
Magelang, BI - Vaksinasi COVID-19 secara
Serentak yang diselenggarakan Kepolisian
Republik Indonesia di sejumlah daerah
menargetkan penyaluran
1.114.750 dosis vaksin, kata
Kapolri Jenderal Polisi Listyo
Sigit Prabowo.

“Sejumlah dosis vaksin
tersebut, 834 ribu untuk dosis 1
dan 2, serta 280 ribu sekian
untuk dosis ketiga,” kata
Kapolri usai meninjau
Vaksinasi Serentak Polri di
Museum Kapal Borobudur,
Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, kegi-
atan vaksinasi dipilih
di Museum Kapal
Borobudur karena
wilayah Borobudur
merupakan desti-
nasi wisata dengan

Presiden Xi Bantu HK
CE Ucap Terima Kasih
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HONG KONG, BI – Presiden Xi
Jinping mengatakan dia sangat
prihatin dengan wabah Covid-19 di
Hong Kong, dan telah memerintahkan

pemerintah SAR untuk
menjadikannya prioritas utama
untuk mengendalikan
semuanya.

Menurut surat kabar lokal Ta Kung
Pao dan Wen Wei Po, Xi telah
meminta Wakil Perdana Menteri Han
Zheng untuk menyampaikan
keprihatinannya kepada Kepala
Eksekutif Carrie Lam, serta harapan

beritaindonesia@gmail.com

(852) 6222 4345

(852) 2151 9191
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HONG KONG, BI - Perkembangan terakhir
tindakan pemerintah dalam menghadapi
lonjakan pasien Covid-19 hingga melampau
kapasitas ketersediaan kamar rawat rumah
sakit otoritas  menyediakan 20.000 kamar hotel
untuk karantina pasien virus corona.

Pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam
mengatakan 21 hotel sudah bersedia mengubah
fasilitas mereka menjadi tempat isolasi.

“Selisih yang besar dari target awal
pemerintah yaitu 7.000 hingga 10 ribu kamar,”
kata Lam

Hong Kong sedang menghadapi gelombang
ke 5 pandemi Covid-19, kasus infeksi
mengalami lonjakan 60 kali lipat jika
dibandingkan dengan gelombang sebelumnya.
Berkaitan dengan kondisi kota yang rumit
banyak hal yang berubah dari fasilitas
pelayanan masyarakat hingga transportasi
umum yang berubah menjadi pengangkut or-
ang sakit ke tempat pelayanan medis.

Hong Kong dilaporkan mencatat setidak ada
7.000 pada hari sabtu [19/2] setelah sebelumnya
Hong Kong juga mencatan 6110 kasus pada

hari kamis terkonfirmasi COVID-19.
Kondisi infeksi harian yang ribuan membuat

tempat rawat inap penuh dan menyembabkan
banyak antrian pasien di luar rumah sakit.
Beberapa pasien lansia bahkan terlihat terbaring
di luar ruangan juga.

Salah satu perusahaan properti, Sun Hung
Kai Properties (SHKP), menyatakan pihaknya
bisa menyediakan seribu kamar di dua hotel
untuk isolasi dan akan menyiarkan kampanye
pemerintah soal kartu vaksin di mal-mal.

Ketua SHKP, Raymond Kwok, instruksi itu

penting dijalankan demi mendukung perjuangan
Hong Kong melawan epidemi.

“Mobilisasi lembaga pusat terkait untuk
membantu Hong Kong, telah memberikan
dorongan kepercayaan kepada semua,” kata
Raymond. Sementara itu, New World Develop-
ment, mengatakan berencana menyediakan
sekitar 700 kamar, lalu Henderson
Land Development mengatakan akan
menyumbangkan US$1,3 juta atau
Rp18 miliar untuk turut menangani
pandemi.[bi]

Polri Targetkan Penyaluran
1.114.750 Dosis Vaksin

interaksi tinggi.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong per-

cepatan vaksinasi betul-betul bisa dilaksanakan
dengan baik.

“Hal ini dilakukan untuk menghadapi varian
baru Omicron yang saat ini terus meningkat dan
memang di wilayah Jawa Tengah juga terjadi

peningkatan,” katanya.
Ia menyebutkan dari kasus minggu lalu

yang angkanya di sekitar 2.000 kasus
harian, pada 17 Februari 2022 sudah
masuk di angka 4.000 kasus harian.
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Hari Valentine yang diperingati pada
setiap 14 Februari dikenal sebagai hari
kasih sayang. Setiap Hari Valentine,
orang-orang berbondong-bondong
mengucapkan hari kasih sayang,
mengirimkan kartu ucapan, posting foto
dengan orang-orang terkasih, makan
malam dengan pasangan, mengirimkan
coklat untuk orang-orang terkasih, dan
sebagainya.

Namun, belakangan ini Hari Valen-
tine diidentikkan dengan hal-hal berbau
seksualitas. Berbagai larangan muncul
bagi orang-orang yang mencoba
merayakan Hari Valentine. Bahkan ada
yang memperburuk dengan bingkisan
cokelat Valentine disertai bonus
kondom, yang tentunya membuat Hari
Valentine semakin diidentikan dengan
seks.

Santo Valentine Sang Tokoh Hari
Kasih Sayang

Sejarah Hari Valentine pun sangat
berkaitan dengan kehidupan Santo Val-
entine pada masa 200-an Masehi.
Seperti dilansir oleh Time.com, orang-
orang Kristen pada saat itu
mempercayai bahwa 14 Februari
merupakan hari di mana mereka
memeringati hari kemartiran Santo Val-
entine yang adalah seorang imam
Romawi pada masa kemimpinan Kaisar
Romawi Claudius II.

Ada beberapa kisah tentang
kehidupan sang Santo. Ada yang
mengisahkan bahwa Santo Valentine
adalah seorang Uskup di Terni, Italia,
yang menyembuhkan orang-orang sakit
termasuk seorang anak dari penjaga
penjara yang tuna netra – yang kemudian
jatuh cinta padanya. Valentine kala itu
dipenjara karena mencoba
menyebarkan agama Kristen pada
masyarakat yang masih menyembah
berhala.

Ada pula yang mengisahkan bahwa

hitam dan memakan hidangan khas,
yaitu mi bersaus kental warna hitam
yang bernama Jajangmyeon dan minum
kopi hitam.

Lain lagi di Filipina, Negara ini
memiliki tradisi unik dengan
mengadakan pernikahan massal. Or-
ang-orang yang mengikuti pernikahan
massal ini sangat banyak, hingga
mencapai 2000 pasangan pada tahun
2012.

Valentine Sesuatu yang Haram di
Indonesia?

Jika menilik pemberitaan media,
banyak pemberitaan tentang penolakan
perayaan Hari Valentine di berbagai
daerah. Banyak tokoh agama maupun
para pejabat pemerintahan yang secara
tegas menolak hari Valentine karena
dianggap dapat mengarahkan pada
hubungan seksual di luar pernikahan.

Beberapa juga berpendapat bahwa
Hari Valentine bukan tradisi Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki banyak
tradisi dan budaya luhur yang berakar
pada nilai dan norma agama yang

menjadi jati diri bangsa, dan tidak semua
kebiasaan yang berasal dari luar
berkesesuaian dengan kondisi
masyarakat Indonesia.

Banyak pula yang beranggapan
bahwa beberapa orang menyalahartikan
hari kasih sayang ini sehingga menjadi
berkonotasi negatif. Bahwa beberapa
orang mengambil kesempatan untuk
melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan norma agama, sehingga harus
dilarang perayaannya.

Tetapi tak sedikit pula yang tetap
merayakan hari kasih sayang karena
beranggapan hari ini sebagai hari untuk
menyatakan kasih kepada orang-orang
terkasih lewat kartu ucapan, cokelat dan
bunga. Biasanya mereka mengajak
keluarganya untuk makan malam
bersama atau bertukar cokelat dengan
teman-temannya.

Sesuatu Akan Buruk Apabila
Dipandang Buruk

Dengan begitu banyaknya
pandangan buruk mengenai Hari Valen-
tine, lama-kelamaan akan terbentuk di
pikiran masyarakat bahwa berbagi kasih
adalah sesuatu yang buruk. Benar
apabila berbagai pihak ingin membatasi
pergaulan yang tidak baik di kalangan
remaja, namun tidak menjadikan hari
kasih sayang sebagai penyebab dari
adanya pergaulan buruk tersebut.

Pendidikan mengenai sikap dan
pergaulan yang baik bagi anak remaja
seharusnya ditekankan tiap saat, tak
hanya pada satu hari, dan tidak
dilakukan dengan demo atau aksi
penolakan.

Seharusnya hari kasih sayang
tidak dikonotasikan sebagai sesuatu
yang buruk. Negeri ini sudah terlalu
jauh dari kasih sayang. Setiap orang
seolah saling menyakiti. Para pejabat
menyakiti masyarakatnya dengan
korupsi, para suami dan istri saling
menyakiti dengan perselingkuhan, dan
lain sebagainya.

Hari kasih sayang seharusnya
menjadi momentum untuk saling
mengingatkan untuk tetap saling
mengasihi, baik dalam pergaulan,
lingkungan kerja, terlebih lagi dalam
keluarga. Karena tentunya manusia
diciptakan tidak hanya dengan nafsu,
tapi juga dengan akal budi dan hati untuk
saling mengasihi dengan sesamanya
manusia.[idn]

mencambukkan kulit dari hewan yang
dikorbankan tersebut kepada para
perempuan, yang dipercaya dapat
memurnikan dan membuat subur.

Ketika Paus Gelasius
mengumumkan bahwa 14 Februari
sebagai Hari Valentine pada akhir abad
ke-5, banyak yang berpendapat bahwa
itu adalah usaha untuk menghentikan
festival Lupercalia yang dianggap “tidak
Kristen”. Sejak saat itu Hari Valentine
menjadi sangat terkait dengan hari kasih
sayang dan cinta.

Perayaan Valentine Unik di
Berbagai Negara

Di Korea Selatan, Hari Valentine
berlangsung selama tiga bulan. Pada
14 Februari, mereka merayakan hari
Valentine. Pada 14 Maret, mereka
merayakan hari putih di mana sang laki-
laki membalas apa yang telah diberikan
sang perempuan pada Hari Valentine.
Hingga pada 14 April, saatnya para
jomblo merayakan Hari Valentine yang
disebut juga dengan hari hitam, di mana
mereka akan menggunakan baju serba
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Santo Valentine dijatuhi hukuman mati
karena berusaha membantu orang-or-
ang Kristen melarikan diri dari penjara-
penjara Romawi di mana mereka sering
dipuli dan disiksa. Lalu yang paling
banya dikisahkan bahwa pada masa
pemerintahan Kaisar Claudius, Santo
Valentine dihukum mati karena ketahuan
menikahkan para prajurit kekaisaran.
Pada saat itu, Kaisar Claudius melarang
prajurit-prajuritnya untuk menikah.
Baginya, prajurit-prajurit itu akan lebih
tangguh apabila tidak menikah.

Hari Valentine Sebagai Pengganti
Festival Lupercalia

Pada masa itu, ada sebuat festival
cinta dan kesuburan yang dirayakan
secara turun temurun oleh orang
Romawi kuno. Festival tersebut
dinamakan Lupercalia, sebuah festival
perjodohan yang dimulai dengan
pengorbanan kambing jantan dan anjing.
Kemudian para perempuan di kota itu
akan menaruh nama mereka di sebuah
tempat yang kemudian diambil oleh para
lelaki. Para lelaki tersebut akan

Hikmah Sakit Dalam Islam
BANYAK ORANG yang mengeluh saat ia

menderita sakit, baik itu sakit ringan maupun
berat. Hal ini menandakan bahwa sakit yang
dialami benar-benar menjadikan badan dan hati
menjadi tidak nyaman. Makan tak enak, tiduk
gak nyenyak dan pikiranpun ikut tak tenang.

Tahukah kamu bahwa dibalik
ketidaknyamanan saat kita sakit, ia dapat
menjadi salah satu penghapus dosa kita.
Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kamu
mencaci maki penyakit demam, karena
sesungguhnya (dengan penyakit itu) Allah akan
menghapuskan dosa-dosa anak Adam

sebagaimana tungku api menghilangkan
kotoran-kotoran besi.” (HR Muslim)

Dalam perspektif Islam, datangnya penyakit
pada tubuh kita merupakan suatu tanda
kemahakuasaan Allah SWT. Sebab itu, hanya
kepada Allah lah kita semua berserah diri,
termasuk dalam kondisi sakit. Rasulullah SAW
bersabda : “Tidaklah Allah menurunkan penyakit
kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. (HR
Bukhori).

Pernahkah kita berpikir bahwa sakit itu
membawa hikmah pada diri kita? Lalu apa saja
hikmah saat sakit menimpa diri kita? Berikut

adalah beberapa hikmah sakit dalam islam.

1. Melatih Kesabaran
Sakit yang kita alami terkadang

mendatangkan rasa tak nyaman pada tubuh kita.
Perlu kita ketahui bahwasannya sakit
merupakan salah satu ujian dari Allah bagi
hamba yang dipilih-Nya. Dengan bersabar,
seseorang yang sakit akan selalu berprasangka
baik kepada Allah sehingga memiliki rasa
optimis dan semangat untuk ikhtiar menjalani
proses pengobatan.

2. Menghapus Dosa
Sahabat, sakit yang kita alami bisa jadi

sebagai suatu sebab pengampunan atas

berbagai dosa yang telah dilakukan sebelumnya.
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah menimpa
seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus,
kepayahan, penyakit dan juga kesedihan
melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-
dosa.” (HR. Muslim)

3. Penyambung Silaturahim
Sebagian orang justru bisa bersilaturahim

ketika menjenguk orang sakit. Akan tetapi,
dimasa pandemi seperti saat ini menjenguk or-
ang sakit protokol kesehatan yang ketat.
Adapun, untuk menjenguk saudara, teman atau
keluarga kita yang sedang terpapar Covid-19
sahabat bisa menggunakan sambungan telepon

>> BERSAMBUNG KE HLM  22

Diterbitkan Oleh: Berita Indonesia Ltd. beritaindonesia@gmail.com, Direktur Utama: Sam Jauhari, General Manager: Marvyn Siah, Staf Redaksi: Susi Harsono & Kuswinarto,
Layout Desain: Sofyan B, Pemasaran:  Marvyn Siah, Iklan: Susi Harsono, Alamat: Kenning Industrial Building Unit 604, 6/Floor , 19 Wang Hoi Road Kowloon Bay, Kowloon
HKSAR, Office Telephone: (852) 2180-2185, (852) 6222-4345 (WA)

Hari Valentine, Perlukah
Diperdebatkan?
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Kasus Love Scam di HK Meningkat

Sekolah di HK Masih Online
dan Ujian Ditiadakan

HONG KONG, BI -  Biro
Pendidikan (EDB) hari ini
mengumumkan bahwa
karena situasi epidemi
masih sangat parah, semua
taman kanak-kanak, seko-
lah dasar, sekolah mene-
ngah (termasuk sekolah
yang menawarkan kurikulum
non-lokal) dan sekolah
swasta menawarkan non-
formal kurikulum (umumnya
dikenal sebagai “sekolah
tutorial”) di Hong Kong akan
melanjutkan penangguhan
kelas tatap muka dan kegiatan di kampus
hingga 6 Maret.

Seorang juru bicara EDB mengatakan,
“Selama masa penangguhan, sekolah, pada
prinsipnya, tidak boleh mengatur siswa untuk
kembali ke sekolah untuk kegiatan apa pun.
Sekolah harus tetap buka selama hari sekolah
untuk menjaga siswa yang harus kembali ke
sekolah karena kurangnya penjaga untuk
menjaga mereka di rumah.

Meskipun demikian, mengingat bahwa
banyak distrik terpengaruh operasi di bawah
deklarasi pengujian pembatasan, lockdown
dan situasi tenaga kerja sekolah yang mungkin
terpengarus epidemi makan sama sekalit idak
disarankan untuk membiarkan siswa kembali
ke sekolah. Pemerintah menghimbau kepada
para orang tua untuk memperhatikan situasi
wilayah   masing-masing dan tetap menjalin
komunikasi yang erat dengan pihak sekolah.

“Jika sekolah telah pertimbangan dengan
cermat karena alasan kebutuhan mendesak
untuk kepentingan ujian kelas akhir maka
kegiatan pembelajaran tidak lebih dari
setengah hari. Selain itu  sekolah harus ketat
dalam menerapkan berbagai tindakan anti-
epidemi yang ketat sebagaimana diatur dalam
‘Langkah Perlindungan Kesehatan untuk
Sekolah’ yang dikeluarkan oleh EDB dan ‘Sa-
ran Kesehatan untuk Sekolah untuk
Pencegahan COVID-19’ yang dikeluarkan oleh
Pusat Perlindungan Kesehatan. ”

“Selama masa penangguhan kelas tatap

muka, sekolah secara fleksibel harap mene-
rapkan berbagai mode pengajaran untuk mem-
pertahankan pembelajaran siswa di rumah.
Saat mengatur pembelajaran online dan
kegiatan terkait, sekolah harus memperhatikan
lama pelajaran dan mengingatkan siswa untuk
menahan diri dari penggunaan gadget layar digi-
tal yang berkepanjangan dan memberikan
istirahat yang tepat untuk mata mereka sekitar
setiap 20 hingga 30 menit. Siswa juga harus
melakukan latihan fisik yang cukup di rumah
untuk menjaga kesehatan mental dan fisik yang
baik.”

Juru bicara itu menambahkan, “Mengingat
penerapan ‘vaksin pass’ di sekolah mulai dari
24 Februari, kecuali mereka yang diberikan
pengecualian, semua staf sekolah, orang yang
menyediakan layanan di kampus dan peng-
unjung harus divaksinasi atau sebaliknya
mereka harus divaksinasi. dilarang masuk ke
lingkungan sekolah. Langkah-langkah di atas
masih akan diberlakukan selama penangguhan
kelas tatap muka.”

 Vaksinasi adalah cara paling efektif untuk
melindungi diri dari COVID-19 dan mengurangi
risiko sakit parah hingga kematian.

Selain itu Biro pendidikan  telah
memutuskan dengan pertimbangan yang cermat
bahwa sekolah tidak perlu melakukan IA
periode kedua P6 untuk SSPA 2022. Mengikuti
pengaturan yang sama di SSPA 2020 di mana
IA periode kedua P6 dibatalkan karena situasi
epidemi.[bi]

HONG KONG, BI - Kepolisian Hong Kong
melaporkan adanya peningkatan love scam atau
penipuan investasi bodong berbalut asmara
yang cukup tajam, dengan nominal kerugian
sebesar HK$360 juta dari seluruh pelapor tahun
2021.

Polisi juga menyampaikan total ada 642
laporan kasus seperti diatas tahun 2021 lalu,
dan itu artinya meningkat lebih dari dua kali lipat
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Detektif mengatakan, korban rata-rata
berusia  antara 21 dan 50 tahun. Dalam kasus
ini terbanyak dari korban adalah waniita yang
rentan dan percaya bahwa mereka telah
menemukan cinta secara online hingga tertipu
dengan investasi bodong.

Salah satu korban yang menanggung
kerugian terbesar adalah seorang wanita
pensiunan berusia 65 tahun yang tertipi uang
sebesar HK$17,8 juta karena telah terpedaya
untuk   memasukkan uang ke dalam aplikasi
investasi mata uang virtual.

Sementara itu, polisi mengatakan lebih
sedikit orang tua yang menjadi korban penipuan
telepon tahun lalu, tetapi lebih banyak siswa
daratan yang ditipu.

Pasukan tersebut mengatakan ada 1.140

kasus penipuan telepon, turun 4,4 persen dari
tahun 2020, tetapi total kerugian yang dilaporkan
naik lebih dari 40 persen menjadi HK$811 juta.

Petugas mengatakan peningkatan itu
terutama disebabkan oleh satu kasus, di mana
seorang wanita berusia 90 tahun kehilangan
HK$250 juta dari penipu.

Polisi mengatakan bahwa setelah
serangkaian kampanye publisitas, jumlah
korban berusia 61 tahun ke atas turun dari 200
pada 2020 menjadi 70 pada 2021.

Kasus yang mengkhawatirkan menurut
kepolisian adalah penipuan terhadap mahasiswa
dari daratan jadi lebih tinggi, mereka ditipu oleh
orang-orang yang berpura-pura menjadi pejabat,
dengan jumlah kasus seperti itu dua kali lipat
menjadi sekitar 190.

Seorang siswa berusia 21 tahun dikatakan
telah kehilangan HK$3 juta dalam tujuh hari.
Secara keseluruhan, kasus phone scame
menerima total aduan 19.249 dari berbagai jenis
tahun lalu. jadi meningkat 24 persen tahun-ke-
tahun.

Polisi telah mendirikan Pusat Koordinasi
Anti-Penipuan, di bawah Biro Kejahatan
Komersial guna memberantas scamer. [bi]
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JAKARTA, BI - Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyebut ada ancaman lain yang lebih
berbahaya daripada pandemi.

“Perubahan iklim dapat menyebabkan
ancaman yang lebih besar daripada pandemi,”
ujar Sri Mulyani kamis lalu.

Menurut dia, G20 berperan dalam memerangi
perubahan iklim. Peran G20 tidak hanya untuk
mengurangi emisi karbon, tetapi menemukan

Sri Mulyani : Ada Ancaman
Lain Daripada Pandemi

solusi biaya penanganan perubahan iklim yang
berkelanjutan serta biaya teknologi yang
mendukung penanganan tersebut.

Untuk mengatasi masalah biaya, Sri Mulyani
mengaku pihaknya sedang mempersiapkan
kerangka kebijakan untuk mendukung inisiasi
pembiayaan berkelanjutan, termasuk untuk
transisi energi.

“Transisi energi terbarukan sangat penting.

Indonesia memiliki banyak sumber batu bara. Bukan
hanya Indonesia, namun banyak negara menghadapi
tantangan yang sama,” paparnya.

Menkeu menegaskan negara-negara G20 harus
berkomitmen untuk menyediakan transisi hijau yang
terjangkau. Transisi hijau menjadi kunci dalam
mempercepat transisi energi menuju ekonomi global
yang rendah karbon.

“Kami juga mempertimbangkan mekanisme
regulasi untuk mengurangi emisi karbon,” pungkasnya.

Sebagai Ketua Bidang I Finance Track G20, Sri
Mulyani menekankan anggota forum untuk tidak
meremehkan dampak dari kebijakan yang
diajukan.[msn]

JAKARTA, BI - Wakil Ketua
MPR RI, Lestari Moerdijat meng-
ungkapkan, seluruh elemen
bangsa harus mempersiapkan
generasi muda agar mampu
menjawab berbagai tantangan
untuk mewujudkan Indonesia
Emas yang tangguh dan berdaya
saing pada 2045.

“Pada 2045, generasi muda
akan menjadi tulang punggung
bangsa ini untuk mewujudkan In-
donesia menjadi negara maju,
seperti yang dicita-citakan para
pendahulu bangsa,” kata dia saat
membuka diskusi secara daring
bertema Milenial dan Tantangan
Ketenagakerjaan dalam Menyam-
but Bonus Demografi Indonesia,
yang digelar Forum Diskusi Den-
pasar 12, Rabu (16/2).

“Karena itu, saat ini kita harus mempersiapkan
para generasi muda agar mampu menghadapi
tantangan dengan sumber daya yang kita miliki,”
imbuh dia.

Diskusi yang dimoderatori Ekonom, Direktur
Sparklab Universitas Pelita Harapan, Radityo
Fajar Arianto itu dihadiri Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, Guru
Besar Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis /
FEB Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco
dan CEO for Navanti Indonesia, Indra Pramana
sebagai narasumber.

Selain itu hadir Co-Head of Delegate Selec-
tion Committe dan Delegasi Y20 Indonesia 2021,

MPR  Siapkan Generasi
Indonesia Emas

Putri Anetta Komarudin, Sekretaris Umum PP
SPSI, Mochammad Popon, dan Pakar Hukum
Universitas Pasundan Bandung, Atang Irawan
sebagai penanggap.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menambahkan,
berbagai upaya harus dilakukan berangkat dari
optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki
anak bangsa. Ia berpendapat, loncatan teknologi
yang terjadi saat ini mengubah pola berperilaku
dan komunikasi manusia di era ini.

“Sehingga kita tidak boleh mengabaikan
perkembangan teknologi yang terjadi ini,” tambah
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Diakui Rerie, sejak terjadi krisis global,

pandemi Covid-19 mengakibatkan
meningkatnya angka pengangguran
tertinggi di usia produktif.

“Berbagai perubahan itu,
mendorong kita secara bersama
sebagai anak bangsa mempersiapkan
generasi milenial agar memiliki
kemampuan dalam mewujudkan Indo-
nesia sebagai negara maju,” ujar dia.

Sementara itu Guru Besar
Manajemen FEB Universitas
Airlangga, Badri Munir Sukoco
berpendapat, perlu kerja keras bagi
bangsa Indonesia untuk menjadi
negara maju karena membutuhkan
peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM).

Kondisi pandemi Covid-19 dan
rendahnya relevansi tenaga kerja
terhadap lapangan kerja yang tersedia,

ujar Badri, menyebabkan pertambahan angka
pengangguran saat ini.

Salah satu upaya agar tenaga kerja mampu
terserap, menurut Badri, adalah dengan melakukan
transformasi ekonomi lewat dua hal yaitu
peningkatan kualitas SDM dan menetapkan
sejumlah sektor untuk menjadi lokomotif
pertumbuhan ekonomi agar mampu tumbuh di atas
10%.

“Karena untuk menjadi negara maju, bangsa
Indonesia harus mampu masuk pada kelompok
negara dengan high income yang berciri memiliki
industri services 69,70% yang sangat
mengandalkan kualitas SDM yang tinggi,” ujar
Badri.[*]

JAKARTA, BI – Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh
jajarannya untuk terus melakukan evaluasi
penyebab meningkatnya angka harian
Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, hal itu
perlu dijadikan perhatian untuk menyiapkan
antisipasi dan
strategi penanganan
penyebaran Covid-
19.

“Ini menjadi per-
hatian kita semua
walaupun di satu
sisi, hal yang mem-
bedakan adalah
keterisian tempat
tidur, angka kema-
tian, yang apabila
dibandingkan varian
Delta, maka angka-
nya saat ini masih
berada jauh,” kata Sigit. Meskipun ada
perbedaan angka BOR Rumah Sakit dan
angka kematian, saat ini Indonesia belum
dalam kondisi aman dari ancaman penye-
baran Covid-19. Fakta di lapangan, kata
Sigit, tetap ada peningkatan terhadap angka
kematian, walaupun tingkat peningkatannya
tidak seperti pada saat varian Delta.

Mantan Kabareskrim Polri ini menu-
turkan, peningkatan angka Covid-19 harus
dijadikan evaluasi dan pemetaan apa yang
menjadi penyebabnya.

 Apakah karena kedisiplinan warga
pakai masker berkurang atau interaksi sosial
masyarakat yang tinggi tanpa aturan protokol
kesehatan (prokes).

Mantan Kapolda Banten ini pun mem-
beberkan angka-angka Covid-19 yang
terjadi di Indonesia. Secara umum angka
kesembuhan Indonesia saat ini sebesar 92
% atau di atas WHO yaitu 75%. Kemudian
angka kematian di bawah standar WHO.

Untuk positivity rate, Indonesia berada
di angka 16,5% atau di atas standar WHO
yaitu 5 persen. Tingkat keterisian rumah
sakit sebesar 31% atau di bawah standar
WHO yaitu 60%. Keterisian isoter di
wilayah DKI Jakarta secara umum berada
di rata-rata 28,93%.

Akselerasi vaksinasi, kata Sigit, penting
dilakukan untuk menghadapi berbagai event
baik nasional maupun internasional yang
akan digelar. Beberapa agenda diantaranya
adalah, perhelatan MotoGP di Sirkuit
Mandalika, NTB hingga rangkaian acara
Presidensi G20 di Bali.[jawappos]

Omicron Terus
Melonjak, Kapolri
Lakukan Evaluasi

JAKARTA, BI — Sekretaris Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan,
secara absolut memang terjadi peningkatan
kasus Covid-19 pada anak. Sebagian besar anak
terpapar dari keluarga.

“Secara absolut memang terjadi peningkatan
karena kasus jumlahnya meningkat. Kita melihat
juga anak banyak terpapar dikarenakan
penularan terjadi di keluarga. Banyak kasus
positif dari orang tua kemudian karena tidak
bergejala, seringkali gejalanya sangat ringan

seperti flu biasa sheingga tidak dirasakan sebagai
gejala Covid,” kata Nadia dalam Konferensi Pers
secara daring, Rabu lalu.

Salah satu penyebab terjadinya penularan,
sambung Nadia, lantaran kurangnya disiplin
prokes. Ia pun mengimbau untuk tetap menjalani
prokes saat menjalani isoman di rumah

Nadia menambahkan, meskipun terjadi
peningkatan kasus, untuk perawatan di rumah

Kasus Covid-19 pada Anak
Indonesia Meningkat

“Pada 2045, generasi muda akan
menjadi tulang punggung bangsa ini untuk
mewujudkan Indonesia menjadi negara
maju, seperti yang dicita-citakan para
pendahulu bangsa,”

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo
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UNGKAPAN jodoh akan datang dengan
sendirinya tanpa tahu kapan dan di mana
memang cukup berlaku bagi banyak orang.
Namun, pernahkah kamu berpikir jika berjodoh
dengan sosok hantu? ..

Seorang wanita yang berkarier sebagai
penyanyi bahkan menyebutkan jika dirinya telah
dilamar oleh sosok hantu.

Dilansir dari Daily Star, Rabu (16/2) wanita
bernama Brocarde ini disebutkan telah jatuh
cinta dengan sosok hantu bernama Edwardo.
Edwardo sendiri disebut sebagai sosok hantu
tentara Victoria. Tentu saja kisah cinta Brocarde
dengan sosok hantu Edwardo ini langsung
mencuri perhatian publik.

Brocarde juga turut menceritakan kisah
pertemuannya dengan Edwardo pada awal 2021
di kediamannya. Namun, ternyata kisah cinta
penyanyi sekaligus penulis lagu berusia 38 tahun
ini tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, ia
menyebut tengah kesusahan mencari tempat
pernikahan.

Dilamar dengan cincin berlian
Edwardo yang disebut-sebut sebagai

kekasih Brocarde sendiri diyakini meninggal
dunia pada usia 35 tahun. Keduanya
dipertemukan dalam sebuah malam hingga
menjadi dekat dan menjalin hubungan asmara.
Brocarde juga menyebutkan jika dirinya telah
dilamar oleh kekasih hantunya menggunakan
cincin.

“Suatu pagi saya terbangun dan menemukan
sebuah cincin di bantal saya. Itu menusuk ke
sisi pipi saya – rasanya seperti saya disengat

lebah atau sesuatu – tetapi ketika saya
menyentuh wajah saya, saya merasakan
cincin batu dan cincin.

Saya pikir saya sedang bermimpi dan
saya pikir saya tertidur kembali. Ketika saya
bangun, cincin itu hilang.” ujar Brocarde.

Tak sampai disitu saja, kejadian yang
sama juga terjadi pada esok harinya. Saat
itulah dirinya yakin jika Edwardo tengah
melamarnya. Wanita 38 tahun ini juga
menambahkan, setelah memakai cincin di
jari dirinya merasakan sebuah emosi yang

Menikah dengan Hantu,
Dilamar Pakai Cincin Berlian

tak tergambarkan.
“Rasanya seperti keputusan yang bukan

milik saya, seperti saya telah dipilih dalam bebe-
rapa cara dan saya masih sangat ingin tahu apa
yang diinginkan hantu ini dari saya.Saya mele-
takkan cincin di jari saya untuk menunjukkan
penerimaan saya, segera setelah saya mela-
kukan ini, saya merasakan sensasi hangat di
sekitar tubuh saya sehingga saya tahu Edwardo
telah merasakan jawaban saya.” lanjutnya.

Bingung memilih gereja untuk pernikahan
yang dinginkan

Usai menerima lamaran dari sosok
Edwardo, Brocarde pun berniat untuk menggelar
pernikahan. Namun, dirinya tak bisa menangani
pertemuan antar keluarga seperti kegiatan yang
umum dilakukan bagi sepasang kekasih yang
akan menikah. “Saya rasa saya tidak bisa mena-
ngani pertemuan dengan kerabatnya, satu hantu
sudah cukup.” ujarnya.

Bukan hanya soal pertemuan keluarga saja
yang dipikirkan, akan tetapi lokasi pernikahan
juga menjadi sebuah masalah tersendiri baginya.
Pasalnya, Brocarde menginginkan sebuah
pernikahan yang digelar di gereja, namun hal
tersebut sulit terjadi karena kekhawatirannya jika
seseorang melakukan pengusiran roh.

“Mungkin kita harus kawin lari dan
menemukan kapel putih kecil di Las Ve-
gas. Kita mungkin harus memilih kantor
pendaftaran – jika kita memanggil
seorang pendeta, aku takut dia akan
ingin mengusir Edwardo sebelum kisah
cintaku berakhir dengan baik.” ujar
Brocarde.

Inginkan usung tema era Victoria
Terlepas dari permasalahan lokasi

pernikahan, Brocarde sendiri telah
menyusun pernikahan dengan
mengusung tema era Victoria. Bahkan,
dirinya berencana membuat gaun
pernikahan era Victoria untuk
pernikahannya.[*]

PARA ILMUWAN meng-
umumkan mungkin telah mene-
mukan senjata ninja, sebuah
artefak berusia 430 tahun yang
digali di Jepang.

Tim arkeolog menggali arte-
fak antara 1960 dan 2010 di
beberapa situs di Jepang, ter-
masuk dua kastil yaitu Kastil
Iwatsuki dan Kastil Hachioji.

Kemungkinan artefak ninja
ini berasal dari Pengepungan
Odawara yang terjadi pada
1590.

Selama pengepungan terse-
but, klan Toyotomi dan
Tokugawa mengalahkan klan
Hojo, yang telah menguasai sebagian besar
Jepang dan merebut kedua kastil.

Pengepungan terjadi selama periode
Sengoku (1467-1615), saat Jepang dibagi
antara beberapa panglima perang yang
berjuang untuk kekuasaan.

Catatan sejarah menyebutkan ninja
berfungsi sebagai mata-mata selama
periode tersebut dan kemungkinan
mengambil bagian dalam pengepungan.

Artefak tersebut termasuk batu lempar
datar yang mungkin merupakan pendahulu
senjata shuriken dan caltrop tanah liat, yang
mungkin merupakan bentuk awal caltrop

makibishi. Senjata itu disebut mampu melukai
kaki tentara dan kuda.

“Artefak ini kemungkinan adalah senjata
dari kelompok pertempuran yang dapat
bertindak sebagai ninja,” kata Iwata Akihiro,
arkeolog dan kurator di Museum Sejarah dan
Cerita Rakyat Prefektur Saitama, seperti
dikutip dari Live Science, Rabu (16/2).

Menurut Akihiro, senjata-senjata tersebut
kemungkinan dibuat dengan tergesa-gesa
sebelum pengepungan.

Meski begitu, kedua senjata itu memiliki
tingkat keefektifan yang tinggi.

Senjata yang mirip shuriken digunakan

Ilmuwan Temukan Senjata Ninja, Berusia 430 Tahun
untuk menghentikan
pergerakan musuh yang
akan menyerang kapan saja
dan ketika musuh lumpuh,
ninja tersebut akan
melarikan diri.

Sementara caltrop tanah
liat dapat menghentikan
pergerakan musuh yang
menyerbu benter.

Tapi meskipun dilengkapi
dengan senjata, ninja klan
Hojo tidak dapat menyela-
matkan kastil karena kedua-
nya jatuh ke tangan tentara
klan Toyotomi dan Tokugawa,
yang jauh lebih besar.

Pada 1615, klan Tokugawa berhasil
menyatukan seluruh Jepang di bawah
kekuasaan mereka, membentuk shogun
yang akan memegang kekuasaan selama
berabad-abad.[*]

sakit terhadap anak tidaklah
meningkat tajam. “Kalau kita lihat jumlah
anak dirawat di rumah sakit itu angkanya
sangat kecil kurang dari dua persen dari
kasus anak yang sebesar 14 persen,”
ungkap Nadia.

Ketua Satgas UKK Respiratori IDAI
dan Satgas Covid IDAI, dr Nastiti
Kuswandani, SpA(K) mengatakan, banyak
orang tua yang sulit membedakan flu biasa
dan Covid-19 pada anak. Terutama untuk
anak usia di bawah 1 tahun.

“Kalau ada gejala infeksi saluran
pernapasan akut, itu harus PCR kalau mau
tahu Covid atau buka, terutama terhadap
anak bayi,” ujarnya.

Gejala lain yang bisa diamaati adalah
demam, batuk dan sebagian anak
memgalami gejala diare. Bila gejala
tersebut dialami anak yang memang anak
sedang melakukan isoman bersama
keluarga maka kemungkinan besar anak
terpapar Covid-19.

“Kapan tanda bahaya itu banyak ya,
tahunya sesak napas atau tidak paling baik
pakai saturasi tapi jari masih kecil
sehingga sulit. Kita bisa menghitung napas
dalam satu menit pakai stopwatch, berapa
kali menarik dan mengeluarkan napas,
kalau melebihi batasan normal berarti
sesak napas. Untuk anak satu tahun itu 50
kali permenit. Kalau lebih dari 50 kali itu
artinya sesak napas dan segera bawa ke
rumah sakit,” jelasnya.[*]

>> KASUS COVID-19 PADA...DARI  HLM 05
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SINGAPURA, BI - Kementerian
Kesehatan Singapura (MOH)
mengumumkan akan memperluas
program perjalanan tanpa karantina
ke Hong Kong, Qatar, Arab Saudi, dan
Uni Emirat Arab (UEA) per Februari
ini. Keputusan ini dibuat kala kasus
Covid-19 di Singapura masih cukup
tinggi.

Singapura juga akan mengem-
balikan dan menambahkan kuota pro-
gram perjalanan vaksinasi mereka
(VTL), yang sempat dikurangi pada
Desember lalu akibat penyebaran
varian Omicron, dikutip dari Reuters.

Selain itu, Singapura bakal
mempersingkat waktu karantina bagi
pengunjung dari berbagai negara.
Singapura juga akan menghapus
kebijakan izin masuk untuk pemegang
visa jangka panjang, membuat
ekspatriat lebih mudah datang ke
negara itu

Pada Desember lalu, Singapura
menangguhkan kedatangan inter-
nasional dengan skema jalur per-
jalanan vaksinasi (VTL) sementara
waktu. Skema perjalanan VTL ini
mengizinkan pendatang asing yang
sudah vaksinasi Covid-19 lengkap
dari negara-negara tertentu masuk
Singapura tanpa harus menjalani
karantina.

Walaupun demikian, ada beberapa

Singapura Bakal Perluas
Perjalanan Bebas Karantina

syarat yang diperlukan untuk meng-
ikuti skema VTL ini, yaitu mendapat-
kan vaksinasi lengkap dan memiliki
asuransi perjalanan. Adapun besaran
pertanggungan minimum untuk
asuransi sebesar 30.000 dolar Singa-
pura atau sekitar Rp315 juta.

Selain itu, Singapura bakal
mempersingkat waktu karantina bagi
pengunjung dari berbagai negara.
Singapura juga akan menghapus
kebijakan izin masuk untuk pemegang
visa jangka panjang, membuat
ekspatriat lebih mudah datang ke
negara itu.

Pada Desember lalu, Singapura

menangguhkan kedatangan interna-
sional dengan skema jalur perjalanan
vaksinasi (VTL) sementara waktu.
Skema perjalanan VTL ini mengizinkan
pendatang asing yang sudah vaksinasi
Covid-19 lengkap dari negara-negara
tertentu masuk Singapura tanpa harus
menjalani karantina.

Walaupun demikian, ada beberapa
syarat yang diperlukan untuk mengikuti
skema VTL ini, yaitu mendapatkan
vaksinasi lengkap dan memiliki asuransi
perjalanan. Adapun besaran pertang-
gungan minimum untuk asuransi sebe-
sar 30.000 dolar Singapura atau sekitar
Rp315 juta.[bi/cnn]

THAILAND, BI - Kantor Royal
Society Thailand (ORST) meng-
umumkan perubahan nama resmi
ibu kota Thailand, dari Bangkok
menjadi Krung Thep Maha
Nakhon.

Meski demikian, nama Bang-
kok masih diakui juga.

Nama resmi Bangkok, Krung
Thep Maha Nakhon belum berlaku
efektif. Pemberlakuan ini dilaku-
kan setelah komite yang bertugas
memeriksa rancangan Undang-
Undang menyetujuinya.

Keputusan ini dibuat setelah
kabinet menyetujui draf peng-
umuman Kantor Perdana Menteri
Thailand pada Selasa (15/2).
Dalam rancangan ini, ORST meng-
ajukan pembaruan terkait nama
negara, wilayah, zona administra-
tif, dan ibu kota, dikutip dari
Bangkok Post.

D a l a m
pengumuman
kantor perdana
menteri, komite
ORST memper-
barui penyebutan
negara, wilayah,
zona administra-
tif, dan ibu kota
agar sesuai
dengan situasi
saat ini.

Bangkok Ganti Nama Jadi
Krung Thep Maha Nakhon

Panel itu kemudian mengusul-
kan penyebutan tersebut ke kantor
perdana menteri untuk dibuat
pengumumannya.

Selain penyebutan Bangkok,
ORST juga memperbarui beberapa
penyebutan wilayah lain, seperti
kata Rome dan Roma untuk ibu
kota Italia.

Komite ini juga mengubah
penyebutan ibu kota Myanmar dari
Yangon ke Nay Pyi Taw, pun juga
perubahan sebutan dari Kerajaan
Nepal menjadi Republik Demo-
krasi Federal Nepal.

Nama Bangkok digunakan
secara resmi sejak November 2001
usai diumumkan ORST. Kata itu
berasal dari daerah lama Bangkok,
yang sekarang menjadi bagian dari
wilayah metropolitan distrik
Bangkok Noi dan Bangkok Yai.[*]

KANADA, BI - Pemerintah Kanada
melonggarkan persyaratan tes kedatangan
untuk pelancong yang telah divaksinasi
penuh COVID-19 mulai 28 Februari 2022.

Alasan utamanya karena gelombang

terbaru COVID-19 yang didorong varian Omi-
cron telah melewati puncaknya, kata Badan
Kesehatan Masyarakat Kanada dikutip dari
laman Xinhua, Rabu (16/2).

Para pelancong akan tetap dipilih untuk

Kanada Longgarkan Aturan
Masuk Turis Asing

melakukan pengujian acak pada saat
kedatangan tetapi tidak lagi harus
dikarantina sambil menunggu hasil tes
mereka. Wisatawan dapat memilih tes
antigen yang disetujui oleh negara asal
mereka.

Saat ini, semua pelancong, terlepas
dari status vaksinnya, harus memberikan
bukti tes molekuler negatif, seperti tes
PCR, dalam waktu 72 jam dari jadwal
penerbangan atau masuk darat mereka
ke Kanada.[bi]

China Larang Berikan Tugas Bagi
Murid TK dan PAUD

perkembangan murid-muridnya.
Pihak pengelola bisa melakukan

evaluasi sendiri setiap semester dan
otoritas pendidikan di tingkat daerah
bisa melakukannya setiap 3-5 tahun.
Tidak seperti sekolah dasar dan
menengah yang melaksanakan
sistem pembelajaran akademik, TK
harus memberikan pelajaran tentang
aktivitas harian dan bermain.

Pengelola TK harus bisa mem-
bimbing murid-muridnya agar lebih
baik dalam mengembangkan
kemampuan diri sendiri, demikian
MoE sebagaimana dikutip media
China. Untuk mencegah pelatihan dan
pembelajaran yang intensif sehingga
membuat para orang tua murid cemas,
maka pihak TK tidak boleh
memberikan ujian secara langsung
sebagai bentuk penilaian atas
kemampuan berdasarkan tingkat
perkembangan murid.[*]

BEIJING, BI — Taman kanak-
kanak (TK) dan pendidikan prasekolah
lainnya di China dilarang memberikan
tugas dan pelajaran akademik kepada
murid-muridnya. Larangan tersebut
dituangkan dalam buku pedoman yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan China (MoE).

Lembaga pendidikan prasekolah
perlu membuat rancangan program
latihan fisik di luar ruang kepada mu-
rid-muridnya sedikitnya dua jam setiap
hari, demikian buku panduan MoE. TK
tidak boleh dievaluasi berdasarkan
kemampuan kognitif dan tingkat

>> POLRI TARGET...DARI HLM 01

“Hal ini menjadi perhatian kita
semua dan sesuai dengan arahan
Presiden bahwa kita harus melakukan
akselerasi vaksinasi yang tentunya
diikuti dengan penegakan dan
pendisiplinan penerapan protokol
kesehatan,” katanya.

Ia menyebutkan pelaksanaan
vaksinasi di Jateng hari ini dengan tar-
get minimal 35.000 dan diharapkan
bisa mencapai 38.000 dosis dengan
prioritas untuk lansia dan anak-anak
yang juga prioritas sehingga perlu
ditingkatkan.

“Tingkat angka kematian memang
rata-rata tertinggi ada di kelompok
lansia. Oleh karena itu, hal ini yang
kita minta untuk didorong, tentunya
dengan strategi-strategi apakah itu
‘mobile’ atau ‘door to door’ kalau
memang warga tidak bisa datang ke
gerai vaksinasi yang ada,” katanya.
[Antara]



BUDAYA 08  EDISI 224/FEBRUARI/2022

yang lebih mengetahui akan hal ini.
Ketika dimi’rojkan, Rasulullah pernah

melihat beberapa orang yang memotong bibir
mereka dengan alat pemotong dari api, Beliau
bertanya :” Siapakah mereka itu wahai Jibril?”
Jibril menjawab, “Para ahli pemidato dari umat-
mu, yang menyuruh kepada kebajikan, namun
mereka melupakan diri sendiri. Beliau telah
melihat hukuman bagi orang-orang yang yang
suka menggunjing orang lain. Mereka menca-
kari wajahnya dengan kuku-kuku dari tembaga.
Kemudian wajah mereka pulih seperti semula,
lalu mereka mencakarinya lagi. Begitulah
seterusnya.

Beliau dimi’rojkan sehingga turun kewa-
jiban solat lima waktu di langit. Ini merupakan
keutamaan kewajiban ini bila dibandingkan
dengan kewajiban-kewajiban lain. Karena
kewajiban-kewajiban yang lain diturunkan di
bumi, sedangkan kewajiban salat diturunkan di

langit. Ini menunjukkan kedudu-
kannya di sisi Allah dan benar-
benar sebagai sendi agama.
Oleh karena itu siapa yang
menegakkannya, berarti
menegakkan Islam dan siapa
yang menghancurkannya, ber-
arti menghancurkan Islam.

Ketika Nabi baru saja di
Isra’-Mi’rajkan dari Masjidil
Haram di Mekkah ke Masjidil
Aqsa dan dinaikkan ke Sidratul
Muntaha atau planet tertinggi
(sebagian mentafsirkan Pluto)
dalam waktu lebih kurang 9 jam, orang-orang kafir
Mekkah sama sekali tidak mempercayai adanya
peristiwa itu karena menurut mereka, perjalanan
pulang-pergi dari Mekkah-Jerussalem-Mekkah
saja setidaknya memakan waktu sebulan lamanya.
Oleh sebab itu Nabi dituduh sebagai pembohong,
dan sebagai tukang sihir.

Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi dalam

tempoh kurang lebih 9 jam
pulang pergi itu adalah satu
perjalanan yang sangat jauh
jaraknya. Perjalanan yang
begitu cepat, berarti lebih
cepat dari kecepatan sinar.
Seperti yang telah disebut
dalam ayat pertama surah Al-
Isra’ bahwa perjalanan itu
bukanlah dengan kemam-
puan atau keinginan Nabi
sendiri. Perjalanan itu adalah
urusan Allah yang meng-
hendakinya, maka diperja-

lankan hambaNya Muhammad dengan keku-
asaanNya. Kita belum mampu hendak memikirkan
dengan alat seperti apa yang telah diperjalankan
Ibrahim dan Muhammad naik melihat kerajaan-
kerajaan di langit, begitu juga kendaraan seperti
apa yang digunakan untuk memindahkan Adam dari
langit ke bumi dan mengangkat Isa dari bumi ke
langit. Allah melakukan apa saja yang dikehen-

dakinya, dan Dia adalah berkuasa atas tiap-
tiap sesuatu. Seluruh kejadian Isra’ atau Mi’raj
itu adalah untuk diperlihatkan kepada
Muhammad Rasulullah SAW agar supaya ia
bertambah yakin dan tabah dalam menjalankan
tugas kerasulannya. Bagi Muhammad, dia
mendapat keyakinan tentang Allah dan apa yang
ada di langit-langit, seperti apa yang dinyatakan
oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 29 yang
artinya :” Dan sebagian dari tanda-tanda Allah
ialah kejadian langit-langit dan bumi (planet-
planet keluarga matahari) dan apa-apa yang
disebarkan pada planet bumi dan planet-planet
yang lain dari segala makhluq yang berjalan
dengan dua kaki, empat kaki atau menjulur
dengan perutnya dimana Allah berkuasa
mengumpulkan atau menemukan mereka semua
jika dikehendaki melakukannya.”

Justeru itulah dalam peristiwa Isra Mi’raj
dan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada
Nabi itu disebut oleh Allah sebagai fitnatan linnas
atau ujian kepada manusia. [*]

>> MEMAKNAI PERISTIWA...DARI HLM 23

Kepala Pasar Wisata Cheng Ho Wahyu
Wibowo mengatakan akan melakukan pembinaan
ke penjual durian di Pasar Wisata Cheng Ho. Ia
meminta pembeli juga lebih teliti.

“Setelah kejadian, kami pantau terus. Jangan
sampai terulang lagi. Kami minta pedagang
memastikan yang dijual baik. Pembeli juga harus
lebih teliti,” kata Wahyu.

Wahyu menyebut aksi nakal menjual kulit
durian hanya dilakukan satu pedagang. Aksi itu
belum lama dilakukan.

“Hanya satu orang yang melakukan
itu. Inisialnya D itu, warga Lumbang,”
kata Kepala Pasar Wisata Cheng Ho
Wahyu Wibowo, Rabu (16/2).

Wahyu mengatakan D telah
mengakui perbuatan. Ia berjanji tidak
akan mengulangi lagi.

“Dia belum lama melakukan aksi
seperti itu,” terang Wahyu.

Tak hanya itu, Wahyu juga
menyebut pihaknya sudah memberikan
teguran keras pada D. Namun, D masih
diberi kesempatan berjualan di lokasi.

“Sementara masih diberi kesempatan bisa
jualan,” tambah Wahyu.

Sebelumnya, dalam video yang viral, seorang
perempuan bercerita membeli tiga durian di Pasar
Wisata Cheng Ho seharga Rp 50 ribu. Satu durian
mentah, karena itu dibuangnya. Lalu, satu lagi
dibuka, namun kosong alias tidak ada isinya.

Dia lantas membelah durian ketiga yang dalam
kondisi diikat tali. Proses membelah durian itupun
direkam video. Dan saat dibuka, ternyata isinya
juga kosong.

“Di masjid Cheng Ho, yang jual masih muda.
Ini penipuan, masak kulit dijual,” kata pembeli
tersebut dalam video.[dtk]

>> DAMPAK VIRAL DURI...DARI HLM 15

Saat itu merabaknya wabah yang tengah menjangkit
masyarakat Cheung Chau. Kemudian masyarakat
membangun Altar di depan kuil Pak Tai dan berdoa
kepada para Desa untuk mengusir roh jahat dengan
mengarak patung para Dewa. Ritual pengusiran roh
jahat dengan cara mengarak patung para Dewa
berhasil, wabah yang merabak di masyarakat akhir-
nya berakhir. Karena ritual ini dianggap penting untuk
keselamatan masyarakat Cheung Chau maka terus
di laksanakan sampai sekarang dan di jadikan fes-
tival yang menarik yang wajib dilihat para pelancong.

3. Meminum Teh China
Sekitar tahun 2737 SM yang ditemukan oleh

Kaisar Shennong teh menjadi bagian dari budaya
yang melekat di China. Teh ini dibawa oleh kapal

5 Budaya  HK Yang
Harus Kamu Tau

perdagangan yang melewati Hong Kong
menuju Eropa, dimana teh saat itu menjadi
minuman nasional di Inggris. Saat ini
perkembangan teh telah banyak mengalami
perubahan pada rasa Namanya ada the
dengan aroma melati dan yang popular
adalah teh hijau.

Menurut masyarakat Hong Kong teh
memiliki kasiat untuk memperlancar
pencernaan, dan sebagai hidangan yang
wajib untuk tamu.

4. Festival Hantu Lapar di Hong Kong
Menurut kepercayaan masyarakat

China dahulu pada bulan ketujuh di kalender
China, merupakan waktu untuk para arwah

kelaparan bergentayangan yang mencari
mangsanya. Waktu inilah bagi masyarakat China
untuk menyiapkan sajian untuk menjamu arwah
para leluhurnya, biasanya di laksanakan di hari
ke-15 yang bertepatan dengan diadakannya Yu
Lan atau festival arwah lapar.

5. Opera China
Opera China yang mementaskan

pertunjukan kehidupan masyarakat China kuno.
Yang menjadi keunikan tersendiri dari Opera
China ini adalah para pemainnya yang
menggunakan riasan wajah yang menor dan tebal
seperti riasan badut. Drama Opera China ini
diiringi dengan music dengan nyanyian falsetto
yang khas di bawakan di Opera ini.[*]

>> PRESIDEN XI JINPING...DARI HLM 01

Eksekutif Carrie Lam, serta harapan
hangatnya kepada rakyat Hong Kong.

Presiden Xi juga mengatakan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah lainnya harus
memberikan dukungan dan bantuan penuh

kepada pemerintah SAR.
Han Zheng juga menyerukan bahwa

otoritas pusat dan pemerintah provinsi
Guangdong harus segera menanggapi
permintaan bantuan SAR.

Ini termasuk meningkatkan kapasitas
pengujian SAR, membangun lebih banyak
fasilitas isolasi dan perawatan, memastikan
pasokan makanan segar dan kebutuhan
sehari-hari lainnya, serta mengirimkan ahli
medis untuk memberikan instruksi.

Pemerintah pusat juga telah memutuskan
untuk meningkatkan koordinasi kerja anti-
epidemi untuk Hong Kong, yang akan dipimpin
oleh Kantor Urusan Hong Kong dan Makau
dan Komisi Kesehatan Nasional.

Pemimpin Kota Hong Kong Carry Lam
menyambut gembira  himbauan Presiden Xi
terhadap seluruh kalangan untuk membantu
memulihkan Hong Kong seperti semula. Atas
tanggapan positif pemerintah pusat tersebut
Lam mengucapkan terimakasih banyak atas
bantuan pemerintah pusat yang tentunya akan
sangat membantu.[bi]

BERDAMPINGAN dengan gaya hidup mod-
ern yang bisa saja merubah budaya dan tradisi
yang telah lama ada di suatu Negara. Namun, 5
budaya Hong Kong berikut tak luntur meski telah
berdampingan dengan gaya hidup masyarakatnya
yang modern.

Apa saja budaya otu, berikut penjelasanys:

1. Feng Shui
Arti dari Feng Shui sendiri adalah angin dan

air, diaman dalam praktik China kuno digunakan
sebagai panduan pembangunan objek bangunan
yang selaras dengan alam
dengan tujuan sebagai
p e m b a w a
k e b e r u n t u n g a n .
Masyarakat Hong Kong
percaya dengan hal ini
yang menggunakan Feng
Shui sebagai pembawa
keberuntungan. Itulah
sebabnya saat

membangun rumah atau Gedung harus dengan
panduan dari Feng Shui didalamnya.

Contohnya pembangunan dua patung singa
perunggu yang dibangun di depan Gedung utama
HSBC yang sukses di bangun. Dari sinilah
masyarakat Hong Kong masih mempercayai
tentang Feng Shui yang membawa keberuntungan.

2. Festival Cheung Chau Bun di Hong Kong
Festival Cheung Chau Bun adalah festival

terbaik di dunia saat ini yang di gelar setiap hari
kelima sampai hari kesembilan di bulan keempat

di kalender. Setiap tahunya,
masyarakat Hong Kong
menyiapkan kostum dan
membuat patung para Dewa.
Menara bambu didirikan untuk
menyambut para pengunjung
yang datang.

Tradisi ini awalnya muncul
pada masa Dinasti Qing
terakhir pada tahun 1644 -1991.



HK NEWS 09  EDISI 224/FEBRUARI/2022

HONG KONG, BI - Ombudsman pada hari
kamis meminta pemerintah untuk memastikan
aturan  standar asrama pembantu rumah tangga
asing (FDH), sebab kondisi hidup yang buruk tidak
dapat diterima dari sudut pandang kemanusiaan.

Otoritas telah melakukan penyelidikan
langsung setelah media mengidentifikasi
masalah seperti kepadatan penduduk dan
kebersihan yang buruk, apalagiada laporan
bahwa beberapa pembantu yang tinggal di unit
ini telah terjangkit Covid-19.

Unit-unit tersebut biasanya disediakan oleh
agen tenaga kerja untuk pembantu yang sedang
menunggu untuk terbang pulang atau untuk
perpanjangan visa kerja mereka.

“Pemerintah tidak memiliki data sistematis
tentang permintaan, lokasi, jumlah dan fasilitas
tempat tersebut, juga tidak ada undang-undang
khusus yang mengatur fasilitas asrama FDH,”

Aturan Asrama PRTA Yang Layak Huni
kata Ombudsman Winnie Chiu dalam laporannya.

Dia mengatakan fasilitas asrama melakukan
fungsi sosial dan penting bahwa pemerintah
mengadopsi langkah-langkah untuk
meningkatkan standar mereka.

Dia juga mengatakan jika pihak berwenang
untuk pertama-tama dapat mempertimbangkan
dan melakukan tindakan administratif sebelum
memperkenalkan persyaratan hukum apa pun.

Ombudsman menyarankan agar Departemen
Tenaga Kerja (LD) membuat database asrama
dan menambahkan ketentuan baru pada kode
praktik bagi agen tenaga kerja untuk menentukan
standar fasilitas asrama.

Sebagai tanggapan, departemen mengatakan
menyambut baik rekomendasi dari Ombudsman.

Dia juga mengatakan telah berulang kali
mengingatkan agen tenaga kerja untuk menjaga
kebersihan fasilitas asrama mereka.[bi]

HONG KONG, BI - Otoritas Rumah Sakit
(HA) mengumumkan pada hari kamis l bahwa
tujuh rumah sakit umum telah penuh sesak
dan melampaui kapasitas dengan semua
tempat tidur rawat inap mereka terisi.

Angka yang dirilis oleh HA menunjukkan
bahwa total 4.142 orang datang ke  departemen
kecelakaan dan gawat darurat dari berbagai
rumah sakit umum pada hari
Rabu, dengan sekitar 17
persen dari pasien yang
datang harus dirawat.

Tingkat hunian kese-
luruhan dari 17 rumah sakit
umum adalah 95 persen.

Dari Rumah Sakit Prince
of Wales, Rumah Sakit Tin
Shui Wai dan Rumah Sakit
Tseung Kwan O adalah yang
paling kewalahan tangani
pasien dengan tingkat hunian
masing-masing mencapai
108, 107 dan 106 persen.

Rumah Sakit United
Christian, Pusat Medis
Caritas, Rumah Sakit Prin-
cess Margaret, dan Rumah
Sakit Tuen Mun juga ber-
operasi dengan kapasitas
penuh.

Di luar Pusat Medis
Caritas di Sham Shui Po,
misalnya, beberapa pasien

Tujuh Rumah Sakit di Hong
Kong Penuh Sesak

terlihat menunggu di tempat tidur rumah
sakit bergerak di trotoar atau di bawah
tenda.

Ketua Aliansi Karyawan Otoritas Rumah
Sakit, David Chan, mengatakan dengan
situasi saat ini   pasien berisiko terkena hipo-
termia, yang selanjutnya dapat memperumit
penyakit mereka.[bi]

HONG KONG, BI - Pemerintah Makau telah
memperketat persyaratan masuk bagi pelancong
dari Hong Kong sehubungan dengan situasi
epidemi di wilayah terkait.

Mulai pukul 06.00 pada hari Kamis [17/2] or-
ang-orang yang menuju ke gaming hub melalui
jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau harus
menunggu di pelabuhan sampai mereka

Makau Perketat Orang Masuk
dari Hong Kong

menerima hasil tes PCR Covid-nya.
“Ini akan memakan waktu sekitar enam jam

untuk mendapatkan hasilnya,” kata pemerintah
Makau dalam sebuah pernyataan yang
dikeluarkan setelah tengah malam. “Orang-or-
ang yang relevan harus membuat persiapan yang
sesuai.”

Mereka yang dites negatif akan dikirim ke
hotel selama 14 hari untuk
pengawasan medis, sementara
mereka yang dites positif akan
diisolasi.

Otoritas kesehatan Makau
juga mengatakan seorang
wanita Hong Kong, 41, telah
dites “positif lemah” untuk vi-
rus pada hari Rabu, tiga hari
setelah kedatangannya.

Dia telah diklasifikasikan
sebagai “pasien tanpa gejala
yang diimpor,” dan saat ini
sedang diisolasi untuk
perawatan.[bi]

HONG KONG, BI - HSBC dan Bank of
China (Hong Kong) mengatakan pada hari
Kamis bahwa mereka masing-masing telah
menutup sekitar 10 cabang mereka, setelah
beberpa staf nya dinyatakan positif Covid-
19.

Cabang-cabang, di berbagai bagian kota
termasuk Tsim Sha Tsui, Kota Kowloon,
Tsuen Wan, Yuen Long dan North Point, ditutup
mulai Kamis hingga pemberitahuan lebih
lanjut.

Bank mengatakan mereka yang bekerja
dengan karyawan yang terinfeksi akan diuji,
dan tempat itu akan dibersihkan secara
mendalam.

Sementara itu, Bank Hang Seng
mengatakan dua cabangnya yang ditutup
karena Covid kini telah dibuka kembali setelah

HSBC, BOC Tutup  Cabang
Karena Covid

disinfeksi penuh.
Ia menambahkan bahwa semua staf yang

bertugas di cabang Yuen Long dan Telford
House telah dites negatif untuk virus corona.[bi]
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HONG KONG, BI - Pemerintah  hari
mengumumkan bahwa departemen pemerintah

akan terus memberikan layanan darurat dan
layanan publik yang penting, dan fokus pada

operasi anti-epidemi secara maksimal.
Pemerintah akan memantau dengan cermat
situasi epidemi dan meninjau situasi sebelum 4
Maret.

Semua pegawai pemerintah, apakah mereka
pekerja di kantor atau bukan harus siap setiap
saat dan berpartisipasi dalam pekerjaan anti-
epidemi ketika dipanggil oleh departemen
mereka, tidak peduli apa tugas aslinya sebagai
apa.

Sebagai tim yang melayani rakyat Hong
Kong, semua pegawai pemerintah harus
memberikan prioritas utama untuk memerangi
epidemi.

“Untuk mengatasi empat gelombang epidemi
terakhir, Pemerintah telah memobilisasi lebih dari
70.000 anggota staf untuk berpartisipasi dalam

berbagai operasi anti-epidemi.” kata juru bicara.
Pemerintah menghimbau kepada masyarakat

untuk memahami ketidaknyamanan yang
disebabkan oleh pengurangan layanan publik
sehubungan dengan epidemi.

Untuk mengurangi arus orang di gedung-
gedung dan kantor-kantor pemerintah, anggota
masyarakat sedapat mungkin didorong untuk
menggunakan sarana seperti pos, kotak drop-in
atau saluran online untuk menerima layanan yang
mereka butuhkan.

Sementara itu, anggota masyarakat harus
mengenakan masker bedah setiap saat ketika
mereka memasuki atau berada di gedung atau
kantor pemerintah mana pun, dan mematuhi
langkah-langkah pengendalian infeksi, jaga jarak
sosial dan tetap memakai masker.[bi]

HONG KONG, BI - Pada hari Sabtu [19/2]
seorang sumber mengatakan bahwa ada
sekitar 7.000 kasus baru terkonfirmasi COVID-
19. - Otoritas kesehatan hari ini, kamis [17/2]
melaporkan 6.116 infeksi virus corona baru
dan 24 kematian. Kota ini juga memiliki 6.300
kasus positif awal lainnya.

Wakil Menteri Kesehatan Chui Tak-yi
mengatakan orang-orang dapat dipulangkan
dari fasilitas isolasi jika mereka dites negatif
untuk virus tujuh hari setelah tes positif pertama
mereka, dan mereka kemudian dapat
mengisolasi di rumah selama mereka tidak
tinggal dengan orang tua, wanita hamil atau
pasien sakit kronis dengan
kekebalan rendah.

Dia menambahkan bahwa
orang yang telah menjalani
isolasi diri di rumah selama
14 hari, atau di fasilitas
selama seminggu dan di
rumah selama seminggu,
akan dianggap tidak memiliki
risiko infeksi jika hasil tesnya
negatif dan oleh karena itu
akan dinyatakan tidak
memiliki risiko infeksi. bebas
untuk keluar.

Sementara itu, Ho
mengatakan beberapa panti
jompo mengirim orang tua ke
rumah sakit umum tetapi

Panti Jompo Enggan Terima
Kembali Pasien dari RS

menolak untuk menerima mereka kembali ke
panti meskipun dokter telah memutuskan
mereka dapat dipulangkan.

Selanjutnya Ho mengimbau rumah
perawatan untuk mengambil kembali pasien
lanjut usia yang sudah boleh pulang dari
rumah sakit sembari mengatakan jika pihak
berwenang akan memberikan dukungan yang
diperlukan untuk panti jompo terkait.

Dia mengatakan hampir 5.000 orang
dengan Covid saat ini berada di rumah sakit
umum dan fasilitas isolasi. Lebih dari selusin
dari mereka sakit kritis, sementara lebih dari
60 dalam kondisi serius, tambahnya.[bi]

Jangan Berkumpul, 17
PRTA Sudah Didenda

HONG KONG, BI – Peraturan baru yang
lebih ketat sudah ditegakan oleh pemerintah
Hong Kong, hari munggu merupakan hari yang
mengundang banyak kekawatiran karena
saatnya Pekerja Rumah Tangga Asing [PRTA]
libur dan berbaur dengan teman dan saudara.

Pada hari minggu [14/2] Petugas polisi

telah mengeluarkan 11 peringatan lisan dan
mengeluarkan pemberitahuan hukuman tetap
kepada 17 orang selama operasi gabungan di
berbagai tempat populer dimana tempat PRTA
berkumpul.

Pada hari jumat [17/2] Petugas Gabungan
kembali mengingatkan kepada seluruh PRTA

dan warga yang keluar untuk tetap mematuhi
aturan hanya 2 orang berkumpul dan dilarang
lepas masker saat diluar sebab petugas tidak
akan bisa diajak kerja kerjasama jika peraturan
anti epidemi dilanggar.

Pelaksanaan patroli kepatuhan terhadap
undang – undang pengendalian pandemi di Hong
Kong ini telah digerakan oleh Departemen
Kebersihan Makanan dan Lingkungan (FEHD)
bersama dengan beberapa departemen
pemerintah sejak tanggal 12 Februari lalu.

FEHD juga bekerja sama dengan Kepolisian
Hong Kong, Departemen Tenaga Kerja (LD),
Kantor Distrik terkait dan Departemen Layanan >> BERSAMBUNG KE HLM  13

Pemerintah Akan Terus
Memberikan Layanan Darurat
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 JAKARTA, BI- Ponsel yang dirilis pada masa
pandemi umumnya memiliki baterai yang besar,
untuk membantu kegiatan sehari-hari yang
sekarang ini serba online. Meski pun berbaterai
besar, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
supaya baterai lebih awet digunakan seharian.

Berikut ini tips dari POCO untuk menambah
durasi pemakaian ponsel:

1. Matikan fitur yang tidak digunakan
Ponsel memiliki berbagai fitur, semakin

canggih ponsel, semakin banyak fitur yang
ditawarkan. Fitur yang tidak digunakan namun
tetap dinyalakan seringkali berdampak pada

konsumsi daya baterai.
Ketika tidak digunakan, sebaiknya fitur-fitur

tersebut dimatikan. Fitur yang cukup memakan
daya antara lain jaringan seluler, lokasi (GPS)
dan Bluetooth.

Jaringan seluler biasanya lebih banyak
mengonsumsi daya baterai dibandingkan WiFi.
Jika berada di wilayah yang tidak terjangkau
layanan seluler, baterai akan lebih cepat habis
karena ponsel terus bekerja untuk mencari
sinyal.

Sebaiknya gunakan mode pesawat atau air-
plane mode dalam kondisi ini. Selain
konektivitas, mode getar juga menyedot baterai.

Aplikasi yang Paling Banyak
Sedot Data Pengguna

JAKARTA, BI - Sebuah
penelitian dari URL Genius
mengungkapkan, kalau
TikTok dan YouTube menjadi
aplikasi paling banyak
mengumpulkan data
pengguna ketimbang plat-
form media sosial lainnya.

Ada perbedaan tujuan
antara YouTube dan TikTok
dalam mengumpulkan data
pengguna.

Jika YouTube dipakai
untuk keuntungannya
sendiri, maka TikTok
mengumpulkannya untuk bisa diakses pihak
ketiga.

Sebagai contoh, YouTube mengumpulkan
data pengguna untuk melacak riwayat
penelusuran (history browser) atau lokasi
untuk menampilkan iklan yang relevan.

Sementara TikTok yang dimiliki per-
usahaan ByteDance mengumpulkannya dan
bisa diakses oleh pihak ketiga.

Jadi sulit untuk mengetahui ke mana data
yang direkam dan bagaimana mereka
menggunakannya.

Studi URL Genius ini menggunakan
sebuah fitur bernama App Activity Recording
yang tersedia di perangkat iOS.

Fitur ini memungkinkan peneliti untuk
menentukan berapa banyak aktivitas yang
dilakukan pengguna di suatu aplikasi.

Adapun platform yang diteliti yakni
YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn,
Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger,

Cara Hemat Baterai Ponsel
Meski Digunakan Seharian

Ketika fitur ini diaktifkan, kerja perangkat
bertambah untuk menyalakan alat penggerak
supaya menghasilkan getaran.

2. Matikan aplikasi setelah dipakai
Membiarkan aplikasi terbuka di latar belakang

(background) membuat baterai ponsel bekerja
lebih banyak, bahkan hingga membuat ponsel
lambat.

3. Gunakan internet seperlunya
Seperti yang sudah ditulis di atas, jaringan

seluler mengonsumsi banyak daya baterai
dibandingkan WiFi. Untuk itu, gunakan internet
secara bijak.

Jika memiliki sambungan ke WiFi yang
terpercaya, gunakan lah. Selain menghemat
baterai, menggunakan WiFi juga bisa menghemat
kuota data.

4. Atur layar

Semakin cerah layar, semakin banyak juga
daya baterai yang dikonsumsi. Layar merupakan
komponen yang paling banyak mengonsumsi
daya.

Nyalakan fitur kecerahan adaptif supaya
tingkat kecerahan bisa menyesuaikan dengan
kondisi pencahayaan di sekitar. Selain itu, pilih
durasi kunci layar otomatis yang paling cepat,
biasanya 15 detik begitu ponsel tidak digunakan.

5. Batasi lokasi dan data
Matikan lokasi ketika tidak digunakan karena

fitur ini juga salah satu yang membuat baterai boros.

6. Mode hemat baterai
Terakhir, jangan lupa menyalakan mode

hemat baterai, yang secara otomatis bisa
mematikan aplikasi yang masih bekerja di latar
belakang. Mode hemat baterai juga akan
mematikan fitur dan aplikasi yang memakan
banyak daya.[*]

dan WhatsApp.
YouTube dan TikTok sama-sama mere-

kam 14 kontak jaringan, lalu sisanya hanya
merekam rata-rata enam koneksi jaringan.

Dari 14 ini, 10 yang direkam YouTube
dipakai untuk kebutuhannya sendiri.
Sementara empat sisanya dikirimkan ke pihak
ketiga.

Untuk kasus TikTok, 13 dari 14 data
tersebut dibagikan ke pihak ketiga.

Pelacakan juga disebut tak akan berhenti,
bahkan ketika pengguna tidak memberikan
izin akses dalam pengaturan aplikasi.

TikTok memang banyak mendapatkan
kritik terkait cara mereka mengumpulkan dan
menggunakan data pribadi pengguna,
khususnya bagi mereka yang di bawah umur.

Tahun lalu, kebijakan privasi TikTok
mengatakan bahwa mereka bisa membagikan
data pengguna dengan perusahaan induknya,
ByteDance.[bi/sura/msn]

1,57 miliar dollar AS atau setara Rp 22,7 triliun.
Angka ini meningkat 22 persen dibanding
periode yang sama tahun 2021.

Pendapatan tersebut menggenapi total
pendapatan Twitter untuk keseluruhan tahun
2021 menjadi 5,08 miliar dollar AS atau sekitar
Rp 73,5 triliun.

Ini adalah laporan keuangan pertama Twit-
ter pasca-platform microblogging ini ditinggal
oleh pendiri sekaligus CEO-nya Jack Dorsey
pada November 2021 lalu. Kini, posisi CEO
Twitter diisi oleh Parag Agrawal.[bi]
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JAKARTA, BI - Gaya hidup buruk
yang dipelihara dan diterapkan dalam
waktu lama pasti akan memberikan
efek kondisi kesehatan yang
memburuk.  Sebaliknya, kita tentu
telah diingatkan untuk menerapkan
gaya hidup sehat, agar dapat terus
sehat kini dan nanti.

Berikut contoh gaya hidup yang
dikategorikan buruk dan diprediksi
bisa memicu kanker.

1. Terlalu Banyak Konsumsi yang
Manis-manis

Bukannya tak boleh mengkon-
sumsi gula tapi sebaiknya menaati
takaran wajar yang dianjurkan.
Pasalnya bila terlalu banyak konsumsi
gula, tak cuma risiko terkena diabe-
tes.

Menurut data Cleveland Clinic, ada
riset yang membuktikan antara
konsumsi makanan dengan gula tinggi
dengan peningkatan pertumbuhan sel
kanker.

2.Tidak Suka Makan Sayuran dan
Buah

Seperti yang telah sering
disebutkan, mengkonsumsi sayuran
dan buah dapat menyehatkan tubuh.
Namun tahukah kamu, menurut
Harvard’s School of Public Health,
dengan mengkonsumsi aneka sayuran
dan buah setiap hari dapat mengurangi
peluang terkena kanker.

3. Tidak Disiplin Pakai Sunscreen
Apakah kamu baru menggunakan

sunscreen kalau cuaca lagi panas dan
kebetulan ingin keluar rumah saja?
Atau baru ketika kamu hendak ke
pantai?

Rupanya penggunaan sunscreen
penting agar terhindar dari kanker kulit,
dan hal ini tak peduli ketika cuaca
tengah mendung sekalipun dan berada
di dalam rumah.

4. Tidak Banyak Bergerak, Duduk
Terlalu Lama

Pekerjaan menumpuk bikin kamu
duduk terlalu lama depan laptop? Tapi
jangan dijadikan alasan untuk tidak
bergerak juga berolahraga, ini karena
aktivitas fisik diketahui bisa
mengurangi risiko kanker.

“Anda perlu bergerak sepanjang
hari. Ambil waktu untuk peregangan,
berjalan, mungkin mengangkat beban,
apapun sehingga anda tidak hanya
duduk dalam waktu lama,” kata Alice
G. Bender, dari American Institute for
Cancer Research (AICR), dikutip dari
Huffington Post.

Manfaat aktivitas fisik juga akan
membantu menyeimbangkan hormon
serta menciptakan lingkungan yang
lebih sehat di dalam tubuhmu.

5. Makan Makanan Olahan
Meski praktis, tetapi makanan

olahan dapat menyebabkan gangguan
bila dikonsumsi terlalu sering, terlebih
yang dikemas dengan kaleng. Itu
karena makanan olahan banyak
mengandung lemak trans, garam, serta
gula lebih tinggi.[*]

Gaya Hidupmu Kini Tentukan Masa Depanmu

KALI INI Berita Indonesia bersedih dan merasa
berat karena harus berpisah dengan Konsul Polri
Bapak Agung Wahyudi  yang telah menjadi
narasumber tetap kami dalam rubrik Call Police
yang selalu memberikan materi - materi manarik
yang berkaitan dan dekat dengan permasalahan
hukum Pekerja Migran Indonesia.

Selain membantu Berita Indonesia dalam
memberikan pengarahan hukum, Konsul Polri
Agung juga aktif dilapangan dan membaur dengan
berbagai macam organisasi Pekerja Migran Indo-
nesia [PMI] yang ada di Hong Kong. Konsul Agung
membuka dirinya untuk diundang oleh organisasi
dan komunitas apapun tanpa kecuali.

Lantas adakah hal terberat hingga hal yang tidak
bisa dilupakan saat tugas di Hong Kong selama 3
tahun ini?

Hal terberat yang saya hadapi adalah
bagaimana menjaga kondusifitas keamanan dan
kondisi ketenangan Warga Negara Indonesia (WNI)
pada saat pelaksanaan Pemilu 2019. Saya baru
mulai bekerja pada bulan Januari 2019 dan Pemilu
dilaksanakan pada bulan Mei 2019, jadi kita hanya
mempunyai waktu sekitar 5 bulan untuk
mempersiapkannya.

Saya harus banyak melakukan komunikasi
dengan warga, lebih banyak melakukan sambang
warga, harus mengenal lebih banyak lagi WNI di
Hong Kong, Komunitas, Organisasi Masyarakat dan
kelompok-kelompok profesi yang ada di Hong Kong.
Tentunya hal yang berat adalah bagaimana bisa
mendapatkan trust atau kepercayaan warga.

Karena jika kepercayaan sudah didapat,
tentunya akan sangat membantu usaha-usaha kita
dan mudah untuk menterjemahkan pesan kita
kepada mereka. Dan yang tak kalah pentingnya
adalah menjalin komunikasi dengan aparat
Kepolisian setempat. Bagaimanapun juga bahwa
kami tidak mempunyai jurisdiksi di luar premis In-
donesia di Hong Kong ini.

Maka dari itu mau tidak mau kita sangat
mengandalkan tenaga dan bantuan kepolisian
setempat untuk pelaksanaan penindakan dan
pengamanan di area sekitar pelaksanaan Pemilu.
Alhamdulilah, berkat kerjasama dan komunikasi
yag baik dengan semua pihak, Pemilu di HK
lumayan sukses dan aman.

Yang Tidak Bisa Dilupakan Oleh Konsul Polri
Agung Adalah PMI Hong Kong !

PMI Hong Kong ! Menurut saya PMI Hong Kong
ini seperti kepompong pada hari Senin sampai
dengan Sabtu, dan menjadi kupu-kupu pada hari
Minggu.  Kenapa begitu? Karena selama 6 hari PMI
harus bekerja didalam rumah dan ketika hari Minggu
mereka keluar secara bersamaan memenuhi taman-

taman dan tempat hiburan yang ada di Hong Kong.
Berbagai kegiatan dilakukan oleh PMI guna

memanfaatkan hari liburnya. Yang suka belajar atau
ingin sekolah lagi, mereka berkelompok membentuk
kelas-kelas belajar.

Yang menyukai seni dan budaya, mereka
bergerombol di Taman untuk berlatih menyanyi atau
menari. Yang menyukai olahraga,
mereka membentuk kelas-kelas
yoga, aerobik dan bahkan membuat
klub-klub olahraga sendiri.

Yang hobi beladiri, mereka
mendirikan cabang-cabang
perguruan bela diri, bahkan
setiap minggu bisa kita lihat
Perguruan Silat Setia Hati
Terate HK mengisi lapangan
rumput Victoria Park
dan disebelahnya ada
Perguruan Silat NU
Pagar Nusa. Lalu bagi
yang suka menulis,
mereka bergabung
dengan komunitas
literasi dan
s e k a l i - k a l i
mengundang
p e m b i c a r a
ternama dari
Jakarta via zoom
meeting.

Y a n g
m e m p u n y a i
kepedulian sosial
t e r h a d a p

Untuk PMI, Buat Target dan Jangan Lupa Pulang
sesama PMI, mereka tergabung dalam kelompok-
kelompok advokasi yang memberikan asistensi dan
bantuan bagi PMI yang mempunyai masalah
ketenagakerjaan atau sekedar konsultasi.

Dan masih banyak lagi aktifitas, mereka mekar
dan bertebaran seperti kupu-kupu yang bertebaran
di sekitar bunga bunga taman. Dan saya juga banyak
ketemu dengan para PMI yang menjadi hero atau
pahlawan bagi keluarganya dan bahkan lingkungan
sekitarnya. Sangat membanggakan !

Hal Yang Ingin Disampaikan Oleh Konsul Polri
Pada PMI adalah Buat Target

Ini juga salah satu hal menarik lainnya. Setiap
minggu apabila saya tidak mendapatkan giliran piket
pelayanan terpadu, saya berkelililing Hong Kong
untuk mengunjungi kelompok-kelompok atau
komunitas yang secara bergiliran mengundang
saya. Tentunya undangan ini adalah bentuk dan
rasa cinta serta adanya suatu hubungan silaturahim
yang baik antara kami dengan mereka.

Pada momen-momen kunjungan inilah saya
mendapatkan gambaran secara nyata bagaimana
kondisi teman-teman pekerja migran kita. Kerinduan
terhadap hadirnya negara di sekitar mereka sangat
dirasakan, tidak penting masalah apa yang
didiskusikan, intinya mereka mengharapkan adanya
interaksi antara kita dengan mereka.

Dalam perjalanan saya mengunjungi teman-
teman PMI, saya melihat sudah banyak PMI yang

pintar dan mempunyai capain-capain
luar biasa bagi keluarganya. Namun
masih ada sebagian yang kurang
fokus dan tidak mempunyai
keinginan pasti, mau apa dan berapa
lama berada di Hong Kong.

Hong Kong memang
tempat yang menarik. Namun
saya juga ingatkan bahwa
PMI juga mempunyai
keluarga dan cita-cita.

Sebaiknya membuat
target capaian
selama bekerja
disini. Karena jika
tidak, berapapun

lamanya bekerja
di Hong
K o n g
r a s a n y a
m a s i h
kurang lama
dan masih
ingin bekerja
lagi karena

m e r a s a
masih ada

l a g i

keperluan yang harus dipenuhi.

Capaian Baik Yang Harus Ditingkatan Oleh
Konsul Pengganti

Hubungan dan komunikasi yang baik dengan
warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong ini,
tentunya menjadi capaian yang tidak bisa dihitung
besarnya dengan angka-angka. Kepercayaan warga
juga menjadi capaian luar biasa yang menjadi modal
guna kelancaran kegiatan-kegiatan sinergitas
kedepannya.  Capaian ini tentunya tak lepas dari
usaha-usaha pendekatan yang secara terus
menerus  dilakukan, baik kunjungan/sambang warga
ataupun nomor pengaduan Konsul Polri 52944184
yang terus terbuka selama 24 jam bagi warga yang
membutuhkan konsultasi ataupun pengaduan.

Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan tentunya
adalah program kegiatan-kegiatan dalam rangka
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pekerja
migran, terkhusus adalah topik-topik hukum dan
bagaimana menjaga keselamatan diri.

Pada masa-masa pandemik ini, kegiatan-
kegiatan langsung (offline) kurang dapat
dimaksimalkan. Kegiatan lebih banyak dilakukan
melalui media online dan kegiatan-kegiatan seperti
ini kurang interaktif dan tidak bisa langsung
merasakan ‘feel’ yang dirasakan oleh peserta.

Pesan untuk PMI
Untuk teman-teman PMI, saya berpesan untuk

terus mengembangkan kapasitas diri! Hong Kong
adalah lingkungan yang sangat baik untuk belajar
dan mengembangkan diri. Hong Kong memberikan
peluang bagi kita untuk terus belajar dan
mengembangkan diri.  Dari banyak masalah dan
kasus yang saya dengar dari PMI, ternyata sebagian
besar masalah terjadi adalah karena kurangnya
pengetahuan dan kemampuan diri, tidak mampu
menyesuaikan dengan kemajuan dan
perkembangan di kota besar seperti Hong Kong ini.

Kasus-kasus penipuan online masih banyak
terjadi, investasi online juga masih sering terjadi.
Hal-hal ini kiranya tidak akan terjadi apabila teman-
teman PMI membekali dirinya dengan pengetahuan
yang lebih baik lagi.  Pesan selanjutnya, teman-
teman PMI jangan lupa pulang apabila sudah
mencapai terget yang sudah ditentukan dari awal.
Kembangkan dan tularkan ilmu yang didapat di Hong
Kong di tanah air. Saya yakin bahwa teman-teman
PMI nantinya akan mempu menjadi entrepreneur-
entrepreneur sejati.

Terimakasih untuk semua WNI di Hong Kong !
Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan

terimakasih bagi semua teman-teman WNI yang
ada di Hong Kong. Terima kasih untuk Pak Konjen
dan seluruh staf KJRI Hong Kong, teman-teman
Pekerja Migran Indonesia, teman diaspora Indone-
sia, teman-teman Pekerja Profesional Indonesia,
teman-teman dari PPI Hong Kong, teman-teman
mitra kerja dan seluruh friend of Indonesia yang
ada di Hong Kong. Semoga hubungan silaturahim
akan terus terjaga dengan baik guna menjadi modal
untuk sama-sama membuat Indonesia yang yang
hebat! [*]

>> 17 PRTA ...DARI HLM  10

Budaya dan Kenyamanan
(LCSD) dalam melaukan operasi
patuh aturan pandemi.

Tempat – tempat umum di
Tengah dan Barat, Wan Chai,
Yau Distrik Tsim, Mong Kok,
Sham Shui Po, Shatin, Sai
Kung dan Tsuen Wan yang jadi
tempat berkumpulnya PRTA
akan diawasi selama akhir
pekan dan hari libur.

Selama operasi hari ini,

petugas FEHD juga menangkap
seorang asing yang yang menjajakan
makanan di tempat-tempat umum di
sekitar Connaught Road Central dan
kereta bawah tanah dekat Chater

Road di Central, serta di sekitar
Sugar Street dan Victoria Park.
Bersamaan penangkapan tersebut
petugas menyita tujuh barang yang
ditinggalkan, termasuk makanan

yang dimasak seberat
sekitar 48 kilogram.

Selebaran anti-
epidemi juga dibagikan di
sekitar Statue Square, zona
pejalan kaki di Chater
Street, Balai Kota Hong
Kong dan Tamar Park di
Central, dan siaran seluler
dalam berbagai bahasa.[bi]

Hong Kong, BI - Setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti
mempunyai masanya! Ada perjumpaan juga pasti ada perpisahan karena
didunia ini tak ada yang abadi dan selalu bersama - sama.
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JAKARTA, BI - Gaya hidup buruk
yang dipelihara dan diterapkan dalam
waktu lama pasti akan memberikan
efek kondisi kesehatan yang
memburuk.  Sebaliknya, kita tentu
telah diingatkan untuk menerapkan
gaya hidup sehat, agar dapat terus
sehat kini dan nanti.

Berikut contoh gaya hidup yang
dikategorikan buruk dan diprediksi
bisa memicu kanker.

1. Terlalu Banyak Konsumsi yang
Manis-manis

Bukannya tak boleh mengkon-
sumsi gula tapi sebaiknya menaati
takaran wajar yang dianjurkan.
Pasalnya bila terlalu banyak konsumsi
gula, tak cuma risiko terkena diabe-
tes.

Menurut data Cleveland Clinic, ada
riset yang membuktikan antara
konsumsi makanan dengan gula tinggi
dengan peningkatan pertumbuhan sel
kanker.

2.Tidak Suka Makan Sayuran dan
Buah

Seperti yang telah sering
disebutkan, mengkonsumsi sayuran
dan buah dapat menyehatkan tubuh.
Namun tahukah kamu, menurut
Harvard’s School of Public Health,
dengan mengkonsumsi aneka sayuran
dan buah setiap hari dapat mengurangi
peluang terkena kanker.

3. Tidak Disiplin Pakai Sunscreen
Apakah kamu baru menggunakan

sunscreen kalau cuaca lagi panas dan
kebetulan ingin keluar rumah saja?
Atau baru ketika kamu hendak ke
pantai?

Rupanya penggunaan sunscreen
penting agar terhindar dari kanker kulit,
dan hal ini tak peduli ketika cuaca
tengah mendung sekalipun dan berada
di dalam rumah.

4. Tidak Banyak Bergerak, Duduk
Terlalu Lama

Pekerjaan menumpuk bikin kamu
duduk terlalu lama depan laptop? Tapi
jangan dijadikan alasan untuk tidak
bergerak juga berolahraga, ini karena
aktivitas fisik diketahui bisa
mengurangi risiko kanker.

“Anda perlu bergerak sepanjang
hari. Ambil waktu untuk peregangan,
berjalan, mungkin mengangkat beban,
apapun sehingga anda tidak hanya
duduk dalam waktu lama,” kata Alice
G. Bender, dari American Institute for
Cancer Research (AICR), dikutip dari
Huffington Post.

Manfaat aktivitas fisik juga akan
membantu menyeimbangkan hormon
serta menciptakan lingkungan yang
lebih sehat di dalam tubuhmu.

5. Makan Makanan Olahan
Meski praktis, tetapi makanan

olahan dapat menyebabkan gangguan
bila dikonsumsi terlalu sering, terlebih
yang dikemas dengan kaleng. Itu
karena makanan olahan banyak
mengandung lemak trans, garam, serta
gula lebih tinggi.[*]

Gaya Hidupmu Kini Tentukan Masa Depanmu

KALI INI Berita Indonesia bersedih dan merasa
berat karena harus berpisah dengan Konsul Polri
Bapak Agung Wahyudi  yang telah menjadi
narasumber tetap kami dalam rubrik Call Police
yang selalu memberikan materi - materi manarik
yang berkaitan dan dekat dengan permasalahan
hukum Pekerja Migran Indonesia.

Selain membantu Berita Indonesia dalam
memberikan pengarahan hukum, Konsul Polri
Agung juga aktif dilapangan dan membaur dengan
berbagai macam organisasi Pekerja Migran Indo-
nesia [PMI] yang ada di Hong Kong. Konsul Agung
membuka dirinya untuk diundang oleh organisasi
dan komunitas apapun tanpa kecuali.

Lantas adakah hal terberat hingga hal yang tidak
bisa dilupakan saat tugas di Hong Kong selama 3
tahun ini?

Hal terberat yang saya hadapi adalah
bagaimana menjaga kondusifitas keamanan dan
kondisi ketenangan Warga Negara Indonesia (WNI)
pada saat pelaksanaan Pemilu 2019. Saya baru
mulai bekerja pada bulan Januari 2019 dan Pemilu
dilaksanakan pada bulan Mei 2019, jadi kita hanya
mempunyai waktu sekitar 5 bulan untuk
mempersiapkannya.

Saya harus banyak melakukan komunikasi
dengan warga, lebih banyak melakukan sambang
warga, harus mengenal lebih banyak lagi WNI di
Hong Kong, Komunitas, Organisasi Masyarakat dan
kelompok-kelompok profesi yang ada di Hong Kong.
Tentunya hal yang berat adalah bagaimana bisa
mendapatkan trust atau kepercayaan warga.

Karena jika kepercayaan sudah didapat,
tentunya akan sangat membantu usaha-usaha kita
dan mudah untuk menterjemahkan pesan kita
kepada mereka. Dan yang tak kalah pentingnya
adalah menjalin komunikasi dengan aparat
Kepolisian setempat. Bagaimanapun juga bahwa
kami tidak mempunyai jurisdiksi di luar premis In-
donesia di Hong Kong ini.

Maka dari itu mau tidak mau kita sangat
mengandalkan tenaga dan bantuan kepolisian
setempat untuk pelaksanaan penindakan dan
pengamanan di area sekitar pelaksanaan Pemilu.
Alhamdulilah, berkat kerjasama dan komunikasi
yag baik dengan semua pihak, Pemilu di HK
lumayan sukses dan aman.

Yang Tidak Bisa Dilupakan Oleh Konsul Polri
Agung Adalah PMI Hong Kong !

PMI Hong Kong ! Menurut saya PMI Hong Kong
ini seperti kepompong pada hari Senin sampai
dengan Sabtu, dan menjadi kupu-kupu pada hari
Minggu.  Kenapa begitu? Karena selama 6 hari PMI
harus bekerja didalam rumah dan ketika hari Minggu
mereka keluar secara bersamaan memenuhi taman-

taman dan tempat hiburan yang ada di Hong Kong.
Berbagai kegiatan dilakukan oleh PMI guna

memanfaatkan hari liburnya. Yang suka belajar atau
ingin sekolah lagi, mereka berkelompok membentuk
kelas-kelas belajar.

Yang menyukai seni dan budaya, mereka
bergerombol di Taman untuk berlatih menyanyi atau
menari. Yang menyukai olahraga,
mereka membentuk kelas-kelas
yoga, aerobik dan bahkan membuat
klub-klub olahraga sendiri.

Yang hobi beladiri, mereka
mendirikan cabang-cabang
perguruan bela diri, bahkan
setiap minggu bisa kita lihat
Perguruan Silat Setia Hati
Terate HK mengisi lapangan
rumput Victoria Park
dan disebelahnya ada
Perguruan Silat NU
Pagar Nusa. Lalu bagi
yang suka menulis,
mereka bergabung
dengan komunitas
literasi dan
s e k a l i - k a l i
mengundang
p e m b i c a r a
ternama dari
Jakarta via zoom
meeting.

Y a n g
m e m p u n y a i
kepedulian sosial
t e r h a d a p

Untuk PMI, Buat Target dan Jangan Lupa Pulang
sesama PMI, mereka tergabung dalam kelompok-
kelompok advokasi yang memberikan asistensi dan
bantuan bagi PMI yang mempunyai masalah
ketenagakerjaan atau sekedar konsultasi.

Dan masih banyak lagi aktifitas, mereka mekar
dan bertebaran seperti kupu-kupu yang bertebaran
di sekitar bunga bunga taman. Dan saya juga banyak
ketemu dengan para PMI yang menjadi hero atau
pahlawan bagi keluarganya dan bahkan lingkungan
sekitarnya. Sangat membanggakan !

Hal Yang Ingin Disampaikan Oleh Konsul Polri
Pada PMI adalah Buat Target

Ini juga salah satu hal menarik lainnya. Setiap
minggu apabila saya tidak mendapatkan giliran piket
pelayanan terpadu, saya berkelililing Hong Kong
untuk mengunjungi kelompok-kelompok atau
komunitas yang secara bergiliran mengundang
saya. Tentunya undangan ini adalah bentuk dan
rasa cinta serta adanya suatu hubungan silaturahim
yang baik antara kami dengan mereka.

Pada momen-momen kunjungan inilah saya
mendapatkan gambaran secara nyata bagaimana
kondisi teman-teman pekerja migran kita. Kerinduan
terhadap hadirnya negara di sekitar mereka sangat
dirasakan, tidak penting masalah apa yang
didiskusikan, intinya mereka mengharapkan adanya
interaksi antara kita dengan mereka.

Dalam perjalanan saya mengunjungi teman-
teman PMI, saya melihat sudah banyak PMI yang

pintar dan mempunyai capain-capain
luar biasa bagi keluarganya. Namun
masih ada sebagian yang kurang
fokus dan tidak mempunyai
keinginan pasti, mau apa dan berapa
lama berada di Hong Kong.

Hong Kong memang
tempat yang menarik. Namun
saya juga ingatkan bahwa
PMI juga mempunyai
keluarga dan cita-cita.

Sebaiknya membuat
target capaian
selama bekerja
disini. Karena jika
tidak, berapapun

lamanya bekerja
di Hong
K o n g
r a s a n y a
m a s i h
kurang lama
dan masih
ingin bekerja
lagi karena

m e r a s a
masih ada

l a g i

keperluan yang harus dipenuhi.

Capaian Baik Yang Harus Ditingkatan Oleh
Konsul Pengganti

Hubungan dan komunikasi yang baik dengan
warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong ini,
tentunya menjadi capaian yang tidak bisa dihitung
besarnya dengan angka-angka. Kepercayaan warga
juga menjadi capaian luar biasa yang menjadi modal
guna kelancaran kegiatan-kegiatan sinergitas
kedepannya.  Capaian ini tentunya tak lepas dari
usaha-usaha pendekatan yang secara terus
menerus  dilakukan, baik kunjungan/sambang warga
ataupun nomor pengaduan Konsul Polri 52944184
yang terus terbuka selama 24 jam bagi warga yang
membutuhkan konsultasi ataupun pengaduan.

Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan tentunya
adalah program kegiatan-kegiatan dalam rangka
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pekerja
migran, terkhusus adalah topik-topik hukum dan
bagaimana menjaga keselamatan diri.

Pada masa-masa pandemik ini, kegiatan-
kegiatan langsung (offline) kurang dapat
dimaksimalkan. Kegiatan lebih banyak dilakukan
melalui media online dan kegiatan-kegiatan seperti
ini kurang interaktif dan tidak bisa langsung
merasakan ‘feel’ yang dirasakan oleh peserta.

Pesan untuk PMI
Untuk teman-teman PMI, saya berpesan untuk

terus mengembangkan kapasitas diri! Hong Kong
adalah lingkungan yang sangat baik untuk belajar
dan mengembangkan diri. Hong Kong memberikan
peluang bagi kita untuk terus belajar dan
mengembangkan diri.  Dari banyak masalah dan
kasus yang saya dengar dari PMI, ternyata sebagian
besar masalah terjadi adalah karena kurangnya
pengetahuan dan kemampuan diri, tidak mampu
menyesuaikan dengan kemajuan dan
perkembangan di kota besar seperti Hong Kong ini.

Kasus-kasus penipuan online masih banyak
terjadi, investasi online juga masih sering terjadi.
Hal-hal ini kiranya tidak akan terjadi apabila teman-
teman PMI membekali dirinya dengan pengetahuan
yang lebih baik lagi.  Pesan selanjutnya, teman-
teman PMI jangan lupa pulang apabila sudah
mencapai terget yang sudah ditentukan dari awal.
Kembangkan dan tularkan ilmu yang didapat di Hong
Kong di tanah air. Saya yakin bahwa teman-teman
PMI nantinya akan mempu menjadi entrepreneur-
entrepreneur sejati.

Terimakasih untuk semua WNI di Hong Kong !
Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan

terimakasih bagi semua teman-teman WNI yang
ada di Hong Kong. Terima kasih untuk Pak Konjen
dan seluruh staf KJRI Hong Kong, teman-teman
Pekerja Migran Indonesia, teman diaspora Indone-
sia, teman-teman Pekerja Profesional Indonesia,
teman-teman dari PPI Hong Kong, teman-teman
mitra kerja dan seluruh friend of Indonesia yang
ada di Hong Kong. Semoga hubungan silaturahim
akan terus terjaga dengan baik guna menjadi modal
untuk sama-sama membuat Indonesia yang yang
hebat! [*]
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Budaya dan Kenyamanan
(LCSD) dalam melaukan operasi
patuh aturan pandemi.

Tempat – tempat umum di
Tengah dan Barat, Wan Chai,
Yau Distrik Tsim, Mong Kok,
Sham Shui Po, Shatin, Sai
Kung dan Tsuen Wan yang jadi
tempat berkumpulnya PRTA
akan diawasi selama akhir
pekan dan hari libur.

Selama operasi hari ini,

petugas FEHD juga menangkap
seorang asing yang yang menjajakan
makanan di tempat-tempat umum di
sekitar Connaught Road Central dan
kereta bawah tanah dekat Chater

Road di Central, serta di sekitar
Sugar Street dan Victoria Park.
Bersamaan penangkapan tersebut
petugas menyita tujuh barang yang
ditinggalkan, termasuk makanan

yang dimasak seberat
sekitar 48 kilogram.

Selebaran anti-
epidemi juga dibagikan di
sekitar Statue Square, zona
pejalan kaki di Chater
Street, Balai Kota Hong
Kong dan Tamar Park di
Central, dan siaran seluler
dalam berbagai bahasa.[bi]

Hong Kong, BI - Setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti
mempunyai masanya! Ada perjumpaan juga pasti ada perpisahan karena
didunia ini tak ada yang abadi dan selalu bersama - sama.
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JAKARTA, BI  - Musisi kondang Ari
Lasso yang baru saja dinyatakan
sembuh dari kanker langka yang
diidapnya.

“Ari Lasso juga sudah menyele-
saikan kemoterapinya dan dinyatakan

Ari Lasso Sembuh dari Kanker Langka

sudah bersih dari kanker.’ ungkap
manajernya Yunski .

Bukan hanya memberikan kabar
baik, Yunski juga menceritakan kondisi
terkini dari Ari Lasso.

Saat ini Ari Lasso belum sepenuh-

nya kembali bugar. Mantan vokalis
Dewa 19 itu masih dalam tahap
pemulihan usai dinyatakan bersih dari
kanker.

Diketahui, belakangan ini memang
kondisi kesehatan Ari Lasso menjadi
perhatian publik. Ari Lasso didiagnosa
mengidap kanker langka.

Beberapa waktu lalu, Ari Lasso
mengaku sudah mengidap kanker sta-
dium 2. Kanker itu sudah menyerang
sebagian besar limpa sehingga harus
diangkat. Menurut dokter saat itu, kanker
limfoma yang diidap Ari Lasso sangat
langka karena terjadi dua kasus antara
4 ribu pengidap.

Meski kanker limfoma yang
menyerang tubuhnya sudah diangkat,
Ari Lasso masih akan menjalani
sejumlah pengobatan. Salah satunya
kemoterapi.

Saat menjalani kemoterapi, Ari
Lasso bahkan sempat berseloroh kini
kepalanya sudah botak seperti Ahmad

Penyebab Limfoma imunosupresan untuk jangka
panjang.

Menderita penyakit autoimun,
seperti rheumatoid arthritis, sindrom
Sjögren, lupus, atau penyakit celiac.

Menderita infeksi akibat Epstein-
Barr, pylori, atau hepatitis C.

Terpapar benzene atau
pestisida. dan pernah menjalani
radioterapi.

Memiliki anggota keluarga yang
menderita limfoma.[*]

HINGGA saat ini, penyebab pasti
lymphoma (limfoma) belum diketahui
secara pasti. Namun, ada faktor-faktor
yang dapat meningkatkan risiko
seseorang terkena limfoma, antara lain:

Berusia 60 tahun ke atas, lebih
berisiko terkena limfoma non-
Hodgkin.

Berusia antara 15-40 tahun atau
lebih dari 55 tahun, lebih berisiko
terkena limfoma Hodgkin.

Berjenis kelamin pria.
Memiliki sistem kekebalan tubuh

yang lemah, misalnya akibat HIV/
AIDS atau mengonsumsi obat

Dhani.
“Kalau sudah kanker kan

kemungkinan tersebar lewat jaringan
darah, di lipatan-lipatan kelenjar itu
ada. Jadi minggu depan gua akan
menjalani PET scan, di-scanning
sampai di mana (kemungkinan
kanker),” cerita dia dalam YouTube
Deddy Corbuzier. (pig/wes)

Apa Itu Kanker Limfoma
Kanker kelenjar getah bening atau

limfoma adalah kanker darah yang dapat
mengakibatkan pembengkakan kelenjar

getah bening (limfadenopati). Limfoma
berawal ketika sel kanker menyerang
salah satu sel darah putih (limfosit) yang
berfungsi melawan infeksi.

Limfosit adalah sel darah putih
yang berfungsi untuk membunuh
bakteri dan virus. Selain di dalam
peredaran darah, limfosit tersebar di
beberapa bagian tubuh, seperti kelenjar
getah bening, limpa, timus, sumsum
tulang, dan saluran pencernaan. Ketika
limfosit berubah, berkembang, dan
menyebar secara tidak normal, maka
terjadilah limfoma maligna.[*]
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JAKARTA - Hati istri mana yang
tak hancur saat mengetahui suami
telah selingkuh. Seperti yang dialami
oleh wanita ini yang merasa emosi
dan langsung mengunggah momen
mesra suaminya bersama pelakor di
Facebook. Namun dalam emosinya,
si wanita malah memberikan ucapan
selamat pada suami dan sang
pelakor.

Kisah istri yang pamer foto suami
bersama pelakor dan memberi ucapan
selamat itu viral dan dibagikan ulang
oleh akun Instagram @tanterempong_
official. Dalam unggahan viral itu

Viral Istri Pamer Foto
Suaminya Bareng Pelakor

terlihat istri sah awalnya menampilkan
foto pernikahannya.

“Orang ketiga lagi gais,” tulis akun
Instagram @tanterempong_official.

Akun Instagram @tanterempong_
official tidak mencantumkan lengkap
akun media sosial istri yang pamer foto
suami bersama pelakor. Namun dari
unggahan yang ditampilkan terlihat
sang istri memberikan ucapan selamat
untuk suami dan pelakornya. Ia
menegaskan jangan sampai ada kata
penyesalan.

“Alhamdulillah semoga langgeng
yah kalian berdua. Semoga bahagia

sama mbakk pelakornya intinya jangan
ada kata penyesalan di kemudian
hari,” tulis istri sah.

Wanita itu juga memberikan
komentar nyinyir kepada pelakor. Dia
meminta si pelakor segera menikah
siri terlebih dahulu. “Lebih baik
menikah siri ada status dari pada jadi
pelakor hahhhh @Inthankd,”
lanjutnya.

Selain memberikan ucapan
selamat, istri yang viral itu juga
mengunggah ulang status WhatsApp
suaminya. Sang suami dalam status-
nya memamerkan foto mesranya

bersama pelakor. Setelah puas
melampiaskan emosi dengan
memamerkan foto suami bersama
pelakor, istri tersebut mengaku siap
melepaskan suaminya. “Kulepass kau
dengan Bismillah,” tutupnya.

Dalam unggahannya, istri sah me-
ngaku sudah mencoba menghubungi

pelakor. Namun ternyata si pelakor
disebut tidak merasa bersalah dan
tidak menanggapi pesan darinya.

Istri sah sudah mengatakan jika
pria yang dicintai sang pelakor sudah
mempunyai menikah. Namun dalam
pengakuannya yang diunggah istri sah
ke media sosial, pelakor tersebut tetap
mau menjalin hubungan dengan suami
orang.

Unggahan istri yang mengumbar
perselingkuhan suaminya tersebut
hingga kini sudah mendapatkan 392
Likes dan 53 komentar. Warganet yang
menanggapi postingan tersebut ikut
geram pada si pelakor dan sang suami.

“Ninggalin istri sah-nya lu bilang
setia????  Banguuuuun woooy...”
geregatan akun @wcahya0.

“Rela meninggalkan mutiara demi
batu kali,” geram akun Instagram
@ratulay_.

“Itu cowoknya nggak bersyukur,”
ucap akun @youra_brigitta.

“Itu namanya barang sudah expired
diambil sudah sisa bekas istrinya,” ujar
akun @rinditan23.[*]

kena getahnya. Kan sudah ketahuan
orangnya, tentunya harus disanksi
tegas,” ujar salah seorang penjual
durian yang enggan disebut
namanya, Rabu (16/2).

Ia mengatakan aksi penipuan
tak mungkin dilakukan pedagang
yang memiliki lapak tetap. Itu
mungkin dilakukan pedagang yang
datang pakai motor.

“Kalau kita yang sudah punya
lapak di sini nggak mungkin lah. Itu
dilakukan pedagang yang bawa
motor itu,” ungkapnya.
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Dampak Viral Durian Zonk,
Pasar Cheng Hoo Sepi

PASURUAN, BI - Penjual durian
di Pasar Wisata Cheng Ho, Pandaan,
Pasuruan mengaku dagangannya
kini mulai sepi. Hal ini buntut dari
video viral aksi nakal pedagang yang
menjual durian kosong.

Sebelumnya, video viral ini
menampilkan keluhan pembeli durian
yang mengaku ditipu pedagang yang

sengaja menjual durian kosong alias
menjual kulit durian.

Di areal parkir Pasar Wisata
Cheng Ho terdapat sekitar 10 penjual
durian. Sejak adanya video vira
tersebutl, jualan durian mereka jadi
lebih sepi dari biasanya.

“Gara-gara video ini dan ulah
satu orang, pedagang durian lainnya
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JAKARTA, BI - Badan kesehatan dunia (WHO)
memprediksi bahwa kasus COVID-19 varian
Omicron akan mengalami peningkatan yang lebih
tinggi daripada varian Delta. Tingkat penularan
yang tinggi ini membuat Omicron dapat
menginfeksi orang yang sudah divaksin COVID-
19 dan bahkan tidak menimbulkan gejala.

Meski demikian, bahaya Omicron tersebut
diiringi dengan tingkat keterisian rumah sakit yang
lebih rendah. Uji klinis menunjukkan bahwa risiko
terjadinya COVID-19 dengan gejala parah lebih
rendah pada pasien yang terinfeksi Omicron
dibandingkan varian Delta. Namun, hal ini masih
memerlukan penelitian lebih lanjut.

Lantas apa saja gejala umum yang terjasi saat
tubuh kita dihinggapi virus omicron?

Jadi, gejala pada setiap orang juga bisa
berbeda, tergantung pada beberapa faktor, mulai

dari status vaksinasi, usia, dan ada tidaknya
kondisi medis tertentu.

Berikut ini adalah beberapa gejala yang
umum ditemukan pada pasien COVID-19 varian
Omicron: Pilek, sakit kepala, kelelahan, bersin-
bersin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat,
menggigil, demam

Apa yang Perlu Diwaspadai dari Bahaya
Omicron?

Tingginya risiko penularan  merupakan salah
satu bahaya Omicron yang harus diwaspadai. Oleh
karena itu, pastikan Anda sudah mendapatkan
vaksinasi COVID-19 lengkap dan menjalankan
protokol kesehatan di mana pun Anda berada untuk

melindungi diri dari risiko tertular.
Sebagai salah satu upaya pencegahan,

pemilihan dan cara mengenakan masker yang
benar dapat melindungi Anda dari bahaya
Omicron.

Saat mengenakan masker, bagian hidung dan
mulut harus tertutup, sehingga cairan atau aerosol
tidak mudah masuk. Masker juga harus selalu
dipakai saat berada di tempat umum, baik di dalam
maupun di luar ruangan.

Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga
jarak minimal 1 meter dengan orang lain, membuka
ventilasi saat berada dalam ruangan, mencuci
tangan secara rutin, serta menjauhi kerumunan.

Asupan Nutrisi yang Tepat
Konsumsilah makanan yang beragam dengan

porsi buah dan sayur lebih banyak. Anda juga
dapat menambahkan kacang-kacangan dan
lemak sehat, seperti minyak zaitun, wijen, atau
kacang tanah.

Konsumsi empon-empon, seperti kunyit dan
jahe, juga dapat membantu menjaga kesehatan
tubuh selama pandemi COVID-19.

Kunyit sendiri diketahui dapat meredakan
demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak
napas yang merupakan gejala awal infeksi COVID-
19, serta meningkatkan daya tahan tubuh.
Sementara itu, jahe dapat membantu melawan
bakteri dan virus dalam tubuh, termasuk virus
penyebab sakit tenggorokan.[bi]

Makanan Enak dan Sehat Untuk Penderita Omicron
JAKARTA, BI - Orang sakit apapun

dianjurkan tidak hanya konsumsi obat
namun juga wajib menkonsumsi
makanan yang bernutrisi pendukung
kesembuhan. Dilansir dari beberapa
sumber, berikut 6 makanan yang baik
dikonsumsi penderita Omicron:

1. Yogurt
Ketika kamu terpapar COVID-19

varian Omicron makanan terbaik untuk
dikonsumsi adalah yogurt. Yogurt
memiliki tekstur yang lembut, apalagi
dimakan saat dingin bisa membuat
tenggorokan terasa enak.

Makanan fermentasi ini juga
dikemas dengan protein yang akan
membuat kamu terasa kenyang lebih
lama, seperti yang disampaikan oleh
Dr. Bob, Direktur Institut Penyakit Autoimun dan
Rematik di Saint Joseph Health.

“Kamu bisa menambahkan pisang ke dalam
yogurt untuk mendapatkan asupan potasium.
Namun, pisang harus dipotong kecil-kecil agar
mudah ditelan oleh penderita Omicron,” ujar
Dr. Bob.

2. Sup
Sup juga merupakan makanan yang baik

dikonsumsi untuk penderita Omicron.
Mengonsumsi sup hangat bisa menyehatkan
dan menenangkan tenggorokan. Itu karena sup

kaya akan elektrolit.
Sup mudah untuk ditelan dan dicerna

sehingga tidak akan mengiritasi tenggorokan
dan sistem pencernaan. Ahli gizi menyarankan
untuk memasukkan sayur-
sayuran ke dalam racikan sup.

Dengan begitu kamu akan
lebih banyak mendapat nutrisi
yang akan membantu melawan
infeksi. Selain itu, kamu juga bisa
mengombinasikan dengan
daging tinggi protein dan rendah
lemak.

3. Madu
Madu dikemas dengan antioksidan

dalam jumlah yang baik. Karenanya
madu juga disarankan untuk
dikonsumsi oleh penderita Omi-
cron. Teksturnya yang lembut
membuat madu mudah ditelan.

Selain itu, mau juga
memiliki sifat antivirus. Ahli gizi
menyarankan untuk
mengonsumsi 1-2 sendok

madu. Menurut ahli gizi, hal
tersebut bisa mempercepat

pemulihanCOVID-19 Omicron.

4. Protein Shake
Protein menjadi salah satu nutrisi

penting bagi penderita Omicron. Dr.
Bob menyarankan untuk rutin
mengonsumsi protein shake seperti
milkshake berbagai varian rasa.

“Saya banyak berbicara dengan
pasien Omicron, mereka mengatakan
hal yang sama bahwa mereka
membutuhkan makanan ringan yang
menyehatkan,” ujar Dr. Bob.

Protein shake ini merupakan
pilihan makanan ringan bahkan lebih
ringan daripada smoothie. Cara
membuatnya juga mudah, cukup
campurkan bubuk protein dan
campurkan es dengan susu.

5. Sayuran Cruciferous
Sayuran cruciferous merupakan jenis

sayuran yang masuk ke dalam klasifikasi Bras-
sica. Jenis sayuran ini adalah kubis, kembang
kol, brokoli, kubis brussel, kangkung, lobak,

selada air dan sawi hijau.
Menurut ahli gizi,

sayuran cruciferous baik
dikonsumsi untuk
penderita Omicron.
Sayuran tersebut akan
menjaga nutrisi yang
diperlukan.

6. Es Krim
Biasanya es krim

diidentikkan sebagai makanan penyebab batuk.
Namun menurut Dr. Bob, es krim justru jadi
pilihan makanan yang baik dikonsumsi untuk
penderita Omicron.

Dr. Bob mengatakan bahwa es krim mudah
ditelan. Selain itu, juga dapat memberikan
asupan glukosa dan protein. Makan es krim
juga bisa menjaga berat badan.

Sebab biasanya penderita Omicron
kehilangan berat badan dalam jumlah yang
cukup signifikan. Namun, bagi kamu yang juga
merupakan penderita diabetes tidak disarankan
makan es krim.[bi]

JAKARTA, BI - Idealnya, snack sehat adalah
jenis camilan yang rendah kalori, tetapi banyak
mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral.
Selain itu, suatu camilan dapat dikatakan sehat
apabila rendah lemak dan tidak banyak
mengandung gula, termasuk pemanis buatan.
Berikut beberapa cemilan yang sehat untuk
dikonsumsi:

1. Yoghurt dengan potongan buah segar
Yoghurt memiliki kandungan kalsium, protein,

dan probiotik yang baik untuk kesehatan tulang,
mampu melancarkan pencernaan, dan membuat
perut terasa kenyang lebih lama. Sebagai
pelengkap yoghurt, coba tambahkan potongan
buah segar yang kaya serat, vitamin, dan mineral,
seperti mangga, pisang, atau apel.

2. Kacang
Semua jenis kacang, baik kacang tanah,

almond, atau kacang mete, kaya akan protein,
vitamin, mineral, dan serat.

Kacang baik dikonsumsi untuk kesehatan
jantung karena telah terbukti dapat meningkatkan
kadar kolesterol baik (HDL) serta menurunkan
kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida.
Kacang juga dapat menjadi pilihan snack sehat
karena dapat mengontrol gula darah.

Meski demikian, Anda tidak dianjurkan untuk
mengonsumsi kacang secara berlebihan.

3. Popcorn tanpa gula dan garam
Popcorn yang sehat adalah popcorn yang
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Snack Sehat untuk
Menambah Stamina

Cara Lindungi Diri dari
Bahaya Omicron
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BANYAK anggapan kalau
Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro
Kidul adalah sosok yang sama.
Padahal menurut legenda
Kejawen, Kanjeng Ratu Kidul
dan Nyi Roro Kidul adalah orang
yang berbeda.

Menurut legenda, Kanjeng
Ratu Kidul mempunyai kuasa
aras ombak di Samudera Hindia
dengan istana yang terletak di
jantung samudera. Di mitologi
Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah
ciptaan Dewa Kaping Telu dan
mengisi kehidupan sebagai Dewi
Sri atau Dewi Padi.

Berbagai kisah dan kabar
beredar kalau Kanjeng Ratu
Kidul adalah pasangan spiritual
dari para raja-raja di Kerajaan
Mataram dan Yogyakarta. Wujud
dari Kanjeng Ratu Kidul pun
berbeda mengikuti waktu.

Konon, Sri Sultan Hamengkubuwono IX
pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul.
Menurut pengakuannya, Kanjeng Ratu berwujud
perempuan muda saat bulan purnama dan
menjadi perempuan tua di waktu yang lain.

Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu yang
sangat setia, yakni Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul
sangat menyukai warna hijau. Bahkan dalam
legenda, kebaya dan kemben yang dikenakannya
pun selalu berwarna hijau.

Larangan Menggunakan Pakaian Warna Hijau

di Pantai Selatan
Karena kesukaan Nyi Roro Kidul dengan

warna hijau itulah, maka berkembang mitos kalau
kita dilarang menggunakan pakaian berwarna
hijau saat mengunjungi Pantai Selatan.
Alasannya? Nyi Roro Kidul akan suka kepada
mereka yang berpakaian warna hijau dan akan
mengambil orang tersebut untuk dijadikan abdi
atau pengikutnya. Atas dasar itulah banyak kasus
orang hilang di Pantai Selatan selalu dikaitkan
dengan mitos tersebut.

Selama ini kita mengira mitos larangan

menggunakan pakaian warna hijau
hanya berlaku di Pantai Parang-
tritis Yogyakarta. Padahal mitos ini
nyatanya juga berlaku di sepanjang
garis pantai selatan Pulau Jawa.
Misalnya Pantai Pelabuhan Ratu,
Pangandaran, Cilacap, pantai-
pantai di selatan Yogyakarta,
hingga Semenanjung Purwa di
Jawa Timur.

Beberapa hari belakangan
beredar poster yang berisikan
ajakan untuk datang ke Pantai
Selatan Yogyakarta atau Pantai
Parangtr i t is  sembari
mengenakan baju berwarna hijau.
Ajakan ini berhasil mengundang
ribuan orang yang berminat akan
datang.

Alasan ajakan ini adalah untuk
membuktikan apakah mitos
menggunakan baju hijau di Pantai
Selatan dapat membuat si pemakai

hilang atau tidak. Padahal mitos larangan
menggunakan baju hijau di Pantai Selatan sudah
ada sejak lama.

Bukan hanya mitos menggunakan baju hijau,
masih ada mitos lain dan legenda  yang lekat
dengan Nyi Roro Kidul

Pantai Parangtritis, Gerbang Menuju Kerajaan
Dunia Lain

Meski garis pantai selatan terbentang dari
ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, namun
Pantai Parangtritis menjadi pantai paling banyak

Mitos Pantai Parangtritis

Legenda Kanjeng Ratu Kidul
dan Nyi Roro Kidul

menyimpan kisah mistis dibandingkan pantai
lainnya. Banyak yang percaya kalau Pantai
Parangtritis merupakan gerbang menuju kerajaan
dunia lain.

Menurut pengakuan warga di sekitar
Pantai Parangtritis setiap malam sekitar
pukul 1-2 dini hari, sayup-sayup akan
terdengar suara gamelan dari arah pantai.
Padahal pantai sedang sepi. Jika kamu
mendengarnya, konon rombongan Nyi Roro
Kidul sedang lewat dari Pantai Parangtritis
menuju Gunung Merapi.

Entah hal ini betul atau tidak, yang jelas
banyak saksi sudah mendengar sendiri suara
gamelan di tengah malam. Kamu sendiri pernah
dengar suara gamelan tersebut?

Tempat yang Jadi Penghubung ke Dunia Nyi
Roro Kidul

Konon terdapat beberapa lokasi yang
dipercaya sebagai penghubung antara dunia
nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu
tempat yang paling terkenal adalah Hotel Inna
Samudera, Jawa Barat. Ini merupakan hotel
berbintang yang terletak tepat di kawasan
Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan
hotel pada umumnya di mana terdapat fasilitas
yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam
renang, taman bermain,

Satu hal yang membuat Hotel Inna spesial
adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk
Nyi Roro Kidul. Kamar yang bernomor 308 itu
mitosnya dipercaya sebagai  tempat istirahat Nyai
Roro Kidul.

Meskipun cukup angker dengan pernak-
pernik sesajen dan bau dupa, namun kamar ini
tak pernah sepi peminat dari pelancong yang
penasaran. Cukup membayar sekitar Rp 35.000
untuk melihat dari dekat kamar ini, tanpa harus
menginap.

Selain Hotel Inna, beberapa tempat yang
konon jadi penghubung ke dunia Nyi Roro Kidul
adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai
Parangtritis, Pantai Sembukan, Kraton Surakarta
Hadiningrat, dan Vihara Kalyana Mitta.[*]

2. Membantu meredakan gejala irritable
bowel syndrome

Artichoke dapat menyehatkan usus
dengan meredakan kram otot usus yang
disebabkan oleh peradangan. Di samping
itu, antioksidan dalam artichoke juga dapat
mengurangi peradangan yang ada pada
usus.

Nutrisi dan manfaat artichoke ini sangat
berguna untuk penderita irritable bowel syn-
drome (IBS) yang sering mengalami gejala
seperti sakit perut, kram perut, diare,
kembung, dan sembelit.

3. Membantu menjaga kesehatan hati
Sebuah studi mengungkapkan bahwa

mengonsumsi ekstrak daun artichoke
secara teratur dapat membantu menjaga
kesehatan hati, serta memperbaiki fungsi
hati yang terganggu akibat perlemakan hati.
Para ahli menduga bahwa hal ini bisa terjadi

berkat peran antioksidan benama cynarin
dan silymarin yang terkandung dalam arti-
choke.

4. Menurunkan kolesterol jahat (LDL)
Pada sebuah penelitian, ekstrak daun

artichoke yang diminum setiap hari selama
6 minggu terbukti dapat menurunkan kadar
kolesterol jahat (LDL) sekaligus mening-

katkan kadar kolesterol baik (HDL).
Hal ini bisa terjadi karena artichoke

mengandung antioksidan luteolin yang
berperan dalam mencegah pemben-
tukan kolesterol, serta merangsang
tubuh agar lebih efektif dalam mem-
proses kolesterol.

5. Menurunkan tekanan darah
Sebuah studi mengungkapkan

bahwa penderita hipertensi yang
mengonsumsi ekstrak artichoke setiap
hari selama 3 bulan dapat mengalami

penurunan tekanan darah diastolik maupun
sistolik. Hal ini diyakini terjadi berkat
kandungan kalium pada artichoke yang
berperan cukup besar dalam mengendalikan
tekanan darah. Selain manfaat-manfaat
yang telah dipaparkan di atas, artichoke juga
diduga berguna untuk meningkatkan
kesehatan tulang, membantu menurunkan
gula darah, serta melawan pertumbuhan sel
kanker.[bi/aldok]
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Menurut pengakuan warga di sekitar Pantai Parangtritis
setiap malam sekitar pukul 1-2 dini hari, sayup-sayup akan
terdengar suara gamelan dari arah pantai.



Su’ul Khatimah Akibat Penyakit Hati
Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Dalam setiap tubuh ada segumpal
daging. Jika daging itu baik maka baik-
lah seluruh tubuh. Jika ia rusak maka
rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah,
itu adalah kalbu.” (HR Bukhari Mus-
lim).

Bahkan, para ahli psikologi Islam
meyakini, hati merupakan penggerak
segala yang ada dalam diri manusia,
baik itu anggota badan, daya indera,
maupun pikirannya.

Kisah berikut ini mengilustrasikan
situasi ketika tingginya kemampuan
kognitif tidak diiringi dengan ketulusan
hati sebagai seorang berilmu.
Tersebutlah pada masa lalu, seorang
ulama besar menyambangi muridnya.
Imam Fudhail bin Iyadh—demikian
nama sang alim—sebelumnya
mendapatkan kabar tentang kondisi
seorang muridnya.

Imam Fudhail menaruh perasaan
iba dan khawatir akan sakit yang
diderita sang murid. Terlebih lagi,
santri itu termasuk yang paling cerdas.
Absennya pemuda itu dalam beberapa
pekan terakhir di majelis tentu menjadi
perhatian tersendiri bagi sang ulama
Khurasan.

Absennya pemuda itu dalam
beberapa pekan terakhir di majelis
tentu menjadi perhatian
tersendiri bagi sang
ulama Khurasan.

Setelah menempuh
perjalanan, tibalah sang
imam di kediaman
santrinya itu. Betapa
terkejutnya. Ternyata,
sang murid sudah
terkapar tak berdaya di
atas ranjang. Melihat
keadaannya itu, ulama
dari Bani Tamimi tersebut
meyakini satu hal, usia
pemuda itu tidak lama lagi
menemui ajal.

Di pengujung napas
terakhirnya, murid tersebut masih
mengenali wajah gurunya. Ia berupaya
bangkit, tetapi tubuhnya begitu lemas.
Sendi-sendi terasa berat untuk dige-
rakkan.

Imam Fudhail pun mengisyaratkan
agar muridnya tetap berbaring. Sejurus
kemudian, ulama ini mengangkat
kedua tangannya dan berdoa untuk
kebaikan santrinya tersebut.

Setelah itu, ia duduk di sisi kepala
pemuda itu dan membuka mushaf
Alquran. Saat hendak membaca surah
Yasin, tiba-tiba tangan Imam Fudhail
dipegang muridnya. “Wahai Tuan
Guru, janganlah engkau membacakan
surah itu di dekatku,” katanya sambil
menatap cemas.

Imam Fudhail menuruti begitu saja
permintaan anak muda ini. Ia pun
menaruh kembali mushaf Alquran ke
dalam tasnya. Lantas, ulama tersebut
bersiap membacakan zikir.

Pertama-tama, sang imam
menggumamkan tahlil, “Laa ilaaha illa
Allah.” Kalimat tauhid itu diucap-
kannya secara perlahan, dengan
harapan bahwa muridnya itu dapat ikut
mengucapkan. Ternyata, pemuda yang
sedang terbujur sakit itu kembali
memegang tangan gurunya.

Imam Fudhail merasa, cengke-
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raman tangan muridnya itu cukup
keras. Yang lebih mengejutkannya
ialah, bibir remaja itu seakan-akan
terkunci ketika akan melafalkan tahlil.
Padahal, sebagai murid yang alim
bacaan “Laa ilaaha illa Allah” tentu
tidak asing di telinganya.

“Wahai Tuan Guru, hentikanlah
zikirmu itu. Sungguh, aku tidak akan
bisa membaca itu karena aku terbebas
darinya,” ucap si santri dengan sisa-
sisa tenaganya.

Sesaat kemudian, pemuda itu
mengalami sakaratul maut hingga
wafat. Imam Fudhail begitu sedih.
Sebab, pada momen terakhir hidupnya
sang murid justru menghindar dari
mengucapkan “Laa ilaaha illa Allah.”
Keadaan akhir hayatnya tak ubahnya
su’ul khatimah.

Beberapa hari kemudian, Imam
Fudhail bermimpi dalam tidurnya. Di
mimpi itu, ia melihat muridnya yang
meninggal itu diseret ke dalam api
neraka. Maka ulama itu bertanya
kepadanya, “Wahai muridku, mengapa
nasibmu sampai seperti ini? Apa
sebabnya Allah mencabut keberkahan
ilmu darimu, padahal engkau termasuk
santriku yang paling alim?”

Sang murid menjawab, “Ada
beberapa dosa yang kulakukan, dan

semua itu tidak pernah
k u b e r i t a h u k a n
sebelumnya kepada
Tuan Guru.”

Dosa pertamanya
ialah tipu muslihat.
Sering kali pemuda itu
semasa hidupnya
memberi tahu kepada
kawan-kawannya ilmu
atau informasi yang
berbeda dari apa-apa
yang telah disampaikan
Imam Fudhail dalam
majelis.

Dosa kedua adalah
dengki. Hatinya mudah

disulut rasa iri saat melihat teman-
temannya. Karena itu, dengan
kepintarannya ia selalu berupaya
menjatuhkan mereka sekalipun
dengan cara-cara yang licik.

Dosa ketiga ialah minum khamar.
Minuman keras yang mula-mula
ditenggaknya berlabel obat. Itu
bermula dari keadaan dirinya yang
dilanda sakit keras. “Aku menanyakan
perihal penyakitku kepada seorang
tabib. Lalu, tabib itu menyuruhku untuk
meminum arak agar penyakit itu
diangkat dari tubuhku,” katanya
kepada sang guru.

Semua dosa itu dilakukan karena
luputnya hati dari mengingat Allah.

Semua dosa itu dilakukan karena
luputnya hati dari mengingat Allah.
Maka tidaklah berguna kecerdasan
apabila tidak ditopang dengan
bersihnya kalbu. Seorang penipu akan
menggunakan kemampuan akalnya
untuk menjerumuskan orang lain.

Seorang pendengki akan selalu
memikirkan cara agar nikmat orang
lain hilang dan berganti kesengsaraan.
Akibat tidak sabar dalam menghadapi
penyakit, seorang alim dapat gelap
mata sehingga ringan saja
mengonsumsi barang yang haram.
[Hasanul R.]

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

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

Hati yang bersih akan
memudahkan seseorang
untuk menghayati ilmu-
ilmu agama. Seorang
pembelajar boleh jadi
memiliki daya tangkap
kognitif yang di atas rata-
rata. Namun, tanpa
kemurnian kalbu,
pengetahuan yang sampai
pada nalarnya akan sia-sia
belaka.

Wahai Tuan Guru,
hentikanlah
zikirmu itu.

Sungguh, aku
tidak akan bisa
membaca itu
karena aku

terbebas darinya.
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MADIUN, BI - Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa mengusulkan sentra batik
Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo,
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menjadi
desa devisa ke Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Gubernur mengatakan selama ini tidak
banyak sentra batik yang konsisten dengan
produk batik tulis. Kebanyakan sudah campuran
antara batik tulis, batik cap, dan juga printing.
Pihaknya melihat, Oemah Batik Candi terus
konsisten hanya di batik tulis.

“Saya tadi tanya apakah ini batik tulis saja
atau juga dengan cap. Ternyata batik tulis saja.
Tentu ini suatu hal yang konsisten dan tidak
banyak yang melakukan,” ujar Khofifah saat
berkunjung di Oemah Batik Candi, Madiun,
Selasa.

Dari keunikan itu, Khofifah mengusulkan
Oemah Batik Candi menjadi desa devisa ke LPEI.
Dengan beberapa kriteria yang dijadikan
asesmen oleh LPEI, Khofifah menilai Oemah
Batik Candi di Kabupaten Madiun tersebut telah
memenuhi persyaratan, yakni merupakan produk
milik sendiri bukan karya orang lain yang
diperjualbelikan. Lalu memiliki keunikan, punya
pasar ekspor, dan dilakukan oleh banyak orang
di satu desa yang didukung kelembagaan
kelompok.

Gubernur Khofifah juga menyempatkan diri
membatik dengan canting bersama para perajin
batik setempat. Dalam kesempatan itu ia
menyampaikan agar setiap batik yang diproduksi
dilengkapi dengan cerita filosofi. Hal tersebut
dimaksudkan agar memperkuat produk batik itu
sendiri.

Ia juga menyarankan agar sentra batik
setempat melibatkan kaum difabel untuk ikut
membatik, sehingga lebih banyak lagi warga desa
setempat yang diberdayakan dan meningkat
kesejahteraannya.

Gubernur menjelaskan Pemprov Jatim saat

Sentra Batik Candi Madiun
Diusulkan Jadi Desa Devisa

ini memang sedang mencari untuk menemukan
desa-desa di Jatim yang memiliki potensial untuk
dijadikan desa devisa.

“Kami turun ke desa-desa yang memiliki
potensi untuk melakukan asesmen sendiri.
Nantinya yang menentukan lolos menjadi desa
devisa adalah LPEI,” kata Khofifah.

Khofifah menyebutkan LPEI memberikan
kuota sebanyak 15 desa di Jatim untuk dijadikan
desa devisa pada 2022 ini. Namun, pihaknya
berharap angka itu bisa dikembangkan lagi
menjadi jatah 20 desa.

Ia bersyukur atas besarnya kuota yang
diberikan, sehingga hal tersebut bisa menjadi
pendongkrak kesejahteraan masyarakat desa.

“Nantinya, setelah desa usulan menjadi desa
devisa, LPEI akan membantu desainernya,
dibantu pembiayaannya, dan dibantu akses
pasarnya. Jika sudah masuk katalog LPEI, saya
harap bisa mempercepat pengembangannya,”
katanya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami saat
menyambut kunjungan Gubernur Khofifah
menyampaikan ucapan terima kasih yang telah
memilih Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo
untuk diusulkan menjadi desa devisa.

“Kehadiran Ibu Gubernur di sini, pastinya
memberikan semangat baru untuk para perajin
batik dan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun,”
kata Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Ahmad
Dawami.

Kabupaten Madiun memiliki corak khas ba-
tik kampung pesilat dan porang yang menjadi
ikon. Saat ini batik merupakan bagian
pemberdayaan masyarakat yang sedang
digalakkan oleh Pemkab Madiun.

Saat mengunjungi Oemah Batik Candi di
Desa Candimulyo tersebut, Gubernur Khofifah
didampingi oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami,
Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua TP
PKK Kabupaten Madiun Penta Ahmad Dawami,
dan Kepala OPD Pemkab Madiun.[antara]

SURABAYA, BI - Surabaya hampir
berstatus merah akibat penyebaran varian
omicron, penularan kasus aktif Covid-19
di Surabaya  cukup tinggi. Bahkan, kasus
harian terus naik.

Epidemiolog Univeristas Airlangga
(Unair) Dr Windhu Purnomo menjelaskan
jika kasus aktif Covid-19, khususnya
varian Omicron, di Surabaya masih
mengalami tren kenaikan. Dari 4.857
kasus aktif hari ini (kemarin, Red), 95
persen kasus Omicron. Ini berbeda dengan
Jakarta yang sudah mencapai puncak
kasus dan saat ini cenderung mulai
menurun.

Dengan banyaknya kasus aktif,
apakah varian Omicron di Surabaya sudah
memuncak?

Kasus varian Omicron di Surabaya
masih sangat tinggi. Belum ada tanda-
tanda mencapai puncaknya. Secara teori,
varian ini cepat sekali menular dengan
durasi sekitar 60–65 hari. Sehingga kami
prediksi kasus ini akan mencapai puncak
maksimum pada pertengahan bulan maret.

Kalkulasinya bagaimana?
Hitungan 60–65 hari ini dihitung sejak

kali pertama Omicron muncul berdasar
hasil pemeriksaan whole genome se-
quencing (WGS). Itu menunjukkan bahwa
kasus pertama Omicron di Surabaya
keluar tanggal 31 Desember 2021. Meski
hasilnya keluar tanggal itu, yang
bersangkutan tertular mungkin tujuh hari
sebelumnya.

Bagaimana kondisi BOR saat ini?
BOR Surabaya saat ini 31 persen.

Masih cukup aman. Masih berada di bawah
lampu kuning yang ditetapkan WHO 60
persen. Itu pun dari 31 persen pasien rawat
inap, separonya diisi oleh kasus dengan
tanpa gejala dan gejala ringan.

Seharusnya, bagaimana?
Seharusnya, mereka tidak dirawat inap

di rumah sakit. Cukup melakukan isolasi
mandiri di rumah jika memenuhi syarat atau
di isoter (isolasi terpadu). Kan pemkot
sudah menyiapkan lokasi isoter yang
memadai. Itu bisa dimanfaatkan. Atau jika
tidak mau di isoter, bisa karantina berbayar
di hotel. Sebab, bertambahnya orang yang
dirawat inap akan memengaruhi asesmen
situasi Covid-19 oleh Kementerian
Kesehatan. Banyaknya pasien yang rawat
inap di rumah sakit saat ini menjadi salah
satu pertimbangan sehingga Surabaya
masuk ke PPKM level 3. [jawapos]

Puncak Omicron
di Surabaya

Maret
Pertengahan

Guru dan Murid Positif Covid-
19, 3 Sekolah Lockdown

CIREBON, BI  -  Sebanyak tiga sekolah di
Kota Cirebon, lockdown usai guru dan muridnya
terkonfirmasi positif covid-19.  Ketua harian
Satgas Penanganan Covid-19 Kota Cirebon,

Agus Mulyadi, mengatakan ketiga sekolah yang
lockdown ialah SMPN 1 Kota Cirebon, SMPN
5 Kota Cirebon, dan SD Negeri Agung.

“Terpaksa (lockdown) karena jumlah mu-
rid yang terkonfirmasi
positif covid-19 mele-
bihi ketentuan SKB tiga
menteri,” katanya,
Rabu, 16 Februari
2022.

Kini, ketiga seko-
lah tersebut member-
lakukan pembelajaran
jarak jauh (PJJ) atau
daring untuk semen-
tara. Sedangkan seko-
lah lainnya member-
lakukan kembali pem-
belajaran tatap muka
(PTM) 50 persen.

“Berdasarkan assesment Kemenkes ada
penambahan 6 per 100 ribu penduduk
perminggu maka berlaku PTM 50 persen.
Kalau sampai di atas 150, itu bisa PPKM
Level 4,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kota
Cirebon, Lilik Agus Darmawan, mengatakan
ada 22 kasus terkonfirmasi positif covid-19.
Rinciannya, 21 kasus menimpa siswa dan
satu guru.

“Dari 22 kasus 5 kasus sudah sembuh,
Informasi memang kita dapatkan dari satu
kelas itu ada penambahan lagi di kelas 7,
yakni sektiar 13 siswa. Itu berbeda dengan
kasus awal yang sudah sembuh itu. Kita
cek ternyata ada 1 guru yang positif,”
ujarnya.

Lilik mengambil langkah test swab
secara masif. Ini untuk memastikan jumlah
kasus terkonfirmasi tidak bertambah.

“Mereka semua tanpa gejala. Saat swab
diketahui positif, kami melakukan PJJ
seluruhya untuk semua lingkungan SMPN 1
Kota Cirebon. Aktivitas ada di rumah. Ini
langkah pencegahan yang dilakukan kami.
Rencana sampai tanggal 28 Februari 2022
PJJ,” ujarnya.[antara]
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JAKARTA, BI - Mengonsumsi jus bisa
menjadi cara yang lezat dan mudah dalam
mengemas berbagai kebutuhan nutrisi bagi tubuh
kita yang mungkin tidak kita dapatkan setiap hari.

Lebih khusus lagi, jenis jus tertentu juga
mampu memperlambat proses penuaan dan
membantu tubuh kita menua dengan lebih baik
seiring bertambahnya usia.

Berikut ada beberapa jus terbaik yang dapat
kita coba untuk membantu memperlambat proses
penuaan.

1. Jus buah delima
Jus buah delima atau pomegranate penuh

dengan antioksidan seperti polifenol yang dapat
membantu menurunkan peradangan, melawan
kanker, dan menurunkan tingkat tekanan darah.

Selain manfaat ini, buah delima juga dikenal
memiliki efek unik pada sel-sel penuaan tubuh
kita. Setelah usia 50 tahun, sel-sel kita mulai
berjuang dengan daur ulang mitokondria yang
secara langsung berdampak pada kekuatan otot.

Tidak hanya itu, tetapi jika tubuh kita tidak
dapat mendaur ulang mitokondria dengan cukup
cepat, mitokondria dapat menumpuk dan
meningkatkan risiko penyakit serius seperti
parkinson.

Buah delima sendiri mengandung molekul
yang diubah mikrobioma usus menjadi
sesuatu yang disebut urolithin A atau
senyawa yang dapat membantu menjaga
proses mitokondria kita tetap sehat.

2. Jus wortel
Wortel mengandung

banyak antioksidan
yang dapat bermanfaat
bagi kesehatan seiring
bertambahnya usia.

Misalnya, wortel
kaya akan lutein yang
dikenal dapat membantu
meningkatkan kesehatan

5 Jus Terbaik Perlambat Proses Penuaan
mata dan otak.

Di samping itu, wortel juga
kaya akan antioksidan lain
yang disebut beta karoten
sebagai antioksidan yang
sebenarnya dapat digunakan
tubuh untuk berubah menjadi
vitamin A.

Sebuah penelitian yang
diterbitkan dalam Cancer Epi-
demiology, Biomarkers & Pre-
vention menemukan, beta
karoten memiliki kemampuan
untuk membantu mengurangi
risiko kanker prostat pada pria
yang lebih muda.

3. Jus bit
Beberapa orang

menyukainya, beberapa orang membencinya.
Tetapi, jus bit adalah minuman yang ampuh untuk
membantu memperlambat proses penuaan.

Sebuah studi dari Redox Biology menemukan
bahwa mereka yang minum jus bit memiliki
tingkat yang lebih
menonjo l
dari jenis

bakteri tertentu yang membantu kesehatan
kognitif dan vaskular daripada peserta yang
minum plasebo.

Para partisipan ini juga menunjukkan
penurunan tingkat tekanan darah setelah

meminum jus bit.
Hasil ini disebabkan oleh

tingginya konsentrasi nitrat yang
ditemukan dalam bit, yang

membantu menjaga pembuluh
darah tetap sehat sekaligus
meningkatkan fungsi kognitif

seiring bertambahnya usia.

4. Jus jeruk bali
merah

Grapefruit atau yang
juga dikenal dengan jeruk

bali merah mengandung
karotenoid yang disebut
likopen.

Karotenoid merupakan
senyawa yang memberi warna

alami pada buah dan sayuran yang

mampu membantu
memperlambat penuaan.

Adapun likopen (yang juga
ditemukan dalam tomat dan
semangka) diketahui memiliki
banyak manfaat kesehatan dan
bahkan telah ditemukan dapat
memperbaiki penampilan kulit
kita.

Penelitian yang
dipublikasikan di Food Science
& Nutrition menunjukkan,
likopen memiliki efek
“peremajaan” pada kulit peserta
paruh baya dalam penelitian ini.

Studi lain yang diterbitkan
American Journal of Nutrition
menyimpulkan, likopen dapat
menurunkan kolesterol LDL dan

juga meningkatkan kadar kolesterol baik.
Ini merupakan faktor yang sangat penting

dalam mendukung kesehatan jantung, yang
merupakan kunci kesehatan saat kita menua
karena penyakit kardiovaskular adalah penyebab
tertinggi kematian.

5. Jus rumput gandum
Jujur saja, jus rumput gandum atau wheat-

grass sebenarnya tidak memiliki rasa yang enak.
Tetapi manfaat kesehatan dan sifat anti-
penuaannya sangatlah besar.

Rumput gandum ini sangat tinggi klorofil atau
senyawa yang membuat banyak tanaman hijau.

Ketika dikonsumsi, klorofil memiliki sifat anti-
inflamasi yang kuat sehingga dapat membantu
menurunkan risiko penyakit dan meningkatkan
kesehatan secara keseluruhan pada orang
dewasa yang lebih tua. Klorofil juga diketahui
memiliki sifat kemoprotektif (melindungi tubuh dari
efek samping negatif kemoterapi) karena
kemampuannya untuk mengurangi bioavailabilitas
karsinogen (sesuatu yang dapat menyebabkan
kanker) dalam tubuh kita.[kompas/id]

JAKARTA, BI - Freezer kulkas biasanya
digunakan untuk menyimpan es, ayam, ikan,
atau daging, supaya lebih tahan lama. Namun,
ternyata makanan lain juga bisa disimpan di
freezer, supaya lebih awet, Moms.

Supaya makanan tidak terbuang sia-
sia karena sudah telanjur busuk atau lama
di luar ruangan. Yuk coba masukkan
beberapa makanan berikut ke freezer, agar
lebih awet.

1. Jahe
Jahe segar biasanya hanya akan awet

selama beberapa minggu walaupun disimpan
di lemari es. Namun jika disimpan di dalam
freezer, jahe akan bertahan lama, tidak akan
mengerut, dan lebih mudah dikupas.

2. Jagung Rebus
Jagung yang sudah direbus lalu disimpan

di freezer, akan awet selama dua sampai tiga
bulan. Sebelum dimasukkan ke dalam freezer,
jangan lupa melepas biji jagung dari
tongkolnya, kemudian simpan di wadah kedap
udara.

Bawang putih beku. Foto: Ahanov Michael/
shutterstock© Disediakan oleh Kumparan
Bawang putih beku. Foto: Ahanov Michael/
shutterstock

3. Bawang Putih
Jika bawang putih selalu tampak bertunas

sebelum menggunakannya, maka coba
simpan di freezer,. Bisa langsung dimasukkan
semua, atau bisa dilepas per siung, atau bisa
juga diiris terlebih dahulu sebelum
menyimpannya.

4. Apel
Jika memiliki banyak apel

dan belum sempat
memakannya. Maka bisa
dibekukan di freezer, agar awet.
Bisa langsung disimpan utuh,
diiris, dikupas, atau tidak
dikupas.

Tomat beku. Foto: Vikkin/
shutterstock© Disediakan oleh
Kumparan Tomat beku. Foto:
Vikkin/shutterstock

5. Tomat
Biasanya setelah membuat

sambal atau makanan lainnya,
tomat tidak habis terpakai.
Daripada dibuang atau
disimpan di kulkas dan
akhirnya mengkerut, lebih baik
simpan sisanya di dalam

freezer. Mengutip The Spurce Eats, tomat
beku nantinya dapat digunakan sebagai saus
atau dimasak kembali.

6. Tepung
Tepung jika terlalu lama tidak digunakan,

akan menjadi tengik atau bahkan berserangga.
Jadi agar tetap awet, masukkan tepung ke

dalam freezer. Saat akan digunakan, ambil
seperlunya saja, lalu simpan kembali ke
freezer.

Pisang beku. Foto: Mavrija/shutterstock©
Disediakan oleh Kumparan Pisang beku. Foto:
Mavrija/shutterstock

7. Pisang
Karena pisang cepat matang dan busuk,

maka bisa dikupas, dipotong, lalu dibekukan.
Pisang ini dapat dimasukkan ke dalam

smoothies, atau dicairkan dan
dimakan seperti biasa.

8. Nasi
Ya, nasi bisa jadi awet jika

disimpan di freezer. Tetapi seperti
dikutip dari Hubbub, nasi harus
langsung dibekukan segera setelah
dimasak.

Kemas nasi ke dalam wadah
tahan panas dan kedap udara segera
setelah matang. Saat nasi sudah
dingin, tutup wadah dan masukkan
langsung ke dalam freezer.

Jika akan dimakan, nasi bisa
dikukus dulu atau dihangatkan
menggunakan microwave.

9. Keju
Jika diparut dan disimpan dalam

wadah kedap udara, keju akan tahan
lama di dalam freezer.[*]

9 Makanan yang Bisa Tahan Lama di Freezer
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HONG KONG, BI - Otoritas Rumah Sakit untuk
perawatan menujuk sekitar 300 armada taksi
sebagai pengganti ambulan yang bertugas
mengangkut pasien Covid-19 dengan gejala ringan
dari  rumah mereka ke klinik dan kembali lagi
kerumah, gratis.

Biro Transportasi dan Perumahan mengatakan
armada yang ditunjuk merupakan layanan
transportasi gratis untuk pasien Covid terhitung
mulai hari Jumat [18/2].

Jumlah taksi kedepannya dapat disesuaikan
dengan permintaan, dan yang paling penting
kendaraan taksi yang dibooking otoritas tidak akan
membawa penumpang lain.

Pihak pengemudi taksi juga akan menjalani
akan menjalani tes harian, dan akan dilengkapi
dengan semua peralatan pelindung sebagaimana
yang diperlukan.

“Pengemudi armada yang ditunjuk harus
memakai alat pelindung wajah, masker, baju
pelindung dan desinfeksi kompartemen
sepenuhnya setiap hari dan lakukan tes antigen
cepat setiap hari sebelum memberikan layanan,
”kata juru bicara biro.

“Untuk mengurangi risiko infeksi, penumpang
harus menggunakan kursi belakang taksi, karena
kursi penumpang depan taksi tidak akan
mengangkut penumpang. Armada yang ditunjuk
hanya akan mengangkut mereka yang memiliki
janji temu dengan klinik yang ditunjuk, dan tidak
akan mengambil penumpang lain.”

Pasien yang telah membuat janji dengan tujuh
klinik yang ditunjuk dapat memesan layanan
secara online (www.designatedtaxihk.com) mulai
pukul 7 pagi pada hari Jumat, atau menghubungi
hotline mereka di 3693 4770.

Klinik – di Shau Kei Wan, Kennedy Town,
San Po Kong, Kowloon Bay, Kwai Chung, Sha Tin
dan Tin Shui Wai – mulai beroperasi pada hari
Rabu, dengan lebih dari 700 orang melakukan
pemesanan.

Pejabat mengharapkan secara kolektif
mereka dapat merawat hingga 1.000 pasien per
hari dan akan  meningkatkan kapasitas lebih lanjut
jika diperlukan.

Klinik-klinik ini dimaksudkan untuk merawat
pasien dengan gejala yang relatif ringan, karena
rumah sakit umum kota yang kewalahan berjuang
untuk menampung ribuan pasien baru.[bi]

Warga HK Akan Diuji
Rutin 3 Kali 3 Minggu

HONG KONG, BI -  Hong Kong akan
segera menerapkan skema pengujian
COVID-19 universal yang belum pernah
terjadi sebelumnya. Pemerintah Hong
Kong berencana untuk bernegosiasi
dengan daratan, dan berusaha untuk
secara bertahap menerapkan tiga tes
nasional untuk 7,5 juta orang di Hong
Kong pada awal bulan depan.

Caranya adalah dengan membagi
tanggal tes sesuai dengan nomor kartu
identitas Hong Kong secara
berkelompok. Rencana awal adalah
menguji 7,5 juta orang dalam tujuh hari.
Semua warga akan diuji selama tiga
minggu berturut-turut.

Rencananya adalah untuk melacak
semua pasien yang terinfeksi di Hong
Kong dan mengirim mereka ke pusat
karantina pada akhir Maret. Langkah
terbaru ini adalah untuk menghindari
Hong Kong memasuki kesuli-
tan penguncian seluruh kota.

Siapa pun yang tidak me-
ngikuti tes tepat waktu dan
tanpa penjelasan yang masuk
akal, ia dapat melanggar
undang-undang kesehatan.

Karena banyaknya kebu-
tuhan tenaga kerja untuk
pengambilan sampel dan
peralatan pengujian yang
terlibat, pemerintah Hong
Kong cenderung meminta
otoritas daratan untuk

mengirim sejumlah besar tenaga terkait
ke Hong Kong untuk membantu peng-
ambilan sampel.

Sebuah sumber yang dekat dengan
pemerintah Hong Kong mengungkapkan
bahwa karena kurangnya tempat tinggal
di Hong Kong untuk tenaga bantuan
nakes maka tidak menutup kemungkinan
bahwa pengambil sampel daratan akan
melakukan perjalanan bolak-balik antara
Shenzhen dan Hong Kong pada hari
yang sama tanpa tinggal di Hong Kong.

Pada Agustus 2021, pemerintah
Makau juga pernah menerapkan skema
tes COVID-19 universal dan mewajibkan
680.000 penduduknya untuk mengikuti
tes COVID-19 dalam waktu 3 hari.
Tindakan itu diumumkan setelah infeksi
nol 491 hari Makau berakhir ketika
sebuah keluarga terinfeksi varian
Delta.[bi]

Ratusan Taksi Jadi
Pengangkut Pasien Covid

keadaan ekonomi para konsumenya.

9. Menentukan Keuntungan
Besarnya keuntungan akan

mempengaruhi harga jual ke konsumen,
sebaiknya dalam menentukan keuntungan
tidaklah terlalu besar. Karena semakin
banyak keuntungan yang diperoleh maka
semakin tinggi pula harga jual ke
konsumenya. Dan ketika harga jual terlalu

tinggi konsumen akan berfikir 2 kali sebelum
membeli produk tersebut. Maka sebaiknya
menejemen keuntungan ini sebaik baiknya
supaya menguntungkan kedua belah pihak
antara konsumen dan produsen.

Uraian diatas adalah beberapa cara bisnis
beras kemasan yang bisa dilakukan. Dengan
berbagai strategi bisnis dan pasaran
diharapkan mampu memulai bisnis yang bisa
menguntungkan dan berjalan sesuai yang
diinginkan.[*]
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Beras merupakan makanan pokok untuk
sebagian besar masyarakat di Indonesia. Bahkan
tingkat penjualan beras di Indonesia tergolong
sangat tinggi dibanding negara - negara lain di
Asia. Karena tingginya permintaan beras oleh
konsumen maka produsen beras kini lebih
memperhatikan bagaimana cara bisnis beras
kemasan supaya lebih efisien dalam memenuhi
permintaan pasar beras.

Dengan banyaknya kemungkinan tingkat
permintaan beras di pasaran akan terus
meningkat tersebut maka bisnis beras kemasan
menjadi salah satu bisnis yang memiliki prospek
yang tinggi untuk mendapat kan keuntungan.

Untuk memulai bisnis beras maka perlu
diperhatikan beberapa cara bisnis beras
kemasan sebagai berikut.

1. Mencari Supplier Beras Yang Terpercaya
Bisnis merupakan suatu pekerjaan yang tidak

bisa dilaksanakan sendirian, melainkan harus
ada campur tangan orang lain supaya bisnis
berkembang sesuai keinginan. Ketika memilih
untuk memulai bisnis beras kemasan maka harus
mencari supplier atau pemasok beras yang
terpercaya. Yang menawarkan kualitas terbaik
dengan harga yang lebih murah.

Selain itu juga memilih supplier yang bisa
konsisten dan bertanggung jawab untuk memasok
beras kepada produsen beras kemasan.
Sehingga ke depanya tidak perlu lagi pusing
ketika permintaan beras semakin tinggi.

2. Mengelola Stok Beras Dengan Baik
Dan Benar

Bisnis Beras Kemasan Yang
Menjanjikan Keuntungan

Cara bisnis beras kemasan yang perlu
diperhatikan adalah mengelola stok beras.
Karena sebagai produsen beras kemasan harus
mengetahui berapa lama beras yang dimilikinya
akan bertahan lama. Sehingga setiap permintaan
beras oleh konsumen akan terpenuhi dengan
kualitas yang masih baik
pula.

Selain mengetahui
berapa lama beras akan
bertahan, juga harus lebih
pandai memperhitungkan
seberapa banyak beras
yang harus distok dalam
gudang penyimpanan. Dengan
mempelajari cara mengelola
stok penyediaan beras maka
bisa meminimalisir adanya
kemungkinan beras tidak terjual.
Atau kemungkinan beras terlalu
lama disimpan sehingga kualitas
beras menurun.

3. Menentukan Kualitas
Beras Yang Akan Dijual

Saat ini banyak
sekali jenis beras yang
beredar di pasaran dengan
kualitas yang beragam. Mulai dari beras dengan
kualitas rendah hingga jenis beras dengan
kualitas terbaik. Untuk menjadi penjual beras
kemasan harus pandai memilih jenis beras dan
sebisa mungkin tidak hanya menyediakan satu
jenis beras saja. Setidaknya beras yang
disediakan bertingkat dari beras yang memiliki

kualitas biasa , kualitas sedang dan kualitas
tinggi.

Namun sebagai produsen beras kemasan
harus tetap pandai melakukan observasi
dengan jenis beras. Karena sekarang banyak
beras yang beredar di pasaran dengan
kualitas di bawah standar. Jangan hanya
tergiur dengan harga yang murah dari sup-
plier, sebagai produsen harus memperhatikan
dari nilai kesehatan beras yang akan dijual
tersebut.

4. Mempersiapkan Kemasan Dan Alat
Takar Beras

Kemasan adalah salah satu faktor penting

Fokuslah dalam membidik target pasar
contohnya sebisa mungkin menarik masyarakat
di sekitar untuk membeli produk yang dijual.
Jangan terlalu memikirkan banyak keuntungan
terlebih dahulu tetapi sebisa mungkin mencari
pelanggan yang mau membeli produk tersebut.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan
Mempertahankan Kualitas Beras Kemasan

Pelayanan yang baik dan ramah adalah kunci
kesuksesan sebuah usaha. Karena dengan
keramahan penjual maka konsumen akan
merasa nyaman untuk datang lagi di lain
kesempatan. Bahkan tidak menutup
kemungkinan menjadi langganan tetap.
Selain pelayanan yang ramah produk

dengan kualitas yang baiklah yang akan
menjadi pilihan konsumen dalam membeli

barang yang dijual. Untuk itu menjaga kualitas
beras kemasan adalah salah satu faktor penentu
berjalannya bisnis beras kemasan yang dijalankan.

7. Berinovasi Dalam Menjalankan Bisnis
Membuat inovasi inovasi yang baru dan fresh

akan menambah minat konsumen membeli
produk yang dijual. Seperti membagikan kupon
kepada pelanggan yang bisa ditukar ketika sudah
terkumpul banyak. Ataupun bisa juga dengan
memberikan potongan harga kepada konsumen
tetap untuk produk tertentu.

8. Manajemen Harga Produk Beras Kemasan
Menentukan harga jual yang pas

merupakan salah satu cara bisnis beras
kemasan yang harus difikirkan secara serius.

Karena bukan hanya beras kemasan yang
berkualitas yang dibutuhkan oleh konsumen,
melainkan juga tingkat keekonomisan beras
kemasan tersebut. Sebaiknya menjual beras
kemasan yang memiliki kualitas juga sesuai
dengan harga juga keadaan ekonomi para
konsumenya.

9. Menentukan Keuntungan
Besarnya keuntungan akan mempengaruhi

harga jual ke konsumen, sebaiknya dalam
menentukan keuntungan tidaklah terlalu besar.
Karena semakin banyak keuntungan yang
diperoleh maka semakin tinggi pula harga jual
ke konsumenya. Dan ketika harga jual terlalu
tinggi konsumen akan berfikir 2 kali sebelum
membeli produk tersebut. Maka sebaiknya
menejemen keuntungan ini sebaik baiknya
supaya menguntungkan kedua belah pihak antara
konsumen dan produsen.

Uraian diatas adalah beberapa cara bisnis
beras kemasan yang bisa dilakukan. Dengan
berbagai strategi bisnis dan pasaran diharapkan
mampu memulai bisnis yang bisa menguntungkan
dan berjalan sesuai yang diinginkan.[*]

atau panggilan video.
Perlu sahabat ketahui, bahwa menjenguk

sasudara kita yang sakit merupakan salah satu
hak seorang muslim yang harus kita tunaikan.
Lebih dari itu, menjenguk saudara yang sakit dapat
mendatangkan energi positif bagi orang yang
dijenguk sehingga ia bersemangat untuk sembuh.

Do’a Agar Disembuhkan dari Sakit
Sejatinya setiap penyakit yang diderita

seorang Muslim taat merupakan ujian
kesabarand dari Allah SWT. Selanjutnya,

manusiapun dianjurkan untuk berikhtiar untuk
mencari jalan kesembuhannya. Baik dengan
melakukan perawatan di rumah sakit,
mengonsumsi obat, ataupun memperbanyak jam
istirahat. Selain berikhtiar melalui pengobatan,
seorang muslim juga wajib hukumnya untuk
meyakini bahwa segala kesembuhan atas
penyakitnya datang ari Allah.

Dalam hal ini, Rasulullah mengajarkan
sebuah doa bagi siapa saja yang mengalami sakit
agar Allah SWT segera mengangkat penyakitnya
dan segera memberikan kesembuhan. Do’a
inipun dapat ditemukan pada hadits Nabi
Muhammad SAW dalam shahih Al-Bukhori

nomor 5309.

Berikut doa yang dipanjatkan Rasulullah :
“Allahumma Rabban nasi, adzhibil ba’sa isyfi

anta asy-syafi la syifa’a illa syifauka syifaan la
yughadiru saqaman.”

Artinya: “Ya Allah Tuhannya manusia,
hilangkanlah rasa sakit ini sembuhkan lah,
engkau dzat Yang Maha Penyembuhan, tak ada
kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, yaitu
kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit”.

Dalam hadits riwayat Imam Muslim nomor
4062, dijelaskan Rasul membacakan doa tersebut
ketika menjenguk orang yang sakit.[*]
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dalam menjalani bisnis beras kemasan. Karena
kemasan adalah yang dilihat pertama kali oleh
mata konsumen sebelum membeli beras. Selain
harus menarik pembeli juga harus
memperhatikan faktor kesehatan juga. Sebaiknya
menggunakan bahan yang ramah lingkungan
serta tidak mudah rusak.

Selain kemasan terlebih dahulu harus
mempersiapkan alat takar atau timbangan.
Supaya nantinya beras yang dijual dalam
kemasan takarannya pas dan sesuai dengan apa
yang tertulis di luar kemasan beras.

5. Menentukan Target Pasaran
Target pasar merupakan hal penting yang

harus dipikirkan sebelum memulai sebuah bisnis.
Demikian juga ketika memulai bisnis beras
kemasan. Karena kalau kita akan menjual suatu
produk tanpa mengetahui pasaran yang akan
dituju maka kesuksesan bisnis ini tidak akan
maksimal.



Memaknai Peristiwa
Isra’dan Mi’raj Nabi SAW
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SEKARANG kita berada
di bulan Rajab, bulan Allah
yang suci. Pada pekan terakhir
dari bulan ini orang-orang
Muslim tentu teringat satu
peristiwa yang agung dari
berbagai peristiwa dalam
biografi Nabawi yang harum,
yaitu peristiwa Isra’ dan Mi’raj.

Orang-orang Islam
teringat peristiwa ini dan
merekapun menyeleng-
garakan pertemuan pada
malam dua puluh tujuh dari
bulan Rajab ini. Peristiwa Isra’
dan Mi’raj benar-benar telah
terjadi berdasarkan nash Al-
Qur’an, yang juga menjadi
nama suratnya yaitu Al-Isra’.
Allah SWT berfirman:” Maha
Suci Allah yang telah
memperjalankan hamba-Nya
pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Al-Masjidil Aqsha yang telah kami
berkahi sekelilingnya, agar Kami
perlihatkan kepadanya sebagian dari
tanda-tanda kebesaran Kami.
Sesungguhnya Dia adalah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-
Isra’: 1)

Sedangkan Mi’raj tidak disebutkan
di dalam Al-Qur’an kecuali melalui
isyarat, yaitu dalam surat An-Najm: 14.
Allah berfirman:”Dan sesungguhnya
Muhammad telah melihat Jibril itu
(dalam rupanya yang asli) pada waktu
lain, yaitu di Sidratul Muntaha.”
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merupakan hadiah plesiran
istimewa Nabi dari Allah SWT.
Karena Nabi Muhammad SAW
telah melewati masa-masa
yang berat dan sulit dalam
perjalanan hidupnya. Selama
10 tahun Beliau berda’wah
kepada manusia, mengajarkan
cara hidup yang baik dan sehat
kepada mereka. Memberikan
bimbingan agar mereka hidup
bahagia dan selamat baik di
dunia maupun di akhirat.
Namun, mereka memper-
lakukan beliau dengan cara
yang sadis dan keras.
Penyiksaan mereka semakin
meningkat sepeninggalan
paman beliau Abu Talib,
karena dia selalu melin-
dunginya. Begitu pula setelah
kematian Khadijah, karena ke-

duanya merupakan sandaran bagi
Beliau. Abu Talib merupakan sandaran
beliau di luar, sedangkan Khadijah
merupakan sandaran di dalam.
Keduanya meninggal pada tahun yang
sama, sehingga beliau menamakannya
sebagai Ámul Huzni atau tahun
kesedihan.

Beliau mencoba mengarahkan
pandangan ke tempat lain, ke tanah baru,
dengan harapan di sana beliau bisa
menanamkan benih da’wah. Maka beliau
dan pembantunya Zaid Bin Harisah untuk
memutuskan pergi ke Thaif. Namun
justeru di sana beliau memperoleh
sambutan yang lebih kejam daripada
orang-orang Quraisy. Mereka
menyambut Beliau dengan kata-kata
kotor dan hina, keji dan menjijikkan.
Bukan hanya sekedar cacian dan hinaan
yang beliau terima, malah mereka
melempari batu sehingga tumit beliau
mengucurkan darah. Maka tidak ada
pilihan kecuali pulang kembali ke
Makkah Al-Mukarramah.

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj atau naik
turunnya Nabi SAW dari bumi ke langit
dan turun kembali ke bumi pada ketika
itu, merupakan ujian iman bagi orang-
orang yang berada di sekeliling Nabi,
sekaligus membawa makna yang
sangat besar dalam kemajuan sains dan
teknologi modern serta ruang angkasa
raya. Peristiwa tersebut hanya dapat
dipercayai oleh para sahabat beliau
yang taat setia kepadanya serta
percaya dengan sepenuhnya akan
kekuasaan Allah. Padahal, kalau kita
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perhatikan sejarah para nabi sebelum
Muhammad SAW, kita dapat buktikan
bahwa naik turun manusia dari bumi ke
langit dan dari langit ke bumi telah betul-
betul terjadi. Bukankah Adam dan Hawa
telah diturunkan oleh Allah ke bumi?
Bukankah Isa putra Maryam telah
dinaikkan oleh Allah ke langit? Hal ini
telah terjadi dengan sebenarnya dan
tidak perlu dipertikaikan kebenarannya.
Begitu juga mengenai diperjalankan dan
diperlihatkan kepada Nabi Muhammad
oleh Allah akan tanda-tanda-Nya.
Tidakkah hal ini telah terjadi terhadap
Nabi Ibrahim seperti yang dijelaskan
oleh Allah dalam surah Al-An’am:” Dan
demikianlah kami perlihatkan kepada
Ibrahim kerajaan-kerajaan di langit-
langit dan di bumi, agar supaya ia
termasuk orang-orang yang yakin.” (Al-
An’ám: 75)

Maka demikianlah halnya yang
telah terjadi kepada Nabi Muhammad
SAW dengan peristiwa agung yang
bersejarah itu. Allah SWT mengutus
Jibril AS untuk mendatangi Muhammad
SAW, membersihkan dadanya dengan
air zam-zam, lalu pergi menunggang
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SEKARANG kita berada di bulan Rajab, bulan
Allah yang suci. Pada pekan terakhir dari bulan ini
orang-orang Muslim tentu teringat satu peristiwa
yang agung dari berbagai peristiwa dalam biografi
Nabawi yang harum, yaitu peristiwa Isra’ dan Mi’raj.

Orang-orang Islam teringat peristiwa ini dan
merekapun menyelenggarakan pertemuan pada
malam dua puluh tujuh dari bulan Rajab ini.
Peristiwa Isra’ dan Mi’raj benar-benar telah terjadi
berdasarkan nash Al-Qur’an, yang juga menjadi
nama suratnya yaitu Al-Isra’. Allah SWT berfirman:”
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan
hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Al-Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi
sekelilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda kebesaran Kami.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.” (Al-Isra’: 1)

Sedangkan Mi’raj tidak disebutkan di dalam
Al-Qur’an kecuali melalui isyarat, yaitu dalam surat
An-Najm: 14. Allah berfirman:”Dan sesungguhnya
Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya
yang asli) pada waktu lain, yaitu di Sidratul
Muntaha.”

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj merupakan hadiah
plesiran istimewa Nabi dari Allah SWT. Karena Nabi
Muhammad SAW telah melewati masa-masa yang
berat dan sulit dalam perjalanan hidupnya. Selama
10 tahun Beliau berda’wah kepada manusia,
mengajarkan cara hidup yang baik dan sehat
kepada mereka. Memberikan bimbingan agar
mereka hidup bahagia dan selamat baik di dunia
maupun di akhirat. Namun, mereka memperlakukan
beliau dengan cara yang sadis dan keras.

Penyiksaan mereka semakin meningkat
sepeninggalan paman beliau Abu Talib, karena dia
selalu melindunginya. Begitu pula setelah kematian
Khadijah, karena keduanya merupakan sandaran
bagi Beliau. Abu Talib merupakan sandaran beliau
di luar, sedangkan Khadijah merupakan sandaran
di dalam. Keduanya meninggal pada tahun yang
sama, sehingga beliau menamakannya sebagai
Ámul Huzni atau tahun kesedihan.

Beliau mencoba mengarahkan pandangan ke
tempat lain, ke tanah baru, dengan harapan di sana
beliau bisa menanamkan benih da’wah. Maka beliau
dan pembantunya Zaid Bin Harisah untuk
memutuskan pergi ke Thaif. Namun justeru di sana
beliau memperoleh sambutan yang lebih kejam
daripada orang-orang Quraisy. Mereka menyambut
Beliau dengan kata-kata kotor dan hina, keji dan
menjijikkan. Bukan hanya sekedar cacian dan
hinaan yang beliau terima, malah mereka melempari
batu sehingga tumit beliau mengucurkan darah.
Maka tidak ada pilihan kecuali pulang kembali ke
Makkah Al-Mukarramah.

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj atau naik turunnya
Nabi SAW dari bumi ke langit dan turun kembali
ke bumi pada ketika itu, merupakan ujian iman
bagi orang-orang yang berada di sekeliling Nabi,
sekaligus membawa makna yang sangat besar
dalam kemajuan sains dan teknologi modern serta
ruang angkasa raya. Peristiwa tersebut hanya
dapat dipercayai oleh para sahabat beliau yang
taat setia kepadanya serta percaya dengan
sepenuhnya akan kekuasaan Allah. Padahal, kalau
kita perhatikan sejarah para nabi sebelum
Muhammad SAW, kita dapat buktikan bahwa naik
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turun manusia dari bumi ke langit dan dari langit
ke bumi telah betul-betul terjadi. Bukankah Adam
dan Hawa telah diturunkan oleh Allah ke bumi?
Bukankah Isa putra Maryam telah dinaikkan oleh
Allah ke langit? Hal ini telah terjadi dengan
sebenarnya dan tidak perlu dipertikaikan
kebenarannya. Begitu juga mengenai
diperjalankan dan diperlihatkan kepada Nabi
Muhammad oleh Allah akan tanda-tanda-Nya.
Tidakkah hal ini telah terjadi terhadap Nabi Ibrahim
seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah
Al-An’am:” Dan demikianlah kami perlihatkan
kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan di langit-langit
dan di bumi, agar supaya ia termasuk orang-or-

ang yang yakin.” (Al-An’ám: 75)
Maka demikianlah halnya yang telah terjadi

kepada Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa
agung yang bersejarah itu. Allah SWT mengutus Jibril
AS untuk mendatangi Muhammad SAW,
membersihkan dadanya dengan air zam-zam, lalu
pergi menunggang buraq, hewan yang menyerupai
kilat, yang tidak bisa diketahui bagaimana bentuk
yang sebenarnya, sebagaimana peristiwa turunnya
Adam dan Hawa serta naiknya Isa AS, tidak diketahui
dengan pasti dengan alat transportasi apakah mereka
diturunkan dan dinaikkan. Hanya Allah sajalah yang
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