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HONG KONG, BI  – Situasi endemi di
Hong Kong masih tergolong parah meskipun
kasus positif sudah melandai, untuk jumlah
kematian selama wabah gelombang ke 5 ini
melonjak melewati 5.000 pada hari Jumat [18/
3] kemarin.

 Sudah seminggu ini kasus baru Covid
turun lagi menjadi rata – rata 20 ribuan , baik
dari hasil tes mandiri mau pun tes laboraturium
rumah sakit.

Sejauh ini ada 1.004.313 kasus Covid dan
5.188 kematian dalam gelombang infeksi
terbaru, kata pihak berwenang. Hampir 60
persen kematian melibatkan penghuni rumah
perawatan yang terinfeksi.

 HA menambahkan bahwa lebih dari
10.000 pasien Covid saat ini berada di rumah
sakit umum dan fasilitas perawatan
masyarakat.

Sementara itu, HA juga mengumumkan
bahwa mulai Jumat lalu pasien Covid dapat
melakukan pemesanan mandiri untuk
mendapatkan fasilitas pemeriksaan medis
dengan aplikasi seluler untuk temu janji
dengan dokter.

Pemesanan jam temu janji dengan dokter
hanya berlaku bagi klinik - klinik yang sudah
ditunjuk pemerintah sebagai fasilitas
masyarakat.[bi]

JAKARTA, BI - Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian meminta satuan tugas
(satgas) pangan di daerah mengambil langkah
strategis untuk mengendalikan stabilitas harga
pangan.

“Tolong mulai hari ini betul-betul satgas pangan
(mengadakan) rapat, rapat untuk membahas
stabilitas pangan di daerah masing-masing dan

mengambil langkah-langkah, baik memenuhi suplai
maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul
lancar, sehingga rakyat tersedia pangan,” kata Tito
dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar
masyarakat; sehingga bila terjadi persoalan, maka
akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik,
keamanan, maupun aspek lainnya.

Mendagri Minta Satgas
Pangan Kendalikan Harga

Cerita Warga Rusia di Bali:
Tak Bisa Tarik ATM

BALI, BI - Natalie Kambaratova (23),
perempuan asal Rusia menjalani kehidupan
yang berbeda di Bali sejak negaranya
menginvasi Ukraina. Natalie yang sudah tiga
bulan berada di Bali mengaku mengalami
kesulitan secara ekonomi sejak Rusia
menduduki Ukraina.

Natalie berasal Kota Nizhny Novgorod,
salah satu kota terbesar di Negara Rusia. Saat
tiba di Bali, semua kebutuhan hidup dirasa
sangat murah. Natalie bisa membeli apa yang
dia inginkan.

Tetapi, kondisi itu tidak lama ia rasakan.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, kurs uang Rubel

Rusia rendah sementara dolar Amerika
Serikat naik. Imbasnya, semua
keperluannya menjadi mahal.

“Awalnya, di sini semuanya lebih
murah, tapi sekarang jadi sedikit lebih
mahal bagi saya. Karena USD naik
tinggi dan kurs kami jadi lebih rendah.
Tapi Bali masih lebih baik karena or-
ang-orangnya baik,” kata Natalie
saat ditemui di Pantai Berawa,
Canggu, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali, Jumat
(18/3).

Beruntung Natalie masih

punya aset digital berupa kripto. Aset itulah
yang saat ini jadi andalan Natalie bertahan
di tengah tekanan ekonomi.Tekanan

ekonomi itu ditambah dengan kesulitan
lain imbas deklarasi perang Putin.
Natalie dan warga Rusia lainnya di Bali
kini tidak bisa menarik uang dari mesin

ATM karena transaksinya diblokir.
“Semua orang Rusia tidak bisa

menggunakan ATM-nya. Waktu
itu, kita diberi tahu oleh bank
bahwa kita tidak akan bisa
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Dia menambahkan kenaikan beberapa
komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar
kembali stabil. Pekerjaan tersebut perlu ditangani
serius, tidak hanya oleh Pemerintah pusat tapi juga
oleh pemerintah daerah (pemda), baik provinsi
maupun kabupaten dan kota.

Selain itu, dia juga meminta satgas pangan
pemda bekerja secara paralel dengan satgas pangan
yang dibentuk kepolisian, mengacu pada tugas
masing-masing satgas. “Kami minta tolong satgas
pangan untuk bergerak, tugas yang paling utama
satgas pangan itu setiap hari, menjadi makanan
sarapan pagi setiap hari adalah memantau,
memonitor harga sembilan bahan pokok plus
komoditas penting lainnya,” jelasnya.

Dia menyebutkan sejumlah langkah yang dapat
dilakukan satgas pangan dalam mengendalikan
harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan
memadai. Dalam aspek suplai, tambahnya, pemda
dapat membangun kerja sama dengan daerah lain
yang mengalami surplus kesediaan pangan,
sehingga ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap
terpenuhi.

Sementara di aspek distribusi, satgas
dapat melakukan pengecekan
dengan melibatkan dinas
perdagangan, dinas perta-
nian, dan perangkat daerah
terkait ke sejumlah distribu-
tor. Satgas dapat mengum-
pulkan distributor pangan
skala besar dan memberikan
penjelasan agar mereka dapat
melancarkan distribusi.

Pendekatan secara halus
itu dapat dilakukan satgas
dalam mengatasi berbagai

persoalan. Namun, tukasnya, bila pendekatan itu
tak mampu mengatasi permasalahan pangan, maka
satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.

Mendagri akan memantau kinerja pengendalian
pangan dalam waktu satu hingga dua bulan.
Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi
masing-masing kinerja pemda.

Sebagai bentuk apresiasi, Mendagri akan
memberikan penghargaan kepada daerah yang
mampu mengendalikan
k e t e r s e d i a a n
pangan, sehingga
tidak terjadi
kelangkaan.[*]

“Tegakkan hukum satu, dua
kasih contoh; supaya yang lain
menyalurkan tidak menimbun,”

Muhammad Tito Karnavian
Mendagri RI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
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Tafsir Mimpi Mukjizat Allah
Untuk Yusuf AS

NABI YUSUF ALAIHISSALAM adalah nabi
Allah dari kaum Bani Israil. Beliau dikenal dengan
paras tampan dan memiliki kebanggaan
orangtuanya. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi
Ya’kub dan Ribka.

Di antara kedua belas saudara Nabi Yusuf,
hanya Bunyamin saudara sekandungnya.
Saudara lainnya lahir dari istri Nabi Ya’kub yang
lain.

Al-Qur’an mengabadikan kisah hidup Nabi
Yusuf sebagai kisah terbaik yang patut dijadikan
suri teladan kita semua.

Allah SWT berfirman, “Kami menceritakan
kepadamu (Muhammad) kisah yang paling balk
dengan mewahyukan Al-Qur’an ini kepadamu,
dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk
orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Yusuf [12]:
3)

Dibandingkan anak-anaknya yang lain, Nabi
Ya’kub menaruh perhatian lebih kepada Yusuf
dan Bunyamin. Itu karena sifat Yusuf dan
Bunyamin sangat berbeda dengan saudara-
saudaranya.

Perhatian khusus yang ditunjukkan Nabi
Ya’kub kepada Yusuf dan Bunyamin ini pun
dirasakan oleh putra-putranya yang lain.
Sehingga Nabi Yusuf sempat dibuang ke dalam
sebuah sumur oleh saudaranya, hingga akhirnya
diselamatkan oleh seorang pedagang.

Pedagang itu pun segera membawa Yusuf
ke Mesir dan menjualnya dengan harga yang
sangat mahal. alu dibeli oleh keluarga pembesar
kerajaan itu, Yusuf dijadikan anak angkat
sekaligus melayani kebutuhan di rumah
pembesar itu.

Namun saat tinggal di rumah keluarga
angkatnya, Nabi Yusuf AS difitnah dan dijebloskan

ke dalam pernjara. Selama di penjara, Yusuf
semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Meski ia tak bebas, tapi Yusuf sama sekali tidak
merasa sedih, Yusuf justru bersyukur karena Al-
lah SWT telah menyelamatkan dirinya dari
perbuatan yang tercela.

Di penjara itulah, Allah SWT memberikan
anugerah yang luar biasa kepada Yusuf, yaitu

kemampuan menafsirkan mimpi. Dengan
kemampuannya itu, Yusuf telah menyelamatkan
kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau
yang sangat panjang.

Hal itu bermula ketika pada suatu malam,
raja Mesir yaitu Raja Arroyan, bermimpi. Dalam
mimpinya, ia melihat tujuh ekor sapi gemuk-
gemuk muncul dari sungai dan merumput di
padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama
kemudian, muncul tujuh ekor sapi kurus-kurus
dari sungai.

Ketujuh sapi itu segera bergabung merumput
bersama tujuh ekor sapi gemuk-gemuk. Tapi tiba-
tiba, ketujuh ekor sapi kurus itu memakan tujuh
ekor sapi gemuk.

“Hah?! Mimpi apa tadi?” Raja Arroyan
tersentak dan terbangun dari tidurnya. Dia
tercenung sejenak, lalu kembali tidur. Namun,
rupanya mimpi itu berlanjut.

Kali ini, Raja Mesir itu melihat tujuh bulir
gandum yang segar di sebuah batang kayu dan
tujuh bulir gandum kering di sebuah batang kayu
yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya,
tujuh bulir gandum kering ini memakan habis tujuh
bulir gandum yang segar.

Raja Arroyan tersentak dan terbangun dari
tidurnya lagi.

“Sungguh mimpi yang aneh. Ini tentu sebuah
pertanda, bukan mimpi biasa. Aku harus mencari
tahu apa makna mimpi ini!” batinnya.

Pagi-pagi sekali, Raja Arroyan
memerintahkan para ahli nujum dan orang sakti
kerajaan untuk berkumpul.

Raja Arroyan menyuruh mereka untuk
menafsirkan mimpinya itu. Tapi, tak ada satu pun
yang tahu apa makna mimpi tersebut.

“Ampun Raja, kami sama sekali tak mampu
menafsirkan mimpi Paduka,” jawab para ahli
nujum dan orang sakti kerajaan.

Seorang pelayan istana lalu memberi tahu
raja bahwa ada seorang ahli penafsir mimpi.

“Ampun, Paduka. Saya tahu ada seseorang
yang ahli menafsirkan mimpi. Namun, orang itu
di penjara,” ucap pelayan itu. Ya, yang ia maksud

adalah Yusuf.
“Panggil orang itu kemari secepatnya!”

perintah raja.
Di hadapan Raja Arroyan dan para pembesar

kerajaan Iainnya, Yusuf menafsirkan mimpi aneh
raja.

“Mula-mula, akan datang tujuh tahun dengan
musim subur berturut-turut di negeri ini.

Tujuh tahun tersebut akan membawa
kemakmuran. Segala jenis tanaman akan
memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah
ruah,” jelas Yusuf.

Raja Arroyan dan Para pejabatnya tertegun
mendengar penjelasan Yusuf. Mereka pun
membayangkan negeri Mesir yang menghijau
subur.

“Namun,” lanjut Yusuf, “Setelah musim subur
itu, akan datang musim kemarau selama tujuh
tahun yang menyebabkan kemarau panjang.

Saat itu, tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi,
selama masa subur itu, simpanlah hasil-hasil
panen untuk persiapan di musim kemarau kelak.
Jangan dihabiskan semuanya!

Semakin tertegunlah raja. Ia terpukau,
sekaligus yakin bahwa penjelasan Yusuf itu akan
menyelamatkan rakyat dan kerajaannya dari
bencana kekeringan. Atas jasanya itulah, Raja
Arroyan kemudian membebaskan Yusuf dari
penjara. Apalagi Yusuf memang terbukti tidak
bersalah.

Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang
mengurus pengelolaan pangan dan harta
kekayaan kerajaan. Saudara-saudara Yusuf yang
tinggal di Palestina atau tanah Kan’an, yang dulu
pernah menganiayanya, datang ke Mesir.

Mereka meminta bantuan Yusuf karena di
Palestina juga sedang terjadi kekeringan yang
hebat. Allah SWT telah meninggikan derajat
Yusuf di antara saudara-saudaranya.Dalam
sejarah, kedatangan saudara-saudara Yusuf
sebagai Bani Israil ke Mesir kemudian diikuti oleh
orang-orang Bani Israil lainnya dan masa-masa
itu menjadi awal mula kedatangan Bani Israil di
negeri Mesir.(*)
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Hadapi Masalah dengan Bersabar
AKHIR - AKHIR INI banyak sekali masalah yang

timbul, masalah pandemi belum selesai sudah timbul
masalah perang yang mengakibatkan ketidak
seimbangan ekonomi, terutama di Barat. Di Indonesia
masalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak sawit
masih menjadi polemik.

Di Hong Kong situasi Covid masih parah dan masih
tetap berjuang untuk menyelesaikan semua kekuarangan
yang terjadi, termasu kekurangan tenaga perawat lansia
dan lain sebagainya. Diluar itu semua itu kodratnya
manusia itu memang berdampingan dengan masalah,
berbagai problem yang hadir silih berganti seiring dengan
berjalannya waktu menuju kedewasaan, dan percayalah
jika setiap masalah itu akan membuat orang yang mau
perpikir jadi lebih cerdas.

Dalam hidup ini, bila kita tidak merasakan masalah tentu
tidak akan terasa apa-apa. Maksudnya, hidup tanpa liku-
liku kehidupan akan terasa hambar. Apabila hidup kita tanpa
masalah tentu akan terasa lurus-lurus saja. Kita tidak akan
menjadi orang yang berguna bila tanpa di timpa suatu
masalah. Orang yang mengaku beriman sekalipun, Allah
pasti mengujinya dengan suatu masalah.

Saat ditimpa suatu masalah, disitulah besar keimanan
kita diuji. Seberapa kuat kah kita menghadapi masalah
itu? Serta bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi

masalah?
Agar kita tidak merasa menyesal karena mengambil

suatu tindakan yang salah dalam suatu masalah, seperti
halnya berputus asa, maka kita harus bersabar dalam
menghadapinya. Tuhan membenci bahkan mengusir or-
ang yang berputus asa. Berputus asa artinya tidak lagi
memiliki kesabaran. Jadi kalo berperinsip sabar ada
batasnya, berati kemurahan Allah pun akan ada
batasnya.

Ketika masalah dan cobaan dirasa berat, dan dirasa
logika tak mampu lagi memberi solusi, maka tetaplah
bertahan dengan terus bersabar. Dengan terus bersabar
akan mempercepat datangnya pertolongan Allah.

Bersabar itu mampu bertahan dalam keadaan yang
sulit. Namun bukan berarti menerima kesulitan itu begitu
saja. Tapi bersabar untuk terus mencari solusi agar
terlepas dari kesulitan.

Biasanya orang yang sabar dalam menghadapi suatu
masalah tentu akan bijak dalam menyikapi semuanya.
Mulai dari penuh pertimbangan dan difikir secara matang
dalam menghadapi suatu masalah yang datang. Kita
semua tak tahu takdir kita kapan dalam menerima suatu
cobaan, cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Jadi
mulai dari sekarang siapkan hati dan pikiran kita agar
dapat menghadapinya dengan kesabaran hati. []





HK NEWS 04  EDISI 225/MARET/2022

HONG KONG, BI - Tiga ahli
mikrobiologi Universitas Hong Kong,
termasuk penasihat pemerintah Yuen
Kwok-yung, telah mendesak peme-
rintah untuk memutuskan peta jalan
untuk kembali ke kehidupan normal,
sehingga orang dapat memperoleh
kembali kepercayaan dan harapan.

Yuen, David Lung dan Siddharth
Sridhar mengajukan banding dalam
sebuah artikel yang mereka tulis

bersama dan diterbitkan di Ming Pao
Daily pada hari Kamis lalu, di mana
mereka mengusulkan serangkaian
perubahan pada kebijakan anti-
epidemi.

Mereka mengatakan pemerintah
SAR gagal belajar dari pengalaman
luar negeri ketika negara-negara lain
membuka diri, dan kurangnya
persiapan untuk wabah telah
menyebabkan lebih dari 4.000

kematian, sebagian besar dari orang
tua.

Oleh karena itu, mereka menga-
takan tim medis harus dikirim untuk
mengunjungi orang tua di rumah,
menjawab pertanyaan mereka tentang
vaksin Covid-19 dan menyuntik
mereka.

Para ahli mengatakan tidak perlu
bersikeras mengirim pasien Covid
dengan gejala ringan ke fasilitas

isolasi, dan menahan diri dari
melakukan ini akan mengurangi
ketidaknyamanan bagi orang yang
terinfeksi dan memotong pekerjaan
administrasi untuk pegawai negeri,
memungkinkan mereka untuk fokus
pada mereka yang lebih membutuhkan
bantuan.

Fasilitas harus disisihkan untuk
orang tua, anak kecil dan orang sakit
kronis, atau mereka yang rumahnya
tidak cocok untuk isolasi, kata mereka.

Para ahli HKU mengatakan
meskipun tampaknya gelombang
infeksi ini telah mencapai puncaknya,
namun ribuan kasus masih terjadi di
beberapa bulan mendatang.

Pemerintah harus memper-
kenalkan “langkah-langkah mitigasi”
sebelum setiap orang yang memenuhi
syarat disuntik dengan dua suntikan
BioNTech atau tiga suntikan Sinovac
dan Hong Kong memiliki jumlah obat
anti-virus yang cukup, kata mereka.

Ini termasuk mengizinkan kontak
dekat pasien untuk melanjutkan
pekerjaan selama mereka dites negatif
untuk Covid setiap pagi dan memakai
dua masker atau masker N95 ketika
mereka keluar, kata para ahli, menam-
bahkan ini sangat penting bagi pekerja
medis, penjaga, paramedis dan orang
lain yang menyediakan layanan darurat
atau logistik.

Larangan penerbangan harus
dicabut, karena jumlah kasus impor
seperti “setetes di lautan” dibandingkan
dengan kasus lokal, kata para ahli,
menambahkan bahwa warga Hongkong
yang divaksinasi sepenuhnya harus

Ahli Sarankan Pelonggaran,

Carrie Lam Menolaknya

diizinkan untuk mengasingkan diri di
rumah untuk membebaskan kamar di
karantina. hotel.

Ketika tingkat vaksinasi melebihi
95 persen, mudah-mudahan pada
musim panas, pemerintah dapat
melonggarkan langkah-langkah jarak
sosial, tetapi pada saat yang sama
mandat vaksin harus diperluas untuk
mencakup lebih banyak tempat,
termasuk transportasi umum, kata
mereka.

“Tujuan dari pemberian vaksin
bukan untuk menghukum mereka yang
tidak divaksinasi, tetapi untuk
melindungi mereka dari infeksi dan
mengembangkan penyakit serius atau
meninggal karena penyakit tersebut,”
kata mereka, seraya menambahkan
bahwa tindakan itu akan sangat
mengurangi beban kerja mereka yang
berada dalam sistem perawatan
kesehatan. .

Para ahli mengatakan ketika
kapasitas medisnya meningkat, Hong
Kong diharapkan akan siap untuk
menghadapi gelombang keenam wabah
di masa depan, dan secara bertahap
melanjutkan kehidupan normal seperti
yang dimiliki Singapura, dan terbebas
dari ketidaknyamanan yang dibawa
oleh semua tindakan anti-epidemi.

Para ahli juga memperingatkan
agar tidak melakukan pengujian uni-
versal tanpa memiliki kapasitas untuk
melacak dan mengisolasi pasien.

Kepala Eksekutif Carrie Lam
berbicara kepada para ahli dan
menolak saran ketiga ahli mikrobiologi
Universitas Hong Kong tersebut. [bi]

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif Car-
rie Lam mengatakan bahwa pemerintah akan
segera memberikan pembaruan tentang
peraturan dan strategi terkait  virus corona,
karena dia tahu jika penduduk dan bisnis di
SAR sudah kehilangan kesabaran.

Berbicara pada pengarahan Covid
hariannya, Lam mencatat bahwa sudah
hampir sebulan sejak pemerintah
mengumumkan pada 22 Februari serangkaian
tindakan anti-epidemi – seperti rencana
pengujian universal – dan situasi Covid di
Hong Kong telah berubah dengan cepat. .

“Saya memiliki perasaan yang sangat
kuat bahwa toleransi orang memudar. Saya
merasa sangat baik bahwa beberapa lembaga
keuangan kami kehilangan kesabaran tentang
status Hong Kong yang terisolasi. ”katanya.

Lam mengatakan dia akan memberi tahu
publik pada hari Minggu atau Senin tentang

arah kedepannya dari semua tindakan,
termasuk larangan terbang, periode karantina
untuk kedatangan, pengujian di seluruh
wilayah, dimulainya kembali sekolah dan
langkah-langkah jarak sosial lainnya.

Dia mengisyaratkan juga bahwa periode
karantina untuk pelancong yang masuk
mungkin dipersingkat dari 14 hari menjadi
tujuh, tetapi menambahkan bahwa pemerintah
harus mempertimbangkan beban rumah sakit
umum.

“Masa karantina atau isolasi pasien Covid
di Hong Kong dan kontak dekat masih 14 hari,
tetapi yang dimasukkan Center for Health Pro-
tection adalah jika Anda melakukan tes anti-
gen cepat pada hari keenam dan ketujuh
berhasil negatif maka Anda bebas.”kata CE.

Ketika ditanya tentang kritik beberapa
netizen daratan atas upaya anti-epidemi Hong
Kong, Lam mengatakan ada banyak komentar,

spekulasi, dan rumor
di platform media
sosial, dan respons
terbaik adalah “tidak
melihat, tidak mende-
ngarkan dan tidak
percaya”.[bi]

Hong Kong Siapkan Strategi
Baru Lawan Covid

Carrie Lam
Kepala Eksekutif
Hong Kong,

32.200 PNS HK Terinfeksi
COVID-19

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif Car-
rie Lam mengadakan pada konferensi pers
[19/3] bersama dengan Sekretaris Layanan
Sipil, Patrick Nip untuk menjelaskan
pekerjaan anti-epidemi yang sedang
berlangsung.

Chief Executive Carrie Lam mengatakan
hingga 14 bulan ini, sekitar 32.200 pegawai
negeri sipil telah didiagnosis COVID-19,
terhitung 17% dari total, 20% karyawan
Otoritas Rumah Sakit terinfeksi dan sekitar
50% telah kembali bekerja. Sementara itu,
20% tenaga kerja MTR terinfeksi, dan 80%
telah kembali bekerja.

Ia mengucapkan terima kasih kepada
seluruh PNS yang tetap berpegang teguh
pada jabatannya dan melayani masyarakat
dalam segala aspek.

Patrick Nip juga mengatakan bahwa tim
penjangkauan akan memvaksinasi  1.100
lansia yang cocok di panti jompo dengan

setidaknya dosis pertama vaksin.
Saat ini, vaksinasi telah diatur di panti

jompo untuk orang tua dan orang cacat di
Hong Kong. Tingkat vaksinasi telah mencapai
55%, 52% di panti jompo untuk orang tua dan
64% di panti jompo untuk orang cacat.

40% penduduk tidak dapat menerima
vaksinasi karena infeksi COVID-19, dan 10%
tidak dapat menerima vaksinasi karena
keberatan pribadi atau keluarga.[*]
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Presidensi G20 Indonesia Jadi Topik di China
tempat Wang menggelar jumpa pers
pada saat itu.

Lebih lanjut dia menyebutkan
beberapa bidang yang kerja
samanya dengan Indonesia sangat
penting untuk diperluas, di antaranya
inovasi teknologi, digitalisasi,
ekonomi hijau, dan kesehatan.

“Karena sama-sama memiliki
kepentingan sebagai negara yang
sedang berkembang, maka G20
akan memberikan kontribusi besar
dalam pemulihan ekonomi dan tata
kelola dunia yang lebih baik lagi,”
katanya.

Hampir setiap sidang
parlemen, Menlu Wang Yi selalu
menyediakan diri untuk berbagi
informasi dengan awak media dari
mana pun berasal.

Namun yang paling penting
diperhatikan adalah paparan Wang
mengenai isu-isu tentang Indonesia
yang relatif lebih panjang.[jpnn]

yang berjarak sekitar 6,5 kilometer dari
Balai Agung Rakyat di kawasan

Lapangan Tiananmen, tempat sidang
parlemen berlangsung sekaligus

JAKARTA, BI - Presidensi G20
Indonesia tiba-tiba menyita perhatian
publik China setelah tersiar
pernyataan anggota Dewan Negara
merangkap Menteri Luar Negeri
Wang Yi di berbagai kanal media.

Pernyataan tersebut dibuat
pejabat senior setingkat menteri
koordinator di sela-sela Sidang
Parlemen Dua Sesi, sidang tahunan
anggota Kongres Rakyat Nasional
dan Majelis Penasihat Politik
Rakyat, yang digelar di Beijing pada
tanggal 5-11 Maret 2022 lalu.

“Tahun ini Indonesia akan
menjadi tuan rumah Konferensi
Tingkat Tinggi G20,” ucapnya yang
seakan-akan mengingatkan awak
media lokal dan asing yang mengikuti
konferensi pers di luar arena Sidang
Parlemen pada waktu itu.

“China siap memberikan bantuan
dan dukungan,” ujarnya
menegaskan.

Tidak berhenti di situ, Wang
masih melanjutkan kata-katanya
dengan membicarakan  tema yang
diusung Indonesia dalam
menjalankan misi sebagai pemimpin
G20.

“Dengan tema ‘Recover To-
gether, Recover Stronger’, kami akan
meningkatkan kerja sama dengan In-
donesia di berbagai bidang,” katanya
lagi.

Memang dalam jumpa pers tatap
layar itu Menlu Wang tidak hanya
menyoroti masalah presidensi Indo-
nesia di forum kerja sama ekonomi
internasional yang beranggotakan 19
negara ditambah Uni Eropa itu.

Namun dia merasa penting
menyampaikan pesan mengenai
KTT G20 yang akan diseleng-
garakan di Bali pada Oktober
mendatang kepada sekitar 150
pekerja pers lokal dan asing yang
berkumpul di Hotel Media Center

JAKARTA, BI -
Kejaksaan Tinggi (Kejati)
DKI Jakarta menemukan
satu unit kontainer berisi
1.835 karton minyak goreng
kemasan merek tertentu
yang akan diekspor ke
Hongkong. Ekspor minyak
goreng tersebut diduga
dilakukan oleh PT. AMJ.

Pelanggaran ini
ditemukan setelah tim Kejati
DKI Jakarta melakukan
penyelidikan terkait mafia
minyak goreng. Hal ini imbas dari
kelangkaan minyak goreng yang
belakangan terjadi di tengah
masyarakat.

“Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi
DKI Jakarta menemukan satu unit
kontainer 40 feet nomor kontainer
BEAU 473739 6 yang didalamnya
terdapat 1.835 karton minyak goreng
kemasan merek tertentu yang akan
dilakukan ekspor dengan melawan
hukum oleh PT AMJ Bersama-sama
dengan perusahaan lainnya ke negara
tujuan Hongkong,” kata Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung,
Ketut Sumedana dalam keterangannya,
Kamis (17/3).

Temuan Kejati DKI Jakarta ini
dilakukan di Jakarta International Con-
tainer Terminal (JICT) I Pelabuhan
Tanjung Priok, Tim Penyelidik Kejak-
saan Tinggi DKI Jakarta bekerjasama
dengan Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Hal ini setelah melakukan peme-
riksaan lapangan dan permintaan
keterangan kepada pihak-pihak terkait
dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana
Korupsi dan Perbuatan Melawan
Hukum yang dilakukan oleh PT AMJ
dan perusahaan lainnya tahun 2021 dan
2022 dalam proses distribusi minyak
goreng kemasan yang diekspor melalui
Pelabuhan Tanjung Priok.

Ribuan Minyak  Diamankan, Mau
Diekskpor Ke Hong Kong

Ketut menduga,
ekspor satu kontainer
minyak goreng kemasan
yang akan dilakukan
oleh PT. AMJ terindikasi
melawan hukum.
Karena dilakukan
dengan menyalahi
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

Oleh karena itu, tim
Penyelidik Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta

menyampaikan kepada pihak Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok terhadap temuan satu
unit Kontainer tersebut untuk
diamankan dan tidak dipindah tem-
patkan atau dikeluarkan dari Teminal
Kontainert JICT 1 sampai dengan proses
hukum selesai.

“Dari ekspor yang telah dan akan
dilakukan oleh PT AMJ tersebut
memberikan dampak kerugian
perekonomian negara dengan adanya
kelangkaan minyak goreng kemasan di
Indonesia dan memberikan keuntungan
tidak sah kepada PT AMJ sejumlah
kurang lebih Rp 400.000.000 per
kontainer,” beber Ketut.

KPK Setor Rp2,2 M ke
Negara, Sitaan Korupsi

JAKARTA, BI -
Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)
menyetorkan uang
Rp2,2 miliar ke kas
negara. Uang itu
merupakan hasil
eksekusi denda dan
uang pengganti dari
dua terpidana kasus
korupsi terkait pem-
bayaran komisi
terhadap kegiatan
agen asuransi fiktif
pada PT Jasindo, Solihah dan
Kiagus Emil Fahmy Cornain.

“Jaksa eksekusi Andry
Prihandono melalui Biro
Keuangan KPK telah melakukan
penyetoran ke kas negara berupa
pembayaran uang denda dan
uang pengganti sejumlah Rp2,2
miliar dari para terpidana,” kata
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
melalui pesan singkatnya, Kamis
(17/3).

Sekadar informasi,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta telah memutus
bersalah mantan Direktur
Keuangan dan Investasi PT
Jasindo, Solihah serta Pemilik PT
Ayodya Multi Sarana (PT AMS),
Kiagus Emil Fahmy Cornain.
Keduanya divonis bersalah terkait
kasus pembayaran komisi
terhadap kegiatan agen asuransi
fiktif pada PT Jasindo.

Pengadilan Tipikor
menjatuhkan hukuman empat
tahun penjara dan denda Rp200
juta serta uang pengganti sejumlah
Rp483 juta terhadap Solihah. Kata
Ali, Solihah telah melunaskan

denda serta uang pengganti
tersebut ke KPK.

“Terpidana Solihah telah lunas
membayarkan uang denda
sejumlah Rp200 juta dan uang
pengganti sejumlah Rp483 juta,”
kata Ali.

Kiagus Emil Fahmy Cornain
juga divonis empat tahun penjara
oleh majelis hakim. Sementara
denda yang harus dibayarkan
Kiagus Emil sebesar Rp200 juta
serta uang pengganti senilai
Rp1,33 miliar.

Kiagus Emil juga sudah
melunasi denda serta uang
pengganti sesuai dengan putusan
Pengadilan Tipikor Jakarta.
Denda dan uang pengganti dari
dua terpidana kasus Jasindo itu
diharapkan KPK bisa memulihkan
kerugian keuangan negara.

“KPK secara bertahap terus
aktif melakukan penagihan
kepada para terpidana korupsi
sebagai bagian optimalisasi
pemenuhan aset recovery hasil
tindak pidana korupsi yang
perkaranya ditangani oleh KPK,”
pungkas Ali.[bi]

Menteri Luar Negeri RRC,  Wang Yi

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Konflik Ukraina - Rusia Picu
Perlombaan Pemulihan

JAKARTA, BI - Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyatakan konflik antara Ukraina
dan Rusia memicu adanya
perlombaan antarnegara untuk lebih
cepat pulih dari dampak pandemi

COVID-19 maupun tekanan
geopolitik.

“Geopolitik serta perang di
Ukraina menciptakan perlombaan
tambahan untuk pemulihan
ekonomi,” katanya dalam Side Event

the 66th Session of the Comission
on the Status of Women (CSW66) di
Jakarta, Rabu (16/3) lalu.

Sri Mulyani menjelaskan sejauh

>> BERSAMBUNG KE HLM 06



RAGAM 06  EDISI 225/MARET/2022

Petir Terbesar di Dunia
Ada di Indonesia

7  Bahasa di Dunia yang Paling Sulit
Jakarta, BI - Di dunia ini ada banyak sekali

bahasa yang digunakan manusia untuk
berkomunikasi. Setiap negara pasti punya
bahasa ibu sendiri. Belum lagi bahasa daerah
yang juga masih banyak dipakai demi menjaga
kultur nenek moyang terdahulu.

Menguasai suatu bahasa di luar bahasa
ibu sendiri, di satu sisi bisa membuka
banyak kesempatan baru, seperti lapangan
kerja baru, pertemanan baru, dan
lain-lain. Dengan menguasai lebih
dari 1 bahasa, kamu pun juga akan
terlihat lebih bernilai di mata orang
lain.

Secara umum ini ada 7 bahasa
yang  dinilai sulit bagi kebanyakan
orang.

1. Bahasa Mandarin
Mandarin termasuk bahasa yang

populer digunakan di dunia, tapi
bahasa ini cukup sulit dipelajari.
Selain karena huruf-hurufnya yang
berbeda dari abjad biasa, dalam
bahasa Mandarin dikenal ada 4 nada
berbeda, tergantung konteks
pengucapannya.

Hal lain yang bikin Mandarin jadi bahasa
yang menantang karena ia punya banyak kata
yang pengucapannya sama, namun beda arti,
tergantung kalimat yang mengikutinya.

2. Bahasa Arab
Meskipun cuma punya 28 jenis alfabet, tapi

bahasa Arab tetap menantang buat dipelajari
karena setiap hurufnya bisa berubah bunyi
sesuai huruf di sekitarnya. Intonasi dan
nadanya juga beda-beda, masing-masing ada
aturannya sendiri.

Ada beberapa kata yang pengucapannya
harus ‘diayun’. Meskipun bahasa ini digunakan
di lebih dari 20 negara, tapi tiap negara punya

dialek berbeda-beda.

3. Bahasa Jepang
Sistem penulisan huruf Jepang ada 3;

hiragana, katakana, dan kanji yang mana
masing-masing punya bentuk alfabet berbeda.
Katanya kalau mau bisa nulis Jepang harus
menguasai ribuan karakter dulu lho. Belum
lagi struktur kalimatnya yang agak berbeda

dengan struktur kalimat bahasa lain. Benar-
benar rumit!

4. Bahasa Thailand
Orang Thailand punya logat bahasa yang

terbilang unik. Sampai kita kadang malah
ketawa mendengar mereka berbicara. Eits,
tapi jangan keburu ngeremehin dulu, ternyata
bahasa Thailand ini juga terbilang sulit
dipelajari lho.

Satu kata aja bisa berarti banyak,
tergantung gimana melafalkannya. Intonasi
atau nadanya aja katanya ada 5 jenis berbeda.
Belum lagi bunyi vokalnya yang bisa panjang
atau pendek, serta penulisannya yang nggak
kalah njelimet.

5. Bahasa Vietnam
Selain Thailand, negara ASEAN lain yang

bahasanya rada susah dipahami adalah Viet-
nam. Tata bahasa yang nggak biasa, pelafalan
yang sulit, serta 6 nada berbeda membuat
siapapun yang belajar bahasa ini bakal
kewalahan. Kabarnya buat bisa berbicara dan
membaca, orang butuh waktu setidaknya 1.100
jam di kelas. Jadi, tertarik belajar bahasa Viet-

nam?

6. Bahasa Korea
Bagi para K-Popers, mungkin

saat ini bahasa Korea jadi bahasa
favorit selain Inggris. Kalian yang
suka nonton drama Korea,
kemungkinan sudah mulai mengerti
sedikit-sedikit arti dari beberapa
kalimat dalam bahasa Korea.

Tapi ternyata kalau dipelajari
secara serius, bahasa ini juga
termasuk menantang lho. Struktur S-
P-O-K-nya benar-benar berbeda
dengan bahasa Indonesia atau
Inggris. Kalau di sana, urutannya
adalah subjek-objek-predikat. Belum

lagi kamu juga harus menghafal huruf-huruf
hangul. Hmm…

7. Bahasa Rusia
Bahasa Rusia memang sering muncul

dalam film-film action. Tapi meskipun sering
lihat aktor ngomong Rusia, tetap aja rasanya
susah banget buat memahami. Bahasa Rusia
memakai alfabet Cyrillic, yang jenisnya banyak
banget.

Intonasi dalam bahasa ini juga dinilai
membingungkan, soalnya nggak ada aturan
tertentu yang membedakan satu kata dengan
kata lain. Jadi selain belajar teori, kayaknya
kamu mesti sering-sering nonton video
percakapan orang Rusia deh.[*]

DEPOK, BI - Tahukah kamu bahwa arus
listrik petir terbesar di dunia ada di Indonesia,
tepatnya ada di kota Depok, Jawa Barat. Dan
baru-baru ini, ada fenomena menarik terkait
petir di Depok, kota yang kebetulan diguyur
hujan deras diiringi dengan rentetan suara petir
menggelegar tanpa henti pada Senin (14/3).

Di Tanah Baru, Depok, petir menyambar
sekitar 15 kali dalam semenit. Temuan serupa
juga terjadi di Sawangan. Terkait peristiwa
ini, ahli petir dari Institut Teknologi Bandung
(ITB), Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa
fenomena itu sebenarnya cukup lumrah
terjadi.

“Itu disebabkan oleh fenomena yang
disebut orografi. Jadi di satu daerah yang ada
gunung tinggi lalu di dekatnya ada teluk, itu
umumnya petirnya banyak. Kenapa? Karena
secara konstan setiap hari gunung itu kena
sinar matahari menjadi hangat. Udara hangat
naik, kekosongannya diisi oleh udara lembab
dari arah teluk,” kata Syarif.

Ini kemudian menghasilkan apa yang
disebut awan cumulonimbus, yakni awan yang
terbentuk karena pergerakan udara vertikal.
Awan cumulonimbus mendominasi wilayah

selatan Jakarta, Depok, hingga Bogor.
Akibatnya, daerah ini sering mengalami petir
dengan frekuensi tinggi di sepanjang tahun.

Pernyataan Syarif ini selaras dengan
penelitian yang dilakukan pada 2002 oleh ahli
petir sekaligus peneliti dari Laboratorium Arus
Tinggi dan Tegangan Tinggi Jurusan Teknik
Listrik Fakultas Teknik Industri ITB, Dr. Ir. Dip
Ing Reynaldo Zoro, yang menyebut bahwa
Depok menjadi wilayah dengan petir terbesar
di dunia. Dalam penelitiannya, Zoro mendapat
arus petir negatif berkekuatan 379,2 kA (kilo
Ampere) dan petir positif mencapai 441,1 kA.
Arus petir yang besar itu khususnya ia temukan
di wilayah di Depok bagian barat. Dengan
kekuatan arus sebesar itu, petir mampu
meretakkan bangunan gedung yang terbuat dari
beton.

Bicara soal petir, Indonesia ternyata masuk
sebagai negara yang memiliki petir terganas.
Bahkan Anda boleh percaya atau tidak, petir
yang terjadi Kota Depok, Jawa Barat, memiliki
arus listrik terbesar di dunia,” - Dr. Ir. Dip Ing
Reynaldo Zoro -

Sama dengan penjelasan Syarif, Zoro
mengatakan arus listrik dari petir di Depok jauh

lebih tinggi karena dipengaruhi oleh angin dari
lembah dan gunung dari Bukit Barisan, serta
angin lokal dari darat dan laut Kepulauan Riau
dan Selat Malak. Penyebab lainnya karena
kandungan besi di tanah Depok terbilang tinggi.

Meski Depok menjadi kota rawan petir
berarus tinggi, tapi Syarif mengimbau agar
masyarakat tak perlu risau dengan bunyi petir
saat hujan deras. Seseorang bisa terhindar dari
sambaran petir jika mengamankan diri dan
tidak berada di kawasan terbuka seperti sawah,
ladang, atau lapangan golf, terutama pada siang
atau sore hari.

Jadi, saat badai petir terjadi dan kamu
berada di luar ruangan, segera dekati objek
yang lebih tinggi seperti pohon atau tiang
bendera. Tapi, jangan pilih pohon paling tinggi
karena objek tersebut berpotensi tersambar
petir dan bisa berimbas pada orang yang
berteduh di bawahnya.

“Jadi, misalnya, kalau pohon menjulang
tinggi sendiri, harus ngambil jarak dua meter
dari pohon. Kenapa? Karena kalau lebih dekat
dari dua meter, bisa jadi petirnya menyambar
pohon atau apa pun objek yang tinggi, dan kita
kena imbas,” katanya.[msn]

ini untuk tekanan dari pandemi COVID-
19 yang memasuki tahun ketiga sudah
berangsur lebih ringan mengingat tingkat
kasusnya mulai menurun. Pandemi yang
menjadi tantangan utama bagi berbagai
negara ini sudah melewati
puncaknya seiring upaya
vaksinasi COVID-19 yang
terus diakselerasi.

Vaksinasi COVID-19
dinilai akan mampu
memberikan lebih banyak
ketahanan kepada penduduk
terutama saat mereka
beraktivitas sehingga
ekonomi pun mulai pulih.
Pencapaian target minimal 70
persen dari vaksinasi juga
diupayakan berbagai negara karena akan
memberikan keamanan dan keselamatan
yang lebih bagi penduduk untuk aktif dalam
kegiatan ekonomi maupun sosial.

“Ini tantangan tapi mudah-mudahan
dengan kasus yang sekarang mulai surut ini
akan memberikan peluang yang jauh lebih
baik bagi semua pihak untuk dapat
memulihkan aktivitas terutama perempuan,”
tutur Sri Mulyani.

Di sisi lain, berbagai negara kini
menghadapi risiko tambahan terhadap
ekonomi global seperti kenaikan harga
komoditas baik energi, bahan tambang, min-
eral maupun harga pangan terutama akibat
geopolitik dan perang antara Ukraina dan
Rusia. Ia menjelaskan tingginya tekanan
inflasi terutama yang datang dari komoditas
seperti harga energi, harga listrik hingga
harga pangan ini akan menjadi ancaman bagi
pemulihan terutama pada daya beli rumah
tangga. Hal tersebut yang juga
melatarbelakangi International Monetary
Fund (IMF) untuk merevisi ke bawah
terhadap prospek ekonomi 2022 yakni dari
5,9 persen menjadi hanya 4,4
persen.[republika]

>> KONFLIK UKRAINA...DARI HLM 05
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INGGRIS, BI - Ketika sanksi global
terus melumpuhkan ekonomi Rusia,
boikot budaya—termasuk penangguhan
layanan Netflix dan Disney, Sony Pic-
tures, dan Warner Bros. menghentikan
rilis teater—juga berdampak besar pada
dunia seni dan hiburan yang pernah
berkembang pesat di negara itu.

Dan sekarang, Ratu Elizabeth juga
mengambil sikap terhadap serangan
yang sedang berlangsung di Ukraina
dengan menarik izinnya untuk pameran
Museum Kremlin di Moskow untuk
menampilkan tiga pedang dari koleksi
kerajaan.

Menurut juru bicara kerajaan
keputusan itu diambil pada pertengahan
Februari, tepat sebelum presiden

Ratu Elizabeth Boikot Sumbangan Budaya Ke Rusia
Rusia, Vladimir Putin, mengirim
100.000 tentara Rusia ke
perbatasan Ukraina.

Seorang juru bicara yang
berbasis di Moskow untuk
pameran Museum Kremlin,
“The Duel: From Trial by Com-
bat to a Noble Crime,”
menegaskan bahwa pameran
tersebut sekarang telah ditunda
tanpa batas waktu karena
lembaga-lembaga di seluruh
Eropa menghentikan pinjaman
artefak.

“Inti dari proyek ini terdiri
dari pameran dari museum-mu-
seum Eropa, yang terpaksa
ditarik sebelum waktunya

karena situasi geopolitik,”
kata museum itu dalam
sebuah pernyataan.

Sebelum pembatalan
pameran, situs web Museum
Kremlin dengan bangga
menyatakan bahwa barang-
barang akan dipinjamkan
dari ratu dan museum Royal
Armories di Inggris, serta
Louvre di Paris, Museum
Kunsthistorisches di Wina,
dan Museum Prado di
Madrid.

Enam item dari museum
Royal Armories Inggris—
termasuk sarung tangan
abad ke-17 dan helm

kavaleri—saat ini sedang dalam
perjalanan kembali ke Inggris dari
Rusia setelah ditarik kembali bulan
lalu.

Seorang juru bicara mengatakan
kepada sebuah surat kabar bahwa Mu-
seum Kremlin Moskow “telah bertindak
secara profesional dan kolaboratif di
seluruh, dan barang-barang telah
meninggalkan Rusia dan sedang dalam
perjalanan melalui Eropa.”

Dan minggu lalu, selama
pertemuan dengan perdana menteri
Kanada Justin Trudeau, bangsawan
berusia 95 tahun itu difoto bersama
rangkaian besar bunga biru dan kuning,
warna nasional Ukraina, di rumahnya
di Kastil Windsor.[bi]

Stasiun Kereta Berlin Jadi
Tempat Pengungsi Ukraina

BERLIN, BI - Setiap jam, kereta lain yang
penuh sesak dari Polandia tiba di stasiun kereta
utama Berlin. Kereta tersebut dipenuhi ratusan
pengungsi Ukraina, kebanyakan ibu dan anak-
anaknya yang mencari tempat aman jauh dari
perang brutal di negara asal mereka.

Saat mereka keluar dari kereta, pengeras
suara meraung dalam bahasa Ukraina dan
Inggris. “Pengungsi dari Ukraina yang
terhormat, selamat datang di Jerman, silakan
ikuti instruksi para sukarelawan dengan rompi
kuning dan oranye,” ujar pengumuman itu.

Tersebar di seluruh peron, sekelompok
kecil sukarelawan dengan rompi berwarna cerah
muncul. Rompi kuning untuk sukarelawan yang
berbicara bahasa Jerman, Inggris, dan bahasa
lain, sedangkan oranye untuk penutur bahasa
Ukraina dan Rusia.

Kelompok relawan ini siap mengarahkan
massa yang kelelahan melalui labirin Berlin
yang licin dan berkilau ke ruang bawah tanah

gedung. Operasi berjalan begitu lancar
sehingga arus pengungsi yang tampaknya tak
ada habisnya ini sebagian besar tidak diketahui
oleh puluhan ribu komuter reguler kota yang
berjalan melalui di atas ruang bawah tanah
stasiun.

“Ketika ribuan pengungsi pertama tiba di
sini, dengan cepat menjadi jelas bahwa di
peron, tempat kereta datang dari Polandia, tidak
ada cukup ruang. Itu sebabnya manajemen
stasiun kami dengan cepat memutuskan untuk
membebaskan kawasan lindung di ruang bawah
tanah,” kata juru bicara Deutsche Bahn Anja
Broeker.

Lebih dari tiga juta pengungsi telah
meninggalkan Ukraina sejak Rusia menyerang
negara itu tiga minggu lalu. Sebagian besar
telah melarikan diri ke negara-negara tetangga
seperti Polandia, Moldova, dan Rumania.
Namun seiring perang berlanjut dan warga sipil
semakin menjadi sasaran militer Rusia, banyak

yang membuat jalan mereka lebih jauh ke barat.
Sekitar 160 ribu pengungsi Ukraina telah

terdaftar secara resmi di Jerman, tetapi jumlah
sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

Warga Ukraina dapat memasuki Jerman tanpa
visa dan tidak ada pengawasan menyeluruh di
sepanjang perbatasan Polandia-
Jerman.[republika]

7. Persiapan keilmuan
Menuntut ilmu ibadah hukumnya wajib ’ain.

Hanya dengan ilmu kita dapat mengetahui cara
beribadah dengan benar yaitu sesuai dengan
petunjuk Nabi saw sehingga ibadah kita diterima
oleh Allah Swt. Mu’adz bin Jabal r.a berkata:
”Hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena
mencari ilmu karena Allah adalah ibadah”. Imam
Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah mengomentari atsar
tersebut dengan berkata: ”Orang yang berilmu
mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, perusak-
perusak amal, dan hal-hal yang menyem-
purnakannya dan apa-apa yang menguranginya”.

8. Persiapan jiwa dan mental
Persiapan ini penting dilakukan, agar jiwa

kita siap untuk beribadah dengan full time dan
optimal pada bulan Ramadhan. Caranya, dengan
memperbanyak puasa sunnat di bulan
sebelumnya (minimal di bulan Sya’ban) seperti
puasa sunnat Senin dan Kamis, puasa ayyamul
bidh (hari ke 13, 14, dan 15 pertengahan bulan
hijriah) dan puasa Nabi Daud (sehari berpuasa
dan sehari berbuka). Terlebih lagi pada bulan
Sya’ban kita sangat dianjurkan memperbanyak
puasa sunnat. Aisyah r.a berkata: “Aku belum
pernah melihat Nabi saw berpuasa sebulan

penuh kecuali bulan Ramadhan, dan aku belum
pernah melihat Nabi saw berpuasa (sunnat)
sebanyak yang ia lakukan di bulan Sya’ban.
(HR. Muslim).

9. Persiapan fisik yaitu menjaga kesehatan
Persiapan fisik agar tetap sehat dan kuat di

bulan Ramadhan sangat penting. Kesehatan
merupakan modal utama dalam beribadah. Bila
kita sehat, maka kita dapat melakukan ibadah
dengan baik dan optimal. Namun bila kita sakit,
maka ibadah kita terganggu. Rasul saw bersabda,
“Pergunakanlah kesempatan yang lima sebelum
datang yang lima; masa mudamu sebelum masa
tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu,

masa kayamu sebelum masa
miskinmu, masa luangmu sebelum
masa sibukmu, dan masa hidupmu
sebelum datang kematianmu.” (HR.
Al-Hakim) Maka, untuk meyambut
Ramadhan kita harus menjaga
kesehatan dan stamina dengan cara
menjaga pola makan yang sehat
dan bergizi, dan istirahat cukup.

10. Persiapan dana
Pada bulan Ramadhan ini

setiap muslim dianjurkan
memperbanyak
amal shalih seperti
infaq, shadaqah dan

ifthar (memberi bukaan). Maka,
sebaiknya dibuat sebuah agenda
maliah (keuangan) yang
mengalokasikan dana untuk
shadaqah, infaq serta memberi
ifhtar selama bulan Ramadhan.
Moment Ramadhan merupakan
moment yang paling tepat dan
utama untuk menyalurkan ibadah
maliah kita, karena mengikuti
sunnah Rasul saw. Ibnu Abbas r.a
berkata, ”Nabi Saw adalah orang
yang paling dermawan, dan beliau
lebih dermawan pada bulan

Ramadhan.” (H.R Bukhari dan Muslim).
11. Menyelenggarakan tarhib Ramadhan
Di samping persiapan secara individual, kita

juga hendaknya melakukan persiapan secara
kolektif, di antaranya adalah melakukan tarhib
Ramadhan.

Tarhib Ramadhan adalah mengumpulkan
kaum muslimin di masjid atau di tempat lain
untuk diberi pengarahan seputar puasa
Ramadhan, adab-adabnya, syarat dan
rukunnya, hal-hal yang membatalkannya atau
amal ibadah lainnya yang dapat kita lakukan

secara maksimal di bulan
Ramadhan.  Hal ini sebagaimana
yang dilakukan Rasulullah Saw
ketika memasuki bulan Ramadhan,
beliau memberikan penjelasan
mengenai puasa dan keutamaan
Ramadhan kepada para shahabat.

12. Membersihkan hati dari
berbagai sifat dendam kepada
sesama Muslim

Dendam dan dengki (hasad)
merupakan sifat tercela. Sementara
terbebas dari sifat tercela tersebut
merupakan ciri orang beriman dan
bertakwa. Terbebas dari sifat
pendendam merupakan tanda
penghuni surga.[*]

Ratu Elizabeth
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Ia datang
membawa rahmat,

maghfirah
(ampunan),

pembebasan dari
neraka, satu malam
yang lebih baik dari
seribu bulan, dan

beragam
keutamaan lainnya.
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Ritual Kendi Nusantara
Adalah Budaya

BUDAYAWAN dari Universitas Negeri
Semarang (Unnes) RM Teguh Supriyanto
mengomentari ritual Kendi Nusantara ala
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap
klenik oleh sebagian kalangan.

Menurut dia, acara penyatuan tanah dan air
dari 34 provinsi itu menjadi simbol kebangkitan
semangat nasionalisme dalam membangun ibu
kota baru RI.

“Tanah dan air menjadi simbol kesuburan
dan lambang kekuatan,” kata Teguh.

Penulis buku ‘Sarining Kasusastran

Jawi’ itu menganggap ritual Kendi Nusantara
tidak bisa dibaca menggunakan konteks
agama.

Teguh menyebut penyatuan tanah dan air
dari 34 provinsi untuk Ibu Kota Negara atau IKN
Nusantara merupakan tradisi yang tidak dapat
lepas kebudayaan Indonesia.

“Memandangnya harus dengan konteks
kebudayaan. Maknanya positif untuk
membangkitkan semangat kebangsaan, jadi,
tidak ada kaitannya dengan kepercayaan,”
tuturnya. (mcr5/jpnn)

DISERTAI doa dan harapan agar dapat
melewatinya dengan amalan-amalan tambahan
yang dilipatgandakan kualitas pahalanya. Ini juga
semacam cara untuk memotivasi diri mereka agar
dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya.

Salah satunya yang banyak dilakukan
khususnya oleh masyarakat muslim di Jawa Timur
adalah Megengan.

Megengan secara linguistik bisa diartikan
“menahan”. Dalam konteks bulan Ramadan,
Megengan berarti menahan hawa nafsu yang
terkait dengan makan, minum, berhubungan
seksual, dan lain sebagainya. Sebagaimana
dijelaskan Nur Syam yang dikutip dari
nursyam.uinsby.ac.id, bahwa dalam Islam
dikenal nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah
adalah nafsu keberagamaan atau etis yang
mendasarkan tindakan manusia pada ajaran
agama. Tradisi Megengan bisa menjadi penanda
bagi umat Islam untuk melakukan persiapan

Megengan, Tradisi Masyarakat
Jawa Jelang Ramadhan

khusus menjelang datangnya bulan suci Ramadan.
Pada saat memenyantap hidangan penutup berupa nasi tumpeng

setelah rangkaian doa dan tahlil, praktek saling menahan diri itu
terlihat ketika mereka makan bersama dalam satu nampan.
biasanya satu nampan untuk 5 orang dianalogikan sesuai jumlah
rukun Islam. Entah bagaimana awalnya tradisi ini sampai di
masyarakat Jawa, namun kuat dugaan berasal dari Sunan Kalijaga
walaupun sampai sekarang belum ada bukti historis mengenainya.
Dugaan tersebut kuat diyakini sebab kreasi-kreasi yang
menyangkut tradisi akulturasi antara Islam dan Jawa memang kerap
berasal dari pemikiran Sunan Kalijaga.

Tidak berbeda dengan tradisi selamatan yang merupakan tradisi
asli masyarakat Jawa jauh sebelum Islam datang di nusantara, hanya
saja dalam megengan ini kerap disertai doa bersama khusus bagi ahli
kubur setiap orang yang mengikutinya, biasanya dalam majelis-majelis
pengajian berfaham ahlussunah wal jama’ah (aswaja) an
nahdliyyah.Menariknya, tradisi ini sekarang menyebar hingga ke Bali.
Masyarakat muslim Bali yang mayoritas berasal dari Jawa Timur
menjalankan tradisi ini yang hingga kini menjadi lumrah dilakukan.

Termasuk oleh Majelis Pengajian ibu-ibu dengan anggota yang
terdiri dari mualaf asli Bali yang setiap tahunnya, sejak majelis ini
terbentuk sekitar tahun 2003, tradisi megengan telah menjadi
kegiatan rutin mereka setiap memasuki Ramadhan.

Para suami mereka yang rata-rata berasal dari Jawa Timur
adalah nahdliyyin kultural yang ingin juga terus melestarikan tradisi
ini di lingkungan mereka.

Ritual megengan berintikan “mengingat leluhur kita” dengan
mengirimkan doa bersama - sama dengan tetangga kanan kiri,
setelah berdoa mereka akan makan bersama menyantap nasi
tumpeng yang telah disiapkan atau hidangan piringan yang sudah
disiapkan keluarga yang berhajat. Mereka juga akan membawa
makanan pulang untuk keluarga yang dirumah.

Uniknya setiap rumah tangga akan membuat kue apem sebagai
hidangan wajib saat melakukan selamatan yang berhubungan
dengan mendoakan leluhur  yang sudah meninggal.

Diluar semua itu, megengan yang ternyata penuh nilai-nilai
filosofis ini juga memiliki fungsi merekatkan silaturahmi, sebagai
ajang saling memohonkan maaf satu dengan yang lain, dan
menambah kekompakan jamaah saat mengerjakan ibadah puasa
Ramadhan yang akan dilalui bersama.[*]
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Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas
Tahun 2015 s/d 2021,” kata Sumedana, Senin (7/
3).

Kesembilan orang yang dicegah ke luar negeri
adalah:
1. LGH (Direktur PT Eldin Citra);
2. SWE (Pegawai Negeri Sipil);
3. H (ASN Dirjen Bea Cukai);
4. MRP (Direktur PT Kenken Indonesia);
5. MNEY (Karyawan Swasta);
6. PS (Mantan Direktur PT Hyup Seung Garmen
Indonesia);
7. ZM (Kepala Produksi di PT Eldi Citra Lestari);
8. JS (Manajer Exim PT Hyup Seung Garmen
Indonesia);
9. TS ( Direktur CV Mekar Inti Sukses).

Kasus ini bermula dilakukan di Kawasan
Berikat PT HGI Semarang terkait impor bahan

baku tekstil dari China melalui Pelabuhan
Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Emas
Semarang. Tindak pidana korupsi itu diduga
melibatkan oknum Bea dan Cukai pada

Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kantor
Pelayanan Semarang pada Bidang Fasilitas
Pabean dan P2.

Kasus itu terkait penjualan bahan baku
tekstil impor PT HGI yang seharusnya diolah
menjadi barang jadi dalam Kawasan Berikat
dan dilakukan ekspor, tetapi impor bahan tekstil
tersebut tidak dilakukan pengolahan di dalam
Kawasan Berikat. Namun dilakukan penjualan
di dalam negeri sehingga mengakibatkan
kerugian perekonomian dan/atau keuangan
negara.

“Dari proses penjualan bahan baku impor
tekstil yang seharusnya diolah jadi dan
dilakukan penjualan dalam negeri dan
dilakukan ekspor, akan tetapi pihak-pihak
terkait tidak melakukan kewajiban sebagai
penerima fasilitas Kawasan Berikat tersebut,”
ujar Sumedana.[detik]

Menjelang Ramadhan banyak
tradisi masyarakat yang dilakukan
turun temurun sebagai laku syukur
dan penyambutan atas tibanya
bulan penuh barokah itu.

Ketut Sumedana, Kapuspenkum

sedikit ruang bagi restoran untuk bertahan.
Dia menjelaskan bahwa di bawah ukuran

2 orang per meja saat ini saja banyak restoran
yang hampir tidak bertahan. Dari 17.000
restoran di Hong Kong lebih dari 3.000
restoran telah ditutup sementara.

Dia mencontohkan, jika ini masalahnya
maka dia menyarankan agar pemerintah
bertindak tegas dan langsung menerapkan
penguncian kota selama 7 atau 14 hari pada
semua warga sehingga pasar dapat kembali
beroperasi normal sesegera mungkin.

Wong juga mempertanyakan tentang
efektivitas ukuran satu orang satu meja.

Dia menunjukkan bahwa tindakan saat ini
telah sangat mengurangi bisnis restoran
hingga 80% tetapi jumlah kasus yang
dikonfirmasi masih meningkat secara
eksponensial.[bi]
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Bila anda mendapati hasil tes anti-
gen rapid positif, harus bagaimana?

Apabila tes antigen anda menunjukkan
2 garis maka dapat dianggap bahwa hasilnya
positif terinfeksi COVID-19. Anda harus
menghindari pergi keluar rumah dan segera
melakukan isolasi mandiri. Terapkan
protokol kesehatan ketat seperti memakai
masker, melakukan disinfektasi di area
rumah serta tempat yang masih dipakai
bersama setelah pemakaian, rutin menuang
air di saluran air (pipa) di kloset atau wastafel
dan pastikan udara mengalir dengan baik.

Selain itu, pada hari tes antigen positif
atau paling lambat 1 hari setelahnya, anda
dapat melaporkan hasil positif tes antigen
tersebut ke Pemerintah Hong Kong melalui
online ke https://www.chp.gov.hk/ratp/  atau
telepon ke 1836119.

Anda akan terima SMS dengan link
tertentu untuk mengunggah foto hasil positif
tes antigen dan dokumen identitas diri.
Setelah selesai unggah, anda akan
menerima informasi perintah karantina dari
Center for Health Protection (CHP). CHP
akan menindaklanjuti laporan anda termasuk
mengatur dukungan medis, ke rumah sakit/
fasilitas karantina, serta membagikan gelang
elektronik dan alat kesehatan. Selain itu,
petugas CHP juga dapat mendatangi anda
untuk mengambil sampel tes PCR yang
harus anda ikuti dengan baik.

Bagi yang telah mendapatkan 2 dosis
vaksin COVID-19, pada hari ke-6 dan hari
ke-7 dapat melakukan tes antigen dan jika
keduanya menunjukkan hasil negatif maka
anda boleh keluar dari lokasi karantina atau
selesai isolasi mandiri. Namun bila belum
mendapatkan hasil negatif di kedua hari
tersebut, tetap lakukan antigen setiap hari
hingga 2 hari berturut-turut hasil antigen
menunjukkan 1 garis (negatif).

Tetapi jika dari tes antigen hari ke-6 dan
ke-7 tersebut salah satu hasilnya adalah
positif maka lakukan tes antigen setiap hari
hingga mendapatkan 2 hasil antigen negatif
secara berturut-turut sehingga anda
kemudian boleh menyelesaikan masa
isolasi dan karantina mandiri.

Sedangkan bila anda belum vaksin
COVID-19 maka anda harus menjalani
pengawasan medis di fasilitas isolasi
komunitas ataupun di rumah dan harus
memenuhi kewajiban tes yang ditentukan.

Lokasi Karantina Fasilitas
Pemerintah Hong Kong

SEMANGAT LAWAN COVID-19
GELOMBANG KELIMA COVID-19 di Hong Kong belum menunjukkan tanda perbaikan

yang signifikan, meskipun jumlah kasus positif terindikasi menurun dibandingkan beberapa
minggu sebelumnya. Pemerintah Hong Kong melakukan beberapa penyesuaian penanganan
COVID-19 diantaranya mengakui hasil tes rapid antigen bila menunjukkan hasil positif
maka dapat dianggap positif terinfeksi COVID-19, membuat sistem pelaporan hasil tes
rapid antigen, membuka informasi lokasi karantina melalui Fire Service Department,
menambah klinik penanganan khusus COVID-19 serta memperpanjang pembatasan sosial
hingga 20 April 2022.

Pelindungan Hak-Hak PMI terdampak COVID-19

Dalam perkembangan pandemi, ditemukan variasi permasalahan
ketenagakerjaan antara lain kasus pemberhentian pekerja migran karena positif
COVID-19 oleh majikannya. Selain itu ditemukan pula kasus PMI positif COVID-19
yang harus karantina mandiri namun tidak memiliki tempat tinggal di majikan karena
kontrak kerjanya habis dan akan pulang ke Indonesia, ataupun terdapat kasus PMI
positif COVID-19 lalu diminta oleh majikan untuk tinggal di luar, sehingga mereka
menghubungi KJRI Hong Kong untuk meminta bantuan.

Menanggapi ini, KJRI Hong Kong memberikan bantuan fasilitasi PMI dengan
kasus tersebut sehingga mendapatkan lokasi karantina/isolasi mandiri, melalui
kerja sama dengan Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong dan Lembaga swadaya
masyarakat di Hong Kong. Komunikasi intensif dengan Departemen Ketenagakerjaan
Hong Kong juga terus dibina dalam memastikan layanan kesehatan bagi PMI yang
terindikasi positif COVID-19.

Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong juga mengingatkan kepada seluruh
majikan terkait hukum ketenagakerjaan Hong Kong bahwa sesuai dengan hukum
ketenagakerjaan Hong Kong, majikan tidak boleh memberhentikan pekerjanya bila
sakit dan majikan wajib menanggung biaya selama pekerjanya dalam kondisi sakit.
Sehingga dalam hal ini, majikan memiliki kewajiban untuk menanggung perawatan
kesehatan pekerjanya. Majikan harus menyediakan akomodasi serta perawatan
kesehatan secara gratis dan layak serta cuti sakit yang dibayar kepada pekerja.

Majikan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dituntut dan dikenai denda
maksimum HKD100,000 serta dapat ditolak untuk mempekerjakan kembali pekerja
migran domestik. Majikan juga dapat dikenai pelanggaran Ordinansi Diskriminasi
Disabilitas (ODD) jika mereka memperlakukan pekerja migran domestik dengan
kurang baik setelah terinfeksi atau pulih dari COVID-19. Majikan harus
memperhatikan ketentuan dalam Ordinansi Ketenagakerjaan dan Standar Kontrak
Kerja di masa pandemi. Bila menemui kesulitan/permasalahan semacam itu, pekerja
migran agar segera menghubungi KJRI Hong Kong melalui nomor Hotline 6894
2799 atau 6773 0466, serta dapat menghubungi Departemen Ketenagakerjaan Hong
Kong melalui Hotline khusus nomor 2157 9537 (ext 1823) atau email fdh-
enquiry@labour.gov.hk. Informasi terkait ODD dapat diakses melalui www.eoc.org.hk/
en/news-and-events/covid-19-and-discrimination.

Bantuan Logistik terus Diluncurkan

Selain itu, bantuan logistik (makanan/
obat/vitamin/alat tes antigen) terus
diluncurkan oleh KJRI Hong Kong kepada
para WNI dan PMI yang menjalani karantina
mandiri di rumah. Para WNI/PMI dapat
mengajukan permohonan bantuan logistik
melalui hotline 67730466, 68942799, atau
61413486. Ratusan paket logistik telah
dibagikan untuk PMI dan WNI yang
menjalani karantina mandiri. Sebanyak 9000
alat tes antigen telah dibagikan kepada
warga yang membutuhkan, baik melalui
paket logistik maupun melalui ormas/
komunitas Indonesia di Hong Kong.

Ormas/komunitas Indonesia di Hong
Kong juga sangat aktif dalam menyalurkan
bantuan ataupun memberikan informasi
terkini yang dibutuhkan oleh teman-teman
terdampak. Kerja sama dan komunikasi
erat antara ormas/komunitas dengan KJRI
Hong Kong menunjukkan bahwa dalam
situasi pandemi seperti ini, teman-teman
WNI/PMI tidaklah sendiri.

Selaras dengan peringatan dari Peme-
rintah Hong Kong, KJRI Hong Kong senan-
tiasa mengingatkan kepada semua majikan
dan agen penempatan untuk tetap memas-
tikan hak-hak ketenagakerjaan dan hak-hak
PMI lainnya untuk dipenuhi, sehingga
apabila ditemukan/adanya laporan pelang-
garan terhadap hak-hak PMI, kami akan
lakukan pendampingan akan kasusnya.

Pemerintah Hong Kong melalui Fire Service Depart-
ment membuka pendaftaran masuk ke fasilitas karantina
bagi yang positif COVID-19 dan mengalami gejala ringan.
Hasil positif COVID-19 dapat diketahui dari hasil tes PCR
atau sampel saliva ataupun tes antigen.

Cara daftarnya bisa melalui 3 cara antara lain
mengirimkan email ke: fsd_cif@hkfsd.gov.hk , atau melalui
teks whatsapp ke nomor +852 5233 1833, atau klik link
untuk mengirimkan langsung pesan Whatsapp: https://wa.me/
message/IGMQN56VPJVEF1 , ataupun mengirimkan pesan
ke WeChat account: fsd_cif.

Tuliskan data yang diminta dengan benar yakni Name
(nama); Age (umur); ID number (nomor HKID); Telephone
number (nomor telpon); Residential address (alamat tinggal);
Testing method (cara tes COVID-19); Date of positive test
result (tanggal diketahui positif).

Selanjutnya anda akan mendapatkan balasan/instruksi
lanjutan untuk penerimaan anda di fasilitas tersebut dengan
pertimbangan prioritas (faktor ketersediaan ruangan di fasilitas
isolasi, kondisi rumah anda, kondisi kesehatan anda).

Penambahan Lokasi Klinik Khusus Penanganan COVID-19
oleh Pemerintah Hong Kong

Pemerintah Hong Kong membuka layanan hotline yang dikelola
Hospital Authority pada nomor 1836115 untuk layanan informasi dan
konsultasi medis bagi residen Hong Kong termasuk pekerja migran,
yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menunggu layanan ke fasilitas
karantina terutama bila ada gejala ringan.  Sementara itu, bagi yang
muncul gejala berat (seperti sesak napas, nyeri dada dan perut dan
gejala berat lainnya) selama karantina mandiri, dapat langsung hubungi
nomor darurat 999 dan segera menuju unit gawat darurat.

Pemerintah Hong Kong juga menambah klinik khusus
penanganan COVID-19 yang saat ini berjumlah 23 klinik, yakni di
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic (GOPC),
Wan Tsui GOPC, G/F Violet Peel GOPC Wan Chai, Kennedy Town
Jockey Club GOPC, Aberdeen Jockey Club GOPC, Robert Black
GOPC, East Kowloon GOPC, Wang Tau Hom Jockey Club GOPC,
Yau Ma Tei Jockey Club GOPC, Kowloon Bay Health Centre GOPC,
Lam Tin Polyclinic GOPC, Cheung Sha Wan Jockey Club GOPC,
Shek Kip Mei GOPC, Tseung Kwan O GOPC, South Kwai Chung
Jockey Club GOPC, Mrs Wu York Yu GOPC, Tsing Yi Town GOPC,
Yuen Chau Kok GOPC, Tai Po Jockey Club GOPC, 1/F Fanling
Family Medicine Centre, Yan Oi General Out-patient Clinic, Tin
Shui Wai Community Health Centre dan Madam Yung Fung Shee
Health Centre.

Klinik ini khusus menangani kasus positif COVID-19 untuk
memberikan konsultasi medis dan perawatan bagi pasien
terkonfirmasi positif dengan gejala ringan (demam, batuk, sakit
tenggorokan), khususnya bagi lansia, anak dibawah 5 tahun,
perempuan hamil dan pasien dengan riwayat kesehatan tertentu.
Klinik ini dapat diakses oleh seluruh residen Hong Kong yang
membutuhkan, termasuk juga Pekerja Migran yang membutuhkan
pengobatan dengan membuat janji terlebih dahulu melalui telepon
ke klinik yang dituju.

Bagi yang sudah mempunyai janji temu ke klinik tersebut maka
dapat memesan taksi khusus melalui laman https://
designatedtaxihk.com atau nomor telepon 3693 4770. Untuk melakukan
pemesanan taksi khusus ini perlu menginformasikan nama, nomor
kontak, jam janji temu di klinik, dan informasi lainnya yang diminta.

-KJRI Hong Kong-
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2 Orang Ditangkap Karena Serifikat Covid-19 Palsu
HONG KONG, BI - Otoritas

Kepolisan Hong Kong  beberapa hari
lalu menyampaikan kabar bahwa
fihaknya telah menangkap seorang
perawat dan wanita yang
bertanggung jawab atas tindakan
ilegal sebuah klinik yang berada di

Kwun Tong karena diduga telah
bersekongkol dalam memberikan
sertif ikat medis palsu untuk
pengecualian vaksin atau surat
pembebasan untuk divaksin karena
sakit tertentu. Keduanya, berusia 28
dan 69 tahun, diduga berkomplot

untuk memalsukan dokumen.
Petugas mengatakan mereka

menerima intelijen bahwa klinik telah
memberikan sertifikat medis tanpa
melakukan pemeriksaan pada pasien
dan rekam medis mereka.

Seorang dokter  juga terlibat dalam

kasus ini, yang sebenarnya  dokter
tersebut tidak berada di Hong Kong,
Polisi juga menyampaikan bahwa
ratusan surat “pembebasan” vaksin
palsu seperti ini  telah  diberikan sejak
izin vaksin pemerintah diperkenalkan
di awal tahun ini.[bi]

HONG KONG, BI - Departemen Kesehatan
mengatakan pihaknya akan mempercepat
penanganan jenazah setelah lonjakan kasus
kematian selama wabah Covid saat ini [17/3].

Saat ini, jenazah pasien yang meninggal
karena kecelakaan dan unit gawat darurat rumah
sakit harus dipindahkan ke kamar mayat umum
untuk ditangani oleh departemen tersebut, dan
semua kasus perlu dilaporkan ke Koroner.

Para pejabat mengakui bahwa sejak awal
bulan ini, prosedur penyelidikan kematian telah
memakan waktu “lebih lama dari biasanya”
karena lebih banyak pasien meninggal di
departemen A&E.

“Layanan patologi forensik DH telah
meningkatkan tenaga kerja, dan telah berunding
dengan polisi dan Pengadilan Koroner untuk
merancang langkah-langkah untuk memfasilitasi

Pemerintah Percepat
Penanganan Jenazah

keluarga terdekat dalam mengidentifikasi tubuh
dan menangani pengaturan setelah kematian
pada waktu yang tepat,” kata para pejabat.

Departemen mengatakan selain dari kasus-
kasus yang memerlukan otopsi, orang sekarang
akan dapat mengambil pesanan kremasi dalam
waktu dua hari kerja setelah identifikasi tubuh.

Para pejabat menambahkan bahwa polisi akan
membantu departemen dalam menghubungi or-
ang-orang untuk masalah identifikasi tubuh. Saat
ini melalui gelombang ke 3 ada  hampir 5.000
orang telah meninggal karena Covid saat ini.[bi]

HONG KONG, BI - Ketua
Sekretaris John Lee pada
mengumumkan pembukaan
fasilitas isolasi komunitas di
Hung Shui Kiu [17/3]. Ada
sekitar 550 kamar dengan 1.600
tempat tidur di lokasi tersebut
— yang kelima dibangun dengan
bantuan dari pemerintah pusat.

Berbicara kepada wartawan
setelah memeriksa fasilitas
tersebut, Lee mengatakan mulai
bulan depan, sekitar 200 tempat
tidur akan tersedia untuk orang
tua yang memiliki gejala ringan
atau sedang dalam pemulihan dari Covid.

Kamar yang lebih besar dengan 12 tempat
tidur akan digunakan untuk menampung orang-
orang seperti itu, termasuk pasien lanjut usia yang
keluar dari rumah sakit.

“Kami berharap untuk melepaskan fungsi dan
nilai dari fasilitas karantina Hung Shui Kiu,

Fasilitas isolasi Hung Shui Kiu Miliki 2 Tujuan

karena itu kami akan membuat  layanan dengan
dua tujuan. Salah satunya adalah fasilitas isolasi
khas dan yang lainnya adalah pusat penahanan
sementara,” kata Lee.

Ia juga mengatakan, tingkat hunian empat
fasilitas isolasi lainnya saat ini sekitar 80
persen.[*]

Wacana Pengetatan Restoran,
1 Orang Saja

HONG KONG, BI -  Pemerintah Hong Kong
terus memantau setiap perkembangan terbaru
dari penanganan epidemi COVID-19. Jika
jumlah kasus yang dikonfirmasi terus tinggi,
tidak menutup kemungkinan bahwa pengetatan
lebih lanjut dari langkah-langkah jarak sosial
dapat diterapkan dengan membatasi 1 orang
untuk satu meja makan direstoran, dan tempat
makan harus tutup pada 6 sore.

Simon Wong Ka–wo, ketua Federasi
Restoran & Perdagangan Terkait Hong Kong
menanggapi jika berita itu benar maka diyakini
lebih dari 12.000 restoran tidak akan dapat
beroperasi. Wong mengatakan jika langkah
yang relevan diterapkan, itu akan lebih buruk
bagi industri katering, dan diyakini hanya ada

>> BERSAMBUNG KE HLM  08
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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]

Perbaiki Laptop yang Sulit Tersambung  WiFi
JAKARTA, BI - Terkadang, laptop

mengalami masalah seperti sulit tersambung
dengan WiFi dan hal tersebut membuat sebagian
besar pengguna mengalami kepanikan.

Jangan khawatir, pengguna dapat mengatasi
masalah tersebut dengan mengikuti tips
sederhana yang dibagikan akun Instagram resmi
Kemenkominfo berikut ini:

1. Pada perangkat yang digunakan, klik

tombol Start > Control Panel > pilih Network
and Internet.

2. Pilih menu Network and Sharing Center
> klik Change Adapter Setting.

3. Selanjutnya, klik kanan pada opsi Wire-
less Connection > pilih Properties.

4. Pada Tab Networking, cari dan klik dua
kali opsi Internet Protocol Version 4.

5. Kemudian pilih opsi Obtain IP Address

Automatically dan Obtain DNS Server Address
Automatically.

6. Klik Ok.

Setelahnya, pengguna cukup memulai ulang
(restart) laptop atau router WiFi yang digunakan.

Pengguna akan mendapati laptop langsung
tersambung kembali dengan WiFi dan siap untuk
digunakan. [msn/sura]

Meta Larang Seruan
Pembunuhan Presiden

MOSKOW, BI - Rusia saat ini telah memblokir
akses ke Instagram setelah Meta menyatakan
pengguna Facebook dan Instagram untuk
menyuarakan aksi kekerasan yang dilakukan
Moskow terhadap Ukraina.

Dampak pemblokiran tersebut, sekitar 80 juta
orang Rusia tidak dapat lagi mengakses
Instagram. Instagram memang memiliki sekitar
80 juta pengguna di Rusia dan data sekitar 80%
dari mereka mengikuti akun yang berasal dari
luar perbatasannya.

Dikutip dari laman Imore, Selasa (15/3),

Rusia Blokir Instagram,
Pengguna Hilang

Instagram telah lama menjadi salah satu aplikasi
iPhone terbaik untuk berbagi foto dan video
pendek. Kenyataan ini menjadikan Instagram
salah satu target paling jelas bagi rezim Rusia
yang ingin mengontrol narasi secara ketat di
tengah perang yang terjadi di Ukraina.

Influencer Instagram Rusia pada akhir pekan
memberi tahu penggemarnya bahwa mereka
harus mengunduh VPN untuk mencoba melewati
blok Rusia, sesuatu yang telah menjadi tren yang
berkembang sejak invasi ke Ukraina dimulai.

Langkah tersebut, yang diancam pekan lalu,

dikonfirmasi oleh layanan pemantauan internet
GlobalCheck dan The Verge. Perubahan
sementara dalam kebijakan hanya berlaku untuk
kasus tertentu, menurut laporan Reuters.

Diberitakan sebelumnya Meta
mengkonfirmasi kepada The Verge bahwa
perubahan telah dilakukan. “Sebagai akibat dari

invasi Rusia ke Ukraina, untuk sementara kami
mengizinkan bentuk ekspresi politik yang
biasanya melanggar aturan kami seperti pidato
kekerasan seperti ‘matikan penjajah Rusia’.
Kami masih tidak akan mengizinkan seruan yang
kredibel untuk melakukan kekerasan terhadap
warga sipil Rusia.”[sindo]

JAKARTA, BI - Pemilik platform Facebook,
Meta akhirnya memutuskan untuk melarang
adanya seruan upaya pembunuhan terhadap
kepala negara termasuk Presiden Rusia,
Vladimir Putin. Larangan itu diberlakukan
khusus untuk pengguna seluruh jenis platform
buatan Meta terutama bagi pengguna di Ukraina.

Langkah itu diambil oleh Meta setelah
adanya laporan Reuters yang menyebutkan
perusahaan milik Mark
Zuckerberg itu membiarkan
berbagai seruan pembu-
nuhan terhadap Presiden
Rusia Vladimir Putin dan
Presiden Belarusia Alexan-
der Lukashenko.

Berbagai seruan pembu-
nuhan itu terunggah di
beberapa platfom milik Meta
seperti Facebook dan Instagram. Setelah
laporan itu, Meta mengaku telah melakukan
perubahan kebijakan konten yang hanya
berlaku di Ukraina.

Salah satu yang dilarang adalah seruan-
seruan pembunuhan terhadap Vladimir Putin
yang semakin sering terjadi di Facebook dan
Instagram. “Kami sekarang mempersempit
fokus untuk memperjelas kondisi yang ada
bahwa hal itu tidak bisa ditafsirkan sebagai

memaafkan kekerasan terhadap Rusia secara
umum,” tulis Meta Global Affair President, Nick
Clegg.

Dia juga mengatakan penyempitan
peraturan itu dilakukan untuk menghilangkan
ambiguitas. Jadi pengguna platform buatan
Meta tidak bisa berpikir lain mengenai kebijakan
yang telah ditetapkan. “Kami semakin mem-
persempit panduan kami untuk memperjelas

bahwa kami tidak mengizinkan
seruan untuk kematian seorang
kepala negara. Terutama yang
terjadi di platform kami,” kata Nick
Clegg.

Tidak hanya ujaran kebencian
terhadap Vladimir Putin, Nick
Clegg mengatakan saat ini Meta
juga berupaya keras untuk
meredam kebencian terhadap

Rusia yang dinamakan Russophobia. Menurut
Meta tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina
bukan jadi alasan buat menghujat dan
menyerukan tindakan kekerasan terhadap or-
ang-orang Rusia.  “Meta selalu berdiri melawan
Russophobia. Kami tidak menoleransi adanya
seruan genosida, pembersihan etnis,
diskriminasi, pelecehan dan kekerasan
terhadap masyarakat Rusia di platform kami,”
jelas Nick Clegg.[sindo]
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Jakarta, BI - Kopi sudah menjadi
gaya hidup banyak orang, aroma kopi
dan rasanya bisa membuat banyak
orang merasa lebih semangat  dan
berenergi untuk memulai aktivitas.
Seiring perkebangan zaman kopi
dicipta dengan berbagai campuran dan
rasa hingga timbul masalah dalam
produk kopi instan.

Badan Pengawas Obat dan
Makanan atau BPOM beberapa waktu
lalu menemukan adanya kopi instan
dengan kandungan bahan produksi
obat, yakni parasetamol dan sildenafil
pada merek Kopi Jantan, Kopi Cleng,
dan Kopi Bapak.

Kepala Badan POM, Penny K.
Lukito menyatakan, bahan-bahan
tersebut bisa berbahaya bagi tubuh
jika dikonsumsi secara terus-menerus
dan dalam jumlah banyak.

“Jika tidak digunakan sesuai
aturan pakai [dosis], bahan kimia obat
ini dapat menimbulkan risiko tinggi
dan efek samping yang dapat
membahayakan kesehatan,” kata
Kepala BPOM, Penny K. Lukito.

Pihaknya menjelaskan,
penggunaan paracetamol dan
Sildenefil yang tidak tepat bisa
mengakibatkan berbagai efek
samping, baik ringan maupun berat,
hingga menyebabkan kematian.

Parasetamol sendiri dapat
menyebabkan efek samping, seperti
mual, alergi, tekanan darah rendah,
kelainan darah, dan jika digunakan
secara terus-menerus bisa
menimbulkan kerusakan pada hati dan

ginjal.
Sementara itu, dikutip dari Tempo,

sidenafil adalah obat keras yang
biasanya diresepkan untuk mengatasi
impotensi dan mengurangi tekanan
pembuluh darah di paru-paru
(hipertensi pulmonal).

Laman Healthline menyebut,
seseorang yang mengonsumsi obat ini
bisa mengalami efek samping, seperti
mimisan, sakit kepala, sakit perut,
susah tidur, demam, mual, muntah,
sakit tenggorokan, dan pilek.

Dalam beberapa kasus, ia juga
bisa menyebabkan peningkatan sesak
napas, infeksi pernafasan, bronkitis,
pendengaran dan pengelihatan
terganggu, tekanan darah rendah,
hingga masalah jantung, seperti
serangan jantung, stroke, atau detak
jantung tidak teratur.[bi]

Efek Samping Kopi Parasetamol dan Sildenafil

menggunakan kripto. Rencana
saya ke depannya, saya sudah
bekerja di bidang online untuk
mendapatkan uang dari klien saya.
Dan saya juga punya kripto dan saat
ini saya mempunyai kartu lokal (ATM
Indonesia),” sambungnya.

Untuk survive di Bali dia kini
lebih lebih berhemat keperluan
sehari-hari. Ia tak lagi pergi ke kafe
atau tempat lain untuk refreshing,
kegiatan yang sebelumnya sering dia
lakukan bersama teman-temannya.

Natalie dan kawan-kawannya juga
mulai berbagi kamar di hotel atau
menyewa satu kamar dan ditempati
bersama.

“Saya harus lebih irit sekarang,
share kamar hotel dengan teman, pergi
ke cafe hanya sekali,” ungkapnya.

Natalie mengaku masih bisa
berhubungan dengan keluarganya di
Rusia, kendati Facebook, Instragram,
TikTok warga Rusia sudah diblokir.
Untuk menghubungi keluarga Natalie
mengandalkan WhatsApp dan Tele-
gram.

Ia juga mengaku belajar

beradaptasi saat ini karena tidak
mempunyai sosial media karena
sudah diblokir oleh negaranya.
Selain itu, untuk saat ini ia memilih
tinggal di daerah Canggu, Bali.

Natalie belum berpikir untuk
kembali ke Rusia. Selain harga
tiket mahal, kondisi politik di
Rusia menurutnya masih
belum baik.

“Saya bisa kembali ke
Rusia kapan saja. Tapi
kondisi Rusia dengan isu
politik sedang tidak
bagus. Sekarang tidak

punya sosmed, saya harus berusaha
beradaptasi,” ujarnya.

“Kakak saya seorang
freelance dan dia memberi

tahu bahwa akses internet
semakin terbatas tiap hari
dan semua produk

harganya dua kali lipat.
Saya bisa saja pergi,
saya sudah punya
tiket, tapi saya tidak
bisa pergi karena isu
politik dan lebih aman
tinggal di Bali,”

ujarnya.[*]
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Hong Kong, BI - Seorang pria
berusia 27 tahun ditangkap karena
mengolesi kotoran di dinding selama
karantina di Queen’s Hill Estate.

Tersangka yang ditangkap, Fung,
dikarantina di sebuah flat dari 12
hingga 15 Maret. Ketika seorang
petugas kebersihan memasuki
kamarnya pada Rabu, noda yang
diduga kotoran ditemukan menutupi
dinding, lantai, dan langit-langit.

Insiden itu kemudian dilaporkan ke
polisi dan tersangka ditangkap kemarin
karena kerusakan kriminal.

Dalam foto yang dibagikan oleh
pengguna internet, kotoran terlihat
menempel di langit-langit dan dinding
di dalam unit. Bahkan sakelar lampu
pun mendapatkan “cat” baru.

Selain kotoran, unit itu dalam
kondisi tidak sehat dengan dugaan urin
di lantai dan sampah di mana-mana.

Karantina ‘sh!tshow’ Memicu Kemarahan
Netizen terkejut setelah

menyaksikan “pertunjukan kotoran
manusia tersebut” seperti itu dan
menyatakan simpati mereka untuk
petugas kebersihan di fasilitas
tersebut.

“Karma akan membalas mereka
yang melakukan ini dengan sengaja!”
tulis satu orang.

Namun, beberapa orang
mengatakan bahwa orang mungkin
telah terdesak setelah diisolasi selama
berhari-hari.

“Beberapa orang dengan
demensia atau penyakit mental juga
dapat melakukan ini. Pihak berwenang
harus memberi orang-orang itu
bantuan yang mereka butuhkan untuk
menghindari hal ini,” tulis salah satu
komentar.

Ini bukan pertama kalinya
seseorang yang dikarantina di fasilitas

isolasi menunjukkan ketidakpuasan
mereka.

Bulan lalu, 16 orang yang diisolasi
di pusat karantina Penny’s Bay
meninggalkan kamar mereka sebagai
protes atas kurangnya informasi.

Staf harus memanggil polisi
setelah gagal membujuk mereka untuk
kembali.

Terlepas dari tampilan
ketidakpuasan itu, postingan
Facebook lainnya menunjukkan
seorang pria yang tertekan di Penny’s
Bay melempar barang-barang dan
mengancam akan meminum air
desinfektan.

Pria itu, yang diduga kewalahan
dengan tekanan, duduk di luar ruang
karantina dengan membawa
desinfektan  dan telepon seluler. Bantal
berserakan di sekelilingnya.[bi/the
standart]

larangan wilayah udara timbal balik oleh Rusia.
OPSGROUP, sebuah organisasi berbasis

keanggotaan yang berbagi informasi tentang

Cathay Pacific Tidak Lalui
Rute Udara Rusia

risiko penerbangan, mengatakan
pada hari Rabu bahwa sebagian
besar maskapai menghindari
wilayah udara Rusia karena
mereka dilarang atau telah
memutuskan bahwa risiko
mendarat di Rusia dalam keadaan
darurat terlalu tinggi.

“Pada akhirnya, kami
sekarang mendekati situasi di
Rusia yang sangat mirip dengan
masa Uni Soviet, kata
OPSGROUP. “Rusia pada
dasarnya sekarang berada di

keranjang yang sama dengan Iran dan Korea
Utara dalam hal terputus dari dunia
penerbangan lainnya.”[bi]

Hong Kong, BI - Cathay Pacific Airways
Hong Kong mengatakan bahwa mereka tidak
merutekan penerbangan melalui wilayah udara
Rusia, keputusan ini menambah daftar
semakin  maskapai Asia yang menghindari
daerah tersebut setelah invasi ke Ukraina
meskipun waktu penerbangan lebih lama.

“Kami saat ini tidak terbang melalui wilayah
udara Rusia mulai kamis [18/3]” Kata fihak
Cathay.

Sementara itu Maskapai China Daratan
masih terus menggunakan wilayah udara Rusia
sebagai rute penerbangan,  untuk penerbangan
dari Korean Airlines mereka akan mengubah
rute penerbangan, dengan alasan masalah
operasional dan keselamatan.

ANA Holdings Jepang dan Japan Airlines
dan Singapore Airlines termasuk di antara
maskapai Asia lainnya yang melewati Rusia,
seperti juga maskapai Eropa yang tunduk pada

1,5 Juta Set Tes Kit
Untuk Pekerja Kebersihan

HONG KONG, BI - Departemen Perlin-
dungan Lingkungan (EPD) mengumumkan
bahwa Pemerintah akan menyediakan 1,5 juta
set kit rapid antigen test (RAT) dan 1,5 juta
masker KN95 kepada lebih dari 200.000
pekerja kebersihan garis depan dan staf
manajemen properti yang bekerja di gedung
tempat tinggal sebagai bentuk dukungan  pada
mereka.

EPD mengucapkan terima kasih kepada
Asosiasi Perusahaan Manajemen Properti Hong
Kong dan Asosiasi Agen Layanan Properti Hong
Kong atas dukungan mereka kepada orang-or-
ang yang menjalani karantina rumah di
bawah Skema “StayHome Safe” dan
mereka yang menunggu masuk ke
rumah sakit atau fasilitas isolasi.

Mereka juga membantu
mempromosikan penanganan limbah
yang tepat dan aman yang dihasilkan
oleh orang-orang yang bersangkutan
sesuai dengan pedoman Pusat
Perlindungan Kesehatan untuk
menjaga kesehatan dan keselamatan
masyarakat.

Kedua badan profesional tersebut
mewakili keanggotaan dari 350

perusahaan manajemen properti, melayani
15.000 tempat tinggal pribadi (dengan 1.750.000
unit tempat tinggal pribadi) dan mengelola lebih
dari 450 000 unit rumah sewa umum.

Melalui anggotanya, kedua badan profesi
tersebut juga membantu mengedukasi warga
tentang cara membuang sampah yang benar .

“Anggota manajemen properti adalah mitra
dekat Pemerintah selama periode anti-epidemi.
Mereka bergandengan tangan dengan
Pemerintah dalam menjaga kesehatan
masyarakat dan memerangi epidemi dalam
solidaritas.”[bi]

HONG KONG, BI - Pusat Keamanan Pangan
(CFS) dari Departemen Kebersihan Makanan dan
Lingkungan, hari ini mengatakan bahwa CFS
secara proaktif menindaklanjuti insiden dugaan
pemrosesan produk asinan sayuran yang tidak
higienis seperti yang dilaporkan di media.

Penyelidikan awal CFS menunjukkan bahwa
beberapa produk yang terkena dampak telah >> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM   21

Sayur Asinan Tidak
Higienis Beredar di HK

diimpor ke Hong Kong.
Detail produk adalah sebagai berikut:
Nama Produk: KANG SHI FU Acar Sayuran

Daging Sapi Rasa Mie Instan (Mangkuk)
Tempat asal: Cina
Berat bersih: 122 gram
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JAKARTA, BI - Publik figur Deddy
Corbuzier resmi dilantik menjadi Duta
Komponen Cadangan (Komcad) TNI
oleh Menteri Pertahanan Prabawo
Subianto.

Hal ini pertama kali diketahui lewat
unggahan foto di akun Instagram
pribadinya @mastercorbuzier pada

Deddy Corbuzier Jadi
Militer Cadangan

Kamis, 14 Oktober 2021.
Dalam unggahan terlihat potret saat

dirinya dipakaikan topi oleh Menhan
Prabowo dan ada ada juga potret saat
keduanya saling memberikan salam
hormat.

Terlihat juga potret Deddy
Corbuzier yang gagah abis saat tengah

memakai baju bermotif loreng khas TNI
tersebut.

Meski begitu dalam caption
unggahan tersebut Dedy Corbuzier
hanya menulis ID (Indonesia) dengan
emot hati.

Diketahui Program Komcad TNI
merupakan program sukarela atau tidak

wajib yang diamanatkan oleh UU Nomor
23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Perta-
hanan Negara (PSDN).

Angkatan pertama Komcad Tni ini
diketahui diresmilan oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi) pada 7 Oktober
2021.

Jokowi melantik sekitar 3.103
anggota Komcad TNI secara langsung
di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, Presiden
mengatakan jika masa aktif Komponen
Cadangan ini hanya saat pelatihan dan
mobilisasi.

Komcad TNI akan dikerahkan jika
negara dalam kondisi darurat militer
atau keadaan perang dan harus siap
jika dianggil negara.

Selain itu, unggahan Deddy
Corbuzier pun langsung mendapat
ucapan selamat dari rekan sesama atis
hingga beberapa pejabat publik.[*]

‘Ponds Dry Skin Facial Moisturiser’ di malam
hari.

Respons netizen
Salah satu pengguna mengatakan: “41 seperti 25,

Anda terlihat seperti seorang wanita muda di atas
panggung!”

“Orang-orang mengatakan Anda terlihat 30. Saya
30. Anda terlihat 25 - sangat cantik,” komentar seorang
pengikut, sementara yang lain menambahkan:
“Secara harfiah satu-satunya yang saya lihat di mana
Anda benar-benar terlihat lebih muda dari usia Anda.
Sekarang beri tahu kami semua rahasia.”

“Kamu terlihat luar biasa!!! Beri aku perawatan
kulitmu,” komentar yang lain.[*]

>> IBU 41 TAHUN UNGKAP RAHASIA...SAMBUNGAN DARI HLM 15
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Viral Pengendara Moge Diduga Aniaya Warga
BANDUNG, BI - Pihak kepolisian

menyelidiki dan mencari pengemudi motor
gede alias moge Harley Davidson yang
diduga menganiaya warga di Kota Bandung,
Jawa Barat. Kapolsek Cidadap Kompol
Dadan Suryanto menyatakan pihaknya
telah menerima laporan terkait dugaan
penganiayaan itu.

“Sekarang sedang tahap penyelidikan
untuk mencari yang diduga penabraknya
atau yang melakukan penganiayaan,” kata
Dadan, Senin (14/3).

Dadan mengatakan, pelaku
penganiayaan dilakukan perorangan bukan
rombongan pengendara moge. Jika ada
unsur pidana dalam kasus ini, pihaknya
memastikan akan diselesaikan secara
hukum.

“Kalau kecelakaan lalu lintas, ini akan

diarahkan ke bagian laka. Makanya
dilakukan penyelidikan dulu,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas
Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo
mengungkapkan, sampai saat ini polisi
masih melakukan pencarian identitas
pengendara moge tersebut.

“Saat ini belum ada identitas dari
kendaraan tersebut atau pemilik
kendaraannya,” katanya.

Namun, berdasarkan informasi yang
didapatkan, polisi menemukan beberapa
identifikasi foto pengendara itu.

“Nanti kita akan lakukan pendalaman
juga dengan saksi-saksi yang mungkin di
sana. Apabila memang kita sudah lakukan
datanya dari penyelidikan ini, kita
tindaklanjuti lagi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil

dihimpun, peristiwa penganiayaan
terjadi pada Minggu (13/3) di Jalan
Setiabudi, Kota Bandung. Saat itu,
korban berinisial SF mengendarai mo-
tor. Ia berpapasan dengan pengendara
moge yang hendak memutar balik, tetapi
tiba-tiba jatuh.

SF dikejar dan motornya ditendang
hingga jatuh. Keduanya lalu berdebat dan
diakhiri dengan sundulan kepala ke muka
SF hingga mulutnya berdarah.

Kronologi ini pun tersebar dan diunggah
akun media sosial hingga viral. SF pun
melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek
Cidadap. Belakangan diketahui kasus
dugaan penganiayaan yang menimpa
korban SF berakhir damai dengan adanya
pertemuan untuk memaafkan atas insiden
tersebut.[lip.6]

Dia berkata: “Pertama tretinoin,
Anda memerlukan resep untuk ini,
saya telah menggunakannya
selama 15 tahun dan itu benar-
benar mengubah kulit saya. Saya
berusia 41 tahun dan saya
menghargai tabung kecil ini di sini.”

“Ini merangsang produksi
kolagen, itu seperti bahan nomor
satu yang terbukti secara ilmiah
mengubah kulit Anda. Tapi Anda
perlu resep untuk itu.”

Amber juga merekomendasikan
menambahkan serum vitamin C
untuk mencerahkan kulit dan
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Ibu 41 Tahun Ungkap Rahasia Awet Muda
Seorang ibu, yang terlihat lebih

muda 15 tahun dari usia sebenarnya,
telah mengungkapkan rahasia
penampilan awet mudanya.

Amber Lancaster, dari California,
mungkin berusia 41 tahun. Meski
demikian, dia sering dikira sebagai
wanita berusia 25 tahun saat
mengunggah konten kecantikan,
mode, dan gaya hidup kepada
398.000 pengikut Instagram-nya.

Influencer LA, yang juga memiliki
pengikut yang mengesankan di

TikTok, secara teratur membagikan
video lucu dan pakaian bergaya di
aplikasi video singkat tersebut.

Namun, dalam video singkat baru-
baru ini ia telah membuat para
pengikutnya bingung, setelah dia
mengungkapkan usia sebenarnya.

Amber, menjelaskan dalam
keterangan bahwa dia lahir pada tahun
1980 membuatnya berusia lebih dari
40 tahun.

“Ini untuk semua orang yang
terlihat lebih muda dari usia

sebenarnya dan orang-orang tidak
percaya ketika Anda memberi tahu
mereka berapa usia Anda,” kata suara
di klip itu.

Rahasia awet mudanya
Dalam klip lain di saluran TikTok-

nya, @amberlancaster007, influencer
itu mewajibkan penggemarnya dan
membagikan rahasia anti-penuaan
pamungkasnya dalam sebuah video
berjudul: “Empat produk perawatan
kulit yang saya suka.”
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JAKARTA, BI - Banyak orang sudah tahu
tentang manfaat hebat daun kelor, tanaman yang
bernama latin moringa oleifera merupakan
tanaman tropis yang dipercaya  memiliki manfaat
kesehatan yang tak tanggung - tanggung karena
memiliki kandungan kalsium, kalium, zat besi,
magnesium, fosfor, seng, serta rendah kalori.

Daun kelor juga bersifat antijamur, antivirus,

Manfaat Ajaib Daun Kelor,
Bisa Buat Taburan Makanan

antidepresan, serta antiinflamasi.
Mengingat kandungan dan manfaat daun

kelor tersebut diatas banyak peracik obat
tradisional yang mengemas daun kelor menjadi
bentuk kapsul dan bubuk yang berfungsi sebagai
taburan makanan.

Jadi saat ini bubuk daun kelor bisa
ditambahkan dalam smoothie, jus, semangkuk

sereal oatmeal, sup atau makanan yang
dipanggang.

Tanaman kelor  sering disebut pohon ajaib
yang berasal dari India, daun kelor juga dapat
dikonsumsi mentah atau dimasak.

Daun kelor juga digunakan dalam proses
pengobatan tradisional untuk penyakit jantung,
diabetes dan HIV/AIDS.

Manfaat daun kelor lainnya:
Karena mengandung banyak antioksidan,

vitamin, dan mineral, kelor dapat membantu
menurunkan tekanan darah. Bubuk kelor
membantu meningkatkan fungsi diastolik jantung
sehingga membantu mencegah penyakit jantung
yang terkait dengan tekanan darah tinggi.

Kelor juga dipercaya dapat mengurangi risiko
diabetes. Sebuah studi menunjukkan bahwa
ekstrak biji kelor memiliki efek anti-diabetes dan
membantu meningkatkan toleransi glukosa. Kelor

secara signifikan menurunkan kadar insulin
menurut sebuah penelitian.

Studi lain menunjukkan kelor dapat
meningkatkan fungsi hati. Sifat antioksidan dalam
kelor membantu meningkatkan fungsi hati dengan
memulihkan aktivitas enzim hati. Sebuah studi
lain juga menunjukkan bahwa daun kelor dapat
membantu menurunkan kadar kolesterol dan
trigliserida, sekaligus mengurangi peradangan
di hati.

Studi sebelumnya bahkan menunjukkan
bahwa kelor dapat menawarkan perbaikian kecil
dalam gejala menopause seperti insomnia dan
hot flashes. Ada beberapa bukti menunjukkan
bahwa senyawa dalam tanaman kelor mungkin
mengandung sifat anti kanker yang dapat berguna
dalam perawatan kanker payudara dan kolorektal
di masa depan, juga dapat membantu
menghambat pertumbuhan sel kanker
pankreas.[*]

Varian Deltacron, Gabungan Delta dan Omicron
JAKARTA, BI - Varian Covid-19

omicron telah menciptakan kepanikan
di seluruh dunia. Belum usai penyebaran
omicron, sekarang pun ditemukan varian
baru gabungan omicron dan delta.

Baru-baru ini para peneliti di Siprus
menemukan varian virus baru, yang
saat ini menjadi bagian dari diskusi.
Virus baru ini terdiri dari delta dan omi-
cron.

Varian delta menyumbang gelom-
bang kedua Covid-19 di India yang
memicu sejumlah besar kematian.
Dalam sebuah laporan oleh situs
terkenal, dijelaskan bahwa Leondios
Kostrikis, seorang profesor ilmu biologi
di University of Cyprus telah menamai varian
gabungan ini sebagai ‘Deltacron.’

Dinamakan demikian karena ciri gene-
tiknya mirip omicron dan ada di dalam genom
delta. Menurut laporan tersebut, Kostrikis dan
timnya sejauh ini telah menemukan 25 kasus
terkait varian virus tersebut.  Sejauh ini tidak

jelas apakah ada kasus lain dari varian ini
atau seberapa besar bahaya yang bisa
ditimbulkan.

“Pada saat yang sama, kita akan melihat di
masa depan apakah jenis ini lebih menular atau
akan bertahan,” kata peneliti [9/3].

Dalam sebuah wawancara dengan Sigma

TV, profesor  mengaku percaya bahwa
ada lebih banyak penularan omicron
yang terjadi. Laporan tersebut
mengungkapkan bahwa para peneliti
telah mengirimkan hasilnya ke
GISAID pekan ini. Ini adalah database
internasional yang melacak virus.
Penemuan varian ‘Deltacron’ datang
pada saat dunia sudah terganggu oleh
omicron.

Saat ini, kasus varian omicron
sedang meningkat di seluruh dunia.
Oleh karena itu, kasus Covid-19 juga
mengalami peningkatan tajam di
seluruh dunia. Varian baru virus co-
rona juga diidentifikasi di Prancis awal

bulan ini.
Sejauh ini, 46 mutasi telah diamati pada

varian virus ini. Menurut para ilmuwan, varian
ini pertama kali ditemukan pada seseorang
yang bepergian ke negara Afrika, Kamerun.
Varian baru itu telah dinamai B.1.640.2.
[repubika]

JAKARTA, BI  – Meskipun makanan cepat
saji terlihat menarik namun sebaiknya  jangan
terlalu sering memberikan makanan cepat saji
pada anak. Selain dapat memicu obesitas,
makanan cepat saji juga bisa memicu penyakit
kronis lainnya pada anak.

Lalu, mengapa anak masih suka mengon-
sumsi makanan cepat saji?

Ada berbagai alasan yang membuat anak-
anak kerap menyukai makanan cepat saji atau
junk food. Berikut alasannya:

Kemasan Lebih Menarik
Makanan cepat saji memang ditujukan untuk

orang-orang yang membutuhkan makanan cepat
dan praktis. Selain itu, makanan cepat saji
banyak memiliki kemasan yang sangat menarik,
sehingga anak-anak akan lebih tertarik
mengonsumsi ini dibandingkan makanan sehat

yang disajikan oleh ibu di rumah.
Untuk mencegah ini, tidak ada salahnya ibu

juga membuat makanan di rumah menjadi lebih
menarik. Misalnya dengan menyiapkan makanan
kesukaan anak atau mengajak anak menyiapkan
makanannya di rumah.

Kandungan Makanan Cepat Saji
Umumnya, makanan cepat saji memiliki

kandungan garam, gula, dan lemak yang cukup
tinggi. Ketiga kandungan tersebut dapat memicu
otak untuk merasakan nyaman dan ketagihan
akan makanan tersebut. Hal ini membuat anak
ingin terus-menerus mengonsumsi makanan
cepat saji yang sama.

Hadiah Mainan
Tidak bisa dimungkiri anak-anak senang

mendapatkan hadiah. Beberapa makanan cepat
saji pun menyiapkan hadiah yang menarik ketika
anak mengonsumsi makanan cepat saji. Hal inilah
yang membuat anak menginginkan untuk
mengonsumsi makanan cepat saji terus menerus
karena hadiah yang akan mereka dapatkan.

Untuk mencegah ini, ibu bisa memberikan
pengertian pada anak mengenai konsep hadiah

yang didapatkan. Ibu bisa memberikan apresiasi
pada anak dengan memberikan hadiah kecil
sesuai dengan tindakan baik yang telah dilakukan
oleh anak. Dengan begitu, keinginan anak untuk
mengonsumsi makanan cepat saji dapat dicegah.

Bosan dengan Makanan Rumah
Sebaiknya ibu berikan menu makanan yang

beragam pada anak. Jika menu makanan yang
diberikan anak hanya satu jenis selama satu
minggu, tentunya anak akan merasa bosan dan
menolak makanan. Hal ini membuat anak
menginginkan makanan cepat saji terus-menerus.
Untuk menghindari alasan ini, buatlah menu beragam
untuk makan anak. Ibu bisa bertanya langsung pada
anak, makanan apa yang sedang disukai atau dirasa
bosan. Dengan begitu, anak bisa lebih lahap dalam
mengonsumsi makanan rumah.

Itulah beberapa alasan yang menyebabkan
anak menyukai makanan cepat saji. Nah,
sebaiknya batasi pengonsumsian makanan cepat
saji pada anak karena dapat menyebabkan
berbagai gangguan kesehatan.[alodoc]

Mengapa Anak Suka Makanan Cepat Saji

JAKARTA, BI – Kurap dan kudis adalah
masalah kulit yang ditandai dengan munculnya
ruam. Ruam kurap dan kudis ini pun tampak
serupa, sehingga banyak orang yang sulit
membedakan antara kurap dengan kudis.
Selain bercak atau ruam yang tampak mirip,
kurap dan kudis sama-sama mudah menular.

Lantas apa bedanya kurap dan kudis?
Berikut perbedaan antara kurap dan kudis

yang perlu kamu ketahui:

Kurap
Kurap atau di dunia medis disebut dengan

tinea corporis adalah penyakit kulit yang
disebabkan oleh jamur. Beda kurap dan kudis
ada pada ruam atau bercak kurap berbentuk
seperti cincin. Bercak berbentuk cincin ini
paling sering muncul di lengan dan kaki. Meski
begitu, bercak juga dapat berkembang di mana

Beda Kurap dengan
Kudis pada Kulit
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Manfaat Ajaib Daun Kelor,
Bisa Buat Taburan Makanan
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SUNAN KALIJAGA adalah
salah seorang tokoh Wali Songo
yang diperkirakan lahir pada
1450 M. Dia adalah penyebar
agama Islam di Nusantara
khususnya Pulau Jawa. Sunan
Kalijaga membawa pengaruh
besar karena memasukkan
tradisi atau budaya Jawa ketika
berdakwah.

Konon, kesaktian Sunan
Kalijaga adalah menghilang,
berjalan di atas air, hingga
memiliki ajian lain yang
mandraguna.

Melansir sejumlah sumber,
semasa hidupnya dia kerap
mengembara ke berbagai daerah,
maka tak heran kalau saat ini
banyak petilasan Sunan
Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat
pada 1513 M dan dimakamkan di
Desa Kadilangu, Kabupaten
Demak.

Menariknya, makam dan petilasan Sunan
Kalijaga sering dikunjungi banyak orang sebagai
tempat berziarah. Aura mistis juga terasa sangat
kuat di area makam Sunan Kalijaga dan
petilasannya.

Merangkum berbagai sumber, inilah misteri
makam Sunan Kalijaga dan petilasannya!

1. Makam Keramat
Tak sedikit yang percaya kalau misteri

makam Sunan Kalijaga adalah tempat
keramat untuk mengasah kekuatan
supranatural. Mereka yang percaya kerap
melakukan ritual dengan berziarah ke makam
tersebut.

Konon, makam Sunan Kalijaga adalah tempat
untuk mengisi kekuatan benda pusaka. Namun
demikian, juru kunci makam tak memperbolehkan
seseorang membawa benda pusaka apa pun ke
dalam makam.

Jadi, misteri makam Sunan Kalijaga untuk
mengasah kekuatan supranatural belum tentu
kebenarannya.

2. Menghilangkan Khodam
Makam Sunan Kalijaga juga dipercaya

mampu menghilangkan khodam,  hal ini pernah
dialami oleh seorang yang nekat membawa benda
pusaka ke dalam makam sang wali.

Alih-alih membawa berkah, justru benda
pusaka itu tak lagi berkhodam dsn kesaktian
benda pusaka itu luntur dan menghilang.

3. Sosok Misterius
Tak cuma di Demak, makam

Sunan Kalijaga juga dipercaya
berada di Tuban, Jawa Timur.
Menurut sejumlah cerita  konon
aura magis sangat terasa di makam
yang ada di Jawa Timur ini.

Awal mula keberadaan makam
ini ditemukan oleh seorang warga
bernama Mulyadi yang jatuh
miskin. Kabarnya, dia didatangi
sosok misterius serba berpakaian
hitam untuk merawat sebuah
makam yang tak terawat.

Setelah ditelusuri, ternyata
makam itu adalah tempat
bersemayamnya Raden Sahid
Moro Teko atau Sunan Kalijaga.

4. Suara Azan yang Misterius
Salah satu petilasan Sunan

Kalijaga berada di Bukit Kuncup,
Kabupaten Grobogan. Dulu area

tersebut berdiri sebuah masjid yang dibangun
oleh Sunan Kalijaga. Namun, keberadaan masjid
itu mendadak menghilang tanpa jejak.

Dari kesaksian warga, hingga saat ini masih
sering terdengar suara azan di Bukit Kuncup
tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat
bernama Wakimin mengatakan kalau suara azan
itu sering terdengar menjelang Magrib dan Isya.

5. Misteri Bukit Surowiti

Petilasan Sunan Kalijaga yang mengundang
misteri lainnya adalah Bukit Surowiti. Kabarnya,
dia mengasah ilmu agama dan kesaktiannya di
bawah bimbingan Sunan Bonang di tempat
tersebut.

Konon, di Bukit Surowiti terdapat Pring Silir

Misteri Makam Wali
Sunan Kalijaga

(tongkat Sunan Bonang). Seiring berjalannya
waktu, tongkat itu berubah menjadi serumpun
bambu. Di sana, Sunan Kalijaga menerima ujian
untuk menjaga tongkat milik gurunya tersebut.

6. Sumur yang Tak Terlihat
Kisah misteri lainnya adalah perjalanan

Sunan Kalijaga yang dikabarnya pernah singgah
ke sebuah desa di Kab. Blora. Menurut juru kunci
Mbah Joyo, petilasan itu menyimpan banyak
misteri.

Salah satunya adalah ketika suatu
rombongan hendak mandi di sebuah blumbang
yang dulunya jadi tempat Sunan Kalijaga membuat
batu bata.

“Dikira blumbang batu bata itu sumur yang
bisa dipakai untuk mandi. Mereka datang
serombongan seperti orang mandi di tengah ara-
ara yang tidak ada sumurnya,” kata Mbah Joyo.

7. Kandang Bebek Bernuansa Mistis
Kisah misteri petilasan Sunan Kalijaga

lainnya disampaikan warga Dukuh Karang Legi,
Supardi.

Sebelum warga ternak bebek, Sunan Kalijaga
sudah ternak bebek pada masa lalu. Dia
mengatakan kalau blumbang kandang bebek yang
dipelihara Sunan Kalijaga itu kental aroma mistis.

“Warga sini (Karang Legi) tidak ada yang
ternak bebek. Tidak ada yang berhasil beternak
unggas itu,” kata dia.[*]

>> BEDA KURAP DAN...DARI HLM 16

saja di tubuh seseorang, seperti di telapak
kaki, yang dikenal sebagai tinea pedis atau kaki
atlet, kulit kepala, disebut tinea capitis atau daerah
selangkangan, yang dikenal sebagai
selangkangan gatal.

Bercak kurap umumnya berwarna merah,
merah muda, cokelat, atau abu-abu. Bercak yang
mungkin lebih terang atau jernih di bagian tengah,
sehingga membuatnya tampak seperti cincin.
Bercak yang telah timbul ini perlahan dan dapat
menyebar ke area lain di tubuh dan menimbulkan
gatal-gatal. Biasanya, kurap ditularkan saat
seseorang berbagi handuk, pakaian, atau pisau
cukur dengan orang lain. Tidak mengeringkan kaki
dengan benar setelah bertelanjang kaki juga bisa
menyebabkan kurap.

Kudis
Kudis atau scabies disebabkan oleh serangan

tungau yang disebut Sarcoptes scabiei. Tungau
kudis hidup dan bertelur di dalam lapisan kulit
pertama. Gejala kudis bisa memakan waktu

hingga enam minggu untuk muncul. Selama itu, tungau
tersebut hidup, berkembang biak, dan menyebar atau
menularkan ke orang lain.

Kudis juga dapat menyebar secara tidak
langsung melalui kontak dengan barang-barang yang
telah digunakan oleh orang yang terinfeksi. Misalnya,
saat kamu berbagi tempat tidur atau pakaian, dengan
orang yang mengidap kudis. Sama seperti kurap,
ruam penyebab kudis juga menimbulkan gatal-gatal.
Namun, bedanya dengan kurap, bercak kudis
biasanya memiliki benjolan kecil seperti jerawat di
dalamnya.

Terkadang, kamu juga melihat seperti ada seperti
jalur kecil di kulit. Di sinilah tungau betina sedang
menggali. Jalur ini bisa berupa garis berwarna
kulit atau abu-abu. Kudis harus didiagnosis
oleh dokter dan diobati dengan obat resep
yang disebut skabisida.

Jika kamu didiagnosis mengidap
kudis, pastikan mengikuti petunjuk
pengobatan sepenuhnya. Sebab,
kemungkinan penyakit ini kambuh
kembali sangat mungkin terjadi.
[halodoc]

(kemarin) sudah mulai harga normal,”
ujarnya.

Etik menyebut, harga migor yang
sebelumnya Rp 14 ribu per liter, kini Rp
23.900 per liter, sedangkan harga per dua
liter yang tadinya Rp 24 ribu, menjadi Rp
47.800.

“(Harga) itu untuk merek Sunco,
Tropical, Sania, Fortune, Sovia dan
Freiswel,” ujarnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi
melalui Kabid Humas Polda Jateng
Kombes Pol M Iqbal Alqudusy
menerangkan, Satgas Pangan akan terus
memantau distribusi migor. Menurutnya,
menteri perdagangan sudah memastikan
kebutuhan minyak goreng tercukupi
selama dua bulan ke depan.

“Kalau melakukan pidana,
penimbunan, ya kami tindak tegas,” kata
Iqbal ditemui di Mapolres Sukoharjo. (kwl/
wa/dam)
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Makhluk yang Lebih Buruk
dari Iblis dan Fir’aun

ADA SEBUAH KISAH yang
termaktub dalam kitab an-Nawadir
karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin
Salamah Al Mishri Al Qalyubi asy-
Syafi’i. Kisah ini menceritakan
pertemuan iblis dan Fir’aun, dua
makhluk Allah yang dikenal sebagai
sosok yang hina karena selalu
melakukan hal-hal tercela.

Mereka pun asyik terlibat dalam
percakapan. “Apakah kamu
mengenaliku?” tanya si iblis saat
datang menemui Fir’aun .
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“Ya,” jawab Fir’aun. “Kau telah
mengalahkanku dalam satu hal,” kata
si iblis.

“Apa itu?” tanya Fir’aun keheranan.
Dengan sifatnya yang sombong

tentu ia tak ingin dikalahkan oleh
siapapun. “Kelancanganmu mengaku
sebagai tuhan. Sungguh, aku lebih tua
darimu, juga lebih berpengetahuan dan
lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku
tidak berani melakukannya,” kata si
iblis .

“Kau benar. Namun, nanti aku akan

bertaubat,” kata Fir’aun dengan
percaya diri. “Jangan terburu-buru,”
sanggah si iblis.

“Penduduk Mesir akan
menerimamu sebagai tuhan. Jika kau
berubat, mereka akan
meninggalkanmu, merangkul musuh-
musuhmu, dan menghancurkan
kekuasanmu, hingga kau tersungkur
dalam kehinaan,” bujuk iblis.

Tentu ia tak ingin Fir’an kembali
ke jalan yang benar. Akan lebih baik
baginya bila Fir’aun tetap kufur dan

menemaninya di nereka kelak. “Kau
benar. Namun taukah kamu siapa di
muka bumi ini yang lebih buruk dari
kita berdua?” tanya Fir’aun.

“Ya, orang yang tidak mau
menerima permintaan maaf orang lain.
Dia lebih buruk dariku dan darimu,”
jawab Fir’aun. Hikmah dari kisah di
atas, sungguh hina mereka yang
enggan memaafkan orang lain.

Saking buruknya bahkan hingga
digambarkan sebagai sosok yang lebih
buruk daripada iblis dan Fir’aun.
Sementara memaafkan kesalahan or-
ang lain memang dianjurkan oleh
Rasulullah, baik ketika dirinya
termasuk pihak yang salah maupun
yang benar.

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa
sallam bersabda, “Barangsiapa yang
didatangi saudaranya yang hendak
meminta maaf, hendaklah
memaafkannya, apakah ia berada
dipihak yang benar ataukah yang

salah, apabila tidak melakukan hal
tersebut (memaafkan), niscaya tidak
akan mendatangi telagaku (di akhirat).”
(HR Al Hakim).

Perkara memaafkan memanglah
sulit. Seakan-akan kita harus
memindahkan sebuah gunung dari satu
tempat ke tempat lain. Oleh karenya,
mereka yang mampu memaafkan
kesalahan orang lain dihadiahi
ampunan Allah atas dosa-dosanya di
dunia. “

Barangsiapa memaafkan saat dia
mampu membalas maka Allah
memberinya maaf pada hari kesulitan.”
(HR ath-Thabrani). Sebagai renungan
bahwasanya Allah merupakan Dzat
yang Maha Memaafkan. Allah bahkan
menerima taubat seorang hamba
dengan dosa paling berat sekalipun.

Lantas, kita yang hanya seorang
hamba harusnya mampu memaafkan
dosa manusia lain yang mungkin belum
tentu dinilai berat oleh Allah.[*]

pemilihan setrika yang
menggunakan lapisan keramik
sehingga lebih tahan gores, licin
dan mudah dibersihkan.

Jika ada sisa bahan yang
menempel lakukan proses
pemebrsihan saat setrika dingin.
caranya bersihkan dengan kain lap
yang ditambahkan sedikit air.
ingat, jangan lakukan pembersihan
dengan benda tajam.

4. Setrika Mati Total
Banyak penyebab mengapa

setrika mati total jika pernah
terjatuh, bisa jadi karena ada
komponen yang terlepas.
sebaiknya dikonsultasikan ke ser-
vice center atau tukang repasrasi
alat listrik ter-
dekat.

5. Lampu
Tidak Menyala

Bisa jadi
lampu setrika
terputus atau
s a m b u n g a n
lampu setrika
yang ada didalam
setrika putus.
s e b a i k n y a
dikonsultasikan

ke service center atau tukang
repasrasi alat listrik terdekat.

6. Kabel Menggulung
Jika Kondisi kabel setrika

menggulung karena terkelupas
sebaiknya segera ditangani untuk
menghindari terkena strum dan
terjadi korsleting.

Untuk menjaga agar kabel
setrika tetap awet sebaiknya saat
tidak digunakan, gulung kabel
setrika dengan bentuk bulat. akan
lebih bagus lagi jika setrikaan
tersebut memilik tempat
penggulung kabel di badannya
sehingga setrika mudah disimpan
dan kabel tidak mudah terlipat atau
bengkok.[*]
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https://prayertimes.date/hong-kong/march/2022

3/1/2022 05:31 06:45 12:36 15:57 18:27 18:27 19:37
3/2/2022 05:30 06:44 12:36 15:57 18:28 18:28 19:38
3/3/2022 05:29 06:43 12:36 15:57 18:28 18:28 19:38
3/4/2022 05:28 06:43 12:35 15:57 18:28 18:28 19:38
3/5/2022 05:27 06:42 12:35 15:57 18:29 18:29 19:39
3/6/2022 05:27 06:41 12:35 15:57 18:29 18:29 19:39
3/7/2022 05:26 06:40 12:35 15:57 18:30 18:30 19:40
3/8/2022 05:25 06:39 12:34 15:57 18:30 18:30 19:40
3/9/2022 05:24 06:38 12:34 15:57 18:30 18:30 19:40
3/10/2022 05:23 06:37 12:34 15:57 18:31 18:31 19:41
3/11/2022 05:22 06:36 12:34 15:57 18:31 18:31 19:41
3/12/2022 05:21 06:35 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/13/2022 05:20 06:35 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/14/2022 05:19 06:34 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/15/2022 05:18 06:33 12:33 15:57 18:33 18:33 19:43
3/16/2022 05:17 06:32 12:32 15:57 18:33 18:33 19:43
3/17/2022 05:17 06:31 12:32 15:57 18:33 18:33 19:43
3/18/2022 05:16 06:30 12:32 15:57 18:34 18:34 19:44
3/19/2022 05:15 06:29 12:31 15:56 18:34 18:34 19:44
3/20/2022 05:14 06:28 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/21/2022 05:13 06:27 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/22/2022 05:12 06:26 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/23/2022 05:11 06:25 12:30 15:56 18:36 18:36 19:46
3/24/2022 05:10 06:24 12:30 15:56 18:36 18:36 19:46
3/25/2022 05:09 06:23 12:30 15:55 18:36 18:36 19:47
3/26/2022 05:08 06:22 12:29 15:55 18:37 18:37 19:47
3/27/2022 05:07 06:21 12:29 15:55 18:37 18:37 19:47
3/28/2022 05:06 06:20 12:29 15:55 18:37 18:37 19:48
3/29/2022 05:05 06:20 12:28 15:54 18:38 18:38 19:48
3/30/2022 05:04 06:19 12:28 15:54 18:38 18:38 19:49
3/31/2022 05:03 06:18 12:28 15:54 18:38 18:38 19:49

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA
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MALANG, BI - Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata (Disporpar)
Kota Malang menyatakan bahwa
sektor pariwisata yang terimbas
adanya lonjakan kasus konfirmasi
positif COVID-19 beberapa waktu lal,
sudah mulai kembali pulih.

Kepala Disporpar Kota Malang Ida
Ayu Made Wahyuni di Kota Malang,
Jawa Timur, Kamis mengatakan,
sektor pariwisata di wilayah itu, sudah
mulai pulih dengan banyaknya agenda
pada hotel-hotel dengan nuansa meet-
ing, incentive, convention, exhibition
(MICE).

“Kondisi pariwisata di Kota Malang
sudah memasuki masa pemulihan dan
kegiatan di hotel-hotel sudah mulai
menggeliat dengan nuansa MICE,” kata
Ida.

Ida menjelaskan, meskipun saat
ini kondisi penyebaran virus corona
sudah mulai melandai, namun
penerapan protokol kesehatan tetap
menjadi  kunci  utama dalam
penyelenggaraan berbagai
kegiatan, khususnya pada sektor
perhotelan.

Menurutnya, sejumlah ketentuan
yang harus dipenuhi antara lain adalah

Pariwisata Kota Malang Mulai Pulih
penerapan protokol kesehatan
berbasis Cleanliness (kebersihan),
Health (kesehatan), Safety
(keamanan) dan Environtment
Sustainability (kelestarian lingkungan)
atau dikenal dengan CHSE.

“Antisipasi tetap protokol
kesehatan dan penerapan CHSE bagi
pelaku industri pariwisata,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan
kalender pariwisata di wilayah Kota
Malang yang rencananya akan digelar
di kampung-kampung tematik akan
kembali dimulai. Namun, kegiatan
pada kampung-kampung tematik
tersebut akan dihentikan sementara
pada bulan Ramadhan.

“Event yang ada pada kalender
pariwisata di kampung tematik akan
berjalan. Tapi pada saat Ramadhan off
dulu. Pelaksanaan juga akan dilakukan
secara hybrid,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran In-
donesia (PHRI) Kota Malang Agoes
Basoeki menambahkan, tingkat
okupansi atau keterisian kamar hotel
yang ada di wilayah Kota Malang saat
ini sudah mulai membaik dibanding
bulan sebelumnya.

Ia menjelaskan, pada periode
Januari 2022 kegiatan pada hotel-ho-
tel di wilayah Kota Malang dilaporkan
dalam kondisi yang cukup baik.
Namun, pada Februari 2022 dengan
adanya lonjakan kasus COVID-19,
tingkat okupansi anjlok berada pada
kisaran 20-30 persen.

“Pada Januari sudah bagus.

Namun Februari menurun menjadi 20-
30 persen saja. Untuk Maret, hingga
saat ini sudah mulai naik, berada pada
kisaran 30-50 persen,” katanya.

Pada saat terjadi lonjakan kasus
konfirmasi COVID-19 di Indonesia,
menurut Agoes memberikan dampak
yang cukup besar terhadap perhotelan
di wilayah Kota Malang. Namun,

memasuki bulan Maret 2022 dan
terkendalinya penyebaran COVID-19,
situasi mulai membaik.

Sementara itu, lanjutnya, terkait
kegiatan MICE pada hotel-hotel yang
ada di wilayah Kota Malang sejauh
ini juga menunjukkan perbaikan.
Sejumlah agenda pemerintahan yang
digelar pada hotel-hotel besar turut
membantu pemulihan sektor
tersebut.

“Untuk MICE masih cukup bagus
dan memang sudah membaik. Paling
banyak kegiatan dari pemerintahan
dan lainnya. Kami berharap kondisi ini
terus membaik,” ujarnya.

Pada periode Februari 2022,
terjadi lonjakan kasus konfirmasi
COVID-19 di wilayah Kota Malang.
Saat itu, jumlah kasus aktif konfirmasi
positif COVID-19 mencapai 2.700
kasus.

Saat ini, secara keseluruhan
tercatat ada sebanyak 28.224 kasus
konfirmasi positif COVID-19 dengan
kasus aktif sebanyak 665 kasus. Dari
total kasus konfirmasi itu, sebanyak
26.372 orang dilaporkan telah sembuh,
1.187 orang dinyatakan meninggal
dunia.[antara]

Harga Migor Kemasan Di Kediri Naik Drastis
KEDIRI, BI - Harga minyak

goreng kemasan di sejumlah
pasar modern di Kota Kediri,
Jawa Timur, sudah naik drastis
yang kini harganya untuk
kemasan 1 liter antara Rp20
ribu hingga Rp22 ribu,
sedangkan kemasan 2 liter
antara Rp47 ribu hingga Rp50
ribu per liter.

Setya, seorang pengun-
jung di salah satu pusat
perbelanjaan di Kota Kediri,
mengaku cukup kaget karena harga
sudah langsung naik drastis.

“Kemarin baru ada informasi di
media, tapi hari ini harganya sudah
naik. Hampir dua kali lipat, lumayan
mahal,” kata Setya di Kediri, Kamis.

Ana, warga Kediri lainnya,

mengaku juga cukup terkejut dengan
harga minyak goreng saat ini. Saat
harga ada subsidi, dirinya mengaku
harus antre untuk ikut membeli
minyak goreng dengan harga subsidi,
sebab di sejumlah toko modern
sering habis stok.

“Saya sebelumnya ikut antre.
Ini masih ada stok di dapur, jadi
untuk saat ini masih aman. Tapi,
harga minyak goreng memang
hampir dua kali lipat saat ini,” kata
Ana.

Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Kediri juga
memantau harga minyak goreng
di sejumlah pasar modern,
pascakebijakan yang baru, yakni
HET diberikan untuk minyak
goreng sawit curah Rp14.000 per

liter.
Kepala Bidang Perdagangan

Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Kediri Salim
Darmawan mengatakan tim telah
memantau ke sejumlah pasar mod-
ern dan harga minyak goreng saat

ini dijual sesuai dengan harga pasar.
Untuk kemasan 1 liter antara Rp20
ribu hingga Rp22 ribu, sedangkan
kemasan 2 liter antara Rp47 ribu
hingga Rp50 ribu per liter.

“Dari pantauan minyak goreng
sudah tersedia yang dalam kemasan.
Tapi, harganya kembali mengikuti
mekanisme pasar,” kata dia.

Pihaknya juga mengatakan untuk
saat ini belum ada program yang lebih
spesifik setelah ada kebijakan aturan
harga eceran tertinggi (HET) yang
baru untuk minyak goreng itu.

HET diberikan untuk minyak
goreng sawit curah, sehingga
masyarakat bisa mendapatkan seharga
Rp14.000 per liter. Sedangkan yang
kemasan, diserahkan kepada
mekanisme pasar.(antara)

ini mengacu pada Surat Edaran
Nomor 09 Tahun 2022 tentang
Relaksasi Penerapan Harga Minyak
Goreng Kemasan Sederhana dan
Kemasan Premium.

Harga migor yang sebelumnya

dijual Rp 14 ribu
per liter, kini Rp
23 ribu per liter.
Store Manager
Swalayan Laris
Sukoharjo Etik
H e s t r i
K u s u m a w a t i
m e n g a t a k a n ,
harga migor
k e m a s a n
kembal i  ke
semula sebelum
ada subsidi dari

pemerintah.
“Tidak ada penjualan minyak

goreng untuk subsidi. Jadi hari ini
(kemarin) sudah mulai harga nor-

Operasi Pasar Migor di
Kabupaten Sukoharjo
SUKOHARJO, BI – Pemkab

Sukoharjo tetap menggelar operasi
pasar minyak goreng (migor),
meskipun pemerintah pusat
mencabut subsidi migor kemasan.

Wakil Bupati (Wabup) Suko-
harjo Agus Santosa mengatakan,
operasi migor dilaksanakan dinas
perdagangan, koperasi dan UMKM
dan dinas pangan dengan
menyasar setiap kecamatan.

“Subsidi memang sudah
dicabut, tapi di pasaran (migor)

masih sulit didapatkan. Jadi kami
tetap operasi pasar. Disdag, Polri,
satpol PP terus memantau. Tidak
hanya minyak, tapi seluruh harga
kebutuhan pokok di pasaran,” terang
Agus di kompleks Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo (17/
3).

Pantauan Jawa Pos Radar Solo
di pasaran, harga minyak goreng
kemasan langsung meroket pasca
pemerintah mencabut peraturan
harga eceren tertinggi (HET). Hal
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JAKARTA, BI - Kejaksaan Agung
(Kejagung) mengusut dugaan mafia
pelabuhan kasus korupsi penyalah-
gunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok
dan Tanjung Emas Tahun 2015-2021.
Tim penyidik memeriksa satu orang
saksi yang merupakan pejabat kantor
Bea dan Cukai kanwil Jawa Tengah.

“Saksi yang diperiksa yaitu ATS
selaku Kabid Fasilitas Pabean Bea dan
Cukai Kanwil Jawa Tengah,” kata Kapus-
penkum Kejagung Ketut Sumedana
dalam keterangannya, Kamis (17/3).

“Pemeriksaan saksi dilakukan
untuk memperkuat pembuktian dan
untuk melengkapi pemberkasan dalam
Perkara Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas
Kawasan Berikat dan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada
Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung
Emas Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2021,” ujarnya.

Diketahui, tim penyidik telah
melakukan pencegahan ke luar negeri
terhadap sembilan orang dalam kasus
ini.

“Jaksa Agung Muda Intelijen atas
nama Jaksa Agung Republik Indone-
sia resmi menetapkan Keputusan
tentang Pencegahan ke luar wilayah
Indonesia terhadap sembilan orang
terkait penyidikan Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas
Kawasan Berikat dan Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada

Pejabat Bea-Cukai
Jateng Diperiksa

Jaksa

>>  BERSAMBUNG KE HLM 08



SERBA-SERBI WANITA 20  EDISI 225/MARET/2022

JAKARTA, BI - Body Dysmorphic
Disorder (BDD) merupakan
kecenderungan berpikir negatif yang
tidak rasional terkait kekurangan pada
fisik sehingga mengganggu aktivitas
sehari-hari. Hal ini dikarenakan
tuntutan nilai kecantikan yang ada
dalam masyarakat serta media sosial
yang sangat memengaruhi kehidupan
manusia saat ini.

Daerah dengan budaya yang sangat
mementingkan penampilan juga akan
meningkatkan risiko terkena gangguan
BDD (Veale & Neziroglu, 2010).

Gejala dari gangguan ini biasanya
biasanya akan mulai terlihat pada saat
memasuki usia remaja, dan remaja
perempuan lebih rawan mengalami
BDD dibandingkan remaja laki-laki.
Menurut Santrock (2002) disaat usia
menjelang dewasa, manusia
mengalami beberapa perubahan pada
bentuk fisiknya. Akan tetapi, ada
beberapa dari mereka yang tidak
menyukai perubahan yang terjadi pada
kondisi tubuhnya tersebut yang mereka
anggap dapat mengganggu penampilan.

Sebuah survei menemukan bahwa
terdapat banyak orang berpendapat
bahwa kecantikan merupakan sebuah
kesempurnaan fisik, disaat seseorang
merasa tubuhnya tidak sesuai dengan
standar kecantikan yang ada pada
masyarakat maka dia akan mulai
berpikir bahwa dirinya tidak cantik.

Ciri-Ciri Penderita Body
Dysmorphic Disorder

Perilaku yang kerap terlihat pada
penderita BDD adalah muncul dorongan
untuk melakukan kegiatan yang meng-
konfirmasi bahwa dirinya tidak sem-
purna. Seperti melihat cermin secara
terus-menerus, kompulsif perawatan

Body Dysmorpic Disorder Pada Wanita
seperti menyisir dan menggunting
rambut, serta secara berulang mem-
bandingkan bagian tubuh yang mereka
anggap cacat dengan bagian tubuh or-
ang lain (Nurlita & Lisiswanti, 2016).
Penderita BDD dapat membuang waktu
hingga seharian hanya untuk mengamati
kondisi tubuhnya.

Seseorang yang
menderita gangguan ini
seringkali merasa khawatir,
takut, hingga tidak memiliki
rasa kepercayaan akan
dirinya sendiri. Sehingga
secara mental dan fisik
tidak dapat berkembang
dengan optimal (Edmawati,
Hambali & Handayah, 2018).

Sayangnya, pemahaman
mengenai Body Dysmorphic
Disorder masih sangat minim
di kalangan masyarakat.
Banyak orang menganggap
obsesi dalam mengubah
penampilan hanyalah sebuah
hobi dan bukan termasuk
gangguan psikologis.
Sehingga para penderita
yang tidak menyadari hal
tersebut masih terus
melakukan berbagai macam
upaya untuk mengubah ben-
tuk tubuhnya. Dari mulai
mengubah hal yang kecil
seperti menggunakan riasan
wajah hingga melakukan
perubahan besar seperti operasi
plastik.

Masalah selanjutnya adalah meski-
pun terdapat beberapa dari penderita
yang telah menyadari bahwa dirinya
mengidap BDD dan sudah terkonfir-
masi oleh para ahli psikolog, akan tetapi
mereka kerap merasa malu dan tidak

dapat menerima bahwa mereka
mengalami suatu gangguan psikologis.
Sehingga banyak dari mereka yang
memutuskan untuk tidak melanjutkan
ke tahap penyembuhan.

Faktor Penyebab Body Dysmorphic
Disorder

Menurut Philips (2009) terdapat
dua faktor besar yang menyebabkan
seseorang menderita BDD,
diantaranya adalah faktor genetik dan
faktor psikologis. Faktor genetik
penderita BDD disebabkan oleh
adanya ketidakseimbangan serotonin
kimia. Selain itu, Neurotransmitter juga

terlibat dalam menyebabkan BDD
seperti dopamine yang kemudian
dapat menimbulkan delusi bagi para
penderita. Dalam faktor psikologis,
pengalaman masa lalu dan trauma
seperti penganiayaan, ejekan, dan
lingkungan tidak baik dapat menjadi
pemicu seseorang menderita BDD.

Body Dysmorphic Disorder
juga menimbulkan beberapa
dampak bagi penderitanya.
Melalui sebuah survei didapa-
tkan bahwa para penderita BDD
memiliki kecenderungan menjadi
pasien rumah sakit jiwa, pengang-
guran, bahkan melakukan kegia-
tan untuk mengakhiri hidup.
Dampak-dampak tersebut dapat
terjadi karena para penderita
cenderung memiliki sifat yang
tertutup dan kesulitan dalam

menerima kondisi
tubuhnya. Sehingga
mereka memiliki citra
negatif yang membuat
mereka tidak dapat
memilki rasa cinta
pada dirinya.

M e t o d e
Penyembuhan

Setelah mem-
baca artikel di atas
apakah kalian merasa
memiliki salah satu

gejala dari gangguan Body
Dysmorphic Disorder ini?

Walaupun ada beberapa kondisi
yang kalian rasa mirip dengan apa yang
kalian alami, akan tetapi perlu diingat
bahwa hanya para psikolog terlatih saja
yang dapat mendiagnosa apakah
seseorang menderita BDD atau tidak.
Sebagai sebuah pemahaman, di bawah

ini merupakan penjelasan mengenai
tahap pendeteksi serta penyembuhan
yang dilakukan oleh para ahli kepada
pasien penderita BDD.

Tahap awal yang dilakukan adalah
dengan menggunakan pendekatan
Cognitive-Behavioral Therapy (CBT).
Terapi kognitif atau CBT ini bertujuan
untuk melatih cara berpikir kognitif dan
cara bertindak atau berperilaku pasien.

Terapi kognitif digunakan untuk
melatih pasien dalam mengubah
pandangan akan permasalahan yang
dideritanya serta membantu pasien
menyelesaikan permasalahan secara
mandiri.

Hal tersebut dikarenakan Body
Dysmorphic Disorder termasuk ke
dalam kognisi maladaptif yaitu hanya
terfokus untuk melihat kekurangan
dalam diri sehingga membuat para
pasien kesulitan mengatasi masalah
dalam pikirannya sendiri.

Ketika tadi merupakan tahap
penyembuhan yang dilakukan oleh para
ahli kepada pasien BDD, berikut ini ada
hal yang dapat dilakukan oleh para
pasien untuk membantu proses
penyembuhan.

Anneline Keitze, mantan penderita
BDD, membagikan saran kegiatan yang
ia lakukan dan menurutnya dapat
membantu proses penyembuhan.

Ia berkata bahwa sangat penting
memaksakan diri untuk menghindari
cermin jika hanya ingin mengkritik
penampilan, lakukan kegiatan yang
membuat dapat membuat bahagia, serta
coba untuk terbuka kepada orang
terdekat dan jangan malu menyatakan
bahwa kalian mengidap gangguan
psikologis karena hal tersebut bukanlah
suatu aib yang perlu ditutup-
tutupi.[hipwee]

Trik Cerdas Merapikan
Kabel Semrawut

JAKARTA, BI - Keberadaan kabel-
kabel yang berantakan selain nggak
sedap dipandang juga bisa merusak
mood dekorasi rumah yang sudah
susah payah didesain dengan baik.
Tapi nggak usah khawatir, Hipwee Tips
kali ini bakal memberikanmu
rekomendasi penataan agar kabel
yang semrawut jadi lebih manis dan
enak dilihat.

1. Menempelkan kabel ke dinding
memang bisa jadi alternatif biar rumah
terlihat lebih rapi. Namun, kalau bisa
dihias dengan sedikit aksen lucu, jadi
manis banget lo!

2. Kalau ruangan atau rumahmu
bergaya rustic dan sedikit gelap.
Inspirasi ini juga bisa dipakai, nggak
terlalu ruwet kok hanya perlu
dilengkungkan dengan baik

3. Jangan khawatir kalau yang
berantakan adalah kabel charger
ponsel dan beberapa colokan lainnya.
Kamu bisa menutupinya dengan

‘cangkang’ yang tidak permanen
4. Kreasikan kabel yang

warnanya biasa saja menjadi bentuk
nggak nggak biasa. Tetap manis dan
enak dilihat.

5. Bentuk seperti di bawah ini juga
bisa kamu pilih buat menambahkan
kesan techno-savvy di ruanganmu.
Jadi nyambung sama perangkat
tknologi yang kamu punya..

6. Bikin bentuk gedung-gedung
yang tinggi juga bagus
nih. Daripada berantakan
dan berserakan di lantai,
mending dikreasikan aja.

7. Menyembunyikan
sambungan kabel bukan
berarti harus menutupnya
kok. Imajinasikan menjadi
bentuk-bentuk unik biar
bisa jadi hiasan juga oke.

8. Urusan charger
dan stop kontak di meja
mau nggak mau memang
perlu dirapikan. Pakai

kotak tisu yang dimodifikasi aja,
tetep unyu.

9. Buat menutupi kabel yang
berantakan di bawah meja, pasang-
lah papan dengan motif yang kamu
suka dan sembunyikan kabel di
baliknya. Kelihatan jauh lebih rapi
kan?

10. Cewek-cewek pasti suka
banget nih… Biarkan kabel
menjuntai, tapi hias jadi cantik pakai
kain perca dan bahan yang kamu
punya

11. Buat bonus, kamu juga bisa
meletakkan kabel yang nggak kamu
pakai di sebuah kotak seperti ini.
Kalau dibiasain lama-lama nggak
ribet, kok.[*]

JAKARTA, BI - Setrika Listrik
merupakan peralatan listrik rumah
tangga yang mempunyai daya yang
cukup besar. hampir semua rumah
pasti memiliki strika listrik utk
merapikan pakaian. Peralatan
listrik juga tak terlepas dari
permasalahan yang
memerlukan mainte-
nance. berikut beberapa
permasalahan yang sering
terjadi pada setrika
listrik

1. Setrika Kurang
Panas

Setrika kurang panas bisa jadi
karena ada masalah pada tegangan
listrik yang masuk ke dalam setrika.
Coba pindahkan setrika ke stop kontak
yang lain, bisa jadi setelah dipin-
dahkan, setrika listrik dapt kembali
normal.

Tingkat hasil panas setrika listrik
bisa berbeda-beda tergantung jenis
watt dan jenis pakaian yang disetrika.
Cara paling mudah jika menemukan
tingkat panas yang tidak normal atau

terasa kurang panas terhadap pakaian
adalah dengan memperbaiki di tempat
ahli atau service center.

2. Setrika Nyetrum
Jika Setrika nye-

trum, ini terjadi karena
ada hubungan singkat

antara sumber tega-
ngan ke badan lo-
gam setrika. biasa-
nya, ini disebabkan

oleh terkelupasnya
kabel tegangan atau karena

peredam panas (isolasi) bocor.
sebaiknya jika problem seperti ini
setrika dibawa ke service center atau
tukang reparasi alat listrik

3. Setrika Lengket
Setrika akan lengket jika lapisan

sudah tergores atau suhu setrika
terlalu panas. pada kondisi ini sterika
tidak dapat menyetrika dengan baik.
masalah tersebut dapt diatasi dengan
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Libur Sekolah, Siswa Diharap Aktif Olahraga

HONG KONG, BI – Biro Pendidikan
mengumumkan bahwasannya siswa kelas
enam yang sudah lulus  akan mengetahui

tentang sekolah menengah mana yang akan
mereka masuki pada tahun ajaran baru
september 2022 ini tanggal 26 Juli.

Tanggal tersebut telah ditunda dari 12 Juli
hingga 26 Juli karena penyesuaian liburan untuk
sekolah, yang memulai liburan awal musim
panas kemarin sebagai bagian dari rencana
pemerintah untuk membebaskan kampus untuk
digunakan untuk pengujian dan vaksinasi Covid
massal di tengah kekhawatiran yang meluas
selama hari kelima. melambai.

Alokasi tempat sekolah menengah
melibatkan dua tahap: alokasi tempat pilihan
dan alokasi pusat.

Sekolah dapat menerima siswa melalui
alokasi tempat yang ditentukan, yang melihat
kinerja akademik serta faktor-faktor seperti
afiliasi agama dan status alumni orang tua.
Mereka yang tidak mendapatkan tempat
diskresi dapat bergabung dengan alokasi pusat.

Rilis hasil alokasi tempat diskresi sekolah
menengah akan ditunda dari 31 Maret hingga 4
Mei, kata biro itu kemarin.

Adapun pengaturan pengambilan pilihan di
tahap alokasi pusat, biro mengatakan akan
mendistribusikan Formulir Satu Pilihan Sekolah
Menengah dan dokumen terkait ke sekolah
dasar yang berpartisipasi pada 6 Mei, diikuti
dengan rilis hasil pada 26 Juli.

Orang tua diingatkan untuk melengkapi dan

mengembalikan formulir pilihan ke sekolah
dasar anak-anak mereka pada atau sebelum
30 Mei. Sementara itu, Pre-Secondary One
Hong Kong Attainment Test telah ditunda
sementara hingga 2 Agustus.

Biro tersebut mengatakan akan terus
mengikuti perkembangan epidemi dan membuat
pengaturan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Pendidikan Kevin Yeung Yun-
hung mengatakan bahwa ujian Diploma
Pendidikan Menengah Hong Kong diharapkan
dimulai pada 22 April sesuai jadwal, dengan
jadwal yang dikompresi dari satu bulan menjadi
sekitar tiga minggu.

Pihak berwenang mengatakan skenario
terburuk akan membatalkan ujian. Jika itu
terjadi, Otoritas Ujian dan Penilaian Hong Kong
akan memiliki mekanisme kontingen untuk
memperkirakan nilai setiap siswa pada saat itu.

Yeung mengatakan di Facebook bahwa
bironya telah mengundang beberapa atlet lokal
terkemuka untuk mengambil video untuk
mendorong siswa yang berada di rumah selama
liburan awal musim panas mereka. Yeung
mendorong siswa untuk lebih banyak
berolahraga dan menjaga kebiasaan sehat dan
sikap positif di tengah pandemi.[bi]

HONG KONG, BI – Sebanyak  32 orang telah
ditangkap atas tuduhan pelecehan 40 anak di
bawah perawatan mereka di rumah Mong Kok.

Petugas dari regu pembasmi kejahatan
Kowloon barat mengatakan ada enam wanita
ditangkap di Mong Kok,, mereka  berusia antara
27 dan 59 tahun. Salah satu dari mereka dituduh
telah melakukan  penyerangan terhadap seorang
anak atau remaja.

Sisanya, ditangkap karena dicurigai menutup
mata terhadap pelanggaran, telah dibebaskan
dengan jaminan dan harus melapor kembali ke
polisi akhir bulan depan.

Polisi telah selesai meninjau
lebih dari 60.000 jam rekaman
kamera keamanan dan tidak
mengesampingkan lebih
banyak penangkapan.

Di bawah Pelanggaran
terhadap Ordonansi Orang,
siapa pun yang dihukum
karena perlakuan buruk atau
pengabaian oleh mereka yang
bertanggung jawab atas anak
atau orang muda akan
berhadapan dengan ancaman

Pelaku Kekerasan Anak dan Saksi Semua Dihukum
hukuman maksimum 10 tahun.

Tampil di depan hakim Peony Wong Nga-
yan di pengadilan Kota Kowloon kemarin, mantan
pekerja penitipan anak Lee Pui-ching, 32, didakwa
dengan tuduhan penyerangan oleh mereka yang
bertanggung jawab atas seorang anak atau remaja
di fasilitas Mong Kok .

Lee, yang saat ini menganggur, dituduh
dengan sengaja menyerang gadis berusia dua
tahun H pada 12 Desember 2021, dengan cara
yang mungkin menyebabkan penderitaan.

Anonimitas, yang diberikan atas
permintaan jaksa, menahan pers untuk

tidak mempublikasikan informasi apa
pun yang dapat mengidentifikasi

korban. Tidak ada pembelaan yang
diambil dari Lee dan ditunda

hingga 25 April sambil
menunggu penyelidikan
lebih lanjut.

Karena penuntut
tidak keberatan de-
ngan permohonan
jaminan, Lee diberi-

kan jaminan tunai se-
besar HK$10.000 tetapi

harus menyerahkan semua dokumen perjalanan
dan dilarang meninggalkan Hong Kong.

Lee juga harus melapor ke polisi dua kali
seminggu dan dilarang menghubungi saksi
penuntut, memasuki rumah anak-anak atau

melakukan pekerjaan apa pun yang melibatkan
mengurus anak.

Lee juga tidak diperbolehkan berhubungan
dengan anak-anak atau karyawan di rumah
tempat tinggal anak-anak di Mong Kok.[bi]

Nama Produk: KANG SHI FU Acar
Sayuran Daging Sapi Rasa Mie Instan
(Paket)

Tempat asal: Cina
Berat bersih: 117 gram (5

bungkus)
Nama produk: (Tidak

tersedia dalam bahasa Inggris)
Tempat asal: Cina
Berat bersih: 125 gram

Seorang juru bicara CFS mengatakan,
“Setelah melihat laporan media baru-baru ini
tentang pemrosesan produk sayuran acar
yang tidak higienis, CFS segera berhubungan
dengan otoritas Daratan terkait, melakukan

penyelidikan dan menghubungi importir utama
lokal untuk tindak lanjut.

Produk-produk tersebut di atas telah
diimpor ke Hong Kong. Vendor terkait

juga telah menghentikan penjualan
dan mengeluarkan produk yang
bersangkutan dari rak. CFS juga
telah mengambil sampel untuk
pengujian lebih lanjut.”

Demi kehati-hatian, juru bicara
mengimbau masyarakat untuk tidak

mengkonsumsi produk yang bersang-
kutan. Perdagangan juga harus segera

berhenti menggunakan atau menjual produk
yang beresiko memburuknya kesehatan.

CFS akan terus menindaklanjuti insiden
tersebut dan mengambil tindakan yang
sesuai.[bi]
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Usaha juslsn kue kering akan lebih
menguntungkan jika Anda bisa membuat kue
sendiri. Sehingga Anda bisa menghitung modal
awal untuk membeli bahan-bahan dan berapa
harga yang ditetapkan untuk dijual kepada
konsumen.

Anda tidak perlu khawatir jika Anda tidak bisa
membuat kue kering namun ingin tetap
menjalankan usaha kue kering lebaran. Oleh
sebab itu, simak artikel ini sampai habis agar
Anda memiliki gambaran bagaimana cara
memulai bisnis ini.

Berikut 10 tips sukses menjalankan bisnis
kue kering lebaran untuk pemula

1. Tentukan Jenis Kue Kering yang Mau Dijual
Seperti yang saya katakan sebelumnya,

bahwa usaha ini akan lebih menguntungkan jika
Anda yang membuat kuenya sendiri. Apalagi jika
Anda pintar membuat aneka kue kering yang
gemari konsumen. Sehingga Anda bisa
menentukan jenis kue kering yang laris di
pasaran.

Oleh sebab itu, sebaiknya Anda survey pasar
terlebih dahulu untuk mengetahui jenis kue yang
paling di cari konsumen

Menurut bisnis UKM, jenis kue kering yang
menjanjikan di pasaran antara lain : Kue Nastar,
Kue Putri salju, Kue kacang, Kue semprit, Kue
Kastengel, Kue sagu, Kue lidah kucing

Dari beberapa kue diatas, Anda tidak perlu
membuat semuanya. Pilihlah dua atau tiga kue
saja yang di rasa paling mudah Anda buat. Atau
yang menjadi andalan Anda dalam membuat kue.
Misalnya jual kue nastar dan kue kastengel.

2. Pastikan Kue Bikinan Anda Enak
Sebelum Anda memutuskan untuk bisnis kue

kering lebaran, pastikan juga bahwa kue bikinan
Anda memang enak. Karena yang namanya usaha
kuliner tentu mengedepankan kualitas rasa
makanan.

Percuma Anda pintar
membuat berbagai macam kue
namun rasanya amburadul.
Tentu orang akan malas untuk
membeli kue buatan Anda.
Kalaupun mereka sudah
membeli, mereka tidak akan
mengulanginya untuk kedua
kali.

 Anda bisa mencontoh
para pengusaha catering.
Usaha catering rumahan
mereka bisa ramai
pelanggan karena
mereka tahu bahwa
makanan dari catering
tersebut terkenal enak.
Sehingga mereka
tidak akan kapok
untuk pesan catering
lagi.

Oleh sebab itu, uji coba
dulu apakah kue kering
buatan Anda enak atau tidak.
Minta tolong suami, anak atau

Bisnis Kue Kering Lebaran
untuk Pemula

tetangga terdekat untuk mencicipi kue
Anda. Anda harus menerima setiap
kritik dari mereka. Sehingga jika
memang kurang enak, bisa Anda
perbaiki lagi.

3. Gunakan Bahan-Bahan Terbaik
Jika Anda ingin mendapatkan cita

rasa kue kering yang enak dan
disukai banyak orang. Gunakanlah
bahan-bahan terbaik untuk setiap kue
yang Anda buat. Karena
bagaimanapun, kue tidak akan terasa
enak jika bahan dasarnya tidak bagus
kualitasnya.

Untuk itu, hati-hati dalam membeli bahan-
bahan kue seperti tepung terigu, mentega, keju,
susu, telur dan lain sebagainya. Jangan
berpatokan dari harga karena kualitas yang bagus
belum tentu harganya mahal.

4. Buatlah Tampilan Kue yang Menarik
Dalam menjalankan bisnis kue kering lebaran,

kue yang rasanya enak saja tidak cukup
membuat Anda kebanjiran orderan. Karena
sudah menjadi rahasia umum bahwa produk

yang menarik perhatian konsumenlah yang
biasanya laris terjual.

Anda bisa mencontoh orang yang
berbisnis baju. Jika produk baju yang
mereka jual mengikuti trend yang
sedang berkembang, pasti banyak
konsumen yang tertarik untuk
mampir ke toko mereka dan

ujung-ujungnya pada beli.
Anda bisa meng-

aplikasikannya
ke usaha
k u e
k e r i n g
A n d a .
Karena

jika bentuk
kue yang Anda buat

sama dengan kue lain
yang dijual, tentu Anda harus

dengan tampilan yang menarik. Kemudian Anda
jual sendiri.

Kerja sama yang satu ini saya rasa lebih
menguntungkan karena Anda hanya membayar
kue yang mereka buat. Sementara bahan-bahan
kue tetap dari Anda.

6. Berikan Tanggal Kadaluwarsa
Produk makanan seperti kue kering tentu

memiliki batas kadaluwarsa. Oleh sebab itu,
Anda harus mengetahui kira-kira sampai kapan
kue kering tersebut layak di konsumsi., jadi akan
lebih baik jika dalam kemasan kue Anda,
dicantumkan tanggal pembuatan dan batas
kadaluwarsa agar para pembeli mengetahui kue
Anda masih baru atau tidak.

7. Segera Lakukan Promosi
Suatu bisnis tidak akan cepat berkembang

tanpa adanya promosi produk. Cara promosi
produk seperti kue kering akan lebih cepat jika
dilakukan secara offline maupun online. Untuk
promosi offline sendiri Anda bisa mena-
warkannya kepada kerabat, tetangga, rekan kerja
atau kenalan Anda lainnya.

Anda bisa membawa kue kering sebagai
tester. Jika dirasa enak, tentu mereka tidak
segan untuk membeli kue kering Anda.

Apalagi jika Anda memberikan
penawaran harga yang menarik.
Misalnya seperti beli 2 toples
gratis 1 toples dan lain-lain.

Tidak masalah memasang
spanduk didepan rumah atau
membuat brosur yang bisa Anda
tempelkan di pinggir jalan yang
ramai.

8. Bekerja Sama dengan
Pemilik Toko

Menawarkan kerja sama pada
para pemilik toko didaerah Anda
merupakan upaya pemasaran yang
harus diperhitungkan, dan tentu
saja toko yang Anda pilih adalah
toko yang berhubungan dengan
produk jualan Anda. Misalnya toko

khusus kue dan jajanan lebaran, toko kelontong,
toko rumahan, minimarket dan lain-lain.

Cara yang satu ini biasa di sebut konsinyasi
yang mana Anda bertindak sebagai distributor
sementara pemilik toko adalah pengecer. Anda
bisa memberikan komisi sesuai kesepakatan
awal untuk setiap kue yang berhasil mereka jual.

9. Pasarkan Secara Online
Juallah kue kering Anda melalui media

sosial yang Anda miliki. Contohnya saja jika
Anda ingin jualan di Facebook, masuklah
grup Facebook di kota Anda pada anggota
yang tergabung di grup.

Kalau Anda suka jualan di Instagram,
pastikan foto kue Anda terlihat menarik
karena kunci jualan online adalah foto yang
bisa membuat orang tertarik untuk membeli.

10. Tekun dan Pantang Menyerah
Hampir semua usaha membutuhkan

ketekunan dan sikap pantang menyerah. Tidak
ada satu bisnis pun yang bisa berhasil hanya
dengan bermalas-malasan.

Oleh karena itu, jangan mudah menyerah jika
kue Anda belum ada yang beli. Tentu ada alasan
yang membuat konsumen enggan membeli kue
kering Anda. Tugas Anda adalah mencari tahu
kemudian segera perbaiki.[bi]

bersaing dengan banyak pembuat kue lainnya.
Meskipun kue kering Anda lebih enak
sekalipun.

Anda juga bisa melakukan kreatifitas dari
toples kue kering yang digunakan. Contohnya
jika selama ini kebanyakan toples kue berbentuk
bulat, Anda bisa mencari bentuk lain yang bisa
menarik perhatian pembeli. Dengan tampilan kue
yang menarik, perhatian pembeli akan tertuju
pada kue kering Anda.

5. Cari Tempat Kulakan Kue Kering
Mungkin Anda adalah orang yang berminat

untuk bisnis kue kering lebaran namun Anda tidak
bisa membuat kue. Jika ya, Anda tetap bisa jualan
kue lebaran dengan cara membeli kue kering
kiloan di agen kemudian Anda bungkus sendiri
di rumah.

Cara yang satu ini mungkin keuntungannya
tidak sebesar jika Anda membuat kue sendiri.
Karena Anda membeli kue kering yang sudah
jadi. Tapi akan tetap menguntungkan karena harga
kue kering kiloan tentu lebih murah dibandingkan
di jual eceran.

Anda juga bisa bekerja sama dengan
keluarga atau teman yang pintar membuat kue.
Jika mereka tidak memiliki modal, Anda bisa
membelikan bahan-bahan kue terlebih dahulu.
Anda bisa membayar kue per/kg yang mereka
buat. Setelah kuenya jadi, Anda tinggal kemas
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1. Bergembira dengan kedatangan
Ramadhan

Diantara alamat (tanda-tanda)
keimanan adalah bersukacita dan
bergembira dengan datangnya musim
ketaatan. Sebab Ramadhan bagai tamu
agung yang akan datang dengan
berbagai kebaikan dan keutamaan. Ia
datang membawa rahmat, maghfirah
(ampunan), pembebasan dari neraka,
satu malam yang lebih baik dari seribu

bulan, dan beragam keutamaan lainnya.
Karena itu para pecinta dan perindu
kebaikan pasti senang dan bersukacita
dengan kedatangannya.

Nabi (saw) bersabda, “Ramadhan
telah mendatangi kalian. Bulan yang
penuh berkah. Allah memfardhukan
kepada kalian berpuasa pada bulan ini.
Pada bulan ini (pula) pintu langit dibuka,
pintu-pintu Jahim (neraka) ditutup, dan
para setan dibelenggu. Pada bulan ini

terdapat satu malam yang lebih baik dari
seribu bulan. Sesiapa yang tidak
memperoleh kebaikannya, maka
terhalangi dari kebaikan”. (Terj. HR.
Nasai).

2. Berdoa kepada Allah
Sebagaimana yang dicontohkan

para ulama salafusshalih. Mereka berdoa
kepada Allah Swt agar dipertemukan
dengan bulan Ramadhan sejak enam
bulan sebelumnya, dan selama enam
bulan berikutnya mereka berdoa agar
puasanya diterima Allah Swt. Berjumpa
dengan bulan ini merupakan nikmat yang
besar bagi orang-orang yang dianugerahi

taufik oleh Allah
Swt. Mu’alla bin
al-Fadhl berkata,
“Dulunya para
salaf berdoa
kepada Allah
Ta’ala (selama)
enam bulan agar
A l l a h
mempertemukan
mereka dengan
bulan Ramadhan,
kemudian mereka
berdoa kepada-
Nya (selama)
enam bulan
berikutnya agar
Dia menerima
( a m a l - a m a l
shaleh) yang
mereka kerjakan”
(Lathaif Al-
Ma’aarif: 174)

3. Mengqadha

puasa tahun lalu
Sudah seharusnya kita mengqadha

puasa sesegera mungkin sebelum
datang Ramadhan berikutnya. Namun
kalau seseorang mempunyai kesibukan
atau halangan tertentu untuk
mengqadhanya seperti seorang ibu yang
hamil dan yang sibuk menyusui
anaknya, maka hendaklah ia
menuntaskan hutang puasa tahun lalu
pada bulan Sya’ban. Sebagaimana
Aisyah r.a tidak bisa mengqadha
puasanya kecuali pada bulan Sya’ban.
Menunda qadha puasa dengan sengaja
tanpa ada uzur syar’i sampai masuk
Ramadhan berikutnya adalah dosa,
maka kewajibannya adalah tetap
mengqadha, dan ditambah kewajiban
membayar fidyah menurut sebagian
ulama.

4. Azam (tekad kuat) dan niat tulus
Sebagai dikatakan di atas, perasaan

senang akan kedatangan Ramadhan
dapat melahirkan tekad yang kuat
(azam) serta niyat yang tulus dan jujur
untuk memanfaatkan Ramadhan.
Selanjutnya tekad yang kuat (azam) dan
niat yang tulus tersebut akan membuat
seseorang produktif dalam mengisi
Ramadhan dengan berbagai ibadah dan
amal shaleh.

5. Taubat
Taubat dari dosa dan maksiat perlu

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

dilakukan dalam meyambut dan
menyongsong Ramadhan karena pada
bulan Ramadhan nanti, kita akan
melakukan berbagai ibadah dan
ketaatan kepada Allah. Sementara, dosa
dan maksiat dapat menghalangi
seseorang dari ketaatan. Sebab, dosa
dan maksiat dapat mengotori dan
menutupi hati. Pemilik hati yang tertutupi
oleh karat dosa dan maksiat biasanya
berat melakukan ibadah dan amal
shaleh.

6. Persiapan dan Perencanaan Target
Persolan yang tidak kalah

pentingnya untuk diperhatikan dalam
menyambut dan menyongsong
Ramadhan adalah persiapan dan
perencanaan target. Ini sifatnya teknis
tapi penting. Karena gagal menyiapkan
dan merencanakan sama dengan
menyiapkan dan merencanakan untuk
gagal. Agenda ibadah dan amal shaleh
pada bulan Ramadhan semisal puasa,
shalat tarwih, tilawah al-Qur’an,
sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya
perlu disiapkan dan direncanakan
dengan matang. Persiapan dan
perencanaan yang baik insya Allah akan
sangat membantu memaksimalkan
ibadah dan amal shaleh pada bulan
Ramadhan yang mulia.

Persiapan Menyambut Ramadhan
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