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JAKARTA, BI - Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
menyiapkan sebanyak 350 unit bus
untuk program Mudik Gratis tahun
2022 ini.

Direktur Jenderal
Perhubungan Darat, Budi
Setiyadi mengatakan,
pemerintah mengimbau pada
masyarakat untuk tidak mudik dengan
sepeda motor apalagi dengan muatan
yang sarat penumpang dan barang.

”Oleh karena itu, Ditjen Hubdat tahun ini
kembali mempersiapkan mudik gratis

dengan bus,” kata Dirjen Budi dalam
keterangannya, Jumat (8/4).

Budi menjelaskan, setelah vakum
selama 2 tahun, kini pihaknya
kembali menggelar program mudik
gratis dan juga truk pengangkut
motor. Hanya saja tahun ini
anggarannya tidak terlalu besar

dan kisaran masyarakat yang dapat
ditampung yaitu 10.500 penumpang
yang ditampung dengan 350 unit bus.

”Sebagaimana arahan Bapak
Menteri Perhubungan, kami diminta untuk

Indonesia Sudah Ada
Mudik Gratis Lagi

PERU, BI - Pejabat Peru melaporkan
setidaknya ada lima orang tewas selama
demonstrasi protes kenaikan harga bahan bakar
minyak di negaranya yang pecah pada rabu
minggu lalu. Kenaikan harga BBM disebut
sebagai salah satu imbas perang yang
berkecamuk di Ukraina. Kementerian Dalam
Negeri Peru menyatakan seorang laki-laki 25
tahun tewas saat demonstrasi berlangsung. Polisi
mengatakan akan mengusut kematian pria
tersebut. Protes besar di Peru terjadi karena
kenaikan harga bahan bakar dan pupuk imbas
serangkaian sanksi yang dijatuhkan terhadap
Rusia, termasuk dalam sektor energi. Sementara
itu, Peru merupakan salah satu importir minyak
dari Rusia. Dikutip Reuters, pejabat Peru juga
tengah berjuang untuk membuka jalan raya utama
yang diblokir demonstrasi guna memasok
makanan ke kota-kota terbesar di negara itu.

Menyusul protes yang terjadi, beredar kabar
oposisi menuntut Presiden Pedro Castillo mundur
dari kursi kekuasaan. Namun laporan ini dibantah
oleh Castillo sendiri.

Pemerintahan Castillo juga mengerahkan
pasukan militer untuk membantu mengamankan

Peru Rusuh,
5 Orang Tewas
Akibat Demo
Harga BBM
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HONG KONG, BI – Pemerintah Hong Kong
telah mencabut aturan larangan terbang di
sembilan negara termasuk Inggris,
Amerika Serikat, dan Australia.
Namun, menurut data
penerbangan kedatangan
Otoritas Bandara (AA), pada
minggu pertama setelah
pencabutan larangan terbang,
jumlah penumpang pesawat
yang tiba di Hong Kong justru turun
bukannya meningkat seperti apa yang
diharapkan, yakni dari 313 penerbangan

pekan lalu menjadi 138 penerbangan pekan
ini.

Rata-rata kedatangan
penumpang harian di Hong Kong

juga telah berkurang lebih dari
setengahnya menjadi 19,7
penerbangan dari 44,7
penerbangan, yang
semuanya berasal dari kota-

kota Asia sementara
penerbangan masuk Eropa dan

Amerika telah menghilang.
Willie Walsh, direktur jenderal Asosiasi

Transportasi Udara Internasional (IATA), baru-
baru ini menunjukkan bahwa peraturan anti-
epidemi pemerintah Hong Kong kaku dan dia
mengatakan bahwa  seakan Hong Kong tidak lagi
menjadi pusat penerbangan internasional.

Data AA menunjukkan meski maskapai telah
mengatur penerbangan untuk tiba di Hong Kong,
tidak banyak penerbangan yang benar-benar
terbang ke Hong Kong. Sebagai contoh, pada
7april lalu Ada 34 pesawat penumpang diharapkan
tiba di Hong Kong, tetapi 19 di antaranya akhirnya
dibatalkan.
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Puasa Melatih Kesabaran
dan Rendah Hati

PUASA merupakan aktivitas menahan lapar dan
minum serta segala hal yang bisa membatalkan puasa
mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain
aktivitas menahan lapar, puasa juga merupakan aktivitas
yang bermanfaat melatih kesabaran juga kerendahan hati
seseorang.

Dengan berpuasa, umat muslim diajarkan untuk
menjadi pribadi yang lebih sabar dan mampu menahan
amarah serta nafsu. Puasa adalah aktivitas yang
mengajarkan umat muslim untuk lebih mengontrol diri.
Karena sejatinya, Allah mencintai orang-orang yang sabar
dan menahan amarahnya.

Dalam surat Ali Imram ayat 134 disebutkan, “(yaitu)

orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai
orang yang berbuat kebaikan.” (QS Ali Imram, 134)

Selain itu, umat manusia diciptakan untuk menjadi
hamba Allah yang berserah diri pada takdir dan
ketetapanNya. Melalui puasa Ramadan, ini membantu
manusia untuk mengingat bahwa sejatinya dirinya
hanyalah seorang hamba.

Puasa mengingatkan umat manusia bahwa ia
bukanlah apa-apa di dunia ini. Lewat berpuasa, manusia
akan semakin rendah hati dan menysukuri betapa besar
nikmat serta karunia Tuhan untuknya. [*]

Peran Influencer: Membantu
atau Menipu Netizen?

PEMBERITAAN terkait kasus dugaan
penipuan investasi yang menggunakan afiliator
untuk melancarkan aksinya kini semakin
terkuak. ”Sultan” digital yang dulu dipuja kini
terpaksa berurusan dengan polisi. Entah akan
menjadi kasus yang berakhir melegakan atau
malah bisa hilang ditelan bumi. Saat ini
netizen mulai gundah, bahkan tak jarang
yang skeptis jika ada sosok influencer
kaya raya muncul dan mempromosikan
sesuatu.

Namun, di sisi lain, pebisnis
membutuhkan influencer untuk
memperkenalkan produk atau jasanya.
Lalu bagaimanakah posisi influencer
sekarang? Bisakah membantu netizen
untuk memilih ”sesuatu” yang benar?
Ataukah demi pundi rupiah influencer
rela menjerumuskan netizen
kesayangan? Lantas apakah afiliator itu
juga sama dengan influencer? Karena
mereka sama-sama menggunakan me-
dia sosial (social media) untuk
memberikan pengaruh.

Memang tak mengherankan jika
informasi atau bahkan kasus yang
terunggah di media sosial kemudian
menjadi viral. Jumlah pengguna internet
di Indonesia mencapai 212 juta jiwa
(sumber Katadata) dan berada di
peringkat ketiga terbanyak di Asia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari
bedakan afiliator dan influencer. Dalam buku
berjudul Kewirausahaan dari Industry 4.0
Menuju Society 5.0, affiliate marketing adalah
kegiatan memasarkan produk dengan cara
mengikuti program afiliasi terlebih dahulu (Dauly
dan Sanny:2021). Sehingga afiliator tentu saja
seseorang yang memberikan pengaruh besar
pada keputusan orang lain untuk berpartisipasi

dan ikut menjalankan sebuah bisnis. Bukan
tanpa alasan bagi seseorang mengikuti jejak
sang afiliator jika tidak ada iming-iming cuan
(keuntungan) melimpah. Cara komunikasi
afiliator yang utama adalah melalui media digi-
tal atau internet. Media sosial yang menjadi pusat

arus informasi itu menjadi poros bagi afiliator
untuk berkomunikasi dengan calon afiliasinya.

Sama-sama memberi pengaruh, influencer
tidak melulu mengajak netizen untuk berafiliasi.
Influencer adalah sosok yang dianggap memiliki
sisi keberhasilan dan menjadi panutan bagi
pengikutnya. Apa pun yang diucapkan dan
dilakukan influencer sering kali menjadi
inspirasi bagi pengikutnya. Nah, supaya sukses

jadi afiliator, maka jadilah influencer.
Ada banyak cara menjadi seorang influ-

encer. Tapi, benang merahnya adalah
memberikan pengharapan hingga bisa menjadi
tujuan hidup bagi pengikut (netizen). Harapan
menjadi kaya membuat netizen akhirnya
menggunakan cara yang ditawarkan sang
afiliator yang merupakan influencer-nya.

Harapan yang terus dipupuk oleh influencer
kaya agar bisa berafiliasi dengan bisnis yang
ditawarkan membuat dana miliaran tersangkut
dan akhirnya netizen rugi besar, bahkan terlilit

utang. Maka, menjadi netizen yang tidak
terkena ranjau penipuan sang influencer
tidak mudah memang. Perlu
kemampuan untuk mengevaluasi
sumber, mengidentifikasi bias,
mengasah logika, dan
menghindari argumentasi yang
bersifat mengelabui. Agar tidak
menjadi korban informasi,
netizen wajib berpikir kritis.
Tidak bisa menjadi netizen hanya
scroll, like, dan membubuhkan
komentar semata.

Berpikir Kritis
Secara umum, manusia pada

hakikatnya punya berkah
kemampuan berpikir kritis.
Bahkan, saking kritisnya, jempol
netizen bisa juga menuliskan
komentar yang membuat
seseorang sakit hati, bahkan
berujung pada tindakan hukum.
Sebenarnya kemampuan berpikir
kritis bisa menjadi jalan ninja

buat netizen untuk menghindari
keputusan tidak tepat yang
disebabkan kesalahan penggunaan
informasi.

Namun, kita semua tahu bahwa
netizen berhak memilih. Tapi juga
haus akan konten. Siapa produsen
media dan siapa konsumen media
dalam media sosial bisa dibolak-
balik. Maka, konsumen media sosial

juga punya kuasa sama dengan produsen konten
media sosial. Hal itu yang membuat pengguna
media sosial berlomba untuk memengaruhi
banyak orang dan mendapatkan keuntungan dari
sana.

Dalam media sosial yang berbasis user
generated media (UGM), membuat konten adalah
tulang punggung. Dan juga berbagi konten yang
dibuat oleh segudang pengguna. Dari sini kreator
konten (content creator) berlomba menarik minat
dan menjalin keterikatan dengan netizen guna
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HONG KONG, BI –
Berbagai macam cara
dilakukan oleh
komunitas Pekerja
Migran Indonesia di
Hong Kong [PMIHK]
untuk mendapatkan
suplay obat – obatan
untuk teman – teman
PMIHK yang sedang
membutuhkannya.
Hong sedang sakit
karenang gelombang ke
5 wabah covid-19.

Dampat serangan virus
omicron yang mudah sekali
menular membuat pemerintah
dan warga sipil kalang kabut,
peraturan yang berubah – ubah
karena menyesuaikan

perkembangan pandemi
membuat mental orang
tidak stabil hingga
banyak yang stok obat-
obatan berlebih dirumah.
Akibat sikap menyetok
warga tersebut obat-
obatan seperti
paracemaol dan vitamin
juga jadi susah
didapatkan.

Sementara banyak
PMI yang mengeluh
karena tidak dapat
mendapatkan vitamin dan
obat-obatan dari toko.

Menanggapi keluhan
saudara seperjuangan, Tim Alpha

berupaya untuk mendapatkan
oabat- obatan dengan

meminta bantuan dari Indo-
nesia, hingga salahs atu

relawan bernama Laeli
Putri menghubungi
Masinton Pasaribu,
Anggota DPR RI

Pereode 2019-2024.
B e r s y u k u r

keluhan Laeli di
respon dengan
m e n g i r i k a n
berbagaimacam
obat – obatan dan
vitami ke Hong
Kong.

“Alkhamdulillah
barang sudah

Bantuan Obat dari Masinton Pasaribu untuk PMI
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sampai pada hari minggu lalu, 27 maret 2022.”
ucap Laeli Putri  Koordinator Tim Alpha PMI-HK.

Bantuan tersebut akan  distribusikan melalui
komunitas - komunitas yang ada di Tim Alpha
sebagai perpanjangan tangan dari penyumbang
obat – obatan dalam  menyampaikan obat – obatan
yang diminta teman – teman PMI.

 Tim Alpha  PMI adalah  Sayap dari  (Konfe-

derasi  Rakyat  Pekerja  Indonesia  )KRPI, adalah
sebuah Aliansi  gabungan  dari  berbagai  komu-
nitas  dalam  dan Luar  Negeri  seperti  di  Hong
Kong,Macau, Malaysia, Singapura, Taiwan,
Brunei,London,belanda,perancis,dll, Kami
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HONG KONG, BI –
Kontrinx sejak beberapa
tahun terakhir aktif membe-
rikan penyuluhan hukum
seputar permasalahan
Pekerja Migran Indonesia,
posisinya yang telah 16
tahun dan berganti majikan
disetiap 2 tahun sekali telah
menjadikannya  paham
terhadap pernak – pernik
permasalahan PMI Hong
Kong secara garis besar.

Sepak terjang Contrinx
dalam memberikan saran
dan pemahaman terkait
hukum memiliki jalan yang
berliku, dari rasa jengkelnya
terhadap PMI yang tidak
suka membaca pen-
jelasannya dengan komplit
hingga pertanyaan yang
berulang – ulang sama
poinnya, oleh karena itu tampak Contrinx
sering menampilkan video atau tulisan
yang dulu pernah diposting jadi dipost
ulang untuk menjawabnya.

Contrinx memiliki ketenaran
dikalangan PMI, terutama untuk
mereka yang bergabung dengan fan
page, penampilan Contrix juga tak
pernah dibuat – buat apalagi hanya
untuk menyenangkan hati orang
lain.

Kegiatan Contrinx
juga banyak dihari
liburnya, namun
akhir – akhir ini
dia menyem-
patkan diri untuk
b e r g a b u n g
d e n g a n
k o m u n i t a s
youtuber PMI

Hong Kong.
Hasil dari bergabungnya Contrinx

dengan kelompok youtuber PMI Hong
Kong telah menghasilkan banyak karya,
yang terakhir ia menjadi sorotan PMI
karena videonya yang membiicarakan
masalah kesalahan majikan yang

Contrinx Konsletor Jadi
Trending Topik Di HK

sebenarnya melawan kontrak
namun kelihatan sederhana,
seperti membawa orang untuk
makan bersama dirumahnya
atau melarang pekerja rumah
tangganya keluar.

Menurut Contrinx saat
diwawancara Berita Indonesia,
semua berawal dari pem-
beritaan pihak HK FP  terkait
pernyataan Labor Departemen
untuk lebih menjalin hubungan
baik antara Majikan dan PRT,
setelah 3 minggu sebelumnya
juga saya mempromosikan
kebanyakan Majikan melarang
PRT nya libur bahkan dilarang
keluar rumah untuk membeli
keperluan nya dan diancam
terminit.

Berkaitan Video tersebut Contrinx
mendapatkan respon luar biasa dari
PMI yang memahami maksudnya,
namun ada juga yang menanggapinya
dengan video kebalikannya, yakni
berpura jadi majikan yang berkesan sadis dan
merendahkan PMI.

Lantas apa pendapat Contrinx terkait dengan
video – video yang menanggapi videonya,

Continx mengatakan, “pendapat saya sejauh

inj tidak masalah dan menghargai kreativitas
mereka semua,memiliki hak yang sama”.

Masih menurut Contrinx, “saya secara
pribadi  mungkin ada beberapa repon majikan
yang seperti beliau tapi tidak divideokan, namun
sangat disayangkan video tersebut diunggah
dan dimainkan oleh beliau yang notabene juga

sesama WNI, karena pasti akan menimbulkan
salah faham meskipun bermaksut parodi, tapi
sudah terjadi ya kita saling tahu diri dan saling
memaafkan saja. Stop huru hara lagi.

Saluran YouTube Contrinx’s Fans Club
didirikan pada 14 Februarii 2022 dan telah
mengunggah 60 lebih video, dan memiliki
subcriber lebih dari 4.000 orang  .[BI/Ida]

Cerita Contrinx Menjadi PMI
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Lee tidak merinci
rencananya yang akan
datang, hanya mengatakan
bahwa dia akan meng-
umumkan langkah selan-
jutnya setelah pengunduran
dirinya telah disetuji secara
resmi.[bi]

Sekertaris Kota John Lee
Mengundurkan Diri

HONG KONG, BI - Ketua Sekretaris
John Lee secara resmi telah mengumumkan
niatnya untuk mencalonkan diri dalam
pemilihan kepala eksekutif mendatang.

Lee mengajukan pengunduran dirinya
kepada Kepala Eksekutif Carrie Lam pada
selasa [5/4]  dan segera mengambil cuti.

Selama sesi jumpa pers, Lee
mengatakan kepada wartawan bahwa dia
berencana mencalonkan diri untuk jabatan
Kepala Eksekutif setelah pengunduran
dirinya disetujui oleh pemerintah pusat.

“Jika pengunduran diri saya disetujui,
saya akan merencanakan untuk

mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala
eksekutif mendatang,” katanya.

Dia berterima kasih kepada Lam karena
mengangkatnya sebagai sekretaris
keamanan pada Juli 2017, dan sebagai
kepala sekretaris pada Juni tahun 2021.

“Saya berterima kasih kepada rakyat
Hong Kong. Telah berada di pemerintahan
selama lebih dari 40 tahun, melayani rakyat
Hong Kong adalah suatu kemuliaan,”
tambahnya, sembari juga berterima kasih
kepada rekan-rekannya di pemerintahan,
anggota parlemen, serta anggota layanan
sipil.

John Lee

>> BANDARA HK...DARI HLM 01

dibandingkan dengan minggu
sebelumnya. Diantaranya, hanya ada
14 penerbangan pada 5 April dan 9 dari
15 penerbangan yang tiba di Hong Kong
pada 7 April, berangkat dari daratan
atau Taiwan, hanya 6
penerbangan yang tidak
berangkat dari Greater
China, tetapi dari kota-kota
Asia lainnya.

Selain itu, British Air-
ways mengatakan di Twit-
ter bahwa penerbangan
Hong Kong tidak akan
dilanjutkan, stidaknya
hingga  28 Mei. Sementara
itu United Airlines saat ini
menjual penerbangan
langsung ke  San Francisco
dan Hong Kong setelah Juli,
dan Qantas hanya akan

mulai menjual penerbangan dari
Sydney ke Hongkong.

Selain itu, data dari Departemen
Imigrasi menunjukkan jumlah
kedatangan inbound di bandara pada
minggu pertama setelah pencabutan
larangan terbang hanya 668 orang
yang tiba di Hong Kong sepanjang
minggu. [bi]

DIKISAHKAN Contrinx pada media lokal
Hong Kong bahwa dia pertama kali terbang
untuk menjadi PMI pada usia 18 tahun, dia
merantau ke Singapura dengan alasan lebih
dekat, ini terjadi pada tahun 2001.

“Saya memutuskan untuk bekerja di luar
negeri ketika saya masih di sekolah menengah.
Awalnya saya ingin pergi ke Hong Kong, tetapi

ibu saya berkata Anda masih sangat muda, pergi
ke suatu tempat yang lebih dekat.” ceritanya.

Setelah dirasa cukup dan sudah lebih
berpengalaman akhir Contrinx pergi ke Hong
Kong untuk bekerja pada tahun 2006.

Dan dia mengatakan kedatangannya ke
Hong Kong tidak hanya untuk mencari nafkah,
tetapi juga untuk belajar. [BI/Ida]
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HONG KONG, BI –
Kontrinx sejak beberapa
tahun terakhir aktif membe-
rikan penyuluhan hukum
seputar permasalahan
Pekerja Migran Indonesia,
posisinya yang telah 16
tahun dan berganti majikan
disetiap 2 tahun sekali telah
menjadikannya  paham
terhadap pernak – pernik
permasalahan PMI Hong
Kong secara garis besar.

Sepak terjang Contrinx
dalam memberikan saran
dan pemahaman terkait
hukum memiliki jalan yang
berliku, dari rasa jengkelnya
terhadap PMI yang tidak
suka membaca pen-
jelasannya dengan komplit
hingga pertanyaan yang
berulang – ulang sama
poinnya, oleh karena itu tampak Contrinx
sering menampilkan video atau tulisan
yang dulu pernah diposting jadi dipost
ulang untuk menjawabnya.

Contrinx memiliki ketenaran
dikalangan PMI, terutama untuk
mereka yang bergabung dengan fan
page, penampilan Contrix juga tak
pernah dibuat – buat apalagi hanya
untuk menyenangkan hati orang
lain.

Kegiatan Contrinx
juga banyak dihari
liburnya, namun
akhir – akhir ini
dia menyem-
patkan diri untuk
b e r g a b u n g
d e n g a n
k o m u n i t a s
youtuber PMI

Hong Kong.
Hasil dari bergabungnya Contrinx

dengan kelompok youtuber PMI Hong
Kong telah menghasilkan banyak karya,
yang terakhir ia menjadi sorotan PMI
karena videonya yang membiicarakan
masalah kesalahan majikan yang

Contrinx Konsletor Jadi
Trending Topik Di HK

sebenarnya melawan kontrak
namun kelihatan sederhana,
seperti membawa orang untuk
makan bersama dirumahnya
atau melarang pekerja rumah
tangganya keluar.

Menurut Contrinx saat
diwawancara Berita Indonesia,
semua berawal dari pem-
beritaan pihak HK FP  terkait
pernyataan Labor Departemen
untuk lebih menjalin hubungan
baik antara Majikan dan PRT,
setelah 3 minggu sebelumnya
juga saya mempromosikan
kebanyakan Majikan melarang
PRT nya libur bahkan dilarang
keluar rumah untuk membeli
keperluan nya dan diancam
terminit.

Berkaitan Video tersebut Contrinx
mendapatkan respon luar biasa dari
PMI yang memahami maksudnya,
namun ada juga yang menanggapinya
dengan video kebalikannya, yakni
berpura jadi majikan yang berkesan sadis dan
merendahkan PMI.

Lantas apa pendapat Contrinx terkait dengan
video – video yang menanggapi videonya,

Continx mengatakan, “pendapat saya sejauh

inj tidak masalah dan menghargai kreativitas
mereka semua,memiliki hak yang sama”.

Masih menurut Contrinx, “saya secara
pribadi  mungkin ada beberapa repon majikan
yang seperti beliau tapi tidak divideokan, namun
sangat disayangkan video tersebut diunggah
dan dimainkan oleh beliau yang notabene juga

sesama WNI, karena pasti akan menimbulkan
salah faham meskipun bermaksut parodi, tapi
sudah terjadi ya kita saling tahu diri dan saling
memaafkan saja. Stop huru hara lagi.

Saluran YouTube Contrinx’s Fans Club
didirikan pada 14 Februarii 2022 dan telah
mengunggah 60 lebih video, dan memiliki
subcriber lebih dari 4.000 orang  .[BI/Ida]

Cerita Contrinx Menjadi PMI
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Lee tidak merinci
rencananya yang akan
datang, hanya mengatakan
bahwa dia akan meng-
umumkan langkah selan-
jutnya setelah pengunduran
dirinya telah disetuji secara
resmi.[bi]

Chief Secretary John Lee
Mengundurkan Diri

HONG KONG, BI - Chief Secretary John
Lee secara resmi telah mengumumkan
niatnya untuk mencalonkan diri dalam
pemilihan kepala eksekutif mendatang.

Lee mengajukan pengunduran dirinya
kepada Kepala Eksekutif Carrie Lam pada
selasa [5/4]  dan segera mengambil cuti.

Selama sesi jumpa pers, Lee
mengatakan kepada wartawan bahwa dia
berencana mencalonkan diri untuk jabatan
Kepala Eksekutif setelah pengunduran
dirinya disetujui oleh pemerintah pusat.

“Jika pengunduran diri saya disetujui,
saya akan merencanakan untuk

mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala
eksekutif mendatang,” katanya.

Dia berterima kasih kepada Lam karena
mengangkatnya sebagai sekretaris
keamanan pada Juli 2017, dan sebagai
kepala sekretaris pada Juni tahun 2021.

“Saya berterima kasih kepada rakyat
Hong Kong. Telah berada di pemerintahan
selama lebih dari 40 tahun, melayani rakyat
Hong Kong adalah suatu kemuliaan,”
tambahnya, sembari juga berterima kasih
kepada rekan-rekannya di pemerintahan,
anggota parlemen, serta anggota layanan
sipil.

John Lee

>> BANDARA HK...DARI HLM 01

dibandingkan dengan minggu
sebelumnya. Diantaranya, hanya ada
14 penerbangan pada 5 April dan 9 dari
15 penerbangan yang tiba di Hong Kong
pada 7 April, berangkat dari daratan
atau Taiwan, hanya 6
penerbangan yang tidak
berangkat dari Greater
China, tetapi dari kota-kota
Asia lainnya.

Selain itu, British Air-
ways mengatakan di Twit-
ter bahwa penerbangan
Hong Kong tidak akan
dilanjutkan, stidaknya
hingga  28 Mei. Sementara
itu United Airlines saat ini
menjual penerbangan
langsung ke  San Francisco
dan Hong Kong setelah Juli,
dan Qantas hanya akan

mulai menjual penerbangan dari
Sydney ke Hongkong.

Selain itu, data dari Departemen
Imigrasi menunjukkan jumlah
kedatangan inbound di bandara pada
minggu pertama setelah pencabutan
larangan terbang hanya 668 orang
yang tiba di Hong Kong sepanjang
minggu. [bi]

DIKISAHKAN Contrinx pada media lokal
Hong Kong bahwa dia pertama kali terbang
untuk menjadi PMI pada usia 18 tahun, dia
merantau ke Singapura dengan alasan lebih
dekat, ini terjadi pada tahun 2001.

“Saya memutuskan untuk bekerja di luar
negeri ketika saya masih di sekolah menengah.
Awalnya saya ingin pergi ke Hong Kong, tetapi

ibu saya berkata Anda masih sangat muda, pergi
ke suatu tempat yang lebih dekat.” ceritanya.

Setelah dirasa cukup dan sudah lebih
berpengalaman akhir Contrinx pergi ke Hong
Kong untuk bekerja pada tahun 2006.

Dan dia mengatakan kedatangannya ke
Hong Kong tidak hanya untuk mencari nafkah,
tetapi juga untuk belajar. [BI/Ida]
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HONG KONG, BI –
Kontrinx sejak beberapa
tahun terakhir aktif membe-
rikan penyuluhan hukum
seputar permasalahan
Pekerja Migran Indonesia,
posisinya yang telah 16
tahun dan berganti majikan
disetiap 2 tahun sekali telah
menjadikannya  paham
terhadap pernak – pernik
permasalahan PMI Hong
Kong secara garis besar.

Sepak terjang Contrinx
dalam memberikan saran
dan pemahaman terkait
hukum memiliki jalan yang
berliku, dari rasa jengkelnya
terhadap PMI yang tidak
suka membaca pen-
jelasannya dengan komplit
hingga pertanyaan yang
berulang – ulang sama
poinnya, oleh karena itu tampak Contrinx
sering menampilkan video atau tulisan
yang dulu pernah diposting jadi dipost
ulang untuk menjawabnya.

Contrinx memiliki ketenaran
dikalangan PMI, terutama untuk
mereka yang bergabung dengan fan
page, penampilan Contrix juga tak
pernah dibuat – buat apalagi hanya
untuk menyenangkan hati orang
lain.

Kegiatan Contrinx
juga banyak dihari
liburnya, namun
akhir – akhir ini
dia menyem-
patkan diri untuk
b e r g a b u n g
d e n g a n
k o m u n i t a s
youtuber PMI

Hong Kong.
Hasil dari bergabungnya Contrinx

dengan kelompok youtuber PMI Hong
Kong telah menghasilkan banyak karya,
yang terakhir ia menjadi sorotan PMI
karena videonya yang membiicarakan
masalah kesalahan majikan yang

Contrinx Konsletor Jadi
Trending Topik Di HK

sebenarnya melawan kontrak
namun kelihatan sederhana,
seperti membawa orang untuk
makan bersama dirumahnya
atau melarang pekerja rumah
tangganya keluar.

Menurut Contrinx saat
diwawancara Berita Indonesia,
semua berawal dari pem-
beritaan pihak HK FP  terkait
pernyataan Labor Departemen
untuk lebih menjalin hubungan
baik antara Majikan dan PRT,
setelah 3 minggu sebelumnya
juga saya mempromosikan
kebanyakan Majikan melarang
PRT nya libur bahkan dilarang
keluar rumah untuk membeli
keperluan nya dan diancam
terminit.

Berkaitan Video tersebut Contrinx
mendapatkan respon luar biasa dari
PMI yang memahami maksudnya,
namun ada juga yang menanggapinya
dengan video kebalikannya, yakni
berpura jadi majikan yang berkesan sadis dan
merendahkan PMI.

Lantas apa pendapat Contrinx terkait dengan
video – video yang menanggapi videonya,

Continx mengatakan, “pendapat saya sejauh

inj tidak masalah dan menghargai kreativitas
mereka semua,memiliki hak yang sama”.

Masih menurut Contrinx, “saya secara
pribadi  mungkin ada beberapa repon majikan
yang seperti beliau tapi tidak divideokan, namun
sangat disayangkan video tersebut diunggah
dan dimainkan oleh beliau yang notabene juga

sesama WNI, karena pasti akan menimbulkan
salah faham meskipun bermaksut parodi, tapi
sudah terjadi ya kita saling tahu diri dan saling
memaafkan saja. Stop huru hara lagi.

Saluran YouTube Contrinx’s Fans Club
didirikan pada 14 Februarii 2022 dan telah
mengunggah 60 lebih video, dan memiliki
subcriber lebih dari 4.000 orang  .[BI/Ida]
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Lee tidak merinci
rencananya yang akan
datang, hanya mengatakan
bahwa dia akan meng-
umumkan langkah selan-
jutnya setelah pengunduran
dirinya telah disetuji secara
resmi.[bi]

Sekertaris Kota Jhon Lee
Mengundurkan Diri

HONG KONG, BI - Ketua Sekretaris
John Lee secara resmi telah mengumumkan
niatnya untuk mencalonkan diri dalam
pemilihan kepala eksekutif mendatang.

Lee mengajukan pengunduran dirinya
kepada Kepala Eksekutif Carrie Lam pada
selasa [5/4]  dan segera mengambil cuti.

Selama sesi jumpa pers, Lee
mengatakan kepada wartawan bahwa dia
berencana mencalonkan diri untuk jabatan
Kepala Eksekutif setelah pengunduran
dirinya disetujui oleh pemerintah pusat.

“Jika pengunduran diri saya disetujui,
saya akan merencanakan untuk

mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala
eksekutif mendatang,” katanya.

Dia berterima kasih kepada Lam karena
mengangkatnya sebagai sekretaris
keamanan pada Juli 2017, dan sebagai
kepala sekretaris pada Juni tahun 2021.

“Saya berterima kasih kepada rakyat
Hong Kong. Telah berada di pemerintahan
selama lebih dari 40 tahun, melayani rakyat
Hong Kong adalah suatu kemuliaan,”
tambahnya, sembari juga berterima kasih
kepada rekan-rekannya di pemerintahan,
anggota parlemen, serta anggota layanan
sipil.

John Lee
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dibandingkan dengan minggu
sebelumnya. Diantaranya, hanya ada
14 penerbangan pada 5 April dan 9 dari
15 penerbangan yang tiba di Hong Kong
pada 7 April, berangkat dari daratan
atau Taiwan, hanya 6
penerbangan yang tidak
berangkat dari Greater
China, tetapi dari kota-kota
Asia lainnya.

Selain itu, British Air-
ways mengatakan di Twit-
ter bahwa penerbangan
Hong Kong tidak akan
dilanjutkan, stidaknya
hingga  28 Mei. Sementara
itu United Airlines saat ini
menjual penerbangan
langsung ke  San Francisco
dan Hong Kong setelah Juli,
dan Qantas hanya akan

mulai menjual penerbangan dari
Sydney ke Hongkong.

Selain itu, data dari Departemen
Imigrasi menunjukkan jumlah
kedatangan inbound di bandara pada
minggu pertama setelah pencabutan
larangan terbang hanya 668 orang
yang tiba di Hong Kong sepanjang
minggu. [bi]

DIKISAHKAN Contrinx pada media lokal
Hong Kong bahwa dia pertama kali terbang
untuk menjadi PMI pada usia 18 tahun, dia
merantau ke Singapura dengan alasan lebih
dekat, ini terjadi pada tahun 2001.

“Saya memutuskan untuk bekerja di luar
negeri ketika saya masih di sekolah menengah.
Awalnya saya ingin pergi ke Hong Kong, tetapi

ibu saya berkata Anda masih sangat muda, pergi
ke suatu tempat yang lebih dekat.” ceritanya.

Setelah dirasa cukup dan sudah lebih
berpengalaman akhir Contrinx pergi ke Hong
Kong untuk bekerja pada tahun 2006.

Dan dia mengatakan kedatangannya ke
Hong Kong tidak hanya untuk mencari nafkah,
tetapi juga untuk belajar. [BI/Ida]
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menaikkan pengikut. Para kreator konten
pun tidak menggunakan cara yang biasa untuk
bisa memuaskan netizen.

Kreator konten yang berkeinginan untuk
dapat memengaruhi atau bisa disebut ingin
menjadi influencer memberikan kepuasan
dengan konten harapan. Biasanya netizen
tidak puas dengan konten yang disajikan tipe
media lain, maka mereka memilih media
sosial untuk mendapatkan informasi yang
diinginkan. Saat pencarian informasi sesuai
pengharapan netizen, mereka pun terjebak
dalam gelembung algoritma. Semakin dalam
mencari konten yang diinginkan, semakin
dalam pula terjebak dalam informasi yang
sama.

Motivasi jadi orang sukses ala media sosial
adalah sukses berbisnis dan kaya raya. Motivasi
itulah yang secara psikologis
membentuk pencarian netizen
menuju ke peluang bisnis
menjadi kaya. Peluang itu
kemudian dijadikan para influ-
encer yang bekerja sebagai
afiliator untuk menggaet pemilik
uang. Untuk bisa memberikan
pengaruh butuh drama, maka in-
fluencer menggunakan kisah
hidupnya agar semakin
dipercaya. Pengaruh sosial
budaya di Indonesia, yang ingin
bergaya kebarat-baratan dengan
menggunakan barang branded, juga semakin
memudahkan afiliator terduga pelaku penipuan

investasi untuk bisa mendapatkan banyak in-
vestor.

Panutan
Awas, jangan salah pilih

panutan, mungkin itu saja
yang bisa disematkan pada
logika berpikir para pengguna
media sosial. Pengguna media
sosial yang memiliki peran
ganda sebagai konsumen dan
produsen konten wajib memiliki
kemampuan kognitif, afektif,
dan psikomotorik yang
lengkap untuk terhindar dari
jebakan penipuan. Dalam

ranah kognitif, netizen memilih influencer
dengan cara mengingat, memahami,

menganalisis, dan mengevaluasi agar bisa
mendapatkan informasi yang membantu, bukan
menjebak. Menumbuhkan sikap kritis menjadi
mutlak bagi setiap pengguna media sosial.

Terakhir, tidak semua investasi itu menipu.
Tidak semua investasi berujung gulung tikar.
Banyak pula investasi yang memberikan
kekuatan ekonomi lebih tinggi. Selain itu, tidak
semua influencer mencari keuntungan dari
pengikutnya. Banyak pula influencer yang punya
dedikasi untuk memberikan edukasi dalam
berbagai bidang. Pesan penulis adalah pilihlah
informasi dari jari dengan kritis untuk
mendapatkan edukasi yang positif. (JP)

Penulis : HERMA PRABAYANTI, Dosen
Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya
(Unesa), seorang kreator konten
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TelkomGroup Siap Jadi Tulang
Punggung Digital RI

“Kita sebagai bangsa bisa membuktikan kepada bangsa-
bangsa besar di dunia lainnya bahwa kita punya ekosistem
sendiri, bukan ekosistem negara lain, tetapi ekosistem In-
donesia,” kata Erick Thohir.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir optimis
Leap dari TelkomGroup dapat menjadi nakhoda dalam
pembentukan ekosistem digital.

Erick Thohir mengapresiasi TelkomGroup dalam
melakukan transformasi menjadi perusahaan teleko-
munikasi digital terbaik di Indonesia serta membuka peluang
dan kesempatan dalam mengembangkan ekosistem digital
yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.

Menteri BUMN mengatakan dunia baru akan dihadapi,
tantangan baru harus dihadapi, oleh karenanya Indone-
sia harus memiliki ekosistem dan peta jalan sendiri. In-
donesia harus memastikan ekosistemnya yang
menang.[Ant/BI]

JAKARTA, BI - Menteri BUMN
Erick Thohir mengungkapkan
TelkomGroup siap berkolaborasi
menjadi salah satu tulang
punggung ekonomi digital Indone-
sia.

“TelkomGroup siap berkola-
borasi menjadi salah satu tulang
punggung ekonomi digital Indonesia,”

ujar Erick Thohir seperti dikutip dari
akun resmi Instagram-nya
@erickthohir di Jakarta, Kamis.

Menteri BUMN itu menambahkan
TelkomGroup juga siap membuka
lapangan kerja seluas-luasnya bagi
generasi milennial serta menjadi

agen perubahan bagi BUMN dan Indo-
nesia.

Penerima 2 Dosis Vaksin
Capai 160,93 Juta Jiwa

KUDUS, BI - Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
memastikan tetap mem-
persiapkan pemilu yang
dijadwalkan berlangsung
pada tahun 2024 dengan
seluruh tahapan yang
sudah dikerjakan, meski-
pun muncul isu penun-
daan di masyarakat.

“Tahapan yang sudah
kami kerjakan, di anta-
ranya mempersiapkan
regulasi, menyusun
anggaran dan mem-
persiapkan personel,”
kata Komisioner KPU RI
Arief Budiman ditemui di
sela monitoring persiapan
pembahasan rencana
anggaran biaya (RAB) Pemilu 2024
dengan pemerintah daerah di aula KPU
Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Untuk regulasi, kata dia, pihaknya
sudah membuat keputusan tentang hari
pemungutan suara tanggal 14 Februari
2024. Tetapi jadwal maupun program
belum ditetapkan karena dibuat dalam
peraturan KPU.

Sementara pembuatan peraturan

tersebut, kata dia lagi, harus melalui
rapat konsultasi dengan Pemerintah
dan DPR. KPU RI juga sudah
mengajukan surat, tetapi belum
dijadwalkan.

Terkait penyusunan anggaran, kata
Arief, sudah dilakukan sejak tahun lalu
dan sudah diajukan.

Sedangkan personel juga sudah,
mengingat anggota KPU dan Bawaslu

Ada Isu Penundaan, KPU Tetap
Persiapkan Pemilu 2024

yang baru segera
dilantik.

Menurut dia,
tahapan yang harus
ada di KPU sudah
selesai dilakukan,
tinggal tahapan di
tempat lain.

“Misalnya angga-
ran ada di Pemerintah,
karena KPU bukan
pemegang uang hanya
merancang

dan mengusulkan,
maka Pemerintah harus
segera membahas dan
menyediakan bersama
DPR sesuai jadwal
yang direncanakan
semula,” ujarnya lagi.

Demikian halnya soal regulasi
harus segera dikerjakan, sehingga
Pemerintah dan DPR harus
menyediakan jadwal dan rapat.

Ketika ditanya soal isu penundaan
Pemilu 2024, Arief menolak
berkomentar, karena yang dilakukan
KPU adalah untuk mempersiapkan
penyelenggaraan Pemilu 2024 dan
sudah dilakukan.[*]

JAKARTA, BI - Satuan Tugas
(Satgas) COVID-19 melaporkan
jumlah warga Indonesia yang telah
menerima suntikan dua dosis vaksin,
hingga Kamis, pukul 12.00 WIB,
mencapai 160,93 juta.

Data Satgas COVID-19 yang
diterima di Jakarta Kamis, jumlah
penduduk yang telah mendapat
suntikan dua dosis vaksin COVID-
19 per hari ini bertambah 194.526
menjadi 160.935.915 orang.

Sementara itu, orang yang
disuntik vaksin dosis pertama pada
hari ini bertambah 108.988 orang.
Dengan demikian, maka jumlah
penerima vaksinasi dosis pertama
kini 197.216.895 jiwa.

Adapun total vaksinasi untuk
dosis ketiga hari ini bertambah
309.712 jiwa, menjadi
25.606.528 orang.
Pemerintah berencana
memvaksinasi sebanyak
208.265.720 juta orang.

Dengan demikian
maka tercatat, suntikan
dosis pertama vaksin
COVID-19 sudah
diberikan pada 94,69
persen dari total

208.265.720 warga yang menjadi
sasaran vaksinasi COVID-19.

Sementara warga yang sudah
selesai menjalani vaksinasi meliputi
77,27 persen dari total sasaran.

Sebelumnya, Koordinator Tim
Pakar dan Juru Bicara Pemerintah
untuk Penanganan COVID-19 Prof
Wiku Adisasmito meminta masya-
rakat yang akan mudik untuk
memenuhi dosis vaksinasi
penguat, minimal dua pekan
sebelumnya.

“Diimbau kepada masyarakat
segera memenuhi dosis vaksinasi
lengkap maupun penguat sekurang-
kurangnya dua minggu, khususnya
sebelum menjalankan kegiatan
sosial berskala besar, seperti
mudik,” katanya. [Ant/BI]
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NGANJUK, BI - Jasa penukaran uang baru
mulai menjamur di Kota Angin. Sepeda motor
mereka dipasang tulisan ‘Melayani Penukaran
Uang Baru’. Kemudian, di parkir di sekitar Alun-
Alun Nganjuk. Ada sepuluh motor berjajar di
sekitar Alun-Alun Nganjuk. Yaitu, mulai di depan
kantor dinsos PPPA, pintu masuk alun-alun, dan
barat SMPN 1 Nganjuk. “Saya sudah melayani
penukaran uang baru sejak awal puasa,” ujar Ida
Kusuma, 45, salah seorang penyedia jasa
penukaran uang baru.

Menurut Ida, meski tersebar di berbagai titik
tetapi mereka sejatinya satu kelompok.
Perempuan asal Medan, Sumatera Utara tersebut
mengatakan bahwa memiliki bos yang berdomisili
di Kabupaten Jombang. Di lapaknya, dia
menyediakan uang pecahan mulai nominal Rp
1.000 hingga Rp 20.000. Setiap kelipatan Rp 100
ribu, dia akan menarik jasa sebesar Rp 10 ribu.
“Lumayan bisa untuk makan sehari-hari,” ujarnya.

Hanya saja, karena Lebaran masih lama,
belum banyak orang yang menukarkan uang.
Pada minggu awal Ramadan ini, orang yang
menukar uang hanya bisa dihitung dengan jari.
“Mungkin kalau mau Lebaran akan ramai,” ujar
Ida.

KEDIRI, BI -  Harga daging ayam di
Pasar Setonobetek, Kota Kediri  terus
merangkak naik. Dari Rp 28 ribu per kilo-
gram (kg) naik menjadi Rp 32 ribu. Itu dua
minggu sebelum Ramadan. Kemarin,
terkerek lagi jadi Rp 38 ribu per kg.

“Ya naiknya sekitar satu bulan yang lalu.
Bertahap, dari Rp 28 ribu ke Rp 32 ribu.
Lalu terus naik sampai hari ini (kemarin)
Rp 38 ribu per kilo,” kata Laelatul, 41,
penjual daging ayam di Pasar Setonobetek.

Ia memperkirakan, harga daging ayam
terus naik karena permintaan tinggi. Namun
stoknya tetap. “Bulan puasa biasanya

seperti ini, permintaan banyak tapi
stok sedikit. Jadi harga naik,” ujar
Laela.

Karti, pedagang daging ayam di
pasar yang sama, merasakan
dampak kenaikan harga Rp 38 ribu
per kg itu. “Ya jadi agak sulit menjual
karena harga mahal,” terangnya.
Biasanya konsumen bisa membeli 2
kg. Tetapi, saat ini jatah pembelian
daging ayam dikurangi.

 “Ya paling sekarang beli setengah kilo
atau satu kilogram. Katanya untuk
keperluan yang lain. Apa-apa sekarang
mahal soalnya,” tandas Karti.

Sementara itu, Kabid Perdagangan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
(Disperdagin) Kota Kediri Salim Darmawan
mengatakan, biasanya pada pertengahan
Ramadan harga kebutuhan pokok di pasaran
berangsur normal. “Namun jelang Idul Fitri
nanti biasanya kembali naik,” tuturnya. Meski
begitu, kenaikan harga tersebut masih dalam
batas kewajaran. (ica/ndr)

Jelang Idul Fitri, Marak Lapak
Penukaran Uang

Terpisah, Kapolsek Nganjuk Kota Kompol
Burhanudin mengimbau agar masyarakat berhati-
hati. Baik untuk para penyedia jasa penukaran

Stok Minim,
Harga Daging

Ayam Naik

Korban Semeru Diharap Bisa Tempati
Huntara Sebelum Lebaran

GORONTALO, BI -  Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah (Arpusda)
Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi
aplikasi Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Bele
Palengi Chalentik, Kabupaten Bone
Bolango, Kamis, untuk memperkuat tata
kelola kearsipan di lingkungan pemda.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris
Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba itu,
diikuti 78 peserta yang terdiri atas Admin
Srikandi Provinsi Gorontalo, pejabat adminis-
trator lembaga kearsipan daerah, serta ahli
teknologi informasi Dinas Kominfo kabupaten dan
kota seprovinsi tersebut.

Ia mengapresiasi sosialisasi tersebut
karena era digitalisasi saat ini menuntut
pemerintah cepat beraksi dalam
menghadapi perubahan.

“Kearsipan ini harus menjadi perhatian
kita bersama, karena menjadi salah satu
penyelenggara pemerintahan,” katanya.

Aplikasi Srikandi hasil kolaborasi
antara Kementerian PAN dan RB,

Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
yang bersifat government to government (G2G),
sehingga bisa dimanfaatkan oleh instansi pusat
maupun daerah.

Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, seperti
naskah dinas yang berisi “template” surat, kode
klasifikasi surat, di mana masing-masing instansi
dapat memilih sesuai kebutuhan.

Terdapat pula fitur pemeliharaan arsip untuk
menjaganya keasliannya, tetap utuh, dan
tepercaya.

Selain itu, fitur penggunaan arsip oleh yang
berhak serta fitur penyusutan arsip yang meliputi

Gorontalo Sosialisasikan
Aplikasi Srikandi

pemindahan dan pemusnahan arsip.
“Saya berharap kerja sama lintas OPD terkait

seperti Bappeda, Kominfo, BKD, Badan Keuangan,
dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat
terjalin dalam mengawal program Srikandi serta
program kearsipan lainnya,” kata Darda.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Arpusda
Provinsi Gorontalo Taufik Sidiki mengatakan
sosialisasi Srikandi patut dilaksanakan
sebagaimana perintah Perpres Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

Hal ini juga diatur dalam keputusan Menteri
PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2000 tentang
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan
Peraturan ANRI Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penerapan Srikandi.

“Srikandi sebagai aplikasi umum, maka tidak
ada lagi kementerian/lembaga yang membangun
aplikasi kearsipan sendiri, karena proses bisnis,
standar data, dan keamanan datanya sudah
terstandar dan terintegrasi,” kata dia.[8}

>> BERSAMBUNG KE HLM  07

LUMAJANG, BI - Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa menargetkan penyintas bencana
awan panas guguran (APG) Gunung Semeru dapat
menempati hunian sementara (huntara) di Desa
Sumbermujur, Kabupaten Lumajang sebelum
Lebaran.

“Sebelum Idul Fitri para pengungsi APG Gunung
Semeru dapat segera menghuni huntara dan hunian
tetap (huntap). Terlebih saat ini instalasi aliran listrik
dan air sudah terpasang,” katanya saat mengikuti

kegiatan apel Bakti Pramuka Peduli
Semeru Spesial Ramadhan di Lumajang, Rabu.

Dengan begitu, lanjut dia, tidak lama lagi segera
bisa dilakukan serah terima hunian kepada para
penyintas dan mereka tinggal di lokasi baru yang
telah dibangun secara gotong royong tersebut.

“Hunian sementara dan hunian tetap di Lumajang
sangat lengkap, karena telah menghitung seluruh
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uang baru maupun masyarakat.
“Tetap hati-hati dan waspada,”
ingatnya. (tar/tyo/RNg)



JAKARTA, BI - Kue apem adalah
salah satu kue tradisional yang masih
dipertahankan hingga saat ini dan
masih sering disajikan di berbagai
acara. Rasanya mungkin tidak
selembut sponge cake atau cheese-
cake yang begitu populer, namun kue
apem menyimpan ceritanya sendiri dan
memiliki keunikan yang sulit ditandingi
kue lainnya.

Meski lebih dikenal sebagai kue
syukuran atau kue khas Jawa, namun

Kue Apem, Kue Tradisional
Jawa Asal India
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dilansir dari Wikipedia, kue
apem berasal dari negara In-
dia. Di India sendiri, kue ini
disebut “Appam”, hampir
mirip penyebutannya di Indo-
nesia.

Kue ini diyakini
bermula dari Ki Ageng
Gribig, yaitu keturunan
Prabu Brawijaya yang
kembali dari perjalanan ke
tanah suci dengan membawa kue
apem. Kue yang kemudian dibagi-
bagikan ke masyarakat ini kemudian

menjadi budaya
dan sesuatu
kebiasaan di saat
syukuran.

Kata apem

sendiri diyakini berasal dari
bahasa Arab yaitu “afuan”
atau “afuwwun” yang berarti
pengampunan. Orang Jawa
m e n y e d e r h a n a k a n
penyebutannya sebagai

“Apem” sehingga dalam filosofi
Jawa, kue apem merupakan
simbol pengampunan atau
mohon ampun dari berbagai
kesalahan, seperti dilansir dari
Brilio.

Kue apem seringkali ada
mulai dari acara syukuran,
menyambut bulan puasa hingga

kematian. Di Jawa Barat sendiri
kue apem dimaknai sebagai
kebersamaan dan tolak bala atau
pengusir kesialan. Kue ini akan dibagi-
bagikan ke tetangga dan dimakan
bersama.

Kue apem saar ini juga telah tampil
dengan berbagai bentuk dan rasa, dari
yang kukus hingga panggang, kue apem
juga sering disajikan dengan cetakan
dun nangka, konon rasanya lebih enak
jika dibandingkan dengan kue apem
yang dikukus dengan cetakan plastik.
Benar atau tidak mari kita buktikan.[bi]

Tradisi dan Budaya Ziarah Kubur
Banyak anak dan cucu yang

merantau menyempatkan diri untuk
pulang saat menjelang bulan
ramadhan hanya untuk mengunjungi
makam orang tua dan kakek dan
nenek  sebagai bentuk bakti
penghormatan terhadap leluhur.

Tradisi berziarah ke makam
keluarga atau nyekar, menjadi salah
satu tradisi masyarakat Indonesia
menjelang bulan Ramadhan. Maka
tidak heran, berbagai tempat
pemakaman umum dipenuhi warga
yang berziarah.

Setiap menjelang bulan
Ramadhan sebenarnya banyak tradisi
yang dilakukan oleh umat Islam di In-
donesia. Salah satunya adalah
berziarah ke makam keluarga atau
nyekar. Selain mendoakan keluarga
mereka yang telah tiada,
tradisi nyekar juga
dimanfaatkan untuk
merawat dan member-
sihkan makam.

Banyaknya warga
yang datang untuk
berziarah, membuat
kunjungan ke tempat
pemakaman umum
meningkat dua kali lipat.
Jika pada hari biasanya
tempat pemakaman
umum tampak sepi dari
peziarah, kini justru

padat oleh peziarah yang datang tidak
hanya dari dalam kota, namun juga
dari luar kota.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh
warga sekitar tempat pemakaman
untuk meraih keuntungan selama
musim nyekar ini dengan berjualan
bunga di depan gerbang tempat
pemakaman. Bunga yang biasa
digunakan untuk ditaburkan di atas
makam tersebut dijual dengan harga
bervariasi.

Dari hasil berjualan bunga tabur
musiman tersebut, seorang pedagang
bahkan bisa meraup keuntungan
hingga ratusan ribu Rupiah perhari.

Sunarti mengatakan, “Ya kalau
laku ya enak lah jualan kembang itu,
ada batinya (keuntungannya). Kalau
modalnya 500 (ribu Rupiah), dapat

(keuntungan) 150-200 (ribu Rupiah).
Belum tentu kalau di rumah, 20 ribu
juga belum tentu (dapat). Cuma ikut-
ikutan saja. Sehari (keuntungannya)
dapat 200 (ribu Rupiah), ada 300 (ribu
Rupiah).”

Ziarah makam hanya satu dari
sekian banyak tradisi masyarakat In-
donesia khususnya umat Islam dalam
menyambut bulan suci Ramadhan.
Selain makam keluarga, sebagian
umat muslim ada pula yang berziarah
ke makam para Wali dan pemuka
agama Islam lainnya.

Ada pula umat muslim yang
melakukan tradisi munggahan atau
makan bersama untuk menyambut
Ramadhan. Berbagai tradisi yang
patut dilestarikan tersebut merupakan
warisan turun-temurun dari nenek

moyang bangsa Indone-
sia sejak dulu.

Bahkan belakangan
ini nyekar masal
bersama organisasi
pemuda masjid juga
dilakukan diberbagai
daerah terutama di
wilayah Kecamatan
Garum, Kabupaten
Blitar. Tentu saja ini
menarik karena nilai
kerukunan jasmani dan
ruhaninya dapat secara
bersamaan. [bi]

memiliki tekad untuk bergerak
membantu  sesama  PMI yang
mengalami  permasalahan dalam
pekerjaan antara  lain:  gaji  tidak
dibayar, pelecehan seksual,
penganiayaan,  dan pekerjaan tidak
sesuai  dengan kontrak  kerja. Tim
Alpha  PMI Hong Kong-Macau juga
menuangkan  gagasan program
nyata  PMI dan  PMI Purna  yang
direkomendasikan  kepada
pemerintah untuk  direalisasikan
demi  kemaslahatan para  Pekerja
Migran Indonesia.

Dalam keperduliannya Tim Al-
pha PMI juga turut membantu KJRI
HK dalam membagikan ALKES
dan Alat rapid/antigen test.
Bantuan tersebut ada yang kami
bagi langsung ada juga yang
dibagikan melalui post.

“Dalam pembagiannya Tim Al-
pha PMI selalu menyebar dan ber-

keliling dari
taman ke
taman, dari
Lai Chi Kok,
M o n g k o k ,
Meifo hingga
D i a m o n d
Hill.” kata
Yanti ketua
LA NKRI HK.

Keluhah
PMI juga
diterima oleh
Peduli Sehat

Hong Kong , BaraJP HKG.
Tim Alpha PMI HKG, Micka –

Ketua LKTN -HK, Vio,Nando mewakili
Paguyuban INA, Indah mewakili
Yogya Internatioal Club mengucapkan
terimakasih banyak kepada Bapak
Masinton Pasaribu, sekali lagi
terimakasih atas kepedulian terhadap
PMI yang ada di Hong kong. bantuan
obat – obatan yang kami terima ini
sangat bermanfaat, kami  benar -
benar terbantu dengan sumbangan
Bapak ini.”

Selebihnya untuk teman –
teman PMI di Hong Kong yang
memerlukan bantuan obat silahkan
kontak kami No.Telp
+85268290469 / +852 9711 4513
dan E_Mail  :
timalphapmi.krpi@gmail.com ,
selama persediaan masih ada maka
kami akan membagikannya. [bi/
laeliputri]

>> BANTUAN OBAT DARI MASINTON...DARI HLM  03

Masinton P

ekosistem ekonomi maupun
ekosistem alamnya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia,
perencanaannya juga sangat bagus,
sehingga pihaknya berharap bisa
menjadi referensi bagi format
relokasi kebencanaan di tempat
lainnya di Jawa Timur.

“Kami memohon Pak Presiden
Joko Widodo nantinya berkenan
untuk meresmikan hunian
sementara dan hunian tetap setelah
seluruh instalasi selesai,” katanya.

Menurutnya, untuk memper-
lancar proses bersih-bersih dan
merapikan seluruh lingkungan
sekitar serta fasilitas pendukung di
hunian sementara dan hunian tetap

sebelum peresmian maupun proses
dihuni oleh para penyintas APG
Gunung Semeru, bisa dilakukan
kerja bakti dalam format cash for
work.

“Saya sampaikan kepada Pak
Bupati bahwa itu bisa masuk
kategori cash for work atau padat
karya, sehingga mereka yang
bekerja membersihkan sisa sisa
pembangunan nanti juga menda-
patkan upah,” ujarnya.

Khofifah juga mengapresiasi
Kwarda Pramuka Jatim kembali
melanjutkan pembangunan hunian
sementara bagi para penyintas APG
Semeru dengan membangun 10 unit
hunian sementara dan sebelumnya
membangun 19 unit pada tahap
pertama.[Ant/BI]

>> KORBAN...DARI HLM  06
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JAKARTA, BI - Umat Muslim dari seluruh
dunia sedang merayakan datangnya Ramadan,
tentu saja dengan trdisi dan tata cara mereka
masing - masing negara. Berikut ini ada
beberapa budaya muslim dunia dalam
menyambut bulan suci Ramadan.

   Pakistan
Di Pakistan, kaum pria akan pergi ke masjid

di malam hari untuk melakukan shalat Tarawih 20
rakaat. Pun begitu dengan kaum perempuannya.
Namun, mereka melakukannya di rumah karena
mereka dilarang menginjakkan kakinya di Masjid.

  Irak
Sebelum perang dan konflik merobek

negara ini, setiap Ramadan tiba, pasar di Irak
secara tradisional menjual permen dan kue
kering dan selalu dibanjiri pelanggan. Permen
dan kue kering di bawa pulang untuk berbuka
puasa. Namun, tradisi tersebut kini telah
berubah.

  Turki
Orang-orang Turki menyambut bulan

Ramadan dengan mengenakan pakaian terbaik
mereka yang disebut Bayramlik dan mengunjungi
keluarga serta teman mereka. Sementara anak-
anak akan menikmati hiburan semacam wayang
di berbagai tempat di negara ini.

   Arab Saudi

Di bulan Ramadan, supermarket, kafe
dan restoran tutup pada siang hari di Arab
Saudi, terlepas dari kenyataan bahwa
tidak wajib bagi orang-orang non-Mus-
lim untuk berpuasa selama masa ini.

  Kuwait
Orang-orang di Kuwait tampaknya

benar-benar memanfaatkan bulan
Ramadan untuk beribadah. Mereka
melewati hari-hari di bulan suci ini dengan
membaca Alquran dan menjalankan solat
Tarawih

  India
Tidak seperti negara-negara dengan

mayoritas Muslim, umat Muslim di negara
tersebar disejumlah daerah. Beberapa
daerah macam Maharashtra, Uttar
Pradesh, Kerala dan Hyderabad

menyediakan makanan dan minuman
umat Muslim lebih banyak dari yang
lainya.

  Australia
Daerah pinggiran Australia

dimana umat Muslim berpenduduk

padat akan terlihat sepi pada siang hari. Namun
pada malam hari, kesemarakan baru dimulai.
Lampu-lampu jalan menyala dengan serangkaian
festival makanan siap melayani umat Muslim
yang telah berpuasa sepanjang hari.

  Malaysia
Meskipun wisatawan mungkin sedikit

khawatir mengunjungi Malaysia selama bulan
Ramadan, mereka tidak akan tahu apa yang
mereka lewatkan kecuali jika mereka
melakukannya. Ini adalah saat hotel dan restoran
besar memiliki buka puasa atau makan malam
prasmanan, dimana orang bisa menikmati
makanan Malaysia dan Barat yang lezat.

  Palestina
Sementara Palestina secara tradisional

merayakan Ramadan seperti negara-negara
Muslim lainnya, di mana keluarga berkumpul
untuk menawarkan doa atau hanya untuk berbagi
makanan saat buka puasa mereka setelah senja.
Konflik tanpa akhir, terutama di Jalur Gaza, telah
membatasi perayaan mereka dalam beberapa
tahun terakhir.

  Libya
Sama seperti Palestina, Ramadan telah dikuasai

oleh konflik dan pertumpahan darah di Libya, dan
bukan sebulan untuk perdamaian dan doa.

  Suriah
Alih-alih menjadi waktu untuk menjadi dekat

dengan orang yang disayangi, 7,6 juta pengungsi
Suriah mungkin terpaksa menghabiskan bulan
Ramadan tahun 2017 untuk mencari tempat
berlindung atas kepala mereka.[*]

Tradisi Sambut Ramadhan Di Dunia

>> PEPAYA, KAYA SERAT...DARI HLM 10
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9 Negara Berdurasi Puasa Terpanjang
JAKARTA, BI - Seperti diketahui bahwa waktu di belahan

bumi ini memiliki perbedaan, saat di Indonesia siang maka
negara dibelahan bumi lain bisa jadi sore, malam atau bahkan
baru masuk waktu pagi.

Berkaitan dengan itu saat Puasa Ramadhan setiap
negara juga memiliki perbedaan waktu yang menyesuaikan
dimana mereka berada. Berikut ada 9 negara yang memiliki
waktu terpanjang masa puasa disiang hari, berikut daftarnya:

1.    Reykjavík, Islandia: 16 jam 50 menit
2.    Warsawa, Polandia: 15 jam

3.    London, Inggris: 15 jam Halaman Selanjutnya
4.    Paris, Prancis: 16 hingga 17 jam
5.    Lisbon, Portugal: 15 hingga 16 jam
6.    Athena, Yunani: 15 hingga 16 jam
7.    Beijing, Cina: 15 hingga 16 jam
8.    Washington DC, AS: 15 hingga 16 jam
9.    Ankara, Turki: 15 hingga 16 jam

Daftar tersebut disampaikan sebagai penambah
pengetahuan pembaca Berita Indonesia terkait waktu lama
puasa yang berbeda - beda pada setiap negaranya. [bi]

bermanfaat untuk menurunkan kadar
kolesterol. Ditambah lagi, sistem
kekebalan kita juga ditempatkan di usus,
sehingga usus yang sehat dapat
membuat kita tetap sehat
secara keseluruhan.

3. Penguat sistem
kekebalan tubuh

Berbicara tentang
mendukung sistem
kekebalan yang sehat,
pepaya telah digembar-
gemborkan sebagai
imunostimulan (secara harfiah, zat
yang membantu mengaktifkan sistem
kekebalan).

Pepaya adalah sumber beta karoten
yang hebat dan antioksidan yang telah
terbukti mendukung kesehatan
kekebalan tubuh. Adapun Manaker
mengatakan bahwa satu porsi pepaya

(sekitar satu buah kecil) juga
mengandung lebih dari nilai vitamin C
harian.

4. Melindungi dari
kanker

“Pepaya meng-
andung karotenoid

yang disebut liko-
pen,” kata Mana-
ker. “Asupan liko-

pen terkait dengan
banyak manfaat kese-

hatan, termasuk dapat me-
ngurangi risiko mengembangkan jenis
kanker tertentu,” ujar dia.

Sejumlah penelitian pun telah
menunjukkan bahwa likopen dapat
mencegah pertumbuhan sel kanker,
terutama kanker paru-paru, dan dapat
membantu melawan sel kanker
payudara, lambung, dan usus besar.[*]

Reykjavík, Islandia

JAKARTA, BI - Imsak adalah penanda waktu
sekitar sepuluh menit sebelum masuk waktu fajar.
Tujuannya untuk memberitahukan agar kita
segera menyelesaikan acara makan
sahur.

Namun ternyata,  imsak hanya
dikenal di Indonesia hingga ditiru
oleh sebagaian negara di Asia
Tenggara. Kemungkinan besar
imsak dimaksudkan agar kita
mempunyai waktu untuk bersiap
diri melaksanakan salat dan
mempersiapkan waktu terbitnya fajar.

Hampir semua wilayah di Indonesia
menggunakan istilah imsak sebagai
penanda waktu. Namun ajaran Islam yang diajarkan
Rasulullah sebenarnya tidak terdapat istilah imsak.
Dalil yang mendasarinya yakni, “Jika salah satu dari
kamu mendengar adzan, sedangkan ia masih

memegang piring (makanan) maka janganlah ia
meletakkannya hingga ia menyelesaikan makannya,”

HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan telah
disahihkan oleh Adz Zahabi.

Dalil Al-Quran juga menash, “dan
makan dan minumlah kamu hingga
terang bagimu benang putih dan benang
hitam yaitu fajar,” (Q.S Al-Baqarah 2:
187).

Jadi dengan demikian batas santap
sahur sebenarnya adalah fajar atau

saat adzan subuh bukan imsak. Namun
kendati imsak telah menjadi kesepakatan

penanda waktu bersama tidak ada salahnya
dilakukan.

Selama tujuannya baik,  yakni untuk
mengingatkan agar segera menyelesaikan santap
sahur maka itu sah dan tidak ada larangan dalam Is-
lam meskipun tidak menjadi hukum saklek .[bi]

Waktu Imsyak Hanya Ada di Indonesia
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Belajar Alat Musik Jadikan Anak Cerdas
JAKARTA, BI - BI - Meski genetik ikut

berperan dalam mewarisi kecerdasan anak,
tetapi  ada juga faktor lain yang memengaruhi
kecerdasan, yaitu faktor lingkungan. Faktor
lingkungan bisa meliputi banyak hal, mulai dari
pola asuh, asupan nutrisi, pendidikan anak,
hingga ikatan kasih sayang orang tua dengan
anak.

Berikut ini adalah beberapa cara mengop-
timalkan kecerdasan anak agar menjadi hebat
dan pintar:

1. Mengajak anak berbicara setiap hari
Perkembangan kemampuan bicara anak

tentu tak luput dari bimbingan orang tua. Agar
kemampuan anak berbicara dapat lebih cepat

berkembang, Anda harus sering mengajaknya
berbicara setiap hari. Para ahli bahkan
menganjurkan untuk mulai mengajak anak
bicara sejak masih bayi.

2. Membacakan buku cerita sejak dini
Rutin membacakan buku sejak dini juga

memiliki banyak manfaat untuk perkembangan
anak. Selain dapat mempererat ikatan kasih
sayang, kebiasaan ini juga bisa
mengoptimalkan kecerdasan anak, mulai dari
kemampuan verbal, kemampuan mendengar-
kan dan konsentrasi, hingga kemampuan dalam
berimajinasi.

3. Mengajarkan alat musik kepada anak
Sebuah penelitian membuk-

tikan bahwa anak yang mem-
pelajari alat musik memiliki
kecerdasan intelektual (IQ) yang
tinggi dan mampu memperoleh
nilai akademik yang lebih baik
daripada anak yang tidak
mempelajari alat musik. Oleh
karena itu, mengajarkan alat
musik kepada anak bisa menjadi
pilihan untuk melatih kecer-
dasannya.

Tak hanya alat musik, Anda
juga bisa memperkenalkan
beragam aktivitas seni lainnya,
seperti menggambar atau me-
lukis, yang diketahui juga dapat
meningkatkan kecerdasan dan

kreativitas anak.

4. Mengajarkan bahasa asing
Beberapa penelitian menunjukkan bawa

anak yang belajar bahasa asing juga memiliki
tingkat kecerdasan lebih tinggi daripada anak-
anak yang hanya berbicara satu bahasa. Oleh
karena itu, tak ada salahnya jika Anda
mengajarkan bahasa asing kepada anak sejak
dini, baik melalui buku bacaan, lagu, maupun
video.

Jika diperlukan, Anda juga bisa mendaf-
tarkan anak kursus atau les privat bahasa asing

dengan tenaga profesional.

5. Memenuhi asupan nutrisi anak yang
cukup

Cara selanjutnya yang tak boleh dilupakan
untuk mengoptimalkan kecerdasan anak
adalah memenuhi asupan nutrisinya setiap hari.
Hal ini karena pola makan bergizi dan asupan
nutrisi yang cukup juga dapat meningkatkan
perkembangan otak dan kecerdasan anak.

Selain makanan sehat, Anda juga perlu mem-
berikan susu yang menjadi pelengkap nutrisi
untuk menunjang tumbuh kembang anak.[*]
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JAKARTA, BI - Gangguan indra pengecapan
atau dysgeusia dan ageusia ini dapat dilihat dari
kemampuan lidah untuk mengenali rasa tertentu.

Seseorang yang menderita dysgeusia
umumnya akan mengeluhkan rasa logam, pahit,
asin, manis, atau rasa tidak enak di mulut saat
mengonsumsi makanan dan minuman. Bahkan,
rasa tidak enak ini bisa muncul saat Anda tidak
sedang mengonsumsi apa pun.

Penyebab dysgeusia pun beragam,
salah satunya adalah infeksi penyakit,
baik yang disebabkan oleh bakteri,
virus, atau jamur. Bahkan, gangguan
pada indra pengecap ini menjadi salah
satu gejala dari infeksi COVID-19. Tak
hanya infeksi penyakit, dysgeusia
juga bisa terjadi karena beberapa
kondisi berikut ini:

Kekurangan vitamin dan mineral,
biasanya terjadi pada seseorang
yang mengalami defisiensi vitamin B
dan zinc

Sedang mengonsumsi obat-obatan
tertentu, seperti antidepresan, antibiotik,
pelemas otot, antihipertensi, obat tiroid, dan obat-
obatan kemoterapi

Mengalami penyakit kronis, seperti penyakit
Parkinson, demensia, diabetes, stroke, dan
kerusakan saraf

Sedang hamil, biasanya disebabkan karena
perubahan kadar hormon atau mengalami

Kenali Penyebab Gangguan
Pengecap Rasa

peradangan pada lidah
Terpapar zat kimia yang dapat merusak indra

perasa, seperti pestisida, kosmetik, deterjen, dan
bahan kimia industri

Perokok aktif, karena produk tembakau
mengandung bahan kimia yang dapat
memengaruhi indra perasa

Pengobatan dysgeusia berbeda-beda, jika
dysgeusia yang Anda alami disebabkan oleh

kehamilan, biasanya akan hilang setelah
trimester pertama berlalu. Sementara
itu, jika disebabkan oleh kekurangan
vitamin dan mineral, maka konsumsi
suplemen tertentu dapat membantu
mengatasi dysgeusia.

Kondisi dysgeusia tentunya
memengaruhi rasa makanan yang
masuk ke mulut. Agar nutrisi yang
diperlukan tubuh tetap terpenuhi tanpa
merasa tersiksa, hindari konsumsi
makanan yang terdiri dari banyak
rasa, serta hindari makanan pedas,

manis, dan berpengawet.
Sementara jika penderita dysgeusia

mengeluhkan rasa pahit atau rasa tidak enak pada
indra pengecap, penderita ageusia justru tidak
dapat merasakan rasa apa pun atau hilangnya
fungsi indra pengecap secara total.

Kondisi ini dapat dialami oleh semua
kelompok usia, tetapi lebih sering terjadi pada
orang dewasa yang berusia di atas 50 tahun.

Selain kehilangan fungsi pengecap sehingga
tidak bisa merasakan apa pun, ageusia juga dapat
disertai berbagai gejala, mulai dari tekanan darah
tinggi (hipertensi), reaksi alergi, gangguan
kesehatan mulut, hingga hidung tersumbat.

Ageusia merupakan kasus yang jarang terjadi
dan tidak mengancam jiwa. Namun, kondisi ini
dapat menyebabkan berbagai gangguan
kesehatan, seperti malnutrisi, penurunan berat
badan tanpa disengaja, depresi, kehilangan selera
makan, dan gangguan sistem imun.

Ada beberapa kondisi yang dapat memicu
terjadinya ageusia, antara lain Influenza, infeksi
sinus, cedera pada lidah, iInfeksi, termasuk
COVID-19, Radang tenggorokan, Obesitas, Dia-
betes, Penyakit Alzheimer, Penyakit multiple
sclerosis.[bi]

Mengenal Depresi Situasional
dan Cara Mengatasinya

JAKARTA, BI - Depresi situasional atau
gangguan penyesuaian dapat disebabkan oleh
berbagai masalah kehidupan, mulai dari
perubahan hidup karena baru menikah, pindah
kerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang
yang dicintai, putus cinta atau bercerai, hingga
terdiagnosis menderita penyakit serius.

Meski memiliki kondisi dan gejala yang
serupa, depresi situasional bukanlah depresi
yang sebenarnya. Depresi situasional muncul
karena kesulitan dalam menghadapi atau
mengatasi masalah kehidupan. Begitu masalah
selesai atau dapat dilalui, gejala pun akan

berkurang dan menghilang.
Sementara itu, depresi secara klinis akan

menghambat aktivitas sehari-hari dalam waktu
yang lama, bahkan ketika masalah sudah teratasi.
Namun, depresi situasional yang berkepanjangan
dan tidak ditangani bisa berubah menjadi depresi
yang sesungguhnya serta meningkatkan risiko
bunuh diri. Gejala depresi situasional biasanya
mulai terlihat setelah 3 bulan penderita mengalami
peristiwa yang membuatnya stres. Selain itu,
gangguan ini tidak berlangsung lebih dari 6 bulan
selepas peristiwa yang memicu stres atau
dampaknya telah berakhir.

Pada depresi situasional, reaksi seseorang
terhadap hal yang memicu stres dapat menjadi

JAKARTA, BI - Selain kaya nutrisi buah
pepaya telah lama digunakan untuk tujuan
pengobatan berbagai macam penyakit,
termasuk nyeri dan ketidakteraturan haid,
kurap, serta malaria.

“Pepaya sarat dengan nutrisi utama yang
membantu mendukung gaya hidup sehat
secara keseluruhan,” kata ahli gizi berbasis
di Charleston, South Carolina, AS, Lauren
Manaker.

“Faktanya, satu buah pepaya kecil
menyediakan lebih dari 100 persen asupan
makanan yang direkomendasikan (RDI)
seperti vitamin C yang dibutuhkan orang
dalam satu hari,” sambung dia.

Kandungan dan Manfaat Buah Pepaya
1. Kaya antioksidan

Pepaya memiliki tingkat
antioksidan yang menge-

sankan, termasuk vitamin
A, C, dan E. Semua itu
bekerja sama untuk

mengurangi risiko
penyakit jantung

dan mencegah
oksidasi kolesterol

yang diperlukan untuk
menempel pada arteri kita.

Manfaatnya juga dapat mengurangi
peradangan, sehingga menjadikan pepaya
sebagai tambahan yang baik untuk diet anti-
rematik.

2. Menyediakan serat untuk kesehatan
usus

Pepaya kaya akan serat yang penting
untuk mengatur pencernaan dan mening-
katkan rasa kenyang.

Selain itu, pepaya juga mengandung 88
persen air yang membantu motilitas atau dapat
membuat kita tetap terhidrasi dengan baik.
Diet tinggi serat juga dikenal mampu
mendukung gula darah yang sehat.

Jadi, mengonsumsi pepaya lebih

berlebihan dibandingkan reaksi orang lain
yang juga mengalami situasi yang sama.
Gejala depresi situasional umumnya
meliputi rasa putus asa, sulit untuk
konsentrasi, sering menangis, cemas
secara terus-menerus, insomnia atau
sulit tidur, nafsu makan berkurang atau
berlebihan, bolos dari sekolah atau
kerja, tidak ingin bersosialisisi atau
menarik diri, perilaku destruktif, seperti
berkelahi, atau vandalisme, penyalahgunaan
alkohol atau obat-obatan terlarang. Gejala-
gejala di atas dapat muncul sebagai respon
pertahanan untuk meredam stres atau rasa
putus asa terhadap situasi yang dihadapi.[bi]

Pepaya, Kaya
Serat dan

Antioksidan

>> BERSAMBUNG KE HLM 08

Umumnya, depresi situasional dapat
hilang sendirinya seiring berjalannya waktu
atau setelah penderita terbiasa dengan
perubahan yang terjadi dalam hidupnya.
Meski demikian, kondisi ini perlu ditangani
dengan baik agar tidak semakin parah.

Jika kerabat atau Anda baru saja
mengalami perubahan besar dalam hidup
dan terlihat mengalami gejala dari depresi

situasional, cobalah untuk melakukan langkah
penanganan, misalnya dengan membicarakan
apa yang dirasakan kepada orang terdekat.

Selain itu lakukan aktivitas yang
menenangkan, makan sehat, tidur lebih
banyak, olahraga atau mengalihkan
perhatiannya ke hobi. Namun jika tidak
sembuh mitalah bantuan dokter untuk
mendapatkan penanganan secara medis. [bi]

Cara Mengatasi Depresi Situasional
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HONG KONG

Wanita Jadi Korban Penipuan
Telepon Hingga HK$65 Juta

Phone Scam Atas Nama
Pejabat dari China Ditangkapi

HONG KONG, BI – Penipuan online atau lewat
telepon masih marak hingga sekarang, di Hong
Kong saat ini Polisi sedang menyelidiki apa yang
terjadi hingga penipuan telepon mencapai HK$65
juta pada tahun ini, setelah seorang ibu
rumah tangga berusia 40 tahun
diduga telah ditipu HK$65 juta oleh
penipu yang mengaku sebagai
pejabat daratan.

Petugas mengatakan wanita itu
menerima panggilan telepon Juni
lalu dari seseorang yang mengaku
dari kantor penghubung Beijing, dan
diberitahu bahwa dia terkait dengan
kasus daratan yang berkaitan dengan distribusi
“informasi palsu tentang vaksin Covid”. Terduga
korban kemudian memberikan rincian banknya
dan menyerahkan jutaan dolar “sebagai jaminan”.

Dia juga diajari bagaimana menjelaskan

kepada bank mengapa dia melakukan transfer.
Inspektur senior Yeung Chun-yu mengatakan

para penipu juga memberikan ponsel wanita itu
untuk berkomunikasi dengannya.

“Korban dihubungi pelaku setiap
hari, minimal sehari sekali. Dan
pelakunya akan melaporkan apa
yang disebut kemajuan kasus
penyelidikan kepada korban. Itu
membuat korban percaya bahwa
dia benar-benar terlibat dalam

investigasi kriminal di China,
”katanya. Petugas mengatakan

mereka akan menyelidiki apakah ada
sindikat lintas batas yang terlibat dan apakah ada
korban lain. Pasukan itu juga memperingatkan
publik bahwa ada aplikasi ponsel berbahaya yang
dapat mencegat kata sandi satu kali yang dikirim
oleh bank dan meneruskannya ke penipu.[bi]

HONG KONG, BI - Kepolisian menindak
lanjuti dengan serius terkait penemuan kasus
penepuan lewat telepon, Polisi sebelumnya
mendeteksi sindikat penipuan telepon yang
menyamar sebagai pejabat daratan dan
menangkap 27 pria dan wanita karena dicurigai
mendapatkan properti dengan penipuan.

Dilaporkan bahwa orang-orang yang

terlibat melakukan kejahatan antara Agustus
2020 dan Maret tahun ini. Dalam satu kasus,
korbannya adalah seorang wanita tua
berusia 90 tahun yang tinggal di Puncak. Dia
menerima telepon dari penipu yang
menyamar sebagai pejabat publik yang
mengharuskannya menyetor HK$250 juta ke
dua rekening bank yang ditunjuk.

Tes Covid Mandiri Bisa
Deteksi Virus Diam

HONG KONG, BI - Kepala
Eksekutif Carrie Lam menga-
takan bahwasannya Hong Kong
saat ini bisa saja memiliki
30.000 kasus infeksi Covid
tetapi tidak menunjukkan gejala.
Oleh karena i tu otori tas
mendesak masyarakat untuk
mengambil bagian dalam latihan
swa-uj i  massal t iga hari
sukarela.

Pada pengarahan Covid ha-
riannya, Kepala Eksekutif meng-
utip sebuah penelitian yang dilakukan oleh

Universitas Hong Kong yang
menempatkan tingkat infeksi kota
itu pada 0,56 persen pada hari
Rabu lalu.

Lam mengatakan ini berarti
40.000 orang dengan virus.

Dia mengatakan dengan
asumsi tiga perempat dari orang-
orang ini tidak tahu bahwa mereka
terinfeksi, jika semua orang
menggunakan tes cepat yang
didistribusikan dalam paket anti-
epidemi pemerintah, 30.000

infeksi dapat ditemukan.[bi]

HONG KONG, BI - Pemerintah
telah mendesak penduduk untuk
melaporkan infeksi virus corona
mereka dalam waktu 24 jam untuk
tindak lanjut ketika latihan swa-uji
tiga hari sukarela dimulai pada hari
Jumat [8/4] hingga senin [10/4].

Dalam iklan surat kabar satu
halaman penuh, pemerintah meng-
imbau warga untuk menguji diri setiap
hari selama tiga hari berturut-turut
untuk membantu memutus penularan
virus sehingga masyarakat dapat
kembali normal.

Albert Au dari Pusat Perlindungan Kesehatan
mengatakan para pejabat tidak memiliki perkiraan
tentang berapa banyak kasus Covid yang
ditemukan, tetapi otoritas siap memberi dukungan
kepada mereka yang dites positif.

Dia mengatakan latihan swa-uji
dapat membantu pemerintah lebih
baik mengukur situasi Covid SAR.

“Ada rantai penularan virus dan
infeksi yang tidak terlihat di
masyarakat. Semakin banyak orang
yang mengambil bagian dalam latihan
pengujian, semakin banyak kasus
yang dapat kami temukan, ”katanya.

Au mengatakan yang terbaik bagi
orang untuk melakukan tes di pagi
hari dan meniup hidung mereka
dengan lembut sebelum
mengumpulkan spesimen.

Dia mencatat bahwa orang yang telah
terinfeksi dalam tiga bulan terakhir harus kebal
terhadap virus, tetapi mereka disarankan untuk
melakukan tes sendiri jika mereka memiliki
gejala.[bi]

Latihan Swa-uji Tiga Hari
Sukarela di HK

Carrie Lam

Albert Au





LUMAJANG, BI - Ada kisah-kisah
menarik, mitos atau legenda yang
berkembang di beberapa tempat wisata
yang ada di Lumajang. Salah satunya
adalah Hutan Bambu yang tercatat
sebagai destinasi wisata menarik yang
ada di Dusun Umbulsari, Desa
Sumbermujur, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang.

Upaya yang dilakukan Desa
Sumbermujur untuk mengelola tempat
wisata ini membuahkan hasil. Setelah
membangun kolam renang dan
infrastruktur penunjang, kawasan wisata
ini selalu ramai pengunjung.

Banyaknya jumlah pohon bambu
yang tumbuh subur di sini membentuk
seperti sebuah terowongan. Rimbunnya dedaunan
bamboo membentuk seperti kanopi. Dengan
demikian pengunjung tidak perlu khawatir akan
kepanasan walaupun berkunjung di siang hari.

Selain tidak perlu khawatir akan sengatan
matahari, suasana ini sangat menarik untuk
dijadikan latar belakang pengambilan gambar.
Umumnya pengunjung berfoto di tengah-tengah
jalan antara dua sisi deretan pohon bambu.

Tentu pose ini lebih mudah diabadikan jika
berkunjung di hari kerja, karena
jumlah wisatawannya tidak terlalu
banyak. Selain itu, pengunjung
juga bisa berpose di depan Gubug
Rebug, sebuah bangunan
berselimut jerami yang disediakan
oleh pengelola

Dibeberapa titik pengunjung
juga akan menjumpai beberapa
patung untuk mempercantik
wisata Hutan Bambu Sumbermujur.

Beberapa di antaranya adalah patung
kelelawar dan harimau.  Warga menjelaskan apa
arti/makna patung-patung tersebut.

“Kalau patung kelelawar di pintu masuk kolam
itu karena Hutan Bambu memang identik dengan
kelelawar-kelelawar besar, yang jadi daya tarik
tersendiri bagi pengunjung,” jelasnya.

Kelelawar-kelawar tersebut biasanya singgah
di bulan Oktober sampai Desember, bulan Januari
setelah beranak pinak mereka akan pindah ke
tempat lain. Bentang sayapnya bisa mencapai 1 -

1,5 meter.
Bercerita  soal patung harimau, Iwan seorang

warga yang sedang mengunjungi tempat  tersebut
bercerita jika  ada mitos tentang macan putih di
Hutan Bambu wisata tersebut.

“Warga Sumbermujur khususnya sekitar Hutan
Bambu memang percaya bahwa ada macan putih
(harimau putih gaib -red.) yang hanya bisa terlihat
oleh orang-orang tertentu,” ltuturnya.

Macan putih tersebut tidak mengganggu. Dan
akan menampakkan diri di saat-saat
tertentu, itupun hanya untuk
memberikan firasat dan pertanda jika
akan terjadi sesuatu, sebagai contok
kemunculannya pada beberapa bulan
menjelang pandemi Corona di Indo-
nesia pada tahun 2019.

Makan jika macan putih sudah
mulai menampakkan diri, masyarakat
biasanya akan lebih waspada dan

mawas diri, serta selalu memohon perlindungan
kepada-Nya.

Mbah Umbul, Penghuni Sumber Air Hutan
Bambu

Orang-orang tua zaman dulu juga percaya
bahwa ketika ada sumber air besar yang dianggap
wingit (keramat), di sekitarnya akan dijaga oleh
harimau, ular dan monyet.

Kalau monyet sih, Visiters juga bisa melihat
setiap saat di Hutan Bambu, karena monyet-monyet
ini udah jadi penghuni tetap wisata di Desa

Sumbermujur Candipuro ini.
Menurut cerita turun temurun hutan bambu ini

dulunya lebih dikenal dengan Sumber Mbah
Umbul, yang menjadi cikal bakal nama Dusun
Umbulsari.

Penghuni Ghaib Hutan
Bambu Lumajang

Umbul sendiri berasal dari bahasa Jawa yang
artinya adalah sumber air. Lalu siapakah sosok
Mbah Umbul yang menjadi ‘penghuni’ sumber air
di Hutan Bambu?

“Dulu saat didatangi oleh orang-orang Belanda
di era kolonial, mereka tidak percaya bahwa lorong
sumber air di sini panjangnya mencapai puluhan
kilometer,” cerita Safi’i warga setempat.

“Lalu salah seorang Belanda bernama Mr.
Kekbo mencoba menyusuri lorong sumber tersebut
memakai payung, orang Belanda tersebut malah
hilang, masyarakat menyebutnya Mbah Umbul,”
lanjutnya.

Pernah ada penelitian di lorong sumber air ini
secara modern. Titik terakhir yang dijangkau
melalui GPS sampai di Dusun Wonoagung, sekitar
2 km dari Hutan Bambu.

Meskipun demikian warga percaya bahwa
lorong air di Hutan Bambu ini tembus ke lereng
Semeru.

Rute dan Lokasi Hutan Bambu Lumajang
Rute menuju hutan bambu Lumajang tergolong

bagus, karena bisa dijangkau oleh kendaraan roda
empat. Dari pusat kabupaten Lumajang,
pengunjung bisa mengarahkan kendaraan ke
Kecamatan Pronojiwo, kemudian ambil ke arah
Candipuro.

Setelah itu pengunjung menuju ke Desa
Sumbermujur. Jangan khawatir tersesat karena
banyak papan penanda jalan yang bisa menuntun
pengunjung.

Dari alun-alun kota Lumajang, jarak tempuhnya
sekitar 30 km ke arah barat. [*]
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Penghuni Ghaib Hutan
Bambu Lumajang
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HONG KONG, BI -  Dr. Albert Au dari Pusat
Perlindungan Kesehatan (CHP) Departemen
Kesehatan mengumumkan jumlah infeksi
semakin turun, dan kematian terus terjadi, pada
hari jumat dilaporkam 2.492 kasus COVID-19 yang
didapat dari dari 1.227 melalui tes asam nukleat
dan 1.265 kasus dikonfirmasi melalui Tes Anti-
gen Cepat dari deklarasi online.

Sejumlah 1.173.096 orang telah terinfeksi

HK Catat  1.173.096  Orang Telah Terinfeksi
sejauh ini selama gelombang kelima.

Ada 8 kasus impor yang dilaporkan hari
ini. Kasus impor tersebut berasal dari Aus-
tralia, Korea Selatan, Irlandia, Jerman, dan
Singapura.

Sebanyak 86 kematian baru dilaporkan
oleh Otoritas Kesehatan. 96% pasien
meninggal berusia di atas 60 tahun, sedangkan
70,9% pasien meninggal berusia di atas 80 tahun.

Dr. Lau Ka-hin dari Otoritas Rumah Sakit
mengatakan bahwa 9.503 pasien masih dirawat di
rumah sakit, 9 pasien dalam kondisi kritis dan 11 di
antaranya masih dalam kondisi serius dan 68
pasien dalam kondisi kritis dirawat di Unit

Perawatan Intensif.
Sementara itu, 20.876 karyawan di bawah Otoritas

Rumah Sakit dinyatakan positif COVID-19. 19.175 di
antaranya telah kembali bekerja setelah pulih.[bi]

HONG KONG, BI - Komite ahli kesehatan
yang berada dibawah Pusat Perlindungan
Kesehatan Hong Kong  merekomendasikan
agar pemerintah mengizinkan orang berusia

60 tahun ke atas boleh mendapatkan dosis
keempat vaksin Covid.

Komite, yang anggotanya termasuk profesor
Lau Yu-lung, David Hui dan Benjamin Cowling,

mengatakan bahwa data lokal menunjukkan tiga
dosis sudah sangat efektif dalam mengurangi
kematian akibat Covid dan rawat inap di antara
orang dewasa.

Namun mereka juga mengatakan jika
booster untuk mereka yang berusia 60 tahun
ke atas bisa mendapatkan perlindungan lebih
baik jika diberikan suntikan ke 4 untuk
booster.

Penasihat pandemi pemerintah Ivan Hung
mengatakan tingkat antibodi pada orang tua
cenderung turun cukup drastis.

“Untuk orang sehat, mereka akan
direkomendasikan untuk menerima booster,

mungkin, dalam waktu sekitar enam bulan.
Mudah-mudahan pada saat itu, kita akan
memiliki generasi kedua atau yang disebut
vaksin yang cocok dengan Omicron.”

Hung mengatakan dia berharap vaksin yang
cocok dengan Omicron akan memberikan
perlindungan yang memadai dan bahwa orang
tidak perlu disuntik selama satu tahun lagi
setelah mendapatkan dosis keempat.

Sementara itu, komite ahli juga sepakat
bahwa vaksin dapat diberikan dengan aman
kepada orang yang sebelumnya telah terinfeksi
dan tidak perlu melakukan skrining Covid
sebelum diberikan suntikan.[bi]

HONG KONG, BI - Pusat Keamanan
Pangan (CFS) dari Departemen Kebersihan
Makanan dan Lingkungan mengatakan hari
ini bahwa setelah pengumuman
sebelumnya bahwa importir Hong Kong
telah mengimpor produk Kinder yang
mungkin telah terkontaminasi Salmonella.

CFS mengimbau masyarakat untuk
tidak mengonsumsi produk tersebut.
Perdagangan harus segera berhenti
menggunakan atau menjual produk yang
terkena dampak jika mereka memilikinya.

Detail produknya adalah sebagai berikut:
Nama Produk: Egg Hunt Kit
Merk : Kinder
Tempat asal: Belgia
Berat bersih: 150 gram per bungkus
Tanggal terbaik sebelum: 21 Agustus 2022
Importir: PARKnSHOP (HK) Limited
Ingat hotline: 2606 8658

(Produk 2)
Nama Produk: Kinder Surprise Milk Chocolate
Egg dengan Mainan 3 x 20g
Merk : Kinder
Tempat asal: Belgia
Berat bersih: 60 gram per bungkus
Tanggal terbaik sebelum: 24 Oktober 2022
Importir: City Super Limited
Hubungi hotline: 2736 3866

Seorang juru bicara CFS mengatakan jika
CFS telah menindaklanjuti pemberitahuan yang
dikeluarkan oleh Badan Standar Makanan Inggris
dan Otoritas Keamanan Pangan Irlandia tentang
penarikan produk Kinder karena kemungkinan
kontaminasi oleh Salmonella.

Selain itu, Kementerian Industri Primer
Selandia Baru juga mengeluarkan pemberitahuan
penarikan produk Kinder lainnya karena
kemungkinan terkontaminasi Salmonella.

Salmonella dapat menyebabkan demam dan
gangguan pencernaan seperti muntah, sakit perut
dan diare. Efek pada bayi, anak kecil, orang tua,
dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah
bisa lebih parah dan bahkan dapat menyebabkan
kematian,” kata juru bicara tersebut.[*]

HONG KONG, BI - Sekretaris Makanan dan
Kesehatan, Profesor Sophia Chan,
mengadakan pertemuan dengan para ahli
pencegahan dan pengendalian epidemi Daratan
yang dipimpin oleh Direktur Institut Nasional
untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
Menular dari Pusat Penyakit Tiongkok
Pengendalian dan Pencegahan, Mr Kan Biao.

Profesor Chan memperkenalkan pekerjaan
anti-epidemi Hong Kong dalam mengatasi
gelombang kelima epidemi. Kedua belah pihak
juga bertukar pandangan tentang situasi
epidemi di Hong Kong.

Sekretaris Pangan dan Kesehatan Mr Tho-
mas Chan,  Direktur Kesehatan, Dr
Ronald Lam dan sejumlah pejabat
dari Biro Makanan dan Kesehatan
dan Rumah Sakit juga hadir dalam
pertemuan tersebut.

 “Saya ingin mengucapkan terima
kasih yang tulus kepada Tuan Kan
Biao karena telah memimpin delegasi
ahli ke Hong Kong untuk memberikan
panduan tentang pekerjaan anti-
epidemi Pemerintah Daerah Admin-
istratif Khusus Hong Kong (HKSAR).
Pengalaman yang kaya dari para ahli
dalam memerangi epidemi akan
berperan penting dalam pekerjaan

kami dalam mengatasi tahap epidemi saat ini,
”kata Profesor Chan.

“Pemerintah HKSAR akan terus
mengadopsi langkah-langkah ‘mencegah
masuknya kasus dan penyebaran virus di
masyarakat’. Pada saat yang sama, kami juga
akan menyiapkan rencana aksi dalam
menanggapi kemungkinan munculnya
gelombang keenam epidemi.”

Selain itu para ahli dari  Daratan juga
merekomendasikan panduan tentang
penggunaan obat-obatan Tiongkok dalam
melawan epidemi COVID-19, serta investigasi
epidemiologi dan pekerjaan analisis. [bi]

HK Akan Adopsi Cara
China Hadapi Pandemi

Kinder  Mengandung
Salmonella, Bisa Demam

Usulan Vaksin Covid
Ke-4 Untuk Lansia HK
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JAKARTA, BI - Banyak orang yang mengalami
gangguan mental dimasa pandemi ini, maka tidak
ada salahnya jika kita mencoba melakuka tes
secara pribadi melalui situs - situs yang ada di
internet.

Sebagai catatan, tes atau kuis semacam ini
belum tentu 100 persen akurat, dan biasanya hanya
digunakan untuk skrining awal, jadi untuk lebih
akuratnya disarankan datang ke lembaga, layanan
kesehatan atau institusi profesional yang
menyediakan tes psikologi secara resmi.

1. 16Personalities atau MBTI
Jika kamu sering melihat seseorang

menyematkan huruf-huruf seperti INTJ, INFJ, atau
ESTP di bio media sosial mereka, mungkin dia
baru saja melakukan tes MBTI.

Mengutip goodjob, Tes Myers-Briggs Type In-
dicator (MBTI) merupakan tes kepribadian yang
paling populer di internet saat ini, dan banyak

diambil dari psikologi Carl Jung.
Tes MBTI memang

ada yang berbayar.
Namun di internet,
ada juga versi
gratisnya, misalnya
lewat situs
16Personalities.com,
di mana di situ juga
tersedia Bahasa
Indonesia.

2. Berkeley Emotional Intelligence Test
Tes kecerdasan emosional ini mengukur

kemampuan kamu untuk mendeteksi dan
mengidentifikasi emosi orang lain, berdasarkan
ekspresi wajah. Ini bisa menjadi cara untuk melihat,
seberapa selaras kamu dengan orang-orang di
sekitar, yang penting baik untuk hubungan personal
dan profesional.

Untuk menjajal tes ini, kamu dapat
mengaksesnya melalui laman https://greater
good.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz

3. TestColor
Tes kepribadian TestColor juga didasari ide-

ide Jungian, dan memprediksikan kepribadian
seseorang berdasarkan preferensi warna yang
dipilih.

Dalam laman testcolor.com, tim pengembang
mengklaim, tes mereka sudah divalidasi secara
ilmiah oleh sekelompok psikologis dan
psikoanalisis yang terkualifikasi.

“Tes kepribadian berbasis emosi kami adalah
hasil penelitian ilmiah yang dilakukan selama 20
tahun oleh tim psikolog klinis dan matematikawan

bersertifikat, yang dipimpin oleh Thierry Leroy,
psikolog klinis dan psikoanalis,” tulis pengembang.

4. Kepribadianku.com
Kepribadianku.com menjadi salah satu situs

yang memiliki tes kepribadian populer gratis di
Indonesia.

“Website ini dirancang untuk menunjukkan
kepada seseorang apa artinya menjadi diri mereka
sendiri,” tulis tim pengembang situs tersebut dalam
laman About Us-nya.

Selain itu, di situs ini, ada juga beberapa artikel-
artikel psikologi yang dapat dengan mudah
dipahami dan digunakan, dan bisa diakses secara
bebas tanpa biaya berlangganan.

5. Big Five Test

5 Situs Tes Psikologi dan Kepribadian di Internet
Big five test atau tes kepribadian lima besar

mengukur lima faktor kepribadian yang telah
ditentukan oleh para psikolog, sebagai inti dari
susunan kepribadian kita. Ini meliputi Openness,
Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness,
dan Neuroticism.

Mengutip Truity, model kepribadian Lima Besar
secara luas dianggap sebagai cara yang paling
kuat secara ilmiah untuk menggambarkan
perbedaan kepribadian.

Untuk tes ini, kamu bisa meluncur ke laman
https://www.truity.com/test/big-five-personality-test,
di mana di sana juga menyediakan tes-tes
kepribadian lainnya, seperti MBTI. (*/)

JAKARTA, BI - Google Play Store
memungkinkan merupakan tempst
mencari aplikasi apa pun yang dibutuhkan
untuk perangkat Android dan Samsung.
Semua aplikasi yang dicari juga akan
tersimpan secara otomastis. Jadi akan
sangat mudah jika Anda membutuhkannya
di masa mendatang.

Sementara itu ada juga orang yang
tidak menghendaki jejak pencarian
aplikasinya terekam, jadi mereka lebih
suka untuk menghapusnya. Untuk  yang
masih bingung, Anda bisa mengetahui
langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Luncurkan aplikasi Google Play
Store BACA JUGA: Google Hapus
Informasi Last Update dari Play Store

2. Buka menu Play Store. Tap ikon pro-
file di atas kanan atas. Menu panel akan
terlihat di layar

3. Tap opsi Settings BACA JUGA:
Cara Mengatasi Play Store Tidak Bisa
Download

4. Tap General. Beberapa opsi akan
muncul di bawah General

5. Ketuk opsi “Preferensi akun dan
perangkat”. Ini adalah opsi pertama dalam
pengaturan umum.

6. Clear the search history. Scroll down
to the “History” section and tap the “Clear
device history” option.

7. Konfirmasi tindakan Anda. Ketuk
opsi Hapus riwayat untuk melanjutkan. Ini
sekarang akan menghapus semua
pencarian sebelumnya di Google Play
Store. Selamat mencoba.[bi]

Cara Menghapus
Riwayat Pencarian

di Play Store

Cara Ubah Rekaman Suara Menjadi Teks
JAKARTA, BI - Pandemi telah berdampak

pada berubahnya gaya hidup, salah satunya
pada bidang teknologi. Karena pandemi,
kuliah, rapat, seminar, talkshow lebih
umum dilakukan secara daring atau
online.

Kondisi ini membuat
masyarakat membutuhkan
sebuah teknologi yang
memudahkan untuk mendukung
aktivitas online mereka, dan
salah satu teknologi yang dibutuhkan adalah
mengubah rekaman suara atau audio menjadi
teks.

Lalu, bagaimana cara mengubah rekaman

suara menjadi teks atau tulisan di laptop lewat
Google Docs, ini caranya:

1. Silakan login ke laman Google Docs.
2. Pilih |Start a new document

(Blank)” atau jika menggunakan
versi bahasa Indonesia pilih “Buat
dokumen baru”.

3. Pilih menu “Tool” atau
“Alat” dalam versi bahasa Indo-
nesia.

4. Lalu, klik “Voice Typing” .
5. Setelah itu, Anda bisa mengubah rekaman

suara yang diinginkan menggunakan microphone
atau speaker. Nantinya, secara otomatis kata-
kata yang disebutkan dalam rekaman suara akan
berubah menjadi teks atau tulisan.[bi]
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JAKARTA, BI — Rusia buka suara soal
desakan negara Barat kepada Indonesia agar tak
membiarkan Presiden Vladimir Putin hadir dalam
Konferensi Tingkat TInggi (KTT) G20 di Bali
Oktober mendatang.

Kantor Kepresidenan Rusia atau Kremlin
mengatakan mereka akan membuat keputusan
apakah Putin akan hadir dalam KTT G20 tahun
ini atau tidak. Keputusan itu bergantung situasi
yang berkembang.

“Kami akan klarifikasi ini, bagaimana pun juga,
Indonesia yang menjadi penyelenggara,” kata juru
bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam jumpa pers
di Moskow pada Kamis (7/4).

Dikutip Reuters, komentar itu diutarakan
Peskov menanggapi pernyataan wartawan soal
respons Rusia terhadap desakan beberapa negara
agar Putin tak diundang dalam KTT G20 tahun
buntut invasinya ke Ukraina.

Negara Barat terus melayangkan
ketidaksenangan jika Rusia berpartisipasi dalam
rangkaian KTT G20 tahun ini imbas dari invasi
Moskow ke Ukraina.

Sejumlah negara seperti bahkan sudah
mewanti-wanti soal rasa keberatan mereka
kepada Indonesia jika Rusia hadir dalam

Rusia Serahkan Izin Putin
Hadiri KTT G20 ke Indonesia

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, telah
menegaskan posisinya kepada para Menteri
Keuangan di G20, terutama Indonesia selaku
ketua G20 di periode ini.

“Presiden Joe Biden telah menjelaskan dan
saya tentu setuju dengannya bahwa kami tidak
bisa bersikap biasa saja terhadap Rusia di
lembaga keuangan mana pun,” kata Yellen seperti
dikutip Reuters.

“Dia (Biden) meminta Rusia dikeluarkan dari
G20, dan saya telah menjelaskan ke rekan saya
di Indonesia bahwa kami tak akan berpartisipasi
dalam sejumlah pertemuan (G20) jika Rusia hadir
di sana,” ujarnya menambahkan.

Hingga kini, Indonesia belum mengambil
keputusan menanggapi konflik Rusia vs Ukraina
sebagai presiden negara kelompok G20 tahun ini,
terutama soal nasib kehadiran negeri beruang
merah dalam forum tersebut.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan
Informatika sekaligus tim jubir pemerintah untuk
G20, Dedy Permadi, mengatakan Indonesia perlu
hati-hati menyikapi konflik Rusia vs Ukraina
sebagai ketua kelompok itu.

“Isu Rusia dan Ukraina tentu saat ini sedang
kami dalami dan kemudian akan kami sampaikan
di dalam forum lain ketika waktunya sudah
sampai,” ujar Dedy dalam konferensi virtualnya
beberapa hari lalu.

“Kita sebagai presidensi agar merespons
seperti apa dan tentu akan kami sampaikan
kepada masyarakat jika nanti sudah tiba
waktunya,” lanjut dia.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar
Negeri RI, Teuku Faizasyah, meminta masyarakat
untuk tak berspekulasi menanggapi pernyataan
Amerika Serikat yang tak ingin datang ke
pertemuan G20 jika Rusia diundang.[bi]

China Tuduh AS, Inggris,
Australia Ingin Buat NATO Asia

JAKARTA, BI - Negara Tirai
Bambu China menuduh Amerika
Serikat, Inggris, dan Australia
berencana membentuk aliansi
pertahanan di kawasan Asia-Pasifik
seperti NATO di Eropa.

Pernyataan itu diutarakan
Beijing merespons rencana ketiga
negara itu untuk membuat rudal
hipersonik dan persenjataan lain
sebagai bagian dari kerja sama
kesepakatan pertahanan AUKUS.

Juru bicara Kementerian Luar
Negeri China, Zhao Lijian,
mengatakan kerja sama seperti itu “dapat
merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan
Asia-Pasifik”.

“AS, Inggris, dan Australia akan bekerja
sama mengembangkan senjata hipersonik dan
berbagai teknologi militer modern lainnya,”
papar Zhao pada Rabu (6/4).

“Tujuan utama mereka adalah untuk
membentuk NATO versi Asia-Pasifik dan
melayani hegemoni AS secara jelas. Negara-
negara Asia Pasifik tentu saja menentang keras
hal ini,” paparnya menambahkan.

September lalu, Australia sepakat akan
membuat kapal selam bertenaga nuklir
berdasarkan kesepakatan AUKUS.

Sejumlah pihak menilai, langkah itu disebut
untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan
Indo-Pasifik.

Sejak itu, ketiga negara tersebut mulai
meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di

berbagai pengembangan teknologi
militer canggih termasuk siber,
kecerdasan buatan (AI), teknologi
kuantum, dan robotika bawah laut.

AS, Inggris, Australia, juga
akan mengembangkan rudal
hipersonik dan kontra-hipersonik,
serta kemampuan peperangan
elektronik hingga berbagi
informasi.

Pengembangan senjata
hipersonik ini berlangsung ketika
China dan juga Rusia, dua pesaing
AS, terus membuat kemajuan besar

dalam mengembangkan senjata serupa dan
telah mencapai target yang lebih jauh dengan
kecepatan tinggi.

Sebagian besar analis mengatakan Amerika
Serikat saat ini tertinggal di belakang Beijing
dan Moskow dalam hal teknologi, meskipun
Pentagon dilaporkan melakukan tes sendiri
yang sukses bulan lalu.

Zhao mengkritik kemitraan AUKUS sebagai
“sebuah kelompok Anglo-Saxon” yang
mengikuti “mentalitas Perang Dingin dan politik
blok”.Australia juga mencoba mengembangkan
rudal canggihnya sendiri, termasuk hipersonik.

“Kami mendesak AS, Inggris, dan Australia
untuk menghadapi aspirasi negara-negara Asia-
Pasifik untuk mencari perdamaian dan
pembangunan, mempromosikan kerja sama,
dan mencapai hasil yang saling
menguntungkan,” kata Zhao seperti dikutip ABC
News.[bi]
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pertemuan-pertemuan kelompok tersebut. Hal itu
pun membuat posisi Indonesia sebagai Ketua G20
tahun ini terus terdesak.

Yang terbaru, Amerika Serikat bahkan
mengancam tak akan menghadiri pertemuan G20
jika delegasi Rusia tetap hadir.

JAKARTA, BI - Kementerian Luar
Negeri RI mengungkapkan kondisi
warga negara Indonesia (WNI) yang
tinggal di Sri Lanka di tengah krisis
besar yang menerjang negara Asia
Selatan itu. KBRI juga telah melakukan
pemantauan dan pendataan di lokasi
tempat para WNI tinggal.

Berdasarkan catatan KBRI
Kolombo, sejauh ini terdapat 232 WNI
yang tinggal dan menetap di Sri Lanka.

Sri Lanka terus menghadapi krisis
besar mulai dari ekonomi hingga politik
karena pinjaman yang melambung
hingga salah kaprah mengelola finansial negara
yang diperburuk pandemi Covid-19.

Pada Februari lalu, Sri lanka hanya memiliki
cadangan US$2,31 miliar atau sekitar Rp33
triliun namun harus membayar utang sebesar
US$4 miliar atau sekitar Rp57 triliun pada 2022.

Krisis valuta asing, lonjakan harga
makanan, obat-obatan hingga bahan bakar
membuat Sri Lanka semakin terpuruk. Kolombo
sampai mengajukan bantuan dana ke
IMF.Kekurangan mata uang asing juga membuat

Kemlu Ungkap Kondisi
Ratusan WNI di Sri Lanka

Sri Lanka tak mampu membayar impor penting.
Salah satunya bahan bakar yang menyebabkan
pemadaman listrik selama 13 jam.

Di tengah kesulitan ekonomi yang mencekik,
pemadaman listrik membuat warga semakin
menderita. Mereka lalu ramai-ramai turun ke jalan
dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri
Rajapaksa. Mengantisipasi demonstrasi dan kesulitan
yang berlanjut, berbagai langkah antisipasi ditempuh
KBRI Kolombo. Misalnya kemudahan pelayanan
konsuler dan bantuan logistik. [bi]

Presiden Rusia Vladimir Putin dalam suatu acara

Zhao Lijian

dan menertibkan jalan raya hingga bulan
depan.

Jam malam di ibu kota Peru, Lima, pun
diberlakukan pihak berwenang demi
meredam protes.

Protes kenaikan bahan bakar ini terjasi
meski pemerintah sebelumnya telah

memangkas pajak terhadap bahan bakar,
menaikkan upah minimum, dan mengusulkan
pembebasan barang-barang makanan utama dari
pajak penjualan. Namun, posisi Castillo tetap
terdesak semenjak kenaikan BBM dan pupuk
ditetapkan. Popularitas dia sebagai pemimpin
bahkan anjlok hingga hanya 19 persen, terendah
sejak menjabat sebagai presiden. (rds/rds)

>> PERU RUSUH...DARI HLM 01
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TULUNGAGUNG, BI - Ketua Umum Dewan
Masjid Indonesia Jusuf Kalla meresmikan
Masjid Al Fattah berarsitektur modern yang
didesain hemat energi dan ramah lingkungan
di pusat Kota Tulungagung, Jawa Timur,
beberapa waktu lalu.

Didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa, ketua PP Muhammadiyah dan
jajaran Forkopimda Tulungagung, Jusuf Kalla
mengakui Masjid Al Fattah sebagai salah satu
yang terindah di Indonesia.

“Ini merupakan masjid yang indah di Indo-
nesia,” katanya usai menandatangani prasasti
di atas batu marmer besar serta melakukan
pemotongan pita di depan pintu Masjid Al Fattah.

Menurut ia  dinding masjid yang didominasi
oleh kaca membuat pencahayaan pada siang
hari cukup mengandalkan cahaya alami.

Bangunan masjid berantai tiga ini juga
dilengkapi dengan ruangan berpendingin
ruangan sehingga jamaah bisa betah berlama-
lama melaksanakan ibadah di dalamnya.

Kemegahan masjid yang pemba-
ngunannya menghabiskan biaya Rp6 miliar
lebih ini tampak dari bahan lantai yang
menggunakan marmer terbaik dari India dan
Italia. Sementara karpetnya didatangkan
langsung dari Turki.

Pada bagian luar masjid terdapat menara
setinggi 40 meter berbentuk kotak, yang pada
bagian puncak terpasang ornamen berbahan
antikarat membentuk lafadz Allah pada empat

KARANGANYAR, BI – Kedapatan
menggelar judi domino, l ima warga
Tasikmadu diamankan tim gabungan polisi.
Mereka menggelar perjudian di Getasan,
Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu pada
hari rabu lalu.

Kapolres Karanganyar AKBP Danang
Kuswoyo mengungkapkan, operasi tersebut
menjawab keluhan masyarakat yang

melaporkan adanya perjudian.
Selain itu sebagai upaya

cipta kondisi di saat
bulan suci Ramadan.

”Lima orang terse-
but langsung kami bawa
ke mapolsek untuk

dimintai keterangan
beserta barang bukti
satu set kartu domino,
tikar sebagai alas
permainan, serta uang
tunai Rp 1 juta,” kata

kapolres didampingi
Kasi Humas AKP Agung

Purwoko.
Lima orang tersangka tersebut masing-

masing S, 43; SR, 45; SRM, 65; D, 50; dan
JP, 32. Semuanya merupakan warga
Tasikmadu. Mereka dijerat Pasal 303 KUHP
dengan ancaman maksimal kurungan
penjara 10 tahun atau denda atau denda pal-
ing banyak Rp 25 juta.

”Kami mengimbau masyarakat bisa
melapor j ika mendapat i  penyaki t
masyarakat di wilayah mereka. Apalagi ini
bulan suci Ramadan, kami harapkan
masyarakat bisa untuk menjaga keamanan
dan ketertiban masing-masing wilayah,”
paparnya. (rud/adi/dam)

Jusuf Kalla: Indonesia Bisa
Tarawih Tanpa Batas

sisinya.
Tempat parkir masjid ini terletak di bawah

tanah sehingga tidak mengganggu arus lalu
lintas.

“Semoga jamaah bisa meramaikan masjid
dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk
kegiatan ibadah dan sosial,” kata Jusuf Kalla.

Berbeda dengan tahun sebelumnya,

pemerintah membatasi pelaksanaan sholat
taraweh lantaran masih dalam kondisi pandemi.
Tahun ini kaum Muslim bisa melakukan sholat
taraweh tanpa ada batasan.

Aturan pembatasan saf yang sebelumnya
berjarak sekitar satu meter kini tidak ada lagi.
Aturan saf diserahkan ke pengurus masjid
masing-masing.[bi]

KLATEN – Kodim 0723/Klaten
dan Polres Klaten mulai menerapkan
strategi dalam percepatan vaksinasi
di Kota Bersinar selama Ramadan
kali ini. Salah satunya vaksinasi mo-
bile seperti yang dilakukan Kodim
0723/Klaten.

Vaksinasi mobile dengan
mendatangi pasar tradisional dan
masjid seperti yang dilaksanakan di
Pasar Kraguman dan Masjid Nurul
Islam di Desa Prawatan, Kecamatan
Jogonalan Rabu (6/4). Harapannya,
jemput bola itu bisa meningkatkan
capaian vaksinasi sesuai target yang
ditetapkan.

”Kegiatan ini berdasarkan perintah komando
atas untuk melaksanakan vaksinasi mobile. Kita
harapkan dengan cara mobile seperti ini apa yang
ditargetkan pemerintah bisa tercapai,” jelas Wakil
Kepala Staf Kodim Mayor Czi Paulus Caesario,
Kamis lalu.

Paulus menjelaskan, serbuan vaksinasi mo-
bile melibatkan dua tim vaksinator. Begitu juga
koramil dan babinsa setempat dengan
menargetkan langsung pada sasaran prioritas.
Pola jemput bola itu dilaksnakan pada siang
maupun malam hari.

”Kami memilih salah satu pola vaksinasi

Tim Gabungan
Kepolisian Grebeg

Judi Domino

Kodim 0723/Klaten dan Polres
Dongkrak Capaian Vaksin

dengan melaksanakan pada sore dan malam hari.
Mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada
waktu tersebut. Kami jemput bola ke tempat
keramaian dan tempat kegiatan Ramadan,”
ucapnya.

Sementara itu, Polres Klaten mulai Rabu (6/
4) mulai menggelar vaksinasi menjelang berbuka
puasa di pusat kota. Tepatnya di depan Alun-
alun Klaten. Dengan harapan agar capaian
vaksinasi bisa lebih maksimal.

”Jadi vaksinasi tidak hanya dilakukan pada
siang hari. Tetapi juga sambil ngabuburit. Untuk
capaian vaksinasi dosis pertama di Klaten 92,02
persen, dosis kedua 87,78 persen dan dosis
ketiga 14,02 persen,” kata Kapolres Klaten AKBP
Eko Prasetyo.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, dipilihnya
alun-alun sebagai lokasi vaksinasi karena
merupakan pusat aktivitas masyarakat Klaten.
Apalagi mereka yang sedang melintas
diharapkan tertarik untuk mengikuti vaksinasi.

”Masyarakat banyak yang mencari buka di

menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat
umum atau masyarakat yang akan mudik dengan
sepeda motor. Pendaftaran dimulai tanggal 9
April dengan tujuan 14 kota di Jawa Tengah,”
tuturnya.

Adapun rincian untuk rencana kuota bus
mudik disediakan 270 bus untuk mengangkut
8.100 penumpang, sementara untuk balik
disediakan 80 bus untuk mengangkut 2.400

penumpang. Sementara untuk kuota truk bagi
sepeda motor disediakan 34 unit truk
guna mengangkut 1.020 unit motor.

Keberangkatan bus mudik gratis
ini dijadwalkan pada 28 April 2022.
Rencana 14 kota tujuan mudik tersebut
yaitu Tegal, Semarang, Demak, Kudus,
Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri,
Wonosari, Jogjakarta, Magelang,
Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto.

Sementara untuk keberangkatan arus

balik disiapkan bus dari 5 kota yakni Purwokerto,
Semarang, Yogyakarta, Solo, dan

Wonogiri. ”Untuk menampung
motor yang akan dibawa
pemudik, Ditjen Hubdat juga
telah menyiapkan sebanyak
34 unit truk yang akan
diberangkatkan menuju
Purwokerto, Semarang,

Jogjakarta, Solo, dan
Wonogiri,” ungkap dia. (*)

Alun-alun. Jadi sekalian kita mudahkan dalam
vaksinasi. Seperti kemarin antusias masyarakat
tinggi dalam waktu satu jam pelaksanaan sudah
lebih dari 200 orang yang antre untuk vaksin,”
ucapnya. (ren/adi/dam)

>> INDONESIA SUDAH...DARI HLM 01
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TULUNGAGUNG, BI - Ketua Umum Dewan
Masjid Indonesia Jusuf Kalla meresmikan
Masjid Al Fattah berarsitektur modern yang
didesain hemat energi dan ramah lingkungan
di pusat Kota Tulungagung, Jawa Timur,
Selasa.

Didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa, ketua PP Muhammadiyah dan
jajaran Forkopimda Tulungagung, Jusuf Kalla
mengakui Masjid Al Fattah sebagai salah satu
yang terindah di Indonesia.

“Ini merupakan masjid yang indah di Indo-
nesia,” katanya usai menandatangani prasasti
di atas batu marmer besar serta melakukan
pemotongan pita di depan pintu Masjid Al Fattah.

Menurut ia  dinding masjid yang didominasi
oleh kaca membuat pencahayaan pada siang
hari cukup mengandalkan cahaya alami.

Bangunan masjid berantai tiga ini juga
dilengkapi dengan ruangan berpendingin
ruangan sehingga jamaah bisa betah berlama-
lama melaksanakan ibadah di dalamnya.

Kemegahan masjid yang pemba-
ngunannya menghabiskan biaya Rp6 miliar
lebih ini tampak dari bahan lantai yang
menggunakan marmer terbaik dari India dan
Italia. Sementara karpetnya didatangkan
langsung dari Turki.

Pada bagian luar masjid terdapat menara
setinggi 40 meter berbentuk kotak, yang pada
bagian puncak terpasang ornamen berbahan
antikarat membentuk lafadz Allah pada empat

KARANGANYAR, BI – Kedapatan
menggelar judi domino, l ima warga
Tasikmadu diamankan tim gabungan polisi.
Mereka menggelar perjudian di Getasan,
Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu pada
hari rabu lalu.

Kapolres Karanganyar AKBP Danang
Kuswoyo mengungkapkan, operasi tersebut
menjawab keluhan masyarakat yang

melaporkan adanya perjudian.
Selain itu sebagai upaya

cipta kondisi di saat
bulan suci Ramadan.

”Lima orang terse-
but langsung kami bawa
ke mapolsek untuk

dimintai keterangan
beserta barang bukti
satu set kartu domino,
tikar sebagai alas
permainan, serta uang
tunai Rp 1 juta,” kata

kapolres didampingi
Kasi Humas AKP Agung

Purwoko.
Lima orang tersangka tersebut masing-

masing S, 43; SR, 45; SRM, 65; D, 50; dan
JP, 32. Semuanya merupakan warga
Tasikmadu. Mereka dijerat Pasal 303 KUHP
dengan ancaman maksimal kurungan
penjara 10 tahun atau denda atau denda pal-
ing banyak Rp 25 juta.

”Kami mengimbau masyarakat bisa
melapor j ika mendapat i  penyaki t
masyarakat di wilayah mereka. Apalagi ini
bulan suci Ramadan, kami harapkan
masyarakat bisa untuk menjaga keamanan
dan ketertiban masing-masing wilayah,”
paparnya. (rud/adi/dam)

Jusuf Kalla: Indonesia Bisa
Tarawih Tanpa Batas

sisinya.
Tempat parkir masjid ini terletak di bawah

tanah sehingga tidak mengganggu arus lalu
lintas.

“Semoga jamaah bisa meramaikan masjid
dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk
kegiatan ibadah dan sosial,” kata Jusuf Kalla.

Berbeda dengan tahun sebelumnya,

pemerintah membatasi pelaksanaan sholat
taraweh lantaran masih dalam kondisi pandemi.
Tahun ini kaum Muslim bisa melakukan sholat
taraweh tanpa ada batasan.

Aturan pembatasan saf yang sebelumnya
berjarak sekitar satu meter kini tidak ada lagi.
Aturan saf diserahkan ke pengurus masjid
masing-masing.[bi]

KLATEN – Kodim 0723/Klaten
dan Polres Klaten mulai menerapkan
strategi dalam percepatan vaksinasi
di Kota Bersinar selama Ramadan
kali ini. Salah satunya vaksinasi mo-
bile seperti yang dilakukan Kodim
0723/Klaten.

Vaksinasi mobile dengan
mendatangi pasar tradisional dan
masjid seperti yang dilaksanakan di
Pasar Kraguman dan Masjid Nurul
Islam di Desa Prawatan, Kecamatan
Jogonalan Rabu (6/4). Harapannya,
jemput bola itu bisa meningkatkan
capaian vaksinasi sesuai target yang
ditetapkan.

”Kegiatan ini berdasarkan perintah komando
atas untuk melaksanakan vaksinasi mobile. Kita
harapkan dengan cara mobile seperti ini apa yang
ditargetkan pemerintah bisa tercapai,” jelas Wakil
Kepala Staf Kodim Mayor Czi Paulus Caesario,
Kamis lalu.

Paulus menjelaskan, serbuan vaksinasi mo-
bile melibatkan dua tim vaksinator. Begitu juga
koramil dan babinsa setempat dengan
menargetkan langsung pada sasaran prioritas.
Pola jemput bola itu dilaksnakan pada siang
maupun malam hari.

”Kami memilih salah satu pola vaksinasi

Tim Gabungan
Kepolisian Grebeg

Judi Domino

Kodim 0723/Klaten dan Polres
Dongkrak Capaian Vaksin

dengan melaksanakan pada sore dan malam hari.
Mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada
waktu tersebut. Kami jemput bola ke tempat
keramaian dan tempat kegiatan Ramadan,”
ucapnya.

Sementara itu, Polres Klaten mulai Rabu (6/
4) mulai menggelar vaksinasi menjelang berbuka
puasa di pusat kota. Tepatnya di depan Alun-
alun Klaten. Dengan harapan agar capaian
vaksinasi bisa lebih maksimal.

”Jadi vaksinasi tidak hanya dilakukan pada
siang hari. Tetapi juga sambil ngabuburit. Untuk
capaian vaksinasi dosis pertama di Klaten 92,02
persen, dosis kedua 87,78 persen dan dosis
ketiga 14,02 persen,” kata Kapolres Klaten AKBP
Eko Prasetyo.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, dipilihnya
alun-alun sebagai lokasi vaksinasi karena
merupakan pusat aktivitas masyarakat Klaten.
Apalagi mereka yang sedang melintas
diharapkan tertarik untuk mengikuti vaksinasi.

”Masyarakat banyak yang mencari buka di

menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat
umum atau masyarakat yang akan mudik dengan
sepeda motor. Pendaftaran dimulai tanggal 9
April dengan tujuan 14 kota di Jawa Tengah,”
tuturnya.

Adapun rincian untuk rencana kuota bus
mudik disediakan 270 bus untuk mengangkut
8.100 penumpang, sementara untuk balik
disediakan 80 bus untuk mengangkut 2.400

penumpang. Sementara untuk kuota truk bagi
sepeda motor disediakan 34 unit truk
guna mengangkut 1.020 unit motor.

Keberangkatan bus mudik gratis
ini dijadwalkan pada 28 April 2022.
Rencana 14 kota tujuan mudik tersebut
yaitu Tegal, Semarang, Demak, Kudus,
Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri,
Wonosari, Jogjakarta, Magelang,
Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto.

Sementara untuk keberangkatan arus

balik disiapkan bus dari 5 kota yakni Purwokerto,
Semarang, Yogyakarta, Solo, dan

Wonogiri. ”Untuk menampung
motor yang akan dibawa
pemudik, Ditjen Hubdat juga
telah menyiapkan sebanyak
34 unit truk yang akan
diberangkatkan menuju
Purwokerto, Semarang,

Jogjakarta, Solo, dan
Wonogiri,” ungkap dia. (*)

Alun-alun. Jadi sekalian kita mudahkan dalam
vaksinasi. Seperti kemarin antusias masyarakat
tinggi dalam waktu satu jam pelaksanaan sudah
lebih dari 200 orang yang antre untuk vaksin,”
ucapnya. (ren/adi/dam)
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JAKARTA, BI - Sepatu yang bau pasti pernah
dialami oleh siapa saja, karena saat beraktivitas
kaki pasti mengeluarkan keringat, hal ini terjadi
karena keringat yang membasahi material sepatu
sehingga membuat bakteri penyebab bau
berkembang biak di dalamnya.

Berikut cara menghilangkan bau sepatu:
Setelah memakai sepatu, taruh di luar rumah

dan di tempat yang kering. Lebih baik jika tempat
penyimpanan sepatu terkena cahaya
matahari yang cukup. Jangan lupa juga
untuk mencuci sepatu secara rutin
untuk menghilangkan baunya dan
menjaga sepatu tetap bersih.

Gunakan bahan untuk
menghilangkan bau sepatu seperti
soda kue dan kopi. Kedua bahan
tersebut sangat efektif untuk
menyerap dan menetralkan bau
sepatu.

Caranya, bungkuslah soda
kue atau kopi dengan kertas,
lalu masukkan ke dalam sepatu,
lalu diamkan selama
semalaman. Koran bekas juga
punya manfaat yang sama untuk
menyerap bau sepatu yang tidak enak. Bungkus
sepatu dengan kroan bekas hingga ke lubangnya.

Bersihkan bau sepatu dengan cairan alkohol.
Celupkan lap bersih ke dalam alkohol lalu
gunakan untuk membersihkan seluruh permukaan
sepatu.

Aneka Tips Harian

Menghilangkan Bau Sepatu

Bahan alternatif lain yang bisa menghilangkan
bau sepatu adalah pasir khusus untuk kotoran
kucing.

Menemukan Benda Kecil yang Hilang
Jakarta, BI - Anda pasti sering kehilangan

benda yang kecil, seperti kunci.
Kehilangan kunci bisa membuat
Anda bingung bahkan stres dan
semakin sulit untuk
menemukannya.

Sebelum mencari kunci
yang hilang, pastikan Anda
punya 3 hal ini di dalam pikiran:
kenyamanan, ketenangan, dan
kepercayaan.

Mencari dengan tenang dan
tidak terburu buru akan
memudahkan Anda menemukan
benda kecil yang hilang.

Jika Anda termasuk tipe orang
yang sering kehilangan kunci, ingatlah
secara detail setiap kegiatan yang
Anda lakukan. Cari di tempat tempat
yang biasanya digunakan untuk
menyimpan kunci seperti sebelah
pintu, di dalam tas, di dalam saku, atau
di bawah meja jika terjatuh.

Menurut para ahli, cara tepat untuk
mencari benda yang hilang adalah dengan
mengingat ingat kegiatan apa saja yang telah
dilakukan.

Melonggarkan Sepatu Sempit
Jakarta, BI - Kaum wanita biasanya sering

salah memilih ukuran sepatu karena terlanjur
tertarik dengan modelnya. Oleh karena itu
terkadang sepatu yang dibeli ternyata terlalu
sempit. Solusi praktis tentu dengan membawanya
ke tukang sepatu. Sayangnya tidak semua tukang
sepatu memiliki ketrampilan ini.

Pakai alat peregang yang banyak dijual di
toko sepatu. Alat peregang memiliki fungsi yaitu
melonggarkan sepatu.

Atau, gunakan koran bekas atau kaus kaki
untuk menyumpal sepatu hingga sangat padat dan
sesak. Diamkan selama beberapa hari, sepatu
Anda akan terasa lebih longgar.

Jika Anda punya sepatu kulit yang
kesempitan, gunakan hair dryer untuk
melonggarkannya. Kulit akan melar dengan
sendirinya saat bersentuhan dengan panas.
Panaskan sepatu dari jarak 10 cm selama 30 detik
saja agar bahan sepatu tidak cepat rusak.

TIps lainnya, masukkan kantong plastik yang
telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian
masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin.
Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu
akan longgar dengan sendirinya.

Menghilangkan Air yang Masuk ke Arloji
JAKARTA, BI - Arloji adalah salah satu

aksesori penting yang tidak boleh
sampai ketinggalan. Tapi biasanya
arloji Anda tanpa sengaja kemasukan
air saat mencuci tangan. Hal ini tentu
sangat mengganggu.

Cara pertama untuk
menghilangkan air dari dalam arloji
adalah dengan memasukkannya ke
dalam tumpukan beras dengan posisi
kaca di bawah. Diamkan selama
kurang lebih 5 jam, kemudian angkat
dan air akan menghilang.

Cara kedua yang bisa dilakukan
adalah dengan menyalakan lilin, lalu
mendekatkan arloji ke lilin tersebut
selama 1 menit. Anda juga bisa
menjemur dan memanaskan arloji di
bawah sinar lampu belajar atau sinar
matahari langsung.

Bersihkan Kerak Wajan Dengan
Minyak Jelantah

JAKARTA, BI - Kata siapa minyak
hanya membuat permukaan jadi licin,
sebab  ternyata minyak sayur atau minyak
goreng tidak kalah efektif dalam
membersihkan wajan yang gosong.

Penasaran seperti apa caranya?
Dalam menggunakan bahan yang satu ini, kita

perlu memanaskan minyak
di wajan yang berukuran
lebih besar atau sama dari
wajan yang akan
dihilangkan keraknya, jadi
butuh 2 wajan.

Selanjutnya, simpan
wajan berkerak di bagian
atas minyak yang sedang
dipanaskan. Diamkan
sekitar 15 menit lalu angkat
dan gosok menggunakan
sikat. Selanjutnya, bilas
menggunakan air bersih dan
cuci dengan sabun pencuci
piring.

Kemudian bilas lagi dan
keringkan. Selamat
mencoba.[*]
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ASIAH BINTI
MUZAHIM dikenal
sebagai istri Firaun yang
paling dicintai. Berkat
rasa kasih sayangnya
yang dalam, Nabi Musa
yang kala itu masih bayi
dapat terselamatkan dari
jeratan kematian yang
ada di depan mata.

Lantas benarkah Firaun begitu
mencintai istrinya hingga
mengabaikan semua hal?

Sebagaimana disebutkan
dalam sejumlah kisah para Nabi,
saat Firaun mendapatkan ramalan
bahwa akan ada seorang anak laki-laki
yang akan menghancurkan takhta dan
tiraninya. Ia pun memerintahkan untuk
membunuh semua bayi laki-laki yang
lahir di Mesir.

Mengetahui hal itu, ibunda Nabi
Musa yang bernama Maryam binti Imran
dengan sedih hati menghanyutkan
sebuah keranjang berisi Musa yang
masih bayi ke Sungai Nil. Siapa sangka
keranjang tersebut justru dipungut oleh
Asiah binti Muzahin.

Imad Al-Hilali dalam buku
Ensiklopedia Wanita Alquran menga-
takan, Asiah kemudian terpincut dengan
bayi laki-laki yang ia temui di Sungai
Nil dari belakang istananya. Ia kemudian
mengabarkan hal itu kepada Firaun,
suaminya. Meski Firaun menolak
memberikan kesempatan hidup kepada
si bayi, namun Asiah terus merayu
Firaun untuk mengizinkan anak laki-laki
itu menjadi anak angkat mereka.

Kala itu di seantreo Mesir tidak ada
yang beriman, kecuali Asiah,
Hizqil (seorang keluarga
Firaun), dan seorang laki-
laki yang memperingatkan
Musa. Di kemudian hari,
setelah ditinggalkan Nabi
Musa yang biasanya
tinggal di istana Firaun,
Asiah masih menyembah Al-
lah secara sembunyi-
sembunyi.

Saat Firaun menyiksa Siti
Masyithah yang keimanannya pada Al-
lah telah diketahui Firaun, Asiah berdiri
memperhatikan dari pojok istana.
Dengan jelas, ia melihat para malaikat
naik ke langit membawa ruh Masyithah.
Tatkala Allah menghendaki kebaikan
istri Hizqil itu, Asiah semakin bertambah
yakin dan beriman kepada Allah.

Tatkala Asiah memperhatikan
Masyitah, Firaun datang
menyampaikan apa yang telah
dilakukannya kepada istri Hizqil

tersebut. Mendengar hal itu,
kekesalan Asiah pun tak lagi
terbendung. Dengan lantang, ia
berkata pada Firaun,
“Celakalah engkau, wahai
Firaun. Alangkah beraninya
engkau kepada Allah,”.

Mendengar ucapannya itu,
Firaun lalu marah dan

membentaknya, “Sepertinya
engkau sudah gila, tertular kegilaan
si Musa itu,”. Firaun pun
membuatkan pilihan kepada Asiah
untuk berhenti beriman kepada Al-
lah atau kembali mengakui bahwa

Tuhan di muka bumi ini hanyalah Firaun.
Asiah pun memilih beriman kepada Al-
lah.

Mendengar demikian, Firaun naik
pitam. Ia juga mengancam akan
menyiksa dan membunuh Asiah jika
tetap dengan keimanannya. Akhirnya,
Firaun memerintahkan untuk membuat
empat tiang pancang dan meletakkan
sebuah batu besar di atas tubuh Asiah.
Sehingga, Asiah memilih berada dalam
penyiksaan hingga berpisah dengan
dunia.

Dikisahkan pula para algojo Firaun
menyiksa Asiah di bawah terik matahari.
Hebatnya setelah mereka pergi, para
malaikat segera menaungi tubuhnya,
bahkan memperlihatkan kepada Asiah
rumah yang akan ia huni di surga.

Dengan cara itulah Allah SWT
menyelamatkan Nabi Musa AS.
Berbicara mengenai Asiah binti
Muzahim, sebetulnya ia merupakan or-
ang yang beriman kepada Allah SWT
dan dikenal sebagai seorang yang

bertakwa. Namun karena rasa
takut akan sikap tiran dan juga
kufur yang dilakukan Firaun
yang mengaku Tuhan, ia
m e n y e m b u n y i k a n
keimanannya.

Lantas bagaimana cara
Asiah menyembah Allah

kala itu? Perlu diketahui
bahwa Asiah menyembah Allah

secara sembunyi-sembunyi, yang mana
ia masih merupakan keturunan para
Nabi dan sisa-sisa penganut ajaran Nabi
Ibrahim.

Kala itu di seantreo Mesir tidak ada
yang beriman, kecuali Asiah, Hizqil
(seorang keluarga Firaun), dan seorang
laki-laki yang memperingatkan Musa.
Di kemudian hari, setelah ditinggalkan
Nabi Musa yang biasanya tinggal di
istana Firaun, Asiah masih menyembah
Allah secara sembunyi-sembunyi.

Saat Firaun menyiksa Siti
Masyithah yang keimanannya pada Al-

Akhir Cinta Firaun kepada Asiah Binti Muzahim
lah telah diketahui Firaun, Asiah berdiri
memperhatikan dari pojok istana.
Dengan jelas, ia melihat para malaikat
naik ke langit membawa ruh Masyithah.
Tatkala Allah menghendaki kebaikan
istri Hizqil itu, Asiah semakin bertambah
yakin dan beriman kepada Allah.

Tatkala Asiah memperhatikan
Masyitah, Firaun datang menyam-
paikan apa yang telah dilakukannya
kepada istri Hizqil tersebut. Mendengar
hal itu, kekesalan Asiah pun tak lagi
terbendung. Dengan lantang, ia berkata
pada Firaun, “Celakalah engkau, wahai

Firaun. Alangkah beraninya engkau
kepada Allah,”.

Mendengar ucapannya itu, Firaun
lalu marah dan membentaknya,
“Sepertinya engkau sudah gila, tertular
kegilaan si Musa itu,”. Firaun pun
membuatkan pilihan kepada Asiah
untuk berhenti beriman kepada Allah
atau kembali mengakui bahwa Tuhan
di muka bumi ini hanyalah Firaun.
Asiah pun memilih beriman kepada
Allah.

Mendengar demikian, Firaun naik
pitam. Ia juga mengancam akan
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menyiksa dan membunuh Asiah jika
tetap dengan keimanannya. Akhirnya,
Firaun memerintahkan untuk membuat
empat tiang pancang dan meletakkan
sebuah batu besar di atas tubuh Asiah.
Sehingga, Asiah memilih berada dalam
penyiksaan hingga berpisah dengan
dunia.

Dikisahkan pula para algojo Firaun
menyiksa Asiah di bawah terik matahari.
Hebatnya setelah mereka pergi, para
malaikat segera menaungi tubuhnya,
bahkan memperlihatkan kepada Asiah
rumah yang akan ia huni di surga.[*]
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R E N U N G A N

HARI INI adalah Hari Minggu terakhir Masa
Pra Paskah dan memasuki Minggu Kudus sampai
pada puncaknya perayaan Paskah atau Pesach
(Ibrani) atau Passover (Inggris) yaitu hari
kebangkitan Kristus. Hari ini gereja-gereja dimuka
bumi ini merayakannya sebagai sebagai Minggu
Palem (Palm Sunday) yang menandai hari
masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem untuk
mengenapkan tujuan mulia kedatanganNya ke
dunia.

Tujuan agung dan mulia kedatangan Yesus ke
dunia adalah untuk mati disalib menjadi kurban
tebusan bagi manusia dan kebangkitanNya
memberi kepastian kepada akan kehidupan yang
kekal.

Mengapa ini semua penting untuk kita ketahui?
Mari simak kebenaran Kristus yang

disampaikan oleh Rasul Paulus, seorang Yahudi
yang terpelajar, berwawasan luas, seorang yang
sebelumnya sangat dihormati karena jabatannya
dan kebenciannya terhadap Kristus tetapi
kemudian diselamatkan dan menjadi hamba Allah,
dihadapan orang-orang Atena dalam Kisah Para
Rasul 17:22-31.

(22) Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan
berkata: “Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa
dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada
dewa-dewa. (23) Sebab ketika aku berjalan-jalan di
kotamu dan
mel iha t - l iha t
barang-barang
pujaanmu, aku
menjumpai juga
sebuah mezbah
dengan tulisan:
Kepada Allah yang
tidak dikenal. Apa
yang kamu
sembah tanpa
mengenalnya,
itulah yang
k u b e r i t a k a n
kepada kamu. (24)
Allah yang telah
menjadikan bumi

KEBANGKITKEBANGKITKEBANGKITKEBANGKITKEBANGKITAN KRISTUS MEMBAAN KRISTUS MEMBAAN KRISTUS MEMBAAN KRISTUS MEMBAAN KRISTUS MEMBAWWWWWAAAAA
PENGHARAPPENGHARAPPENGHARAPPENGHARAPPENGHARAPAN KEHIDUPAN KEHIDUPAN KEHIDUPAN KEHIDUPAN KEHIDUPAN KEKAN KEKAN KEKAN KEKAN KEKAL BAAL BAAL BAAL BAAL BAGI MANUSIAGI MANUSIAGI MANUSIAGI MANUSIAGI MANUSIA

dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit
dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan
manusia, (25) dan juga tidak dilayani oleh tangan
manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa,
karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas
dan segala sesuatu kepada semua orang. (26) Dari
satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka
bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi
mereka dan batas-batas kediaman mereka, (27)
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan
menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak
jauh dari kita masing-masing. (28) Sebab di dalam
Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang
telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu:
Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. (29) Karena
kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh
berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas
atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian
manusia. (30) Dengan tidak memandang lagi zaman
kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan
kepada manusia, bahwa di mana-mana semua
mereka harus bertobat. (31) Karena Ia telah
menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan
adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang
telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan
kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu
dengan membangkitkan Dia dari antara orang
mati.”

Kematian Kristus Memberi Jaminan
Keselamatan Manusia

Mungkin ada yang bertanya, megapa Yesus
Kristus harus menderita, disiksa, digantung dan
dipermalukan dan mati di kayu salib? Itu semua
dilakukannya untuk menggantikan posisi manusia
yang seharusnya mengalami penghukuman kekal
di neraka. Simak selanjutnya aapa yang dituliskan
Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus
15:45-48

(45) Seperti ada tertulis: “Manusia pertama,
Adam menjadi makhluk yang hidup”, tetapi Adam
yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. (46)
Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang
rohaniah, tetapi yang alamiah; kemudian barulah
datang yang rohaniah. (47) Manusia pertama
berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani,

manusia kedua berasal dari sorga. (48) Makhluk-
makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal
dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi
sama dengan Dia yang berasal dari sorga.

Kematian Kristus memberi kesempatan
kepada manusia, siapa saja, bahkan yang
merasa hidupnya paling kotor, paling hitam, pal-
ing berdosa sekalipun untuk diselamatkan yaitu
dengan bertobat, datang kepada Kristus dalam
doa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan
Juruselamat serta hidup di dalam kebenaranNya.

Kebangkitan Kristus Membawa
Pengharapan Kehidupan Yang Kekal Bagi
Manusia

Secara alamiah manusia mengalami
ketakutan di saat2 akhir kematiannya.
Kematian adalah perpisahan antara
kehidupan daging (tubuh) dan
kehidupan roh. Karena manusia
mewarisi dosa Adam maka
sepatutnya hukuman kekal
menanti kematian orang-orang
berdosa untuk masuk dalam
penghukuman kekal.

Namun bersyukur

karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Itulah kasih Allah bagi manusia. Kebangkitan
Yesus memastikan ada kehidupan sesudah kematian.

Sama seperti kita menentukan bagaimana
kehidupan kita di dunia, kita jugalah yang menentukan
bagaimana keadaan kita sesudah kematian, apakah
kita akan hidup kekal di hadapan Allah, Tuhan dan
Juruselamat kita Yesus Kristus atau dalam
penghukuman kekal beserta Iblis dan kroni-kroninya.

Oleh karena kedua keputusan itu harus kita
lakukan sewaktu kita di dunia, jadi

marilah kita hidup dengan bijaksana
untuk memutuskan yang terbaik

bagi kita. Tuhan Yesus
memberkati. Pesach

Sameach! Happy Pass-
over! Selamat Paskah!



dipastikan memudahkan akses para calon
konsumen saat menjelajahi ke seluruh area toko.
Oleh karena itu, penting sekali untuk menempatkan
furniture berbagai rak secara strategis. Kamu bisa
menata rak display ini dengan apik dan
memberikan jarak antar rak lainnya. Diberi jarak
agar ruang akses para calon pembeli terasa
mudah.

Beri Pencahayaan yang Optimal
Faktor pencahayaan sangat penting dan

berpengaruh pada tampilan produk yang kamu jual.
Lalu bagaimana pencahayaan lampu yang baik?
Pencahayaan lampu yang baik harus bisa
memperlihatkan warna asli produk. Bahkan
sebaiknya bisa membuat tampilan produk yang
dijual lebih menarik daripada aslinya.

Dalam menata desain interior butikmu, kamu
bisa menggunakan kombinasi task lighting.
Contohnya lampu sentral, lampu gantung ataupun
lampu-lampu dekoratif yang menarik lainnya. Akan
lebih baik jika kamu menempatkan task lighting
tersebut di setiap rak display.

Lakukan Dekorasi Ulang Secara
Berkala Agar Lebih Menarik

Ingin tampilan desain butikmu
terlihat lebih menarik? Kamu hanya
tinggal mengubah dalam penataan rak
untuk produk dan bisa menambahkan
beberapa elemen dekor baru yang
lebih eye-cathcy! Pastikan kamu
menggunakan elemen dekor baru yang
mudah saat melakukan penataan ulang.

Dengan begitu, desain toko butikmu
membuat calon konsumen lebih tertarik dan
memutuskan untuk membeli. Tidak hanya
melihat dari kualitas produknya saja, melainkan
dari desain interior butikmu yang menarik juga.

Nah, itulah beberapa trik mengonsep desain
butik rumahan agar ramai pengunjung. Konsep
desain butik yang telah kamu buat nantinya akan
memberi kesan yang dirasakan oleh calon
konsumen pada saat berkunjung ke butikmu. Nah,
kesan tersebutlah yang akan memberikan
pengaruh terhadap perkembangan usaha butik

yang kamu jalani.
Tak lupa juga untuk selalu

menjaga kebersihan di toko butikmu,
supaya para konsumenmu merasa
nyaman saat berbelanja. Bukankah
kenyamanan juga bagian dari salah
satu kepuasan pelanggan?

Makannya bagi pemilik butik, harus
memperhatikan betul hal-hal tersebut.
Selain itu, bersikaplah ramah pada
pelanggan pada saat melayani agar
konsumenmu tidak kabur.

Usaha butik rumahan juga memiliki
kekurangan, salah satunya persaingan
yang ketat. Kamu sendiri pasti
menyadari bahwa banyak sekali usaha

butik yang ada di sekitar daerahmu. Oleh karena
itu, salah satu cara menghadapi pesaingmu yaitu
dengan membuat sebuah konsep butik yang
menarik.

So, penting sekali untuk kamu mengikuti trik-
trik di atas, karena ini merupakan salah satu strategi
untuk mencapai kesuksesanmu dalam berbisnis.
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JAKARTA, BI - Memiliki usaha baju muslim
di Indonesia memiliki peluang pemasaran yang
luas dan cukup menjanjikan karena Indonesia
memimiliki komunitas muslim yang besar.

Jika kamu berniat memulai bisnis di bidang
ini, berikut empat tips yang harus diperhatikan
sebelum memulai usaha bisnis baju muslim.

1. Mengikuti Tren
Tren dalam bisnis busana bisa menjadi acuan

untuk menentukan barang apa yang bakal dijual
dalam kurun waktu tertentu. Tren biasanya
berasal dari isu-isu sosial yang belakangan
berkembang.

Vogue, sebuah situs yang mengulas soal
mode, menyebutkan bahwa salah satu tren
berbusana yang berkembang pada 2022 dan
seterusnya adalah yang berhubungan dengan

Ciptakan Suasana Menarik
Pada Butik Rumahan

krisis iklim.
Agenda fashion global yang juga berpengaruh

pada tren busana muslim di Indonesia bakal

Memulai Usaha Baju Muslim Untuk Pemula
berkaitan dengan pakaian
berkelanjutan. Pakaian ini
akan didominasi dengan
warna-warna earth tone dan
proses kerja yang hanya
mengeluarkan sedikit
emisi. Tren tersebut sangat
berkebalikan dengan fast
fashion yang mendominasi
selama ini.

2. Kuasai Pemasaran
Digital

Platform digital bisa
menjadi jawaban atas

strategi pemasaran pada bisnis busana muslim.
Tidak hanya karena jangkauannya yang luas,
pemasaran digital juga memiliki iklan tertarget

Sebenarnya banyak pemilik butik yang tidak
terlalu memikirkan soal tampilan desain
interiornya. Mereka malah terlalu fokus dengan
persaingan harga. Padahal dengan semakin
merebaknya pembelian online saat ini, usaha toko
butik offline rumahan jadi kalah saing.

Nah, agar usaha toko butik offline-mu tidak
kalah saing. Kamu perlu mengonsep desain inte-
rior butik rumahanmu dengan unik dan menarik.
Ini dia 5 desain butik rumahan yang inspiratif:

Buatlah Tampilan Fasad yang Menarik
Sebelum konsumen memutuskan untuk

menghampiri toko butikmu, hal yang pertama
mereka lihat adalah tampak fasad atau depan pada
tokomu. Jika tampilan fasad menarik dan unik,
maka dapat mengundang daya tarik konsumen.
Supaya terlihat lebih menarik, kamu bisa
menampilkan produk terbaik yang kamu jual pada
etalase bagian depan.

Ciptakan Gaya Desain Interior yang Kreatif
Untuk menentukan tema kreatif untuk desain

toko butikmu, sebaiknya sesuaikan dengan jenis
produk yang kamu jual. Kamu bisa menggunakan
gaya desain interior apapun, tidak ada batasan
dan bebas sekreatif mungkin. Namun, akan lebih
menarik lagi jika tema desain butik rumahan yang
kamu pilih bisa menonjolkan produk yang dijual.

Misalnya kamu bisa mengambil tema desain
industrial atau model desain minimalis. Yang
terpenting, tema desain butik rumahanmu tidak
mengganggu kenyamanan calon konsumen saat
sedang berbelanja.

Perhatikan Tata Letak Produk
Desain interior butik rumahanmu harus

yang berbasis data. Iklan ini akan secara
otomatis muncul di media sosial
pengguna yang disesuaikan dengan
selera atau kebiasaan pencariannya.

Sebagai contoh, di Instagram jika
kamu terbiasa mencari toko online
dengan model tertentu maka toko online
serupa bakal muncul sebagai saran yang
bisa dikunjungi. Pebisnis perlu
memanfaatkan metode ini agar iklan
mereka sesuai dengan target pasar dan
berdampak pada penjualan.

3. Menjaga Keterikatan dengan
Konsumen

Menjaga keterikatan antara konsumen
dan penguasa perlu juga dipertimbangkan
saat akan memulai usaha bisnis baju
muslim. Pedagang bisa membuat program
diskon khusus di momen tertentu, seperti
jelang hari raya.[*]
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Sebagai media penghubung
tali silaturahmi Anda

dan pembaca setia kami

Keterangan lebih lanjut
silakan hubungi:

+852-6222-4345

Luna Maya Jalani Puasa di Amerika
JAKARTA, BI - Tak jauh berbeda dengan

tahun sebelumnya, Luna Maya akan menjalani
ibadah puasa dengan bekerja. Bahkan Luna
bilang akan menetap di Amerika selama dua
pekan.

“Kebetulan Ramadhan tahun ini aku akan
berangkat ke Amerika, dan mungkin akan sedikit
lebih berat di Amerika.” terang Luna Maya

Meski miliki jadwal yang sibuk, Luna tak akan
meninggalkan puasa dan tetap menjalankan

kewajibannya, karena menurutnya puasa bukan
halangan untuk beraktivitas.

“Tapi esensinya beribadah itu bukan berarti
puasa kita harus stop segala kegiatan, buat aku
dari tahun ke tahun, puasa tetap kerja. “ ucap
Luna Maya.

“Justru tambah semangat, kalau nggak
ngapa-ngapain lebih terasa lama puasanya,”
katanya.

Walau nantinya ia akan berpuasa di Negeri

khusus. Ia hanya kerap buka dengan
teh manis panas dan kolak.

“Beda-beda sih tiap harinya,
yang paling wajib sih teh panas
manis,” tutur Luna.

Terakhir, pada bulan
Ramadhan tahun ini Luna juga
berharap seluruh masyarakat
bisa diberikan kesehatan

sehingga bisa bekerja dan
menjalankan puasa

dengan lancar.
Selain itu, Luna
pun secara
pribadi meminta
maaf jika memiliki
kesalahan yang
d i s e n g a j a
maupun tak
disengaja. [bi]

Paman Sam, Luna tetap berusaha
menikmati momen buka puasa
dengan menu khas masyarakat In-
donesia.

Selain ingin bisa puasa dengan
benar Luna juga punya keinginan
baca Al Qur an hingga khatam.

Terkait bagaimana dia menjaga
puasanya agar tetap lancar, aktris
sekaligus model ini  membeberkan
bahwa dirinya memilih meminum
banyak air putih saat sahur. Luna
juga tak makan terlalu banyak
saat sahur untuk menghindari
perut begah.

“Aku dari dulu kalau
sahur minum air seba-
n y a k - b a n y a k n y a
dibandingkan makan.
Aku banyak makan-
nya pas buka,”
jelas Luna.

Sementara
itu saat ditanya
m a k a n a n
favorit untuk
berbuka, Luna
menyebut tak
punya menu

23E D I S I  2 48 -  A P R I L  2 0 2 2

SELEBNEWS

Luna
Maya



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

Sebagai media penghubung
tali silaturahmi Anda

dan pembaca setia kami

Keterangan lebih lanjut
silakan hubungi:

+852-6222-4345

Luna Maya Jalani Puasa di Amerika
JAKARTA, BI - Tak jauh berbeda dengan

tahun sebelumnya, Luna Maya akan menjalani
ibadah puasa dengan bekerja. Bahkan Luna
bilang akan menetap di Amerika selama dua
pekan.

“Kebetulan Ramadhan tahun ini aku akan
berangkat ke Amerika, dan mungkin akan sedikit
lebih berat di Amerika.” terang Luna Maya

Meski miliki jadwal yang sibuk, Luna tak akan
meninggalkan puasa dan tetap menjalankan

kewajibannya, karena menurutnya puasa bukan
halangan untuk beraktivitas.

“Tapi esensinya beribadah itu bukan berarti
puasa kita harus stop segala kegiatan, buat aku
dari tahun ke tahun, puasa tetap kerja. “ ucap
Luna Maya.

“Justru tambah semangat, kalau nggak
ngapa-ngapain lebih terasa lama puasanya,”
katanya.

Walau nantinya ia akan berpuasa di Negeri

khusus. Ia hanya kerap buka dengan
teh manis panas dan kolak.

“Beda-beda sih tiap harinya,
yang paling wajib sih teh panas
manis,” tutur Luna.

Terakhir, menjelang bulan
Ramadhan tahun ini Luna juga
berharap seluruh masyarakat
bisa diberikan kesehatan

sehingga bisa bekerja dan
menjalankan puasa

dengan lancar.
Selain itu, Luna
pun secara
pribadi meminta
maaf jika memiliki
kesalahan yang
d i s e n g a j a
maupun tak
disengaja. [bi]

Paman Sam, Luna tetap berusaha
menikmati momen buka puasa
dengan menu khas masyarakat In-
donesia.

Selain ingin bisa puasa dengan
benar Luna juga punya keinginan
baca Al Qur an hingga khatam.

Terkait bagaimana dia menjaga
puasanya agar tetap lancar, aktris
sekaligus model ini  membeberkan
bahwa dirinya memilih meminum
banyak air putih saat sahur. Luna
juga tak makan terlalu banyak
saat sahur untuk menghindari
perut begah.

“Aku dari dulu kalau
sahur minum air seba-
n y a k - b a n y a k n y a
dibandingkan makan.
Aku banyak makan-
nya pas buka,”
jelas Luna.

Sementara
itu saat ditanya
m a k a n a n
favorit untuk
berbuka, Luna
menyebut tak
punya menu
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