Central Cluster (KCC)
membuat pengumuman mengenai
pasien rawat jalan yang dites
sebelumnya positif COVID-19:

Seorang pasien rawat jalan wanita
berusia 43 tahun datang ke General Out
Patient Clinic (GOPC) dari Shun Tak
Fraternal Association Klinik Leung Kau
Kui (STFA LKKC) pada tanggal 31
Januari karena pembengkakan dan
nyeri tenggorokan.

Dokter telah mengatur tes air liur
tenggorokan dalam untuk pasien. Dia
menyerahkan spesimen air liur
tenggorokannya pada 1 Februari dan
dinyatakan positif COVID-19.

Ruang konsultasi dipasangi layar
pembatas sebagai upaya pencegahan

Ada Pasien Covid Rawat
Jalan, Dokter Dikarantina

penularan antara  dokter dan pasien.
Pemeriksaan tenggorokan dan

konsultasi dilakukan oleh dokter tanpa
tindakan medis berisiko tinggi lainnya.
Namun dokter yang memeriksa  tidak
memakai pelindung mata yang sesuai
selama pemeriksaan tenggorokan,
maka dari itu sebagai pertimbangan
kehati-hatian, ia diklasifikasikan
sebagai kontak dekat yang perlu
dikarantina.

Dokter yang memeriksa pasien
positif diatas terakhir bekerja pada 31
Januari, dan tidak ada tugas klinis lain
dan kontak dengan pasien sesudahnya.

Tindakan pembersihan dan
desinfeksi diarea serta ruang
konsultasi dan GOPC di LKKC STFA
telah dilaksanakan dan daitur.

Selebihnya KCC akan terus
berkomunikasi dengan Pusat

Perlindungan Kesehatan tentang
situasi terbaru.[bi]

HONG KONG, BI - Kabar dari
otoritas Rumah Sakit menyampaikan
ada 20 pasien yang dinyatakan positif
virus COVID-19 telah dipulangkan dari
rumah sakit. Sejauh ini, per 2 februari
lalu total pasien yang dipulangkan
berjumlah 12.826 orang.

Sebanyak 1.220 pasien yang
dinyatakan positif saat ini dirawat di
Rumah Sakit North Lantau Pusat

Sebanyak 1.220 Pasien COVID-19
Masih Dirawat di HK

Pengendalian Infeksi Hong Kong,
Pusat Penyakit Menular Otoritas
Rumah Sakit (HA), Fasilitas Perawatan
Komunitas di AsiaWorld-Expo dan 13
rumah sakit umum. .

Ada satu pasien yang dinyatakan
kriti karena selain terinfeksi covid-19
dia juga menderita sakit bawaan dia-
betes, meski tidak menunjukan gejala
sejak senin [1/2] lalu telah dia dirawat

di ICU rumah sakit.
Dan berdasarkan catatan, pasien

belum divaksinasi dan tinggal di Blok
1, Tropicana Gardens di Wong Tai Sin,
dimana ada klaster hamster.

Hospital Autority akan menjaga
komunikasi dengan Pusat
Perlindungan Kesehatan untuk
memantau perkembangan terbaru
terkait wabah.[bi]

HONG KONG, BI - Pemimpin
pedesaan Kenneth Lau pada hari
imlek ke 2 membaca isi pesan dari
Fortune Stick atau tongkat kebe-
runtungan bernomor 38, ia me-
ngatakan tongkat keberuntungan
yang dia pilih untuk kota me-
nyampaikan pesan terhadap sebuah
tindakan tergesa-gesa.

Ketua Heung Yee Kuk meng-
gambarkan tongkat keberuntungan
secara netral untuk Hong Kong di
Kuil Che Kung di Sha Tin, sebagai
bagian dari tradisi tahunan yang
berlangsung pada hari kedua Tahun
Baru Imlek.

Ramalan tersebut dituliskan
dalam bahasa China dan diter-

jemahkan secara kasar seperti
berikut: “Orang-orang mendaki
tempat yang tinggi untuk

mencari buah-buahan,
saya mengambil

mustard dan

HONG KONG, BI - Kepala
eksekutif Otoritas Rumah Sakit
Dr Tony Ko memperingatkan ke-
mungkinan adanya “tsunami”
wabah Covid setelah liburan
Tahun Baru Imlek dalam blognya.

Dalam tulisannya Ko me-
nyampaikan pemikirannya
tentang akan adanya wabah besar
setelah liburan, dan kini situasi
wabah sudah mencapai tingkat
berbahaya.

Dia mencatat bahwa Hong
Kong sedang memerangi varian
Delta dan Omicron dari corona
virus, dan Ko   mengkhawatirkan
tentang infeksi Covid yang tidak
diketahui sumbernya, sebab
konsekuensinya akan
mengerikan jika ini ada di antara
orang tua dan anak-anak.

Ditengah kekawatieannya Ko
juga menyampaikan tentang
kesiapan rumah sakit umum jika
terjadi hal terburuk dalam Kota
seperti menambah jumlah tempat
tidur dan pelatihan khusus untuk
tenaga medis yang merawat or-
ang tua dan anak-anak.

Dia mengimbau kepada
masyarakat supaya sebanyak
mungkin tetap tinggal dirumah
dan lakukan  vaksinasi bagi yang
belum di vaksin.[bi]

Ketua Hospital
Peringatkan

“Tsunami Wabah”
Setelah Imlek

jahe dari tempat yang
rendah.”

“Lebih baik
m e m p e r s e m -
bahkan korban
kepada dewa
kompor daripada
ke dewa kuil keluarga. Jangan

pamerkan kemampuanmu
jika itu terbatas.”

Lau mengatakan
ramalan ini menun-

jukkan bahwa kota
itu tidak bisa ter-
buru-buru dalam

memerangi Covid.

Apa Kata Fortune Stick Untuk HK Tahun ini
“Sekarang pandemi

sedang berkecamuk, kita harus
terus berusaha memerangi dan
tidak bertujuan untuk sukses dalam
semalam. Kita bisa mengatasi
kesulitan ini dengan mengambil satu
langkah pada masanya nanti,”
katanya kepada wartawan.

“Langkah-langkah anti-epidemi
sangat bagus, dan orang-orang
melakukan pekerjaan dengan baik
dalam menangkal virus.

Dan kita akan berhasil selama
kita melanjutkan. Kita tidak boleh
terburu-buru.”

Ketika ditanya apakah pertanda
itu ada hubungannya dengan
pemilihan Kepala Eksekutif yang
akan datang, Lau mengatakan itu bisa
menandakan bahwa pemimpin
Hong Kong berikutnya harus-
lah seseorang yang turun ke
bumi dan berpengal-
aman.[bi]

E D I S I  2 46 -  F E B R U A R I  2 0 2 2
HONG KONG 16



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

Liza Suka Organisasi Yang Menjaga Rohani
bergabung dengan bebrapa organisasi
termasuk IMWU,JBMI dan Halaqoh Bersatu
hingga dia bertemu Organisasi yang berbasis
ke NU-an yakni PCINU Hong Kong Macau.

PCINU adalah singkatan dari Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama Istimewa  adalah
organisasi keagamaan sekaligus kemasyarakatan
di Hong Kong - Macau yang bertujuan untuk
memelihara, melestarikan, mengembangkan,
serta mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal
Jama’ah. Kegiatan PCINU hampir sama dengan
kegiatan PCNU yang ada di Indonesia, mengkaji
kitab, berdoa-mendoakan, bersholawat dan aksi
seni dan kemanusiaan.

Liza merasa nyaman berada di PCINU karena
dikitari teman - teman yang berpandangan sama
di negeri rantau ini. meski terhalang pandemi
silaturahmi tetap dilakukan dengan cara yang
menyesuaikan, bisa online dan bisa melakukan
pertemuan tatap muka secara terbatas.

“Khusu untuk agenda even/ acara diundur.’
jelas Liza

SETIAP PEKERJA MIGRAN selalu
memiliki kisah unik yang menarik untk
diceritakan, kali ini Berita Indonesia berhasil
mendapatkan sedikit cerita tentang
perselisihan batin antara prinsip dan aturan
yang berlaku di negara yang dia tempati.

Pekerja MIgran Indonesia
[PMI] di Hong Kong selain sibuk
bekerja untuk tujuan mencari uang
namun sebagian besar diantara
mereka bergabung dalam sebuah
organisasi, tentu saja organisasi yang
cocok dengan visi misinya sendiri.

Luzi Frantino [47th], PMI asal  Malang
Jawa Timur yang telah bekerja di Hong Kong
10 tahun ini juga memilih untuk bergabung

dengan organisasi sebagai upaya untuk
mendapatkan pergaulan yang sehat dan
membina sekaligus mencerdaskan.

Dalam awal perjalanannya merantau ke
Hong Kong dia mendapati beberapa

kendala, begasinya digeledah dan
petugas menyita mukena dan jilbab

yang Liza bawa dari kampung
sebagai sarana untuk menjalani

kewajibannya sebagai umat
muslim, saat itu tahun 2012.

Luzi bisa menerima itu adalah
peraturan, selanjutnya Luzi fokus pada

program kerjanya di rumah majikan.
Tiga bulan kemudian Liza berfikir untuk

membeli mukena namun dia belum tau dimana
dia harus belanja, hingga suatu saat
mengantar anak majikan sekolah dia bertemu
dengan sesama PMI yang baik, setelah anak
masuk sekolah dia memberiku roti untuk
sarapan, keramahannya membuatku bertanya
tentang dimana toko yg menjual mukena.

Teman PMI yang baru saya kenal itu
manggut - manggut dan bilang: tidak usah beli,
besok saya kasih, agak kaget dengan
ucapannya namun saya berterimakasih, dan
benar besoknya saya dibawakan mukena oleh
Mbak PMI tersebut. Selain mukena Liza juga
berpikir tetang pekerjaa memasak dirumah
yang hampir setiap hari dia memegang babi,
menyikapi dengan situasi darurat  kerja, Liza
ber-toharoh dengan sabun cuci piring/ sabun

mandi dan digosok hingga benar-benar
bersih, dan disiram berulang.

Hingga dengan berjalannya
waktu Liza menemukan sabun

khusus bersuci dari najis
apapun yang bernama
sabut Toharoh.

Terkait organisasi
Liza tidak banyak
pembatasan, selama
itu positif dia akan

masuk dan menggali
ilmu, ia mengaku pernah

HONG KONG, BI -  Departemen Kesehatan
(DH) mengatakan bahwa ada pelajar yang
terinfeksi COVID-19 dan memiliki rekam jejak
telah mengunjungi Klinik Gigi,Sekolah Argyle
Street Jockey Club (1/F) dan Kesehatan Siswa
Kowloon City Lions Clubs Service Center

(SHSC), berksitsn dengan itu masing-
masing tempat yang telah dikunjungi
termasuk klinik dan SHSC telah ditutup
untuk pembersihan dan disinfeksi secara
menyeluruh.

Dan hari ini staf klinik akan
menghubungi klien yang terkena dampak
untuk pengaturan janji lebih lanjut.

Siswa tersebut mengunjungi Klinik
Gigi Sekolah Argyle Street Jockey Club
(1/F) pada tanggal 31 Januari dan
mengenakan masker sambil menunggu
perawatan di klinik. Staf yang hadir
mengenakan masker dengan peralatan
pelindung yang sesuai.

Siswa lain mengunjungi Kowloon City Lions
Clubs SHSC pada 26 Januari dan mengenakan
masker selama tinggal. Staf juga mengenakan alat

>> BERSAMBUNG KE HLM 08

Klinik Gigi Di Tutup Karena
Pengunjung Positif
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Dalam perjalananya selama
bekerja di Hongkong Liza pun merasa
terkesan dengan organisasi - organisasi yang
manjaga rohani, sebab di kota megapolitan seperti
Hong Kong setiap orang bisa menjadi apapun
termasuk menjadi orang yang melupakan kodrat
dan tanggung jawabnya.[ida permata]
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JAKARTA, BI - Ketika bicara tentang skill atau
keterampilan, sebenarnya setiap orang punya
keunggulan tersebut sejak lahir (keterampilan
fungsional), hanya saja perlu dikembangkan
dan dipelajari terus-menerus.

Apalagi di zaman seperti sekarang
ini, setiap orang tentunya dituntut
untuk lebih kreatif untuk
m e n g e m b a n g k a n
k e t e r a m p i l a n n y a .
Untungnya zaman
semakin maju dan berkat
berkembangnya teknologi,
seperti internet, makin banyak
orang yang mulai memanfaatkan
kecanggihannya.

Dari kecanggihan itulah, seseorang
dapat mengembangkan keterampilan yang lain.
Bahkan nggak jarang, keterampilan yang terus
dilatih itu, dapat menjadi ‘modal’ untuk menambah

pundi-pundi.
Biar lebih jelas, kira-kira skill apa saja sih yang

bisa dipelajari dan dilatih bermodal internet? Berikut
penjelasannya:

1. Belajar Bahasa Asing
Kamus menjadi salah satu
benda yang nggak asing dan

pasti dimiliki bagi mereka
yang sedang belajar
bahasa asing. Mau
mencari setiap kata yang
nggak dimengerti pasti

langsung ambil kamus dan
cari indeks kata dalam

pencarian.
But now, thanks to technology, kita bisa

lebih mudah mencari kata yang nggak dipahami.
Tinggal ketik kata di kamus elektronik, arti kata
yang dicari langsung terlihat. Hal ini tentunya
bermanfaat banget buat kalian yang sedang belajar
bahasa asing.

Selain itu, kamu sebagai pengguna aplikasi
kamus elektronik, bukan hanya membantu
menerjemahkan per kata, kamu juga dengan
leluasa bisa membaca tulisan di blog, eBook, atau
majalah asing karena langsung terkoneksi ke
internet.

2. Tutorial Masak dan Cari Resep Baru
Selama pandemi, masyarakat jadi lebih

memanfaatkan teknologi internet, salah satunya
untuk memasak. Seseorang yang sebelumnya
kurang pandai memasak, kini jadi lebih mahir.

Berkat internet cepat dan aman, kini makin
banyak orang lebih mudah melihat tutorial memasak
dan mencari resep baru dari aplikasi atau Youtube.
Makin mahir memasak dan hasil masakan enak,
bukan cuma skill yang bertambah, tapi kamu juga
bisa membuka peluang usaha baru.

3. Belajar Seni
Bagi para pencinta seni, mau belajar atau

meningkatkan skill di bidang ini jadi lebih mudah.
Tanpa perlu bertatap langsung, kamu bisa belajar
berbagai seni yang kamu minati.

Seni kriya seperti merajut, membuat lilin
aromaterapi, membuat sabun, dan masih banyak
lagi. Ya, bidang seni ini dapat kamu pelajari tanpa
perlu bertatap muka.

Itu karena makin banyak para pengrajin yang
membuka kelas online bagi siapapun yang tertarik
dengan bidang seni kriya ini. Biasanya kamu hanya
perlu mendaftar dan menyiapkan perlengkapan
yang dibutuhkan untuk digunakan dalam kelas
online.

Selain dari 3 contoh skil tersebut sebenarnya
masih banyak kemampuan lain yang bisa diasah
melalui internet, seperti menjahit dengan tutrial dari
kanal Youtube atau bagaimana membuah drama
dan film. [bi]

JAKARTA, BI - Salah satu hal yang bisa
dilakukan untuk menjaga akun WhatsApp
kamu agar terhindar dari akses ilegal oleh
pihak lain adalah dengan menerapkan two-
step verification atau yang biasa dikenal
dengan two-factor authentication.

Cara mengaktifkan fitur keamanan two-
step verification di WhatsApp adalah:

- Buka WhatsApp
- Ketuk menu titik tiga di kanan atas

WhatsApp kamu, pilih opsi Setting
- Ketuk menu Account
- Pilih Two-step verification dan atur

sesuai kebutuhan, bisa menggunakan PIN
atau alamat email.

Two-step verification melibatkan kode
PIN tambahan yang diperlukan tiap kali
pengguna masuk ke akun WhatsApp,
setelah memasukkan 6 digit kode registrasi.

Two-step verification memberikan
pengguna WhatsApp pilihan dengan cara
memasukkan alamat email mereka, guna
membantu pengguna memulihkan akun
WhatsApp jika mereka lupa PIN. Dengan
ini, pengguna bisa segera me-reset PIN
dengan meminta tautan reset.[bi]

Lindungi Akun
WhatsApp dari
Akses Ilegal

Lelaki Lebih Rentan Jadi Korban Kejahatan SiberJAKARTA, BI - Sebuah penelitian
menemukan bahwa pria dua kali lebih
mungkin menjadi korban bullying online
sejak awal pandemi Covid-19, Seperti
dilansir dari AFP Selasa (1/2), studi yang
dipublikasikan dalam jurnal Victims
& Offenders mengungkapkan
bahwa ancaman yang
diterima termasuk pe-
nyebaran gambar
porno, video, dan
informasi pribadi.

Temuan studi terse-
but dibuat berdasarkan
survei yang dilakukan ter-
hadap lebih dari 2.000 pen-
duduk dewasa Amerika
Serikat (AS) pada tahun 2020
dan 2021, pada masa puncak

pandemi Covid-19.
“Ini menunjukkan bahwa pria lebih

cenderung menghabiskan
lebih banyak waktu

melakukan aktivitas
online daripada
wanita selama

pandemi,” kata rekan
penulis studi dari Florida

International University,
Asia Eaton.

Selain itu, penelitian ini
juga menemukan bahwa kaum muda,
kulit hitam, dan wanita asli Amerika serta
lesbian, gay, biseksual, transgender

(LGBT) juga berisiko tinggi menjadi
korban kejahatan dunia maya yang
disebut sextortion.

Pemerasan adalah suatu bentuk
pemerasan, di mana pemeras mengancam
untuk memposting gambar atau video
porno dan pribadi jika tuntutannya tidak
dipenuhi.

Sementara itu, peneliti menanyakan
kepada 2.006 responden apakah mereka
pernah menjadi korban kejahatan
sextortion yang didefinisikan sebagai
tindakan mengancam untuk mengekspos
gambar telanjan g atau pornografi dengan
imbalan pembayaran.(wbs)
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LANGKAH PERTAMA KALI yang dapat anda
lakukan ketika membersihkan mixer yaitu
mencabut kabel listrik.

Pisahkan Setiap Bagian Mixer
Jangan membiarkan mixer dalam

keadaan kotor, karena semakin lama
ditunda untuk dibersihkan maka
sisa adonan yang masih
menempel pada mixer
nantinya akan menjadi keras
sehingga sulit untuk
dibersihkan. Tidak hanya
itu, mixer dalam keadaan
kotor juga akan dapat
mengundang kuman dan serangga
yang dapat menyebabkan penyakit.

Anda bisa membersihkannya dengan
memisahkan setiap bagian mixer, seperti pengocok,
mangkuk, badan dan leher mixer.

Rendam Mixer dengan Air Panas dan Sabun
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan

yaitu, silakan isi mangkuk dengan menggunakan

Tips Membersihkan Mixer Kue
air hangat yang sudah ditambahkan sabun. Agar
kotoran yang menempel bisa dihilangkan dengan
cepat dan mudah, anda bisa menambahkan ekstrak
jeruk nipis. Diamkan selama kurang lebih 3 menit
sampai kotoran luruh.

Gosok mangkuk, serta pengocok
dengan menggunakan spon yang

lembut dan halus. Hindari
menggosok bagian mixer

dengan menggunakan spon
yang kasar dan memiliki

kawat. Benda keras akan
dapat menggores mixer
dan membuat mixer cepat

rusak. Jika sudah, anda bisa
langsung mengeringkan mixer.

Keringkan dengan menggunakan kain
yang lembut. Lalu terakhir silakan simpan.

Manfaatkan Sikat Gigi
Apabila sisa adonan masih menempel dan sulit

untuk dihilangkan, anda bisa memanfaatkan sikat
gigi yang sudah tidak terpakai untuk menggosok

dan menghilangkan kotoran yang
menempel pada mixer. Sikat gigi
juga bisa anda gunakan untuk
membersihkan sela-sela
pengocok serta bagian lainnya
yang sulit untuk dijangkau.

Bersihkan dengan Meng-
gunakan Kain Basah

Bagian leher, serta badan mixer biasanya
terlihat bersih. Namun, anda tetap harus
membersihkannya karena mungkin saja ada
cipratan dari adonan yang mengenainya.

Untuk membersihkannya, anda cukup lap
area badan mixer, leher, bawah dan di sekitar
tombol mixer menggunakan kain basah.
Anda harus memeras terlebih
dahulu kain supaya air
nantinya tidak menetes pada
mesin mixer. Anda bisa
menggunakan kain dengan
daya serap yang tinggi supaya
mixer menjadi cepat kering.[*]

Minuman Hangat Cocok
Untuk Musim Dingin JAKARTA, BI - Rice cooker merupakan alat masak

yang setiap hari digunakan, akibat sering digunakan
tersebut  peralatan masak ini juga memerlukan perawatan

untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik.
Cara membersihkan penanak juga tergantung

dari bahan pelapisnya. Terutama bila kamu
menggunakan rice cooker dengan wadah anti
lengket.

Lantas bagaimana cara tepat untuk
membersihkan rice cooker? berikut
rangkumannya:

1. Menyiapkan rice cooker sebelum
membersihkan
Langkah pertama, pastikan kamu sudah mencabut

colokan listrik. Tunggu sampai bagian dalam rice cooker dingin.
Perlu diketahui, biasanya peralatan masak ini mempunyai beberapa
bagian yang bisa dilepas pasang, jadi merendam atau mencuci
seluruh bagian rice cooker bukanlah ide yang baik.

Namun supaya lebih aman, bila kamu juga bisa membaca buku
manual penggunaan rice cooker terlebih dahulu, karena ada banyak
jenis bahan yang membutuhkan cara merawat berbeda.

2. Cek penampung uap air
Penampungan uap air merupakan salah satu bagian penting

rice cooker, tapi sering kali lupa diperhatikan. Padahal, air yang
tertampung terlalu lama bisa menimbulkan banyak bakteri dan bau
tak sedap.

Periksa dan bersihkanlah tabung penampung uap air secara
berkala, terutama sebelum memasak nasi. Hal ini demi menjaga
kualitas rice cooker serta membuat nasi tetap sedap dan nggak
mudah basi.

3. Mencuci pot rice cooker
Rice cooker

u m u m n y a
memiliki satu
panci atau pot
yang dapat dilepas
pasang untuk.
Sebelum mencuci
pot, rendam pot bekas
memasak nasi
dengan air hangat
selama beberapa jam
atau semalaman.

1. Corn Tea, Korea
Selatan

Minuman hangat
yang pertama datang dari
negeri gingseng. Negara
yang satu ini memang
memiliki banyak
k e a n e k a r a g a m a n
makanan dan minuman
yang tersebar dan
mendunia, salah satu
yang cocok dikonsumsi
pada musim dingin
adalah Corn Tea. Meski
namanya adalah Corn
Tea, tapi ini bukanlah teh yang
sebenarnya melainkan rebusan air dan
jagung yang didihkan sehingga
menghasilkan minuman yang unik dan
bercita rasa enak. Minuman ini cocok
diminum dalam keadaan hangat ataupun
panas dan tentunya pada musim dingin.

2. Eggnog, Inggris
Minuman hangat yang satu ini hadir

dari negara Ratu Elizabeth. Meski dari
luar tampak seperti kopi susu tapi apabila
mengetahui bahan-bahannya mungkin
akan membuat kita sedikit terkejut karena
Eggnod ini terbuat dari telur yang
dikocok, kemudian dicampur dengan
susu, gula, dan krim. Namun, rasa yang
dihasilkan dari minuman ini justru enak
dan lembut dengan konsistensi minuman
yang sedikit creamy. Sangat pas untuk
diminum pada musim dingin.

3. Sahlab, Mesir
Minuman yang satu ini sebenarnya

sudah terkenal bukan hanya dari tanah
mesir tapi juga didaratan timur tengah
lainnya. Minuman hangat ini terbuat dari
susu panas, kelapa parut, dan kayu

manis. Konsistensi yang dihasilkan dari
minuman satu ini juga sangat lembut dan
menggugah rasa untuk mencicipinya
terus menerus. Meski dapat dihidangkan
secara panas atau dingin, tapi minuman
yang satu ini lebih cocok dikonsumsi
pada saat masih panas sehingga cocok
untuk musim dingin.

4. Anijsmelk, Belanda
Minuman hangat asal

negeri kincir angin ini
memiliki nama yang cukup
sulit untuk dilafalkan, tapi
urusan rasa jangan diragukan
lagi. Minuman ini sangat cocok
untuk dikonsumsi pada
musim dingin dan menjadi
kegemaran bagi masyarakat
setempat. Anijsmelk terbuat
dari susu panas yang
dibumbui dengan biji adas
manis dan yang kemudian
dicampur dengan gula agar
rasa yang dihasilkan akan
semakin manis. Minuman ini
sangat cocok dicicipi saat
masih panas sehingga rasa

yang dihasilkan lebih enak.

5. Yak Butter Tea, Nepal
Minuman satu ini juga dikenal

sebagai teh mentega yang berasal dari
tanah himalaya, termasuk Bhutan, Nepal,
dan India. Minuman hangat ini cocok
dikonsumsi pada musim dingin karena
konsistensi minumannya yang lembut
dan hangat. Teh mentega terbuat dari
daun teh, mentega yak, garam, dan air.
Tapi terkadang penggunaan mentega
susu sapi pada teh mentega juga sudah
mulai banyak digunakan karena
beberapa alasan yang lebih ekonomis.
Rasa yang dihasilkan tentunya akan
lebih creamy dan gurih.

6. Bajigur, Indonesia
Minuman khas Jawa Barat ini sudah

terkenal diseantero penjuru negeri
dengan cita rasa nya yang khas
nusantara. Minuman ini terbuat dari gula
merah dan santan yang terkadang diberi
campuran jahe agar menambah rasa
hangat dan pedas saat dikonsumsi.
Minuman ini sangat cocok diminum pada
musim dingin atau penghujan baik sore
ataupun malam. Kualitas cita rasanya
juga sudah pasti tidak kalah dengan
minuman hangat lainnya dari luar negeri.

>> BERSAMBUNG KE HLM  21

Cara Merawat Rice
Cooker Agar Awet
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2/1/2022 05:46 07:02 12:37 15:49 18:12 18:12 19:24
2/2/2022 05:45 07:02 12:37 15:49 18:13 18:13 19:25
2/3/2022 05:45 07:02 12:37 15:50 18:13 18:13 19:25
2/4/2022 05:45 07:01 12:37 15:50 18:14 18:14 19:26
2/5/2022 05:44 07:01 12:37 15:50 18:14 18:14 19:26
2/6/2022 05:44 07:00 12:38 15:51 18:15 18:15 19:27
2/7/2022 05:44 07:00 12:38 15:51 18:16 18:16 19:27
2/8/2022 05:43 06:59 12:38 15:52 18:16 18:16 19:28
2/9/2022 05:43 06:59 12:38 15:52 18:17 18:17 19:28
2/10/2022 05:42 06:58 12:38 15:53 18:17 18:17 19:29
2/11/2022 05:42 06:58 12:38 15:53 18:18 18:18 19:29
2/12/2022 05:41 06:57 12:38 15:53 18:19 18:19 19:30
2/13/2022 05:41 06:57 12:38 15:54 18:19 18:19 19:30
2/14/2022 05:40 06:56 12:38 15:54 18:20 18:20 19:31
2/15/2022 05:40 06:55 12:38 15:54 18:20 18:20 19:31
2/16/2022 05:39 06:55 12:38 15:55 18:21 18:21 19:32
2/17/2022 05:39 06:54 12:38 15:55 18:21 18:21 19:32
2/18/2022 05:38 06:53 12:37 15:55 18:22 18:22 19:33
2/19/2022 05:38 06:53 12:37 15:55 18:22 18:22 19:33
2/20/2022 05:37 06:52 12:37 15:56 18:23 18:23 19:34
2/21/2022 05:36 06:51 12:37 15:56 18:23 18:23 19:34
2/22/2022 05:36 06:51 12:37 15:56 18:24 18:24 19:34
2/23/2022 05:35 06:50 12:37 15:56 18:24 18:24 19:35
2/24/2022 05:34 06:49 12:37 15:56 18:25 18:25 19:35
2/25/2022 05:34 06:48 12:37 15:56 18:25 18:25 19:36
2/26/2022 05:33 06:48 12:36 15:57 18:26 18:26 19:36
2/27/2022 05:32 06:47 12:36 15:57 18:26 18:26 19:36
2/28/2022 05:31 06:46 12:36 15:57 18:27 18:27 19:37

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

KENDARI, BI - Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra)
memfasilitasi pemulangan Pekerja
Migran Indonesia (PMI)
terkendala atas nama Ikra
ke daerah asal yakni
Desa Marobo, Kabu-
paten Muna, Sulawesi
Tenggara, Rabu (3/2).

PMI Ikra mulai
berangkat bekerja di
perusahaan kilang
minyak Malaysia pada
Februari Tahun 2021.

Namun, baru bekerja
selama enam bulan, Ikra
ditangkap pihak imigrasi lantaran
diketahui bekerja secara nonprosedural.
Akibatnya, Ikra dipenjara selama enam
bulan sebelum akhirnya dipulangkan ke
Indonesia.

UPT BP2MI Wilayah Sulawesi
Tenggara memperoleh informasi
Pemulangan PMI terkendala tersebut
melalui surat yang dikirimkan oleh
Koordinator Pos Pelayanan Kepulangan
Tenaga Kerja Indonesia (P2KTKI)
Bandara Soekarno-Hatta pada 1
Februari 2022.

PMI Ikra tiba di Bandar Udara Halu
Oleo Kendari, 2 Februari 2022  pukul
14.10 WITA. Kedatangan Ikra disambut
oleh tim UPT BP2MI Wilayah Sultra
yang diwakili oleh Kepala Urusan Tata

Usaha, Sofiyani, Pengantar Kerja,
Rusli, dan Analis Tenaga Kerja,
Reskiyanti.

Analis Tenaga Kerja, Reskiyanti
melakukan serah terima PMI Ikra

kepada keluarga yang dihadiri
langsung oleh Sekretaris

Desa. PMI Ikra kemudian
dipulangkan pada pukul
20.00 WITA melalui jalur
laut dan tiba pada
Kamis, 3 Februari 2022.

Mewakili Kepala
UPT BP2MI Wilayah
Sulawesi Tenggara,

R e s k i y a n t i
menyampaikan, upaya

fasilitasi ini merupakan
pelaksanakan tugas negara sesuai
dengan amanat Undang-undang No.18
tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia.

“Kami memfasilitasi pemulangan
pahlawan devisa negara ini sampai
kedaerah asalnya secara gratis. Semua
pembiayaannya ditanggung oleh
Pemerintah, dalam hal ini BP2MI”
tuturnya

Reskiyanti menghimbau jika ada
keluarga atau kerabat yang ingin bekerja
ke luar negeri untuk tidak mengabaikan
aturan dan prosedur yang telah
ditetapkan Pemerintah.

“Kalau mau bekerja ke luar negeri,
berangkatlah secara resmi agar
mendapatkan pelindungan hukum dari

PMI Terkendala Ikra Akhirnya Dipulangkan
pemerintah. PMI Ikra ini
berangkatnya secara nonpro-
sedural sehingga bekerja tidak
tenang karena terus dibayangi
pihak imigrasi negara Malay-
sia. Setelah tertangkap
akhirnya dipenjara dan
dikembalikan ke Indonesia
tanpa membawa uang sepersen
pun.

Bahkan, pakaian yang
dikenakan Ikra hanya satu
selama dipenjara 6 bulan
sebelum akhirnya dipulangkan
ke Indonesia”, terangnya

Reskiyanti menekankan
agar kendala yang dialami PMI
Ikra menjadi pelajaran bersama
supaya tidak ada yang lagi
bekerja ke luar negeri secara
nonprosedural dan kasus serupa
tidak terulang.

Sementara itu, pihak kelu-
arga PMI  menyampaikan terima
kasih kepada BP2MI yang telah
memfasilitasi kepulangan PMI
Ikra secara gratis sampai ke
daerah asalnya.

*(Humas/UPT BP2MI
Wilayah Sulawesi Tenggara).

BP2MI Jemput 153 PMI
Brunei Darussalam

JAKARTA, BI - Deputi Bidang
Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Asia dan Afrika (ASAF),
Agustinus Gatot Hermawan, beserta
jajaran Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
menjemput 153 Pekerja Migran In-
donesia (PMI) dari Brunei
Darussalam.

Diketahui, para PMI tersebut
telah habis masa kontraknya
ataupun cuti dan kembali melalui
Bandara Internasional Juanda pada
Senin (31/1).

Dalam kesempatan tersebut,
Gatot mengucapkan selamat datang
kepada para PMI, serta memberikan
pengarahan.

“Selanjutnya, bapak dan ibu
akan dikarantina di Wisma Asrama
Haji Surabaya. Tapi kalau re-entry,

nanti akan dikarantina secara
mandiri di hotel. Kalau yang positif
Covid-19 langsung di RSUD dr.
Soetomo Surabaya,” ujar Gatot.

Sementara itu, Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Amerika dan Pasifik
(APIK), Seriulina Tarigan, berpesan
agar para PMI selanjutnya dapat
berangkat melalui jalur yang resmi.

“Selamat berkumpul dengan
keluarga. Namun, apabila ada yang
ingin bekerja ke luar negeri lagi,
kami harapkan dan mohon dapat
melalui jalur yang resmi,” pungkas
Seriulina.

Sebelum melakukan penyam-
butan kepada para PMI, Gatot
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SURABAYA, BI - Dinas Kesehatan
Jawa Timur mencatat sebanyak 108 or-
ang di provinsi setempat yang terpapar
virus corona (COVID-19) varian Omicron
berdasarkan data dari Institute of Tropi-
cal Disease (ITD) Universitas Airlangga
Surabaya. “Sebanyak 108 orang yang
terpapar varian Omicron itu tersebar di
13 kabupaten/kota di Jawa Timur,” kata
Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr. Erwin
Astha Triyono di Surabaya, Rabu.

Institute of Tropical Disease (ITD)
Universitas Airlangga merilis data
terakhir tambahan kasus Omicron di
Jatim pada 28 Januari 2021 dengan
jumlah sebanyak 82 kasus baru.

Erwin memaparkan bahwa dari 82
pasien terpapar varian Omicron tersebut,
sebanyak 31 orang berasal dari
Surabaya, Kota Malang (22), Sidoarjo
(5), Gresik (5), Kabupaten Madiun (5),
Kabupaten Malang (5), Kabupaten
Pasuruan (4), serta masing-masing satu
orang dari Kota Mojokerto, Kabupaten
Lamongan, Jember, Pacitan, dan
Trenggalek.

“Dari total 108 orang yang terkon-
firmasi positif varian Omicron, sebanyak

47,2 persen telah dinyatakan
sembuh atau selesai
m e n j a l a n i
i s o l a s i ,
sedangkan
52,8 persen
l a i n n y a
m a s i h
menjalani
isolasi dengan
kondisi mayoritas
tanpa gejala atau gejala ringan,” kata
Kadinkes. Ia menjelaskan sekitar 63
persen warga yang terinfeksi Omicron
adalah mereka yang sudah divaksin
lengkap dua dosis dan tidak bergejala
sampai bergejala ringan.

“Artinya dengan vaksinasi dapat
mengurangi tingkat keparahan akibat
COVID-19,” tambahnya.

Namun demikian, lanjut Erwin, upaya
vaksinasi saja tidak cukup, harus
dibarengi dengan disiplin menerapkan
protokol kesehatan ketat. Hal ini penting
dilakukan untuk menjamin seseorang
aman dari tertular maupun menularkan
COVID-19 kepada orang lain.

Mengenai penambahan kasus

Jatim Catat108 Orang Positif Omicron

tersebut, Erwin menambahkan Peme-
rintah Provinsi Jatim telah melakukan
berbagai upaya untuk mencegah
penyebaran Omicron semakin meluas.

“Mulai dari melaksanakan surveilans
ketat COVID-19, termasuk dengan
mengintensifkan pemeriksaan dan

pelacakan kontak erat COVID-19 untuk
deteksi dini kasus dan pencegahan
penularan lebih cepat di komunitas,”
tuturnya.

Pemprov Jatim juga senantiasa
mengampanyekan protokol kesehatan
dengan pendekatan 5M (memakai

masker, mencuci tangan pakai sabun,
menjaga jarak, mengurangi mobilitas,
dan menghindari kerumunan), serta
mengoptimalkan pelaksanaan 3T (test-
ing, tracing, treatment).

“Selain itu juga perlu memper-
timbangkan faktor ventilasi udara, durasi
dan jarak interaksi untuk mengurangi
risiko penularan COVID-19. Serta
mengoptimalkan pelaksanaan surveilans
aktif, utamanya pada pembelajaran tatap
muka terbatas sesuai dengan pedoman
yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan,” katanya.

Untuk kesiapan fasilitas pelayanan
kesehatan, Pemprov Jatim melakukan
self assesment kesiapan rumah sakit,
meningkatkan rasio tempat tidur untuk
penanganan COVID-19. Pemprov juga
menjalin kerja sama dengan Balai Besar
Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) dan
ITD Unair untuk meningkatkan penguatan
kapasitas laboratorium dengan fasilitas
pemeriksaan polymerase chain reaction
(PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)
dalam deteksi dini Varian Omicron.
[Antara]

beserta jajaran memantau proses
kepulangan para PMI melalui ruang kendali
Bandar Udara Internasional Juanda. Pada
proses penyambutan tersebut, turut dihadiri
Panglima Kodam V Brawijaya, Mayjen TNI
Nurchahyanto; Wakil Kepala Kepolisian
Daerah Jawa Timur, Brigjen Pol. Slamet Hadi
Supraptoyo; Komandan Pangkalan Udara
Angkatan Laut Juanda, Kolonel Laut (P)
Muhammad Tohir; Kapolresta Sidoarjo,
Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro; Kepala
Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur,
Budiraharjo; serta Kepala UPT Pelayanan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Jawa Timur,
Purwanti Utami.

Turut serta mendampingi Deputi Bidang
Penempatan dan Pelindungan Kawasan
ASAF, Direktur Pelindungan dan
Pemberdayaan Kawasan ASAF, Lismia Elita;
Direktur Penempatan Non Pemerintah
Kawasan ASAF **(Humas/MSA/TDW/Aff)

membersihkan bagian dalamnya. Kamu dapat
menggunakan campuran air dan bubuk soda kue,
atau cukup menggunakan spons dan lap bersih.

Pastikan jangan sampai air pembersih masuk
ke bagian yang rawan seperti colokan

listrik. Air dapat dengan mudah
merusak komponen listrik
tersebut.

6. Jangan nyalakan 24
jam!

Walau rice cooker bisa
menghangatkan nasi dalam
waktu lama, ya, hindarilah
menyalakannya selama 24
jam terus-menerus. Selain
membuatnya cepat rusak,nih,
rice cooker yang menyala

seharian juga akan membuat

Pemkot Bandar Lampung
Evaluasi Pelaksanaan PTM

nasi menjadi keras.
Cabutlah colokannya dari stop kontak dan

biarkan rice cooker-mu beristirahat.

7. Menyusun kembali rice cooker
Sebelum mulai menggunakan peralatan

dapur ini kembali, pastikan alat masak nasi ini
telah kering total setelah dibersihkan. Kamu
dapat menunggu beberapa jam, diamkan atau
diangin-anginkan di udara terbuka. Saat ingin
menggunakannya lagi, pastikan komponen-
komponen rice cooker kembali terpasang
dengan benar dan tidak basah.[bi]

Dengan merendam pot, sisa-sisa nasi yang
menempel dapat dibersihkan dengan lebih
mudah.

Selanjutnya, cuci pot yang sudah direndam
dengan sabun cuci piring atau menggunakan
campuran cuka dan air. Selama mencuci,
pastikan juga tidak ada kerak nasi yang tersisa.
Kamu disarankan untuk mencuci pot ini secara
manual dengan tangan, bukan menggunakan
mesin pencuci piring. Jangan lupa juga untuk
selalu mengeringkan pot sebelum digunakan
kembali.

4. Membersihkan bagian dalam rice cooker
Bagian dalam rice cooker berguna sebagai

pengantar panas untuk memasak nasi di pot.
Bagian ini tidak mudah kotor, namun jika butuh

dibersihkan, maka tinggal menggunakan spons
atau kain serta sedikit sabun.

Jangan gunakan bahan kasar atau abrasif
seperti bubuk gosok atau sikat yang dapat
meninggalkan goresan. Hindari juga
penggunaan cuka untuk mem-
bersihkan bagian rice cooker ini.

Selanjutnya, lap menggu-
nakan kain basah bagian dalam
rice cooker dan jangan sampai
meninggalkan residu sabun.
Pastikan kamu mengeringkan
bagian ini dengan benar sebelum
memakainya kembali.

5. Membersihkan bagian luar
rice cooker

Membersihkan bagian luar
rice cooker tidak sesulit ketika
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BANDAR LAMPUNG, BI -
Pemerintah kota Bandar Lampung
akan mengevaluasi kebijakan
pembelajaran tatap muka (PTM)
100 persen yang telah berlangsung
di sejumlah sekolah dasar hingga
tingkat menengah pertama.
Evaluasi pelaksanaan pem-
belajaran tatap muka ini

dilakukan mengingat kasus
penyebaran covid-19 yang terus

merangkak naik dalam beberapa waktu
terakhir, terlebih adanya varian baru covid-
19 jenis Omicron.

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana
mengatakan, pihaknya akan segera

melakukan rapat koordinasi dan evaluasi
terkait penerapan instrumen protokol
kesehatan pada pembelajaran tatap muka
serta perkembangan covid-19 di kota Bandar
Lampung. Eva juga menyebut apabila kasus
covid-19 terus melonjak, maka tidak
menutup kemungkinan kegiatan pembe-
lajaran tatap muka di sekolah akan
dihentikan untuk sementara waktu.

Hingga saat ini, pemerintah kota Bandar
Lampung terus mengebut percepatan vaksinasi
anak usia 6 hingga 11 tahun untuk membentuk
kekebalan kelompok di lingkungan sekolah.
Masyarakat terutama pihak sekolah juga
diimbau untuk tidak abai dalam penerapan
protokol kesehatan secara ketat. [bi]

>> CARA RAWAT..DARI HLM  19



JAKARTA, BI - Di tengah gempuran beragam
snack dan camilan kekinian seperti croffle dan
garlic bread, jajanan pasar masih menjadi salah
satu makanan favorit bagi banyak orang.

Bukan hanya karena rasanya yang membuat
nostalgia, namun juga karena ragam jenisnya
yang demikian banyak.

Di Indonesia hampir setiap daerah memiliki
jenis jajanan pasarnya sendiri, bahkan beberapa
jenis camilan tradisional yang sama bisa memiliki
nama yang berbeda di daerah yang berbeda.

Berikut ada beberapa jajanan tradisional yang
bisa dijadikan ide jualan

1. Klepon
Klepon merupakan jajanan yang populer di

banyak daerah. Sedulur bisa menemukannya
hampir di setiap provinsi di Indonesia, meski
memiliki nama dan penampilan yang sedikit
berbeda.

Kue ini terbuat dari adonan tepung beras
ketan yang dibuat bola-bola kecil dan diisi dengan
gula merah. Bola-bola ini kemudian direbus
hingga matang dan dibaluri dengan parutan kelapa
muda. Biasanya klepon berwarna hijau, namun
Sedulur juga dapat menemukan klepon dengan
warna-warna lain.

2. Cenil
Snack manis satu ini berasal dari Kebumen,

Jawa Tengah. Memiliki penampakan yang mirip
dengan klepon, tapi cenil sebenarnya sangat
berbeda. Kue satu ini terbuat dari tepung kanji
dan dibaluri oleh kelapa muda parut serta gula.
Terkadang cenil juga disajikan dengan saus gula
merah dan ketan hitam. Biasanya cenil juga
berwarna-warni dengan bentuk bulat.

3. Lupis
Lupis atau lopis merupakan kue jajanan pasar

khas Jawa Tengah. Terbuat dari ketan yang
dikukus dalam bungkusan daun pisang dan
dibalur dengan parutan kelapa muda. Lupis
disajikan dengan saus gula merah kental yang
nikmat.

Meski tampak sederhana, namun membuat
lupis sebenarnya cukup rumit. Pasalnya, proses
membungkus lupis harus kuat dan hati-hati atau
hasil akhirnya akan memiliki tekstur yang
terpecah dan kurang kenyal. Beberapa orang
terkadang suka menambahkan potongan nangka
manis sebagai topping.

4. Jadah tempe
Jadah tempe mungkin tak seberapa populer,

akan tetapi sajian ini dikenal sebagai jajanan
favorit Keraton Yogyakarta. Terbuat dari ketan
campur kelapa yang dilumatkan halus dan
dibentuk oval atau persegi. Sesuai namanya,
jajanan ini biasanya dimakan berdampingan
dengan tempe bacem manis. Namun ada juga
yang suka memasangkan jadah dengan tahu
bacem.

Jajanan ini populer di Kawasan Sleman
Yogyakarta, tepatnya di Kaliurang. Cita rasa gurih
jadah dan manis tempe membuatnya jadi
hidangan yang selalu diingat. Tak heran jika jadah
tempe jadi salah satu oleh-oleh khas Kaliurang.

5. Mendoan
Meski tampak seperti tempe goreng, namun

mendoan memiliki perbedaan yang mendasar
dari tempe goreng tepung. Mendoan merupakan
jajanan khas Banyumas. Nama ini diambil dari
kata ‘Mendo’ yang berarti setengah matang atau
lembek. Sesuai namanya, tempe satu ini
digoreng menggunakan minyak yang sangat
panas dan hanya sebentar saja agar mendoan
tidak benar-benar matang sempurna.

Tempe ini biasanya memiliki irisan yang
sangat tipis dan dibalut adonan tepung terigu serta
tepung beras yang gurih. Setelah digoreng
setengah matang, mendoan biasa disajikan
dengan kecap dan irisan cabai. Untuk membuat
camilan satu ini, Sedulur bisa mendapatkan
bahan-bahannya di Aplikasi Super.

6. Combro
Combro merupakan singkatan dari “oncom

di jero” yang artinya “oncom di dalam”. Makanan
ini berasal dari Sunda dan menjadi salah satu
camilan populer sebagai teman minum teh serta
kopi. Sesuai namanya, hidangan ini terbuat dari
campuran parutan singkong, cabai iris, daun
bawang dan kelapa yang dibentuk bulat dan diisi
dengan oncom.

Biasanya, jajanan ini digoreng dan dimakan
selagi hangat dengan cocolan saus cabai atau
cabai buah.

7. Cimol
Siapa yang tidak tahu jajanan pasar kekinian

satu ini. Camilan ini berasal dari Jawa Barat,
dan merupakan singkatan dari aci digemol.
Sesuai namanya, cimol terbuat dari tepung kanji
atau aci yang dibuat bulat-bulat atau digemol.
Tidak hanya dimakan begitu saja, cimol biasanya
dibumbui menggunakan bumbu serbuk tambahan
yang gurih.

Jajanan ini dikenal murah dan banyak dijual
di pinggir jalan. Seringkali Sedulur juga akan
menemukan jajanan pasar seribuan seperti
cireng dan stik kentang yang dijual bersama
cimol.

8. Lemper
Lemper merupakan makanan yang wajib

disebut saat membicarakan aneka jajanan pasar.
Camilan satu ini demikian populer dan disukai
oleh masyarakat. Pasalnya, selain nikmat lemper
juga mengenyangkan dan kerap jadi pengganjal
perut paling ampuh. Lemper terbuat dari beras
ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang
dan diisi dengan masakan daging ayam yang
dihaluskan.

9. Arem-arem
Hampir sama dengan lemper, arem-arem

memiliki penampakan yang mirip. Bedanya,
arem-arem dibuat dari nasi dan biasanya
berbentuk lebih besar. Sedangkan isi dari arem-
arem adalah tempe alih-alih ayam seperti lemper.
Karena terbuat dari nasi, arem-arem juga
memiliki tekstur lebih lembut serta empuk.

10. Semar Mendem
Masih memiliki konsep yang sama dengan

lemper, namun semar mendem dibungkus
menggunakan telur dadar alih-alih daun pisang.
Semar mendem biasanya jadi snack yang ada di
acara pernikahan adat jawa. Rasa dari semar
mendem lebih gurih dibandingkan lemper karena
bungkusnya yang menggunakan telur dadar.

11. Onde-onde
Siapa yang tidak kenal kue jajanan pasar

satu ini? Onde-onde merupakan camilan favorit
banyak orang dan dapat ditemukan di mana saja.
Kue ini termasuk dalam jajanan pasar dari tepung
terigu yang dicampur dengan tepung ketan.
Kenikmatan utama dari onde-onde terletak pada
adonan kacang hijau manis di tengahnya. Onde-
onde yang lezat akan memiliki paduan cita rasa
yang pas dari kacang hijau dan kacang wijen
yang ditaburkan di luarnya.

12. Nagasari
Ingin camilan yang lembut dan manis?

Nagasari cocok menjadi pilihan. Kue satu ini
terbuat dari tepung beras dan santan yang diisi
dengan pisang manis. Adonan tepung beras dan
santan ini memiliki profil rasa yang agak kontras
dengan isian pisangnya. Tapi justru kontras ini
yang membuat nagasari terasa nikmat. Sedulur
bisa menemukan nagasari yang dibungkus
dengan daun pisang atau plastik.

13. Kue Cucur
Kue cucur memiliki bentuk yang mirip

dengan apem. Bedanya, kue cucur terbuat dari
gula merah dan tepung terigu yang digoreng.
Karenanya, rasa dari kue cucur ini mirip dengan
caramel gula yang manis namun sedikit pahit.
Biasanya kue cucur ini dijadikan camilan
bersama teh hangat.

.
14. Kue “Ku”
Jika Sedulur menggemari snack tampah,

pasti tahu camilan satu ini. Berasal dari Tiongkok,
kue ku kini diadaptasi menjadi jajanan Nusantara.
Terbuat dari tepung beras dan diisi dengan
adonan kumbu kacang hijau yang nikmat, kue
Ku memiliki keunikan dari segi bentuknya juga.
Hidangan satu ini berbentuk seperti kura-kura
sehingga kerap dijuluki kue kura-kura.
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Aneka Jajanan Tradisional Yang
Bisa Jadi Inspirasi Usaha
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Program Wanita Tani
Banyuwangi Bernama Sistersay
Banyuwangi, BI - Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
memberdayakan para kelompok
wanita tani melalui program Sistersay
atau sistem terintegrasi ternak, ikan,
dan sayur untuk memacu pemulihan
ekonomi.

Program Sistersay merupakan
penyediaan kebutuhan pangan
lengkap bagi warga di desa. Program
ini mengintegrasikan pertanian,
peternakan dan perikanan dalam satu
lahan. Hingga pertengahan 2022
ditargetkan masing-masing
kecamatan sudah memiliki satu
lahan pertanian dengan program
tersebut.

“Dengan program ini, satu lahan terintegrasi
berbagai sektor ketahanan pangan. Tersedia

tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan sistem
bioflok, serta kandang ternak dalam satu lahan,”
ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis.

Seperti yang dilakukan oleh Kelompok Wanita
Tani Desa Setail, Kecamatan Genteng, katanya,
di persawahan dekat dengan bendungan irigasi
tersebut, terdapat sistem terigentasi mulai
lahan sayuran seperti tomat, terong, dan
cabai. Selain itu, di lahan tersebut
terdapat budidaya lele melalui sistem
bioflok, juga terdapat peternakan
ayam.

Bupati Ipuk memberikan
bantuan 2000 bibit sayuran,
seperti tomat, terong, dan cabai.
Juga sebuah kolam bioflok
beserta 1000 benih ikan
lele, 50 ekor ayam dan kandang
portable, serta 5 karton pupuk cair.

“Dengan program ini diharapkan bisa memacu
pemulihan ekonomi di desa ini. Ibuibu tani bisa
mengelola lahan pangan ini untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi harian keluarga, bahkan
bisa juga menambah penghasilan,” kata Ipuk.

Ia juga berpesan agar para penerima bisa
merawat dan mengembangkan bantuan tersebut.
“Mohon dirawat dengan baik supaya semakin
berkembang. Kalau panen jangan dijual semua,
sisakan untuk kebutuhan konsumsi,’ tuturnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Moh Khoiri
mengatakan program Sistersay merupakan pro-
gram penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi
warga di desa, utamanya di desa  yang rawan
stunting.

“Lahan ini kami prioritaskan di desa yang
rawan stunting. Di desa tersebut, dipilih

satu lingkungan yang dijadikan pusat
percontohan. Dinas Pertanian akan

memfasilitasi dan membantu sarana
dan prasarana yang dibutuhkan,”
ujar Khoiri.

Satu lahan program Sistersay
akan mendapatkan bantuan
dari dinas pertanian berupa  50

ekor ayam dan kandang
portable, sebuah kolam

lele bioflok termasuk benihnya,
1 unit peralatan hidroponik, serta benih
sayurannya. Dengan demikian kebutuhan pangan
sumber karbohidrat, vitamin, protein nabati dan
hewani dapat tersedia di satu pekarangan. (*)

Madiun Sediakan Rp4,7 M
untuk Lapak UMKM

MADIUN, BI -
Pemerintah Kota
Madiun, Jawa T i m u r ,

mengalokasikan
dana sebesar Rp4,7 miliar pada
2022 untuk pengembangan dan
penyem purnaan lapak UMKM yang ada di
tiap kelurahan setempat.

Wali Kota Madiun Maidi  di Madiun,
Kamis, mengatakan program lapak UMKM di
tiap kelurahan bertujuan untuk memacu
perekonomian lokal, utamanya di masa
pandemi COVID-19.

Ia menginstruksikan penyempurnaan
lapak UMKM kelurahan tersebut segera
terealisasi.

“Tahun ini kami gelontorkan lagi
anggaran untuk lapak UMKM kelurahan.
Saya minta segera saja direalisasikan.
Segera selesai agar segera bisa
dioptimalkan,” ujar Maid.

Menurut dia, besaran dana penyem-
purnaan di tiap-tiap kelurahan berbeda sesuai
usulan masing-masing. Hal itu, menyesuaikan
dengan rencana penyempurnaan yang
diinginkan.

Jika ditotal tiap kecamatan, Kecamatan
Kartoharjo dan Kecamatan Taman memiliki
anggaran penyempurnaan yang
sama besar, yakni Rp2 miliar untuk
Kecamatan Kartoharjo dan Rp2,2
miliar untuk Kecamatan Taman.
Sedangkan, Kecamatan Manguharjo
mengusulkan paling sedikit dengan
anggaran sekitar Rp485 juta.

“Penyempurnaan lapak UMKM
kelurahan di wilayah Kecamatan
Manguharjo memang sudah diopti-
malkan pada APBD Perubahan
tahun 2021,” kata dia.

Ia menjelaskan besaran anggaran

lapak UMKM
memang berbeda

tiap tahunnya.
Terbesar pada tahun 2021

dengan anggaran mencapai
Rp10 miliar. Sedangkan untuk

tahun 2020 yang merupakan awal
bergulirnya program lapak UMKM, telah

menghabiskan anggaran Rp7 miliar lebih.
Saat ini, sudah ada 27 lapak UMKM yang

tersebar di tiap kelurahan. Masing-masing
memiliki keunikan dan keunggulan masing-
masing. Baik dari segi konsep, desain
bangunannya, hingga keunikan dari produk
yang dijual.

Pemkot Madiun sejak  2020 gencar
mendorong tiap kelurahan untuk
mengembangkan potensi UMKM dan
keunggulannya dengan membangun lapak-
lapak UMKM. Upaya tersebut merupakan
bagian dari program pemda setempat untuk
mendongkrak pemulihan ekonomi di masa
pandemi COVID-19.

Guna mewujudkan program tersebut,
Pemerintah Kota Madiun telah mencairkan
dana sebesar Rp261 juta untuk masing-
masing 27 kelurahan di wilayah setempat pada
tahun 2020.

Dana tersebut berasal dari Dana Insentif
Daerah (DID) pemerintah pusat, yang untuk
Kota Madiun alokasinya di tahun 2020
mencapai total Rp14,9 miliar.

DID diperoleh karena Kota Madiun dinilai
cukup baik dalam penanganan COVID-
19.[Antara]

E D I S I  2 46 -  F E B R U A R I  2 0 2 2
E K O N O M I 23



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

BEIJING, BI - Merayakan imlek di bumi
mungkin sudah biasa. Namun apa yang dibuat
oleh warga China ini beda dari yang lain.

Jika warga Tiongkok merayakan Tahun
Baru China dengan sederhana karena dalam
bayang-bayang covid-19, tiga taikonaout,
sebutan untuk astronaut dari Cina ini tak mau
melewatkan kebahagian malam pergantian
tahun itu. Dari luar angkasa, Zhai Zhigang,
Wang Yaping, serta Ye Guangfu turut
merayakan imlek dari stasiun Tiangong yang
berjarak 400 kilometer dari atas bumi.

Mereka sedang melaksanakan misi
Shenzhou 13 selama enam bulan di
luar angkasa. Ini pertama kalinya
mereka merayakan Spring
Festival, sebuah festi-
val musim semi di or-
bit bumi. China
semakin intens
mengembangkan
teknologi luar
angkasanya. Ini

setidaknya terlihat saat
Badan Antariksa Nasional China
atau China National Space Admin-

istration (CNSA) membagikan empat
foto planet Mars dari misi Tianwen-1.

China menjadi negara kedua
setelah Amerika Serikat yang

berhasil mendaratkan
pesawat ruang

angkasanya di Mars.

Warga Tiongkok Rayakan
Imlek di Luar Angkasa

Penjelajak ruang angkasa
China, Zhu Rong yang berarti

dewa api mencatatkan untuk mendarat
di planet merah ini pada 22 Mei 2021.

Penjelajah ruang angkasa Zhu Rong yang
memiliki tinggi 1,85 meter dan berat 240 kilogram
itu mengeksplorasi daratan di Mars selama 224
hari.

Mereka juga sedang mengembangkan proyek
‘matahari’ buatan untuk mencari sumber energi baru
yang diprediksi tidak akan habis.

Apa yang dibuat negeri pimpinan Presiden Xi
Jinping ini membuat Amerika Serikat (AS) khawatir.

Sejumlah pihak yang dikenal dengan Wolf
Amendment melarang NASA menggunakan dana
federal untuk melakukan kerja sama bilateral
dengan pemerintah China.

Dengan demikian, China tidak termasuk
sebagai mitra terkait proyek International Space
Station (ISS) atau Stasiun Luar Angkasa
Internasional.

Selain itu, China juga dan tidak berkolaborasi

dengan NASA dalam
misi robotik.

“Mereka telah menghiasi
modul inti stasiun ruang angkasa
dengan potongan kertas tradisional
China, serta lentera merah untuk
merayakan festival musim semi,” ujar
pejabat China yang tidak disebutkan
namanya itu.

Dilansir dari Space, stronot dari China
Astronaut Research and Training Center, Zhai
Zhigang pun turut membuat hiasan kertas
dengan tulisan ucapan Tahun Baru Imlek yang
artinya kebahagiaan sudah datang.

“Saya mengucapkan selamat tahun baru,
(semoga selalu) sehat, semoga sukses dan
tahun Macan yang penuh keberuntungan,” kata
Zhigang dalam rekaman yang ditayangkan
CCTv.

Saat para astronot China rayakan Imlek di
luar angkasa, mereka juga melakukan tradisi
yang kerap dilakukan seperti memakan tiga
macam dumpling, semacam pangsit isi daging
saat makan malam. Di sisi lain, misi Shenzhou
13 yang membawa tiga astronot China lepas
landas dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan
di Gurun Gobi sekitar 15 Oktober lalu,
menggunakan roket Long March 2F.

Menariknya, misi tersebut juga telah
memecahkan rekor baru bagi dunia luar
angkasa China, lantaran Wang menjadi wanita
pertama yang mendarat di modul inti Tianhe.

Para taikonaut disebut akan menghabiskan
sekitar enam bulan di orbit, yang artinya dua
kali lipat dari durasi misi Shenzhou 12 yang
pernah mengunjungi Tianhe sebelumnya.

Sejauh ini, para kru telah melakukan
pembangunan stasiun luar angkasa
dengan berbagai misi sejak Novem-
ber 2021.

Sekaligus memberikan kuliah
sains untuk mahasiswa China
pada Desember lalu.

Mereka pun tercatat

“Tidak ada rencana penguncian,” kata Putin
pada pertemuan dengan pengusaha Rusia yang
disiarkan di televisi pemerintah pada kamis (3/
2).

Putin menambahkan bahwa Rusia justru akan
melonggarkan beberapa pembatasan.

“Dalam waktu dekat pembatasan interaksi
bisa dicabut, sehingga masyarakat bisa bekerja
dengan tenang,” kata Putin.

Di bawah aturan Rusia saat ini, siapa pun
yang pernah melakukan kontak dengan orang
positif Covid harus mengisolasi diri selama tujuh
hari.

P e r n y a t a a n
Putin ini pun datang
ketika Rusia men-
catat 155.768 kasus
infeksi virus corona
baru.

Jumlah kasus di
seluruh negeri me-
ningkat tajam, de-
ngan Omicron meru-
pakan mayoritas
kasus.

Sementara jarak
sosial telah longgar
di banyak tempat di
Moskow, pemimpin
lama Rusia itu sendiri
telah berhati-hati
dengan Covid.

AS Izinkan Bank Internasional
Alirkan Dana  ke Afghanistan
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WASHINGTON, BI — Amerika
Serikat (AS) mengizinkan bank-bank
internasional mentransfer uang ke Af-
ghanistan untuk tujuan kemanusiaan.
Organisasi atau kelompok bantuan
diperkenankan membayar guru dan
petugas kesehatan di lembaga yang
dikelola pemerintahan di negara tersebut
tanpa perlu takut melanggar sanksi
terhadap Taliban.

Departemen Keuangan AS
menawarkan panduan tentang
pengecualian sanksi yang dikeluarkan pada
September dan Desember tahun lalu untuk
pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan.

Mereka mengatakan, bank-bank dapat
memproses transaksi yang terkait dengan
operasi kemanusiaan. “Termasuk kliring,
penyelesaian, dan transfer melalui, ke, atau
dengan cara lain melibatkan lembaga
penyimpanan milik swasta dan milik negara,”
katanya(2/2). Departemen Keuangan AS juga
menguraikan transaksi yang diizinkan yang
melibatkan Taliban, mencakup Jaringan
Haqqani. Hal itu termasuk menandatangani
perjanjian untuk memberikan bantuan langsung

kepada rakyat Afghanistan, koordinasi bantuan
umum, termasuk administrasi impor, serta
berbagi ruang kantor.“Pembayaran pajak, biaya,
atau bea masuk ke, atau pembelian atau
penerimaan izin, lisensi, atau layanan utilitas
publik dari Taliban, Jaringan Haqqani atau
entitas mana pun di mana mereka memiliki lebih
dari 50 persen, diizinkan untuk operasi
kemanusiaan,” kata Departemen Keuangan AS.

Kelompok bantuan pun diizinkan
mengirimkan uang tunai ke Afghanistan untuk
operasi kemanusiaan. Dana tersebut dapat
digunakan untuk membayar honor kepada para
petugas kesehatan dan guru di sana. [bi]

>> RUSIA TAK ADA ,,,DARI HLM 01 K e t i k a
m e n j a m u
Perdana Menteri
Hongaria Viktor
Orban di Moskow
minggu ini, keduanya
minum sampanye sambil
berdiri di ujung yang
berlawanan dari karpet besar di
Kremlin.

Sejak awal pandemi Covid-
19, Rusia telah melaporkan
333.357 kematian akibat Covid-
19, menjadikannya sebagai
negara dengan jumlah kematian
tertinggi di Eropa.[bi]
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6 Tempat Wisata Kental Suasana Imlek

JAKARTA, BI  - Di balik keleza-
tannya, ternyata pempek memiliki filosofi
yang jarang diketahui banyak orang.
Mulai dari tekstur, bentuk, hingga rasa
pempek memiliki makna mendalam yang
bisa menjadi pelajaran dalam menjalani
hidup. Berikut adalah empat filosofi
pempek yang dapat menjadi acuan untuk
menjadi pribadi yang positif, dikutip dari
keterangan resmi Pempek Ny. Kamto
berikut filosofinya:

1. Tekstur kenyal sebagai simbol
fleksibel dan dinamis

Pempek memiliki tekstur kenyal
yang berarti bahwa hidup harus
luwes dan peka terhadap per-
ubahan.

Zaman yang terus
berkembang menuntut tiap
individu untuk terus
beradaptasi dengan
perubahan ke arah yang
lebih positif. Jika Anda
menguasai kedua hal
tersebut, tentu akan
memudahkan dalam
menjalani kehidupan yang
terus berubah seiring
berkembangnya zaman.

2. Cita rasa pempek
lambang keseimbangan
hidup

Rasa pempek yang lezat datang dari
perpaduan berbagai rasa yang seimbang.
Ada rasa gurih dari ikan yang telah diolah
serta manis dan asam dari kuah cuko.

Dari perpaduan rasa tersebut,
pempek dapat disajikan di berbagai
kesempatan karena cita rasanya yang
cocok dengan lidah banyak orang.

Sama halnya dengan manusia,
menjalani hidup yang seimbang akan
memberikan banyak manfaat, seperti
menghindari stres, semakin produktif, dan
berdamai dengan diri sendiri. Hal tersebut

dapat ditempuh jika kita bijak
dalam mempertimbangkan

berbagai hal, serta
optimis bahwa hidup tentu
akan indah jika kita

bersabar dan berusaha.
3. Kuah cuko mengajarkan lebih

realistis
Kondisi hidup memang selalu

berubah-ubah, kadang kita merasa
senang, tapi kadang digantikan oleh
perasaan sedih. Layaknya perpaduan
rasa pada kuah pempek yang manis dan
asam, ini menjadi pengingat untuk kita
agar dapat menjalani kehidupan dengan
realistis.

Dengan bersikap realistis, kita dapat
meminimalisir rasa kecewa terhadap
harapan dan mimpi yang belum tercapai.
Hidup realistis bukan berarti kita tidak
optimis, tapi kita dapat menjalani hidup
dengan pantang menyerah.

4. Kualitas pempek yang menggam-
barkan kredibilitas

Rasa ikan pada pempek selalu dijaga
kualitasnya agar memberikan cita rasa

yang segar dan nikmat. Dalam
artian, tiap individu sebaiknya
mampu menjaga kualitas diri dan
meningkatkan kemampuan agar
bisa menjadi pribadi yang lebih
baik lagi ke depannya.

Individu yang berkualitas
tentu akan memiliki kredibilitas
yang tinggi dalam hidupnya.
Kredibilitas ini juga yang men-
jadi salah satu kunci untuk
meraih kesuksesan karena
semakin berkualitas, semakin
banyak pula orang yang mem-
percayai Anda untuk menye-
lesaikan tanggung jawab. (*)

Filosofi Pempek Yang
Jarang Diketahui

rang. Kelenteng ini merupakan salah
satu bangunan bersejarah sekaligus
tempat ibadah dan wisata. Kelenteng
ini didirikan dengan tujuan untuk
menghormati Laksamana Cheng Ho.
Dengan arsitektur khas Tionghoa,
kelenteng ini menjadi destinasi seru
yang dapat Anda kunjungi ketika
perayaan Tahun Baru Imlek.

Singkawang, Kalimantan Barat
Kota Seribu Kelenteng atau Kota

Singkawang merupakan salah satu
kota sebagai pusat perayaan Tahun
Baru Imlek terbesar di Indonesia.
Berasal dari kata “San Kew Jong”
dalam bahasa Hakka, Singkawang
memiliki arti kota di kaki gunung dekat
muara laut. Terdapat patung Naga di

tengah kota yang
menjadi ciri khas
dari kota ini. Naga
dipercaya sebagai
lambang kekuatan
dan keberuntungan
oleh masyarakat
Tionghoa.

Maha Vihara
Adhi Maitreya,
Medan

Disebut sebagai
vihara terbesar di

Indonesia, Maha Vihara Adhi Maitreya
berlokasi di komplek perumahan
Cemara Asri, Jalan Boulevard Utara
No. 95-5, Medan, Sumatra Utara.
Vihara ini terbagi menjadi tiga gedung
utama yaitu; Buddha Sakyamuni,
Bodhisatva Avalokitesvara, dan
Bodhisatva Satyakalama. Arsitektur
vihara yang unik membuatnya seolah-
olah tidak berada di Indonesia.

ChinaTown, Jakarta
Glodok atau yang dikenal

sebagai Chinatown Jakarta
merupakan kawasan Pecinan tertua
di Jakarta. Anda dapat berkunjung ke
Pasar Petak Sembilan ataupun
kelenteng-kelenteng yang ada di
sekitar Glodok saat Tahun Baru Imlek
untuk merasakan suasana yang
berbeda. Selain itu, Anda juga
menikmati wisata kuliner khas
Pecinan di sana, tepatnya di Gang
Gloria.

Kelenteng Sanggar Agung,
Surabaya

Terletak di Jalan Sukolilo No.
100, Kelenteng Sanggar Agung
sering kali dikenal dengan sebutan
Kelenteng Hong Sang Tang. Patung
Dewi Kwan Im dengan ketinggian 20
meter menjadi ikon dari kelenteng
ini sekaligus membuat tampilannya
menjadi semakin megah.

Kelenteng Sanggar Agung
memiliki bangunan yang unik karena
pada bagian atapnya menggunakan
corak bangunan Jawa.

Sedangkan pada bagian
bawahnya kental akan nuansa Bali
sehingga kelenteng ini tidak terkesan
hanya unsur budaya Tionghoa. (*)

menerbangkan kapal
kargo di awal tahun 2022 guna
menguji prosedur darurat dan
docking (fungsi kapal untuk
digunakan) secara manual.

Kendati demikian,
pesatnya aktivitas di ruang
angkasa menimbulkan
kekhawatiran bagi pemerintah
Amerika Serikat maupun
Badan Penerbangan dan
Antariksa AS (NASA), yang melihat
China mulai unggul dalam peluncuran
awaknya bersama dengan misi di
Bulan dan Mars.

Pertengahan Juni lalu, tiga astro-
not dari China sukses diberang-
katkan menuju stasiun luar angkasa
baru milik Negeri Tirai Bambu itu.

Para astronot ini membawa 120
menu makanan untuk bekal selama
tiga bulan tinggal di luar angkasa.

Ketiga astronot itu adalah Nie
Haisheng, Liu Boming, dan Tang
Hangbo.

Selama tiga bulan mereka akan
tinggal di stasiun luar angkasa
bernama Tianhe untuk melakukan
berbagai kegiatan perbaikan dan
pemeliharaan.

Menariknya, selama menetap di
stasiun luar angkasa Tianhe, China,
para astronot ini punya lebih dari 120
menu makanan yang bisa dipilih untuk
mereka nikmati.

Berbagai persediaan para
astronot China ini sudah dikirim
sebelumnya dengan menggunakan

pesawat kargo luar angkasa
Tianzhou 2.

Pesawat kargo ini juga memuat
perbekalan bagi para astronot seperti
berbagai makanan dan minuman
pokok seperti teh, jus dan sup.

Kargo juga mengangkut pendi-
ngin yang digunakan untuk me-
nyimpan buah-buahan dan sayuran
segar. Para astronot China ini pun
juga memiliki 120 menu makanan
yang dapat dipilih untuk mereka
santap selama tinggal di stasiun luar
angkasa.

Huang Weifen, kepala pelatih
astronot China mengatakan kepada
stasiun televisi pemerintah CCTV,
ada beberapa menu makanan yang
disediakan untuk para astronot ini.

Menu makanan tersebut, yakni
daging babi suwir dengan saus
bawang putih, ayam kung pao, daging
sapi lada hitam, acar kubis, abon
babi, dan masih banyak lagi.
Makanan tersebut biasanya padat,
tanpa tulang, dan sudah dipotong-
potong kecil.[bi/viva0]
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Pagoda Taman Alam Lumbini,
Karo

Buat Anda yang ingin merayakan
Tahun Baru Imlek seperti di Thailand
atau Myanmar, Anda dapat berkunjung
ke Pagoda Taman Alam Lumbini.
Replika Pagoda Shwedagon atau Pa-
goda Dagon Emas ini berada di Desa
Tongkoh, Berastagi, Karo, Sumatra
Utara. Memiliki warna keemasan, pa-
goda ini tampak megah dari kejauhan.
Anda akan merasakan nuansa
layaknya sedang berlibur di luar
negeri.

Kelenteng Sam Poo Kong,
Semarang

Kelenteng Sam Poo Kong berlo-
kasi di Jalan Simongan No. 129, Sema-
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PADA JAMAN DAHULU, hiduplah
sesosok monster yang dinamakan Nian
(Äê, atau Nianshou ÄêÊÞ), berkepala
panjang dan bertanduk tajam, sepanjang
tahun mendiami dasar laut yang dalam
dan hanya muncul pada malam tahun
baru untuk memangsa manusia dan
makhluk hidup lainnya di pemukiman
desa terdekat.

Oleh sebab itu, pada malam tahun
baru penduduk desa melarikan diri,
mengungsi ke gunung-gunung yang
terpencil, agar jangan sampai dilukai
oleh monster ini. Mereka selalu hidup
dalam ketakutan akan ancaman mon-
ster ini hingga suatu ketika datanglah
seorang pria tua berambut putih dan kulit
kemerahan mengunjungi desa tersebut.

Pria tua tersebut menolak untuk ikut
bersembunyi bersama dengan
penduduk desa lainnya, sebaliknya dia
justru malah berhasil menakut-nakuti
monster itu hingga pergi, yaitu dengan

Mengapa Tahun Baru
Imlek Dirayakan

cara menempelkan kertas berwarna
merah di pintu, membakar batang bambu
untuk menciptakan bunyi retakan yang
keras (pelopor digunakannya petasan),
menyalakan lilin di dalam rumah, dan
mengenakan pakaian berwarna merah.

Ketika penduduk desa kembali,
mereka sangat terkejut menemukan
desa mereka dalam keadaan utuh, tidak
hancur.

Setelah kejadian tersebut, pada
setiap malam tahun baru penduduk desa
melakukan seperti apa yang
diperintahkan pria tua itu dan monster
Nian tidak pernah lagi menampakkan
dirinya. Tradisi ini berlanjut terus hingga
sekarang dan telah menjadi cara
terpenting dalam merayakan datangnya
tahun yang baru.

Mengapa Orang Memberi Angpau
Saat Imlek

Selama periode tahun baru Imlek,
bagi yang sudah berkeluarga atau

bagi yang lebih tua, wajib
hukumnya memberikan angpau

kepada anak-anak
atau kepada yang
belum menikah.
Angpau disebut juga
dengan yasui qian
(Ñ¹ËêÇ®), yang
mempunyai arti ‘uang

yang dapat memberangus hantu’.
Menurut legenda, selain monster

Nian, hidup pula sesosok hantu yang
bernama Sui, yang keluar pada malam
tahun baru, untuk menakut-nakuti anak-
anak pada saat mereka tertidur.

Dikatakan bahwa anak-anak yang
disentuh oleh hantu ini terlalu takut untuk
berteriak, sehingga akan mengalami
demam tinggi dan menjadi tidak stabil
secara mental. Untuk menjaga agar
anak-anak tetap aman terhindar dari
ancaman hantu Sui, para orang tua
harus menyalakan lilin dan tetap berjaga
sepanjang malam.

Pada suatu malam tahun baru di
sebuah rumah keluarga pejabat, sang
orang tua memberikan 8 keping uang
logam sebagai mainan, agar si anak
tetap terjaga, dan terhindar dari ancaman
dilukai oleh hantu tersebut.

Sang anak membungkus keping
uang logam tersebut dengan kertas
berwarna merah, kemudian
membukanya, lalu membungkusnya
kembali, dan membukanya kembali,
begitu seterusnya sampai si anak lelah
bermain dan jatuh tertidur.

Kemudian sang orang tua akan
menempatkan bungkusan berisi 8 keping
uang logam tersebut di bawah bantal si
anak. Ketika hantu Sui mencoba
menyentuh dahi sang anak, kedelapan

keping uang logam tersebut
akan memancarkan
cahaya yang kuat dan
menakut-nakuti hantu
tersebut hingga pergi.

Kedelapan keping
uang logam tersebut menjadi
sosok 8 peri pelindung. Sejak
saat itulah, memberi angpau
menjadi cara untuk menjaga agar
anak-anak tetap aman dan
membawa keberuntungan.

Mengapa Bait Sajak Musim Semi
Ditempelkan

Tercatat bahwa asal mula bait sajak
musim semi sudah ada sejak 1,000
tahun yang lalu, yaitu ketika orang
menggantungkan taofu (ÌÒ·û), jimat yang
ditulis pada kayu persik di pintu.

Menurut legenda, dalam dunia hantu
terdapatlah sebatang pohon persik yang
sangat besar membentang sejauh lebih
dari 1,500 km di atas gunung.

Menghadap timur laut pohon
tersebut, terdapat 2 pengawal bernama
Shentu dan Yulei, yang berjaga di pintu

masuk dunia hantu. Mereka
akan menangkap hantu-
hantu yang melukai
manusia, kemudian
dijadikan sebagai
santapan kepada harimau.

Itulah sebabnya kedua
pengawal ini sangat ditakuti oleh

para hantu. Dipercaya bahwa
dengan menggantungkan sepotong
kayu persik di pintu dengan nama
kedua pengawal terpahat di

atasnya, dapat mengusir pergi para
hantu.

Pada dinasti Song (960 – 1279) or-
ang mulai menuliskan 2 bait kalimat
yang berlawanan pada kayu persik,
sebagai ganti nama kedua pengawal
tersebut.

Lambat laun, kayu persik mulai
digantikan dengan sehelai kertas
berwarna merah, yang melambangkan
keberuntungan dan kebahagiaan. Sejak
saat itu, menempelkan bait sajak musim
semi menjadi tradisi dalam menyambut
tahun yang baru dan sebagai ungkapan
akan harapan yang baik.

HONG KONG, BI- Pemerintah
mengumumkan bahwa mengingat situasi
COVID-19 yang memburuk di Hong Kong maka
serangkaian tindakan melawan pandemi akan
diambil dengan tujuan untuk mencegah
penyebaran virus lebih lanjut.

Selama seminggu terakhir, kasus yang
terdeteksi di Hong Kong telah meningkat dari
115 (28 Januari) menjadi 121 (3 Februari).

Meskipun peningkatan secara keseluruhan
mungkin tidak signifikan, jumlah kasus dengan
sumber yang tidak diketahui telah meningkat
dari 6 menjadi 31 per hari.

Kasus-kasus tersebut dengan sumber yang
tidak diketahui telah melebihi 100 secara total,
yang melibatkan berbagai kabupaten di kota
dan sektor industri yang berbeda. Pada saat
yang sama, jumlah sampel yang dites positif di

bawah pengawasan telah meningkat dari 11 (28
Januari) menjadi 21 (2 Februari), juga
menyebar ke seluruh kota.

Indikasi yang berbeda menunjukkan bahwa
berbagai rantai transmisi diam masih aktif di
masyarakat meskipun wabah massal di distrik
Kwai Chung telah mereda. Mata rantai
penularan ini mengkhawatirkan, menunjukkan
tanda-tanda menyebar ke berbagai distrik di

Hong Kong dengan tren peningkatan kasus
yang akan dicatat.

Mengingat penularan yang sangat tinggi dari
strain mutan Omicron, terutama bentuk BA.2-
nya, yang jelas-jelas melibatkan transmisi
udara jarak pendek, kemungkinan peningkatan
eksponensial dalam kasus yang terinfeksi

Pemerintah Akan Bagikan Alat Tes Covid-19 Secara Masal

>> BERSAMBUNG KE HLM  09
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Sakit OCD, Aliando Syarief
Merasa Kena Karma
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JAKARTA, BI -  Aliando Syarief 
mengungkapkan mengalami gangguan
OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
akut yang dia alami sejak 2019.

OCD merupakan gangguan
mental yang menyebabkan penderitanya

merasa harus melakukan suatu tindakan
secara berulang-ulang. “Gue enggak
pernah gak bisa gerak gitu, karena kalau
mau gerak harus berantem dulu sama
pikiran gue, kalau berhasil dan menang
baru gue bisa gerak,” kisah Aliando.

“Untuk mandi saja gue enggak bisa.
Mandi, sih, mandi tetap, tapi butuh
perjuangan,” tuturnya.

Pemain sinetron Ganteng-ganteng
Serigala ini juga mencontohkan ketika
dirinya ingin membuang sampah. “OCD-
nya ini cukup ekstrem, harus berantakan
justru, tapi berantakannya itu tertata.
Kayak misalnya, kan, gue mau buang
sampah enggak bisa,” ucap Aliando.

“Gue mau berusaha bersih.
Mungkin karena usahanya itu. Jadi
pas gue mau buang sampah,
langsung ada delusi. Mau enggak
mau, gue harus taruh di ranah gue
yang terdekat. Taruh saja di tempat
yang gue dekat berdiri,” sambungnya.

Selain itu, Aliando juga mence-
ritakan pengalamannya ketika makan kuaci.
“Kulitnya gue enggak buang asal, gue letakin
tertata rapi, jadi berantakan, tapi enggak boleh
tersentuh satu sama lain,” ujarnya.

Diluar kisah derita sakit OCD Aliando dia juga
bercerita tentang sikapnya dulu yang pernah

menertawakan temannya karena OCD, dan kini
dia merasa kena karmanya.

“Teman gue kena OCD juga, dia malah lebih ini
ya, dan jahatnya itu dulu gue ketawa dan itu

sangat berengsek menurut gue, maaf ya teman-
teman,” kata Aliando. Saat ini Aliando masih

menjalani terapi untuk mengatasi
penyakitnya. Jika sudah dinyatakan

membaik, Ali tak mau langsung kembali
ke dunia akting. Dia ingin istirahat
memulihkan diri.[*]
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