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China Beri Sanksi Ketua
DPR AS Nancy Pelosi

BEIJING, BI - China telah mengumumkan
serangkaian tindakan balasan terhadap
Amerika Serikat serta sanksi terhadap Ketua
DPR AS Nancy Pelosi yang beberapa waktu
lalu mengunjungi Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China
mengatakan pihaknya membatalkan atau
menangguhkan dialog dengan Washington
mengenai isu-isu seperti perubahan iklim,
hubungan militer dan upaya anti-narkoba.

Dialog antara
k o m a n d a n
wilayah dan
k e p a l a
departemen

pertahanan akan dibatalkan, bersama dengan
pembicaraan tentang keselamatan maritim
militer.

Selain itu, kerja sama perubahan iklim,
pemulangan imigran gelap, investigasi kriminal,
kejahatan transnasional, dan obat-obatan
terlarang akan dihentikan.

Kementer ian Luar Neger i  juga
mengumumkan sanksi terhadap Ketua DPR
AS Nancy Pelosi, yang dinilai “secara
serius dia telah mencampuri urusan dalam
negeri China dan secara serius pula telah
merusak kedaulatan dan integritas teritorial
China” dengan kunjungan itu, setelah
mengabaikan kekhawatiran dan oposisi

Beijing.
Kementerian Luar Negeri juga

mengatakan jika kunjungan Ketua
DPR AS Nancy Pelosi tersebut
merupakan campur tangan besar
dalam urusan internal Negara China
yang disebut  sangat mengancam
perdamaian dan stabilitas di Selat
Taiwan.

Sanksi tersebut ditujukan
kepada Ketua DPR AS Nancy
Pelosi dan anggota keluarga
dekatnya tan rincian apa saja
sanksinya.(bi/Agency)

Produk UMKM Laku di ASEAN Para Games
SOLO, BI  - Pemerintah Kota Surakarta

menyebutkan semua produk buatan pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
laku terjual pada ajang olahraga difabel,
ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa
Tengah.

“Semua laku, tidak ada produk yang tidak

terjual,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, UKM
Perindustrian Surakarta Rini Indriyani di Media
Center Hotel Swiss Bell-Inn Sari Petojo Solo,
Jumat.

Meski begitu, dia belum menjabarkan total
omzet penjualan 35 pelaku UMKM yang terlibat

karena ASEAN Para Games masih
berlangsung hingga ditutup pada Sabtu (6/8)
malam.

Rini menambahkan produk UMKM yang
diminati adalah produk yang bertema maskot
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HONG KONG, BI - Otoritas kesehatan
menyampaikan adanya klaster malaria impor
baru-baru ini, dan menurut mereka ini adalah
yang terburuk yang pernah mereka lihat,
menambahkan bahwa mereka akan
mengawasi penumpang yang datang dari
daerah berisiko tinggi dan membeli lebih
banyak obat untuk merawat pasien yang
terinfeksi.

Disampaikan ada 3 puluh orang yang
terbang dari Afrika baru-baru ini ditemukan
mengidap penyakit yang ditularkan melalui
nyamuk – 19 di antaranya dirawat di rumah

sakit umum di sini.
Kepala Manajer Otoritas Rumah Sakit (HA),

Dr Lau Ka-hin, mengatakan pasien lain meninggal
pada Jumat sore [5/8] dan merupakan kematian
kedua di cluster tersebut.

Dia mengatakan kondisi pasien sudah sangat
buruk ketika dia dirawat di Rumah Sakit Queen
Elizabeth pada hari Rabu.

Otoritas Rumah Sakit telah membeli lebih
banyak obat untuk mengobati malaria jika ada
lebih banyak kasus impor.

“Para ahli kami mengatakan mereka belum
pernah melihat kasus seperti itu di mana pasien

membawa parasit malaria dalam jumlah yang
begitu tinggi,” katanya.

Pusat Perlindungan Kesehatan juga
mengatakan akan mengawasi para pelancong
yang datang dari Afrika, terutama yang dari
Guinea, dan mengirim mereka ke rumah sakit
jika mereka menunjukkan gejala.

Disampaikan juga Malaria memiliki risiko
penularan lokal sangat rendah karena spesies
nyamuk yang menyebarkan virus – nyamuk
Anopheles betina – tidak ditemukan di daerah
perkotaan di Hong Kong dalam beberapa tahun
terakhir.[bi]

Nancy Pelosi
Ketua DPR AS
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HARI INI kita menyaksikan 75 tahun
perjalanan bangsa berdiri dengan
kemandiriannya, berdaulat dan
bermartabat serta menunjukkan
eksistensinya dalam membuktikan
kepantasannya sebagai negara yang
merdeka, bebas menentukan arah dan
tujuannya, serta terlepas dari campur
tangan pihak manapun yang
mendiskriminasinya.

Sebagai bangsa yang terhormat,
tentunya kita tidak akan meninggalkan
sejarah, sejenak mari menengok
kenyataan bahwa kemerdekaan yang
kita rasakan hari ini tidak terlepas dari
jerih payah jiwa raga manusia manusia
mulia yang senantiasa berjuang dan
berkorban demi nusa dan bangsa,
mengorbankan waktu, tenaga dan
fikiran,  bahkan nyawa yang tak segan
mereka pertaruhkan demi sebuah
kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
yang kita cintai.

Tidak sedikit yang telah pahlawan
kita korbankan, tidak terhitung
banyaknya pahlawan kita yang jatuh
bergururan, namun sadarkah kita, hari
ini kita mewarisi harapan suci yang
pernah terpatri di dalam hati hati
mereka yang dulu memperjuangkan
kemerdekaan?

Apa itu?

Semuanya terdapat dalam butir
butir pancasila, yang di setiap
silanya kita bisa mendapatkan
pesan dan harapan suci para
pendahulu bangsa.

Sila pertama : Ketuhanan yang
maha esa

Dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di negeri ini, kita mudah
menemukan saudara saudara kita yang
berbeda keyakinan, data menunjukan
bahwa ada   87,2% penduduk indonesia
beragama islam, penduduk beragama
Protestan dengan presentase 6,9%,
Katholik dengan 2,9%, Hindu dengan
1,7%, Budha dengan 0,7%, dan
khonghucu dengan 0,05%

Setidaknya ada 6 agama yang saat
ini di akui oleh pemerintah berdasarkan
penetapan presiden nomor 1 tahun 1965
, sehingga dengan kenyataan ini kita
harus merealisasikan bahwa dengan
kita bergama dan menjalankan nilai
nilai luhur yang setiap agama ajarkan,
kita harus mengaplikasikannya dalam
kehidupan bernegara

Mari kita ingat, bahwa salah satu
faktor bangsa ini bisa merdeka adalah
karena para pahlawan kita dahulu

menjunjung tinggi adab saling
menghargai saudara

sebangsa dan
setanah air, dan
m e n e g a k k a n
keadilan kepada

siapapun dan
kapanpun.

Kedua : Kemanusiaan yang adil
dan beradab.

Sebagai bangsa yang berdaulat
dan bermartabat, setelah sebelumnya
kita telah di didik dengan baik,
seyogyanya kita menjadikan diri kita
sebagai sosok manusia yang dapat
menghargai hak hak saudara kita,
memberikan haknya, dan menjalankan
kewajiban kita sebagai warga negara
yang taat.

Kemudian kita dapat menjadikan
keadilan sebagai tujuan kita dalam
memberikan keputusan hukum, tidak
lagi membeda bedakan siapapun dan
berdasarkan apapun, tidak ada lagi
perbedaan kulit putih dan kulit hitam,
rambut keriting dan rambut lurus,
apapun agama dan sukunya, miskin
atau kaya dirinya, benar dan salah di
mata hukum di tindak menurut keadilan
dan bukan yang lainnya.

Ketiga: Persatuan Indonesia
Kalaulah dahulu, para pejuang

bangsa ini tidak bersatu melawan
penjajahan yang di lakukan oleh para

penjajah, kemerdekaan yang hari
ini kita rasakan mungkin
hanyalah mimpi semata,
bersyukur lah kita egoisme
dan fanatik kelompok suku
dan agama saat itu tidak
memecah semangat juang
pahlawan kita, berbeda jauh

Tepat pada 77 tahun yang lalu bangsa ini berdaulat, menyatakan
kemerdekaannya yang di umumkan ke seluruh sudut negeri, hingar
bingar dan riang gembira yang terpancar kala itu, hari ini kembali
kita rasakan.

dengan kenyataan hari ini, kita tercerai
berai dengan kenyataan perpecahan
kelompok mengatasnamakan suku dan
agama, masing masing pihak yang
menentukan kebenaran berdasarkan
pandangan pribadi dan jauh dari kata
ilmiah.

Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid,
MH., Dekan Fakultas syariah yang
sekaligus Ketua MUI Lampung
mengatakan, “Kita harus menghilangkan
segala bentuk ideologi yang tidak
mendukung pancasila sebagai falsafah
kita, karena bangsa ini penuh dengan
keberagaman yang harus di hargai”

Keempat: Kerakyatan yang di
pimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.

Kehidupan bermasyarakat yang
melibatkan banyak pihak tak jarang
menimbulkan perbedaan pendapat,
sehingga harus kita antisipasi dengan
solusi yang tepat sehingga tidak
menimbulkan perselihsihan dan
perpecahan di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, para
pendahulu bangsa ini telah
mencontohkan kita bagaimana langkah
yang tepat untuk bisa memecahkan
masalah dalam setiap persoalan,
sebagaimana dengan lahirnya
pancasila yang dilakukan dengan
musyawarah, begitu pula yang
harusnya kita lakukan untuk

melahirkan kesepakatan di setiap
permasalahan yang datang.

Bukan dengan perpecahan, fitnah
dan menyebarkan berita hoax sehingga
saling menjatuhkan

Kemana Bhineka tunggal ika yang
selama ini kita letakkan di bawah kaki
garuda?.

Kelima : Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia

Kita adalah bangsa yang merdeka,
dan kemerdekaan itu sudah puluhan
tahun kita rasakan, bahkan hari ini kita
sudah melewati 75 tahun dengan
kedaulatan bangsa yang besar, adalah
hal yang aneh jika masih ada
diskriminasi sosial, pembedaan strata
masyarakat yang di kotak kotakan
sesuai dengan kelompok yang
berkuasa, sudah saatnya setiap orang
mendapatkan haknya, merasakan
perasaan aman dan di hargai di negeri
sendiri, sehingga kita dapat menciptakan
suasana yang memang harusnya ada
di tengah bangsa yang merdeka.

Hari ini kita di hadapkan dengan
dekatnya pilkada, salah satu pesta
demokrasi yang harus kita jaga
perjalanannya, biarkan semua pihak
yang mencalonkan diri bersaing secara
sehat, tanpa ada pembedaan strata
sosial, baik dari hubungan pribadi
maupun money politic yang hari hari
lalu kerap kali terdengar di telinga kita.

Dosen Hukum Tata Negara UIN
Raden Intan Lampung, Muhammad
Yassin, SH, MH., mengatakan, “salah
satu realisasi negara demokrasi yang
berdaulat adalah dengan bersihnya
pemerintahan kita dari kecurangan dan
praktek money politic.[*]

Penulis: Ferdinan Lampung

“Salah satu realisasi negara demokrasi yang berdaulat
adalah dengan bersihnya pemerintahan kita dari kecurangan
dan praktek money politic.” Muhammad Yassin, SH, MH

Dosen Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung,
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Angka Turis Ke HK
Masih Jauh dari Normal

76.000, dan Lebih dari 80 persen
pengunjung itu berasal dari daratan.

Dewan juga mencatat bahwa
hampir 70 persen pengunjung yang
datang dari luar negeri pada Juni
tahun ini adalah mereka yang
berhenti semalaman [transit]
sebelum selanjutnya menuju  ke
kota-kota daratan China.[bi]

HONG KONG, BI - Departemen
Sensus dan Statistik merilis angka
terbaru terkait jumlah gender penduduk
Hong Kong pada akhir bulan juli lalu.
Data menunjukan adanya
ketidakseimbangan  gender di Hong

sedikit dibandingkan tahun 2016 saat
sensus penduduk terakhir dilakukan
oleh otoritas. Data hasil sensus terbaru
juga mengungkapkan bahwa lebih
sedikit orang yang menikah pada tahun
2021. Tingkat pernikahan tahunan

HK Alami Sedikit Orang
Menikah dan Melahirkan

Kong semakin melebar.
Ada sekitar 4 juta perempuan dan

sekitar 3,3 juta laki-laki pada tahun
2021 [tidak termasuk pembantu rumah
tangga asing], ada 910 laki-laki untuk
setiap 1.000 perempuan, 15 lebih perempuan dan laki-laki masing-

masing adalah 6,7 persen dan 8 persen,
keduanya turun sekitar 45 persen jika
dibandingkan dengan 2016.

Angka kelahiran anak juga turun
40 persen dari tahun 2016, yang mana
pada tahun 2021 hanya ada 39.953
kelahiran yang tercatat di Hong Kong.

Sementara itu, terkait penghasilan

Departemen Sensus dan Statistik  juga
menemukan hasil wanita masih
cenderung memiliki gaji /income lebih
sedikit  daripada pria.

Pendapatan bulanan rata-rata untuk
perempuan [tidak termasuk pembantu
rumah tangga asing] adalah
HK$17.500, artinya HK$2.500 lebih
rendah daripada laki-laki.[bi]
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Waspadai Daging Sapi
Mengandung Belerang

HONG KONG, BI – Pusat
Keamanan Pangan (CFS) dari
Departemen Kebersihan Makanan
dan Lingkungan sering memberikan
informasi dan himbauan terkait

penemuannya di pasar atau pun su-
permarket, akhir pekan lalu CFS
mengumumkan bahwa otoritasnya
telah mendapati  daging sapi segar

>> BERSAMBUNG KE HLM  21
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HONG KONG, BI - Dewan
Pariwisata Hong Kong menunjukkan
angka jumlah pengunjung Hong Kong
jadi lebih banyak jika dibandingkan
dengan beberapa waktu sebelumnya
akhir bulan juli lalu sebagai informasi
perkembangan bid travel dan turis.

Sejak pemerintah mencabut
larangan masuk bagi non-penduduk
pada bulan Mei lalu turis yang datang
ke Hong Kong berangsur lebih banyak
meskipun itu masih minim jika
dibandingkan dengan tingkat pra-

Covid.
Antara Januari dan April tahun ini

jumplah pengunjung kota
hanya ada 4.000 orang, pada
bulan mei menjadi 19.000
[setelah turis/orang HK yang
terjebak diluar diizinkan
masuk]  dan pada bulan juni
orang yang datang ke Hong
Kong mencapai jumlah
41.000.

Total kedatangan untuk
setengah tahun ini adalah
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HONG KONG, BI – Pada tanggal 30 juli
kemarin Hong Kong mengadakan puncak acara
Hari Ulang Tahun [HUT] ke-25 Hong Kong sebagai
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Halaqoh Tampil di Panggung
HUT Hong Kong Ke 25 sebuah acara penting.

Bunda Nana sendiri mengaku; meskipun
hanya menonton tapi ikutan grogi hingga terharu
sampai nangis menyaksikan kelompok
hadrohnya tampil dihadapn orang Hong Kong.

Selain ada Bunda Nana ada juga Ketua
Halaqoh Sabtu yang bernama Dwi Setyowati, PMI
asal  Blitar- Jawa timur. Dalam acara tersebut,
dia merasa senang sekali karena telah diberi
kesempatan oleh Islamic Union untuk ikut
memeriahkan acara besutan pemerintah Hong
Kong tersebut.

“Alhamdulillah senang sekali bisa ikut
memeriahkan acara ulang tahun Hong Kong
tersebut..”ucap Dwi pada Berita Indonesia.

Masih menurut Dwi, sebelum memutuskan
tampil dengan kesenian macam apa fihaknya juga
minta pendapat Ustadz Muhaiemin sebagai
pembimbing  dan beliau memberikan persetujuan
dengan niat berdakwah.

“Alhamdulillah masyarakat Hong Kong
semakin menerima Islam disini… jadi kami
semangat walaupun latihan cuma 3x pertemuan
untuk acara tersebut.” kisah Dwi.

“Alhamdulillah sambutan di medsos setelah
unggah juga baik..semoga saja banyak yang tahu
kalau tiap hari sabtu juga ada kegiatan PMI
dimasjid, jadi yang libur diluar dan binggung mau
kemana bisa bergabung dengan kami.” jelasnya.

Ada lagi anggota Halaqoh Sabtu yang terharu
hingga deg-degan tak menentu karena perasaan
yang campur aduk tak menentu. Dia adalah  Inih

Daerah Administratif Khusus Hong Kong dengan
berbagai acara kesenian dari pertujukan artis,
percussion music, belly dance, fancy bicycle

children’s Cantonese opera, heart flying dance
troupe and Islamic chorus He Dong harmonica
team.

Dan, Pekerja Migran Indonesia[PMI] yang
tergabung dalam organisasi “Halaqoh Saptu” atas
nama The Islamic Union juga ikut tampil dalam
acara tersebut, mereka diminta dari fihak The
Islamic Union untuk menampilkan kesenian yang
bertujuan dakwah, boleh sholawat atau nasyid.

Penampilan Halaqoh diketahui Berita Indo-
nesia melalui spill video amatir yang di share
oleh salah satu anggota Halaqoh yang ikut hadir
dalam acara tersebut.

Dijelaskan oleh Bunda Nana jika Halaqoh
yang tampil dalam acara itu adalah Halaqoh
Sabtu, sebab kebetulan acaranya jatuh pada hari
saptu malam minggu.

Masih menurut Bunda Nana, Organisasi PMI
muslim Halaqoh ada 7 kelompok sesuai dengan
hari libur teman-teman PMI, kesemuanya dibina
oleh Ustad Abdul muhaemin karim MA yang
didampingi oleh Daddy Kasim Ma Fung Wai
sebagai Chairman Committee of Da’wah, Islamic
Union of Hong Kong yang bermarkas di Masjid
Ammar Wan Chai.

Undangan tampil itu sendiri pun membuat
anggota Halaqoh terkejut, karena ini pertamakali
dan yang paling membuat deg degan adalah
karena kita harus tampil di hadapan pejabat dan
tamu undangan pemerintah Hong Kong dalam >>  BERSAMBUNG KE HLM   07

Dwi Setyowati,
Ketua Halaqoh Sabtu

Inih Rasinih
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KOTA BOGOR, BI  - Warga Indo-
nesia sedang bersiap sambut Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke
77,  Kota Bogor juga telah
mempersiapkan 17.845 umbul-umbul
merah putih bakal menghiasi setiap
sudut Kota Bogor. Ketua Panitia Festi-
val Merah Putih (FMP) Irwan S Wijaya
mengatakan secara umum perayaan
hari kemerdekaan di tahun ini sedikit
berbeda dengan tahun lalu.

“Tahun ini akan lebih banyak
kegiatan offline, karena kalau tahun lalu
masih dibayang-bayangi pandemi,”
ucap Irwan, Selasa (2/8).

Perayaan kemerdaan tahun ini
FMP mengusung tema “Untuk
Indonesiaku” dan masih sama seperti
tahun-tahun sebelumnya, FMP bakal
dilakukan full selama Agustus. “Kami

17.845 Umbul-umbul Merah
Putih Siap Hiasi Kota Bogor

akan berkolaborasi dengan
Perhimpunan Hotel dan Restoran In-
donesia (PHRI) mengadakan bike tour,
jajan, gowes, motret (jagotret), donor
darah, dan festival produk lokal,” kata
Irwan.

Tidak hanya itu, di tahun ini
pihaknya mengadakan kegiatan baru,
yakni membuat help desk akta
kelahiran untuk anak-anak dari
keluarga yang kurang mampu.

Pihaknya juga akan mempercantik
sejumlah bangunan ikonik di Kota
Bogor, seperti Lawang Salapan.
Rencananya pihaknya akan memasang
kain merah putih di Lawang Salapan.
Panitia FMP juga akan memasang
bendera merah putih berukuran 25
meter sebanyak tiga buah di Bendungan
Katulampa Kota Bogor.

“Di tahun ini seluruh panitia cukup
excited, karena sudah dua tahun
perayaan ini sempat tertunda dan digelar

secara online, tetapi di tahun ini acaranya
bisa dilaksanakan kembali secara tatap
muka,” ujar Irwan. (mcr19/jpnn)

BANDUNG, BI - Balai
Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Bandung
mengamankan ribuan
kosmetik ilegal yang beredar
di wilayah Jawa Barat.

Dalam pengungkapan kali
ini, BPOM menyita kosmetik
ilegal, tanpa izin edar,
kedaluwarsa, dan
mengandung bahan
berbahaya di delapan kota/
kabupaten. Hasilnya, ada
3.826 item dari 183 jenis
produk kosmetik ilegal.

S u k r i a d i
mengungkapkan, dari delapan
kabupaten kota, Kabupaten Karawang
menjadi wilayah paling banyak
ditemukan kosmetik berbahaya.
Nominalnya mencapai Rp 264.000.000
dari 3.800 item.

Adapun wilayah lainnya yang
ditemukan kosmetik ilegal yaitu Kota

Bandung, Kabupaten Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten Bandung Barat,
Kota Bekasi, Subang, dan Purwakarta.
Total kosmetik ilegal yang diamankan
di Karawang mencapai 2.178 item.

“Tiga kategori kosmetik ilegal yaitu
masa kedaluwarsa berakhir, kosmetik

tanpa izin edar dbuat di luar
negeri dan di Indonesia. Pal-
ing banyak tanpa izin edar
dibuat di Indonesia,” ujarnya.
Sukriadi menyebutkan,
petugas menemukan kosmetik
ilegal di sejumlah tempat. Di
antaranya klinik kecantikan,
salon maupun grosir.

Dari ribuan kosmetik tidak
layak edar ini yang sudah
diamankan, kata Sukriadi,
sebanyak 20 produsen
kedapatan mengedarkan
kosmetik ilegal dan
kedaluwarsa.

Menurutnya, masih
maraknya peredaran kosmetik ilegal
akibat permintaan masyarakat yang
masih ada. Kondisi tersebut
menyebabkan banyak produsen yang
memanfaatkannya untuk mengedarkan
kosmetik ilegal dan kedaluwarsa
dengan keuntungan berlipat.

BPOM Bandung Sita Ribuan Kosmetik Tak Layak Edar
“Ini memang sebuah fenomena, ada

kebutuhan dan yang menyediakan,
masyarakat Indonesia cenderung cepat
ingin putih (kulitnya),” jelas dia.

Sukriadi menambahkan, dua kasus
peredaran komestik ilegal dan
kedaluwarsa sudah P21 dan sudah
dilimpahkan ke aparat penegak hukum.
Selain itu, pihaknya menemukan apotek
yang menjual dan memproduksi
kosmetik ilegal.

Lebih lanjut, penggunaan kosmetik
ilegal atau kedaluwarsa bisa
berbahaya bagi kulit penggunanya
bahkan memberikan dampak buruk
untuk kesehatan. Sementara pihaknya
akan menguji bahan-bahan pada
kosmetik tanpa izin edar tersebut.

“Kalau kedaluwarsa artinya kami
tidak tahu karena itu kosmetik ada
senyawa kimia, kami tidak tahu apakah
produknya masih sesuai klaimnya atau
kedaluwarsa dan memberikan
dampak,” ucapnya. (mcr27/jpnn)

PURWAKARTA, BI - Anggota
DPRD Kabupaten Purwakarta yang
diamankan polisi seusai mengon-
sumsi narkotika jenis sabu-sabu
diserahkan ke Badan Narkotika
Nasional (BNN) Karawang untuk
dilakukan assesment.

Kabid Humas Polda Jabar
Kombes Pol Ibrahim Tompo
menuturkan, assesment dilakukan
untuk menentukan langkah
selanjutnya, apakah ketiganya akan
direhab atau diproses pidana.

“Mekanismenya, kan memang bisa
direhab dan atau dipidana. Tetapi,
prosesnya melalui assesent
prosedur yang dilakukan Polres
Purwakarta,” kata Ibrahim
dikonfirmasi, Rabu (3/8).

Kata Ibrahim, berdasarkan bukti
dari tempat kejadian perkara (TKP)
dan hasil gelar perkara, tidak
ditemukan adanya barang bukti
sabu-sabu. Sehingga, penyidik
menyimpulkan sementara,
ketiganya merupakan pengguna

dengan penyalahgunaan narkoba.
“Jadi, di sana hanya didapatkan alat yang

digunakan yaitu bong, kemudian botol air minum
yang dimodifikasi dan tidak ada barang
buktinya,” ujar Ibrahim.

Menurutnya, berdasarkan hasil
pendalaman oleh penyidik, sabu-sabu yang
mereka konsumsi beratnya tidak lebih dari satu
gram. Sementara barang bukti lainnya ialah
hasil tes urine saja. Dia menambahkan,
berdasarkan Pasal 54 UU No 35 Tahub 2009
tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika
dan korban penyalahgunaan narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.

“Sesuai undang-undang, setiap pengguna
narkoba wajib diassesment, sehingga sesuai
prosedur ketiganya hari ini dilakukan
assesment dan hasilnnya kami tunggu,” tutur
dia.

“Hal yang dilakukan oleh Kapolres tersebut,
sudah sesuai dengan prosedur yang
berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba
(Satresnarkoba) Polres Purwakarta
mengamankan seorang anggota DPRD
Kabupaten Purwakarta berinisial YN yang
kedapatan mengonsumsi narkotika jenis sabu-
sabu.

Anggota DPRD Purwakarta Nyabu

>> BERSAMBUNG KE  HLM  17

Kombes Pol
Ibrahim Tompo
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BLITAR, BI - Sumbangsih
produksi gula di Blitar secara
nasional tidak bisa diremehkan,
sebab mampu sumbang stok
nasional hingga 100 ribu ton.
Tingginya stok ini karena lahan
tebu yang ada semakin luas.

Jumlah produksi gula putih
secara nasional masih memiliki
gap atau jarak dengan jumlah
kebutuhan. Untuk memenuhi
jumlah kebutuhan diperlukan
produktivitas yang tinggi.

“Sesuai instruksi Bapak
Presiden, kami mendorong
produksi gula untuk bisa
memenuhi gula konsumsi
masyarakat. Karena saat ini
masih terjadi gap, antara produksi
dan kebutuhan,” ujar Dirjen
Industri Agro Kementerian
Perindustrian (Kemenperin), Putu
Juli Ardika usai meninjau
produksi gula di PT RMI pada
Jumat (5/8).

Putu mengatakan pihaknya
akan mendorong produksi gula di
masing-masing wilayah melalui
intensifikasi, ekstensifikasi dan
digitalisasi. Sehingga, produksi
gula dapat meningkat dari
sebelumnya.

“Di sini sudah melakukan
ketiganya, jadi sudah bagus.
Untuk itu perlu adanya
pengawasan dan menjaga
kinerjanya tetap optimal,”
terangnya.

Gula Blitar
Sumbang Stok

Nasional
100.000 Ton

>> BERSAMBUNG KE  HLM  17
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JNE Mengubur Beras di
Lapangan KSU Depok
DEPOK, BI - Kuasa Hukum JNE

dari Kantor Lawyer Hotman Paris, An-
thony Djono menjelaskan alasan
mengapa JNE mengubur beras di
Lapangan KSU, Kelurahan Tirtajaya,
Keacamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Dia mengatakan bahwa beras
yang dikubur tersebut adalah beras
rusak. “Kenapa dikubur? karena
beras itu sudah rusak,” ucapnya Rabu
(3/8).

Anthony menjelaskan beras-
beras itu rusak saat proses di
perjalanan pascapengambilan dari
gudang Bulog.

“Saat di jalan beras itu ada yang
kehujanan, sehingga, ada yang basah,
jamur, dan sudah tidak layak
konsumsi. Tidak mungkin beras
rusak kami salurkan kepada
masyarakat dan para penerima
manfaat,” ujarnya.

Akibat kerusakan tersebut  JNE
bertanggung jawab dengan mengganti
seluruh beras yang rusak.

“Seluruh beras yang rusak itu
sudah kami ganti, sehingga sampai
hari ini tidak ada yang komplain,” kata
Anthony. Dirinya juga memastikan
tidak ada bantuan yang tidak
tersalurkan dan tidak ada kerugian
bagi para penerima manfaat.

“Kami sudah ganti semua, jadi,

BOYOLALI, BI  – Sendang Pitu di
Desa Cabeankunti, Cepogo tak hanya
menjadi situs pertirtaan. Namun, juga
menjadi sumber penghidupan warga
sekitar. Menjaga kelestarian sumber air,
warga menggelar anggoro kasih:
sedekah bumi yang menjadi simbol doa
panguripan warga.

Berbekal nasi kenduri sederhana,
warga berdatangan di situs pertirtaan
Cabeankunti di Desa Cabeankunti,
Cepogo, Selasa (2/8). Sejak pukul
07.00, warga membawa ambengan nasi,
nasi golong berbentuk bulat, gudangan
sambal kelapa, dan lauk pauk lainnya.
Nasi kenduri dan lauk pauk diletakan
dalam nampan maupun tampah.

Tak hanya di situs pertirtaan, warga
Dusun Sidotopo, Cabeankunti, juga
menggelar kenduri di pertapaan Nongko
Prodo. Acara kenduri ini merupakan
kegiatan anggoro kasih alias Selasa
Kliwon. Rutin digelar tiap selapan sekali
alias tiap 35 hari sekali. Setelah
rampalan doa dimunajatkan, warga
lantas guyup rukun dan makan bersama.

Bahkan bergotong-royong mem-
bersihkan situs pertirtaan dan
pertapaan.

”Untuk melestarikan sendang
dilakukan kegiatan anggoro kasih,
nawu sendang dan bersih-bersih. Jadi
warga menggelar kenduri di Sendang

Pitu, di pertapaan, termasuk di masjid-
majid tiap dusun. Digelar tiap selapan
sekali tiap Selasa Kliwon,” terang
Sekretaris Desa (Sekdes) Cabean
Kunti Sulistyo kepada Jawa Pos Ra-
dar Solo, Selasa (2/8).

Tradisi ini sudah berlangsung lintas

Anggoro Kasih, Cara Warga Merawat Mata Air

Penimbunan Sembako
Berbau Busuk

tidak ada kerugian sedikit yang
dialami penerima. Intinya, hak

masyarakat tidak berkurang sama-
sekali,” jelasnya. (mcr19/jpnn)

Apa Kata Mensos Risma Soal
Kuburan Sembako

JAKARTA, BI - Menteri
Sosial Tri Rismaharini me-
respons temuan bantuan
sosial (bansos) beras Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi)
dikubur dalam tanah
kawasan Kampung Serab,
Sukmajaya, Kota Depok,
Jawa Barat pada hari minggu
31-juli 2022.

Risma menyebut penim-
bunan tersebut terjadi bukan
pada zamannya. Sejak per-
tama kali bertugas sebagai Mensos,
Risma menyebut Presiden Jokowi
telah menginstruksikan penyaluran

bantuan diberikan dalam
bentuk uang tunai.

“Jadi yang jelas itu
bukan zaman saya.
Karena waktu saya jadi
menteri, Bapak Presi-
den sudah menyam-
paikan jangan bantuan
berupa barang, tapi
bantu dalam bentuk
uang. Itu pesan Bapak
Presiden ke saya,” kata
Mensos Risma.

Risma menegaskan saat dirinya
menjabat Mensos, bansos reguler
disalurkan dalam bentuk uang tunai

baik Program Keluarga Harapan
(PKH) maupun Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT).

“Sehingga saya mulai membantu
dalam bentuk uang, jadi kenapa ada
yang menanyakan (bansos) kenapa
uang,” ujar dia.

Mantan Wali Kota Surabaya ini
pun mengatakan dalam peraturan
presiden memang diperbolehkan
untuk memberikan bantuan dalam
bentuk uang tunai.

“Tapi itu salah satu dan itu
memang aturannya boleh di Perpres
tentang bantuan itu boleh dalam bentuk
uang dan barang,” kata dia. [bi]

generasi. Tujuannya, menjaga agar si-
tus tetap terawat dan lestari. Apalagi,
Sendang Pitu memberikan penghidupan
sebagai sumber air bersih. Tak hanya
bagi warga Desa Cabean Kunti, namun
juga desa lainnya. Terlihat peralon-
peralon yang malang melintang di
sekitar sendang berada di aliran Kali
Kunti ini.

Di sisi lain, pelestarian situs
petirtaan ini menjadi wadah silaturahmi
bagi warga. Menumbuhkan semangat
gotong royong, warga selalu
menyempatkan diri menggelar kenduri
sederhana. Saling berbagi dan menjaga
kerukunan. Tak hanya itu, kenduri yang
dibawa bisa berbeda-beda bentuk
nasinya. Ada yang membawa ambengan
nasi, tumpeng, golong-golong, tumpeng
rosul dan lainnya.

”Itu merupakan simbol pengharapan
do’a yang tidak bisa diungkapkan dalam
kata-kata. Karena kepercayaan warga,
kalau gak digelar Anggara Kasih,
sumber airnya bisa mati,” terangnya. (rgl/
adi/dam)

Tri Rismaharini
Menteri Sosial
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“Kenapa dikubur? karena
beras itu sudah rusak,”

Anthony Djono
Kuasa Hukum JNE dari Kantor

Lawyer Hotman Paris,

untuk mengidentifikasi
apakah sengatan panas
disebabkan oleh pekerjaan
mereka [atau tidak]. “

Tam mengatakan jika heat-
stroke terdaftar sebagai
penyakit akibat kerja, “pekerja
bisa mendapatkan kompensasi
selama mereka didiagnosis dan
hak-hak mereka dapat
dilindungi dengan lebih baik.”

Ketua Eksekutif Asosiasi
Hak-Hak Korban Kecelakaan
Industri Fay Siu Sin-man
mengatakan pada hari Senin
bahwa setidaknya lima pekerja
meninggal saat bekerja pada
bulan Juni dan diduga kematian
mereka terkait dengan panas.

Siu menyambut baik
langkah departemen itu tetapi
mengatakan itu tidak akan
menyelesaikan masalah secara
mendasar karena pedoman itu
tidak mengikat secara hukum.[bi]

>> WACANA ATU...DARI HLM  08

DEPOK - Warga sekitar
Lapangan KSU, Kelurahan
Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok keluhkan bau busuk
menyengat yang berasal dari lokasi
penemuan bantuan sosial (bansos).

Salah satu warga sekitar,
Tunggul mengaku bau tak sedap
tersebut mulai tercium usai
penggalian. “Sejak Jumat (29/7)
memang tercium aroma tidak sedap
dari lokasi penemuan bansos itu,”
ucapnya kepada JPNN.com, Rabu
(3/8).

Bau busuk akan semakin kuat
saat penutup bansos berupa terpal

terbuka dan tertiup angin. “Kalau saat
ditutup terpal tidak terlalu bau, tetapi
kalau penutupnya dibuka pasti bau
banget, apalagi kalau tertiup angin,”
ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan
Jamet (bukan nama sebenarnya).
Menurutnya bau busuk tersebut
bahkan hingga tercium ke jalan raya
yang lokasinya cukup jauh dengan
lokasi penimbunan bansos.

Kalau pas ada angin kencang
bau busuknya tercium sampai ke
jalan,” ungkapnya. Bau tak sedap
tersebut muncul lantaran kondisi
sembako yang dikubur sudah cukup
lama yakni sejak 2020 lalu.(mcr19/
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DALAM MERAYAKAN Hungry
Ghost Festival biasanya orang Hong
Kong akan  membakar dupa dan uang.
Jadi, sebenarnya Hungry Ghost Festi-
val merupakan Halloween ala
Hongkong yang memiliki tujuan untuk
menghormati arwah yang sudah
meninggal.

Menurut kepercayaan Taoisme,
pintu gerbang neraka dibuka pada hari
pertama bulan ketujuh. Para hantu yang
kelaparan dilepaskan untuk mencari
makanan atau membalas dendam pada
orang-orang yang
telah berperilaku
buruk menurut
catatan Tao. Taois
menyanyikannya
bersama untuk
membebaskan para
hantu.

Cerita lain
mengatakan Raja
Yama (raja neraka)
membuka gerbang neraka dan
membiarkan beberapa hantu liar
menikmati pengorbanan pada hari
pertama bulan lunar ketujuh. Pintu
gerbang ditutup pada hari terakhir bulan
itu, dan hantu liar dan lapar kembali ke
neraka. Beberapa orang China berpikir
gerbang surga juga dibuka selama
bulan ini, dan mereka juga menyembah
nenek moyang mereka dari surga.

Masyarakat percaya bahwa hantu

Mengenal Apa Itu
Festival Hantu di HK

HONG KONG, BI – Selain di Hong Kong dan China, Negara
Singapura sebagai Kota metropolitan juga memiliki budaya
dan tradisi merayakan hari menjamu hantu yang dikemas
dalam sebuah festival bernama Hungry Ghost.

tidak akan melakukan sesuatu yang
mengerikan terhadap mereka atau
mengutuk mereka setelah makan dari
sesajen atau uang yang mereka bakar.
Warga akan memasang lentera kertas
cat merah di mana-mana termasuk
area bisnis dan perumahan.

Selama bulan hantu ini, akan
banyak sekali upacara hantu, mulai dari
jalanan, pasar, dan kuil. Selama
upacara jalanan dan pasar, orang
berkumpul di jalanan dan pasar untuk
merayakan festival tersebut.

Sedangkan di
dalam kelenteng,
biksu akan meng-
atur kegiatan me-
riah. Masih banyak
yang percaya
bahwa mene-
nangkan para hantu
adalah hal yang
penting, agar tidak
terjadi serangan

spiritual.
Pada hari terakhir bulan ketujuh

akan ada festival spesial. Inilah hari di
mana gerbang neraka ditutup lagi.

Akan lebih banyak orang yang
membakar lebih uang kertas dan
pakaian. Sehingga para hantu bisa
menggunakan benda-benda ini di
neraka mereka. Foto dan tablet nenek
moyang bisa diletakkan kembali di rak
atau digantung kembali di dinding

Pantangan Saat Festival
Hungry Ghost

tempat sebelumnya disimpan.
Untuk mengusir hantu-hantu itu,

biksu Tao memberi mereka kesempatan
untuk pergi. Para hantu dianggap
membenci suaranya, jadi para biksu
akan berteriak dan meratap supaya
hantu kembali ke neraka.

Saat malam, para keluarga akan
pergi ke sungai dan melepaskan lentera
sungai di atas kapal kecil. Orang-or-
ang akan membuat lentera warna-warni
dari kayu dan kertas. Para keluarga
menuliskan nama nenek moyang mere-
ka di atas lentera. Menurut keyakinan,

6. Dilarang memukul seseorang
di kepala atau bahu sebulan ini
kerana dengan cara itu dapat
melemahkan semangat dalam
badan kita

7. Dilarang pindah rumah dan
buka kedai baru

8. Dilarang menikah, konon
pernikahan bisa buat hantu
perempuan cemburu dan akan
melemparkan kutukan dan mantra
buruk untuk pasangan.

9. Jangan pergi hiking atau
camping sendirian. mudah kerasu-
kan, ada teman e lebih baik,
usahakan sebelum gelap udah turun

10.Menyetir hati hati. Roh yang
mati karena kecelakaan jalan raya
biasanya akan mencari mangsa
baru untuk ‘reincarnation’ cari ganti.

11. Pastikan dahi kamu tidak
tertutup. Dipercayai dahi kita ada
light force hidup kita. Kalau tertutup,
senang di ganggu. Kurangi pakai
topi di bulan ini

12. Perbanyak pakai baju warna
terang, kurangi  pakaian berwarna
gelap ‘yin colors’ (hitam, biru tua.[*]

1. Tidak keluar malam (terutama
wanita hamil dan anak-anak kecil)

2.Tidak bermain di laut atau
sungai

3.Tidak menunggu sendirian di
bawah pokok atau perhentian bus
setelah matahari terbenam (lepas

mahgrib.
4.Jangan kutip/ambil duit kertas

atau duit syiling yang ditemui di jalan
raya.

5..Sekiranya anda mendengar
seseorang memanggil nama anda,
jangan membalikan badan, sebaliknya

tunggu panggilan
itu berulang, dan
pada kali ke-3,
barulah kamu
jawab dan mem-
balikan seluruh
badan untuk me-
lihat siapa yang
memanggil, lara-
ngan ini berlaku
hanya selepas
matahari terbe-
nam dan di luar
rumah.

lentera dari kapal akan menuntun para
hantu yang melihatnya kembali ke
tempat asalnya. Itulah dunia, dimana
pun masih ada tradisi klenik, mau
percaya atau tidak itu masing - masing
orang, yang penting tidak saling
mengganggu satu sama lain.[*]

>> HALAQOH TAMPIL DI PANGGUNG HUT...DARI HLM  04

Rasinih, PMI asal Subang, Jawa Barat.
“MasyaAllah.. rasanya dag dig dug gak karuan..”

ucapnya pda Berita Indonesia saat ditanya tentang
perasaan bisa tampil di hadapan petinggi Hong Kong
di acara Hari Ulang Tahun Hong Kong yang ke 25
Tahun.

Selain deg degan Inih  Ada rasa haru, rasa gak
nyangka kami bisa di undang dan di ikut sertakan

tampil dalam acara HUT Hong Kong di sebuah
panggung yang sangat megah.

Lantas apa komentar majikan Inih? ..
ini bilang kalau majikannya senang

hingga mencandainya telah jadi artis.
“wah....cece sekarang jadi artis ..”

komen majikannya. Menurut Inih
majikan juga merasa salut dan bahagia
karena otoritas mau menggandeng
kami dalam pentas tersebut.

Inih memberi tahu majikannya
bukan tanpa alasan, dia awalnya hanya
kawatir kalau tidak bisa pulang cepat
jadi harus memberitahu tentang
undangan tampil tersebut.

Menurut keterangan Ustad
Muhaemin; undangan semacam
tersebut diatas sering diterima oleh The
Islamic Union, dan untuk personil yang
ditampilkan ke atas panggung selalu
diutamakan dari kelompok PMI yang
cocok waktu tampilnya. [bi]Bunda Nana



Lewat  Aplikasi Kencani
Selusin Wanita

HONG KONG, BI -
Sebuah program TV lokal
minggu lalu melaporkan
bahwa terdapat seorang
pria  melakukan janji
kencan dengan wanita
melalui aplikasi kencan
dan dia dilaporkan
berkencan dengan lebih
dari selusin wanita pada
saat yang sama.

Tuan rumah mewa-
wancarai beberapa korban
yang mengekspos
hubungan individu mere-
ka masing-masing
dengan harapan memperingatkan
semua orang untuk berhati-hati saat
menggunakan aplikasi kencan.

Dilaporkan bahwa wanita yang
terkena dampak berusia antara 30 dan
40 tahun, dan banyak dari mereka
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
dan latar belakang keluarga yang baik.

Salah satu “pacar” Bonice (nama
samaran) berkata, “Saya pikir dia
sangat tinggi dan dia memiliki karier yang
sukses,” dan dari foto-foto profil media
sosial pria itu, dia mengetahui bahwa

dia sering makan makanan mahal dan
berkelas  hingga suka  menginap di ho-
tel.

Pria itu mengaku berusia 39 tahun
dan tinggi 177cm di aplikasi kencan. Ia
juga mengatakan bahwa ia memiliki gelar
Master dari CUHK. Pria itu mengaku
bahwa dia sekarang bekerja sebagai
ahli kimia laboratorium di sebuah rumah
sakit.

Namun, para wanita mulai mene-
mukan sesuatu yang salah setelah
mereka mulai berkencan dengannya

dan dia sering mem-
butuhkan waktu lama untuk
membalas pesan. Dia
memeriksa ponselnya
secara teratur selama
kencan dan dia tidak pernah
ingat hari ulang tahun
mereka. Dia hanya
memanggil mereka “baby”
dengan seragam agar dia
tidak salah menyebut nama.

Kemudian, salah satu
wanita menghubungi
korban lain secara pribadi,
dan semua wanita mulai
menyadari bahwa pria itu

berkencan dengan lebih dari selusin
wanita pada saat yang sama! Mereka
juga mulai membandingkan jadwal
kencan dan menemukan bahwa dia
membuat janji dengan beberapa wanita
di hari yang sama. Dia diduga
memasukkan mereka ke dalam grup
WhatsApp yang berbeda untuk
mengirim pesan yang seragam.

Sebagai seorang profesional, pria
yang mengaku sebagai ahli kimia harus
mendapatkan gaji bulanan yang cukup
untuk menghidupi dirinya sendiri.

Namun, dia telah meminta uang kepada
“pacar” yang berbeda di masa lalu,
termasuk meminta salah satu gadis
untuk membelikan mobil Tesla untuk-
nya. Beberapa wanita curiga bahwa dia
memiliki hubungan dekat dengan wanita
kaya dan bahwa dia mungkin adalah
“anak laki-laki mainan”. Sementara itu,
ia terus memasarkan salon kecantikan
tertentu kepada para wanita. Sepertinya
dia mungkin mendapatkan komisi dari
mereka jika mereka menggunakan
layanan tersebut.

Untuk mengekspos dia, “pacar”-
nya memutuskan untuk membuka akun
baru di aplikasi kencan bersama,
berpura-pura menjadi penggemar pria
dan mengirim pesan pribadi kepadanya.
Pria itu juga mengakui bahwa “Saya
tidak pernah memiliki pacar yang stabil.”

Dia mengatakan bahwa ada banyak
wanita yang sekarang mencarinya. Dia
juga berbagi rahasianya dengan

Browsing Situs Porno
Adalah Perilaku TIdak Tertib

HONG KONG, BI -  Seorang
netizen berbagi di Facebook bahwa
seorang pria tua berusia 60-an selalu
menggunakan komputer di Per-
pustakaan Pusat Hong Kong untuk
menelusuri situs
web pornografi di
tempat umum.

M e s k i p u n
netizen telah me-
ngeluh ke perpus-
takaan berkali-kali,
situasinya tidak
membaik. Netizen
mengkritik perilaku-
nya yang dinilai
tidak senonoh, dan
m e n g e l u h k a n
situasi  kepada staf perpustakaan,
namun meski berkali kali melapor
tetapi saja tidak ada tindakan yang

dilakukan.
Anak-anak juga pergi ke

perpustakaan untuk bersantai dan
membaca namun melihat situasi
konyol tersebut netizen memilih jalan

untuk mem-
bagikan ceritanya
secara online.

Jika film
porno diputar di
tempat umum,
dapat dilaporkan
ke polisi, dan
perilaku orang
yang terlibat
sudah dapat
m e r u p a k a n
k e j a h a t a n

perilaku tidak tertib di tempat umum,
dengan hukuman maksimal 12 bulan
penjara.[bi]

HK Akan Persingkat
Masa Karantina Hotel
HONG KONG, BI -  Kepala Ekse-

kutif John Lee mengatakan bahwa
pemerintah telah memutuskan untuk
mempersingkat masa  karantina ho-
tel tujuh hari untuk pelancong yang
masuk.

Lee membuat pernyataan diatas
dalam sebuah wawancara yang
diterbitkan di Jurnal Ekonomi Hong
Kong pada hari Senin [1/8].

Tentang dimulainya kembali
perjalanan bebas karantina dengan
China daratan, dia mengatakan
pemerintah SAR tidak dapat fokus
pada kepentingannya sendiri saja,
namun Hong Kong juga harus
meyakinkan otoritas daratan.

Tentang apakah ada
jadwal untuk melanjut-
kan perjalanan bebas
karantina, dia mengata-
kan pintu Hong Kong
selalu terbuka untuk
dunia terlepas dari
beberapa tindakan dan
aturan darurat yang ada.

Ketika ditanya ten-
tang dampak tindakan
karantina terhadap eko-
nomi Hong Kong, Lee
berkata: “Itulah mengapa

saya harus terhubung ke luar… kita
tidak boleh membiarkan hal buruk
terjadi, kita ingin Hong Kong berjalan
dengan baik, kita harus berusaha
keras. untuk membuat hal-hal baik
terjadi,” katanya.

“Ini yang saya lakukan, saya
hanya memikirkan bagaimana
melayani Hong Kong.”

Lee mengatakan jika jumlah
infeksi Hong Kong terus meningkat,
dan meskipun nanti turun itu bukan
berarti aturan jarak sosial dapat
dilonggarkan secara drastis.

Lee juga berharap publik tahu
jika Hong Kong sedang menuju   ke
arah yang jelas.[bi]

HONG KONG, BI – Serangan
cuaca di Hong Kong beberapa
waktu terakhir telah membuat
pemerintah berinisitif serta
mempertimbangkan untuk
memasukkan “indeks panas”
yang mencerminkan kondisi
cuaca aktual dalam pedoman/
aturan ketenagakerjaan, aturan
ini ditujukan kepadapara
pengusaha untuk melindungi
pekerja luar dari sengatan
panas. Demikian disampaikan
oleh Sekretaris Tenaga Kerja
dan Kesejahteraan Chris Sun Yuk-han.

Observatorium Hong Kong
memantau tekanan panas dan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti
kelembaban di udara, radiasi, dan angin.

“Indeks adalah indikator ilmiah,” kata
Sun, menambahkan: “pemangku
kepentingan berharap untuk merevisi
pedoman kami dan menambahkan
beberapa indikator objektif yang dapat
mereka rujuk.”

Sun mengatakan pedoman tersebut
akan lebih rinci dan dapat berfungsi
sebagai titik referensi yang lebih baik bagi
pengusaha sambil juga mengurangi
kekhawatiran pekerja.

Dia juga mengatakan pihak
berwenang akan meningkatkan inspeksi

dan tindakan penegakan hukum pada
perusahaan untuk memastikan
pengusaha mengambil tindakan
pencegahan yang memadai untuk
mencegah karyawan mereka menderita
sengatan panas.

Menurut Ordonansi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, pengusaha
bertanggung jawab untuk memastikan
keselamatan dan kesehatan semua
karyawan mereka saat bekerja - jika
bersalah karena sengaja melanggar
peraturan, mereka dapat didenda hingga
HK$200.000 dan dipenjara hingga enam
bulan. .

Tapi Sun menolak kemungkinan
memasukkan heatstroke sebagai
penyakit akibat kerja karena mereka yang

melakukan kegiatan di luar
ruangan seperti hiking juga
menghadapi risiko yang
sama.

“Penyakit akibat kerja
merupakan penyakit yang
lebih banyak diderita oleh
pekerja pada pekerjaan
tertentu karena terpapar
lingkungan kerja yang
berbahaya dari pekerjaan
tersebut,” ujarnya.

“Tetapi orang-orang
sama-sama mengalami

sengatan panas ketika mereka
melakukan aktivitas di luar ruangan dan
kami tidak dapat mengatakan bahwa lebih
mudah bagi pekerja di luar ruangan untuk
terkena sengatan panas.”

Federasi Hong Kong dan Serikat
Buruh Kowloon, Tam Kam-lin, mendesak
pihak berwenang untuk mendaftarkannya
sebagai penyakit akibat kerja.

“Heatstroke bukan kecelakaan
industri yang menyebabkan kehilangan
darah,” katanya. “Berdasarkan peraturan
saat ini, jika majikan tidak melaporkan
kasus sebagai cedera kerja, akan sulit
bagi pekerja untuk mengevaluasi kondisi
seperti suhu, rutinitas kerja, dan kostum

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  06

Wacana Aturan Serangan Cuaca
Panas Pada Kontrak

>> BERSAMBUNG KE HLM 27>> BERSAMBUNG KE HLM  21
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Lewat  Aplikasi Kencani
Selusin Wanita

HONG KONG, BI -
Sebuah program TV lokal
minggu lalu melaporkan
bahwa terdapat seorang
pria  melakukan janji
kencan dengan wanita
melalui aplikasi kencan
dan dia dilaporkan
berkencan dengan lebih
dari selusin wanita pada
saat yang sama.

Tuan rumah mewa-
wancarai beberapa korban
yang mengekspos
hubungan individu mere-
ka masing-masing
dengan harapan memperingatkan
semua orang untuk berhati-hati saat
menggunakan aplikasi kencan.

Dilaporkan bahwa wanita yang
terkena dampak berusia antara 30 dan
40 tahun, dan banyak dari mereka
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
dan latar belakang keluarga yang baik.

Salah satu “pacar” Bonice (nama
samaran) berkata, “Saya pikir dia
sangat tinggi dan dia memiliki karier yang
sukses,” dan dari foto-foto profil media
sosial pria itu, dia mengetahui bahwa

dia sering makan makanan mahal dan
berkelas  hingga suka  menginap di ho-
tel.

Pria itu mengaku berusia 39 tahun
dan tinggi 177cm di aplikasi kencan. Ia
juga mengatakan bahwa ia memiliki gelar
Master dari CUHK. Pria itu mengaku
bahwa dia sekarang bekerja sebagai
ahli kimia laboratorium di sebuah rumah
sakit.

Namun, para wanita mulai mene-
mukan sesuatu yang salah setelah
mereka mulai berkencan dengannya

dan dia sering mem-
butuhkan waktu lama untuk
membalas pesan. Dia
memeriksa ponselnya
secara teratur selama
kencan dan dia tidak pernah
ingat hari ulang tahun
mereka. Dia hanya
memanggil mereka “baby”
dengan seragam agar dia
tidak salah menyebut nama.

Kemudian, salah satu
wanita menghubungi
korban lain secara pribadi,
dan semua wanita mulai
menyadari bahwa pria itu

berkencan dengan lebih dari selusin
wanita pada saat yang sama! Mereka
juga mulai membandingkan jadwal
kencan dan menemukan bahwa dia
membuat janji dengan beberapa wanita
di hari yang sama. Dia diduga
memasukkan mereka ke dalam grup
WhatsApp yang berbeda untuk
mengirim pesan yang seragam.

Sebagai seorang profesional, pria
yang mengaku sebagai ahli kimia harus
mendapatkan gaji bulanan yang cukup
untuk menghidupi dirinya sendiri.

Namun, dia telah meminta uang kepada
“pacar” yang berbeda di masa lalu,
termasuk meminta salah satu gadis
untuk membelikan mobil Tesla untuk-
nya. Beberapa wanita curiga bahwa dia
memiliki hubungan dekat dengan wanita
kaya dan bahwa dia mungkin adalah
“anak laki-laki mainan”. Sementara itu,
ia terus memasarkan salon kecantikan
tertentu kepada para wanita. Sepertinya
dia mungkin mendapatkan komisi dari
mereka jika mereka menggunakan
layanan tersebut.

Untuk mengekspos dia, “pacar”-
nya memutuskan untuk membuka akun
baru di aplikasi kencan bersama,
berpura-pura menjadi penggemar pria
dan mengirim pesan pribadi kepadanya.
Pria itu juga mengakui bahwa “Saya
tidak pernah memiliki pacar yang stabil.”

Dia mengatakan bahwa ada banyak
wanita yang sekarang mencarinya. Dia
juga berbagi rahasianya dengan

Browsing Situs Porno
Adalah Perilaku TIdak Tertib

HONG KONG, BI -  Seorang
netizen berbagi di Facebook bahwa
seorang pria tua berusia 60-an selalu
menggunakan komputer di Per-
pustakaan Pusat Hong Kong untuk
menelusuri situs
web pornografi di
tempat umum.

M e s k i p u n
netizen telah me-
ngeluh ke perpus-
takaan berkali-kali,
situasinya tidak
membaik. Netizen
mengkritik perilaku-
nya yang dinilai
tidak senonoh, dan
m e n g e l u h k a n
situasi  kepada staf perpustakaan,
namun meski berkali kali melapor
tetapi saja tidak ada tindakan yang

dilakukan.
Anak-anak juga pergi ke

perpustakaan untuk bersantai dan
membaca namun melihat situasi
konyol tersebut netizen memilih jalan

untuk mem-
bagikan ceritanya
secara online.

Jika film
porno diputar di
tempat umum,
dapat dilaporkan
ke polisi, dan
perilaku orang
yang terlibat
sudah dapat
m e r u p a k a n
k e j a h a t a n

perilaku tidak tertib di tempat umum,
dengan hukuman maksimal 12 bulan
penjara.[bi]

HK Akan Persingkat
Masa Karantina Hotel
HONG KONG, BI -  Kepala Ekse-

kutif John Lee mengatakan bahwa
pemerintah telah memutuskan untuk
mempersingkat masa  karantina ho-
tel tujuh hari untuk pelancong yang
masuk.

Lee membuat pernyataan diatas
dalam sebuah wawancara yang
diterbitkan di Jurnal Ekonomi Hong
Kong pada hari Senin [1/8].

Tentang dimulainya kembali
perjalanan bebas karantina dengan
China daratan, dia mengatakan
pemerintah SAR tidak dapat fokus
pada kepentingannya sendiri saja,
namun Hong Kong juga harus
meyakinkan otoritas daratan.

Tentang apakah ada
jadwal untuk melanjut-
kan perjalanan bebas
karantina, dia mengata-
kan pintu Hong Kong
selalu terbuka untuk
dunia terlepas dari
beberapa tindakan dan
aturan darurat yang ada.

Ketika ditanya ten-
tang dampak tindakan
karantina terhadap eko-
nomi Hong Kong, Lee
berkata: “Itulah mengapa

saya harus terhubung ke luar… kita
tidak boleh membiarkan hal buruk
terjadi, kita ingin Hong Kong berjalan
dengan baik, kita harus berusaha
keras. untuk membuat hal-hal baik
terjadi,” katanya.

“Ini yang saya lakukan, saya
hanya memikirkan bagaimana
melayani Hong Kong.”

Lee mengatakan jika jumlah
infeksi Hong Kong terus meningkat,
dan meskipun nanti turun itu bukan
berarti aturan jarak sosial dapat
dilonggarkan secara drastis.

Lee juga berharap publik tahu
jika Hong Kong sedang menuju   ke
arah yang jelas.[bi]

HONG KONG, BI – Serangan
cuaca di Hong Kong beberapa
waktu terakhir telah membuat
pemerintah berinisitif serta
mempertimbangkan untuk
memasukkan “indeks panas”
yang mencerminkan kondisi
cuaca aktual dalam pedoman/
aturan ketenagakerjaan, aturan
ini ditujukan kepadapara
pengusaha untuk melindungi
pekerja luar dari sengatan
panas. Demikian disampaikan
oleh Sekretaris Tenaga Kerja
dan Kesejahteraan Chris Sun Yuk-han.

Observatorium Hong Kong
memantau tekanan panas dan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti
kelembaban di udara, radiasi, dan angin.

“Indeks adalah indikator ilmiah,” kata
Sun, menambahkan: “pemangku
kepentingan berharap untuk merevisi
pedoman kami dan menambahkan
beberapa indikator objektif yang dapat
mereka rujuk.”

Sun mengatakan pedoman tersebut
akan lebih rinci dan dapat berfungsi
sebagai titik referensi yang lebih baik bagi
pengusaha sambil juga mengurangi
kekhawatiran pekerja.

Dia juga mengatakan pihak
berwenang akan meningkatkan inspeksi

dan tindakan penegakan hukum pada
perusahaan untuk memastikan
pengusaha mengambil tindakan
pencegahan yang memadai untuk
mencegah karyawan mereka menderita
sengatan panas.

Menurut Ordonansi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, pengusaha
bertanggung jawab untuk memastikan
keselamatan dan kesehatan semua
karyawan mereka saat bekerja - jika
bersalah karena sengaja melanggar
peraturan, mereka dapat didenda hingga
HK$200.000 dan dipenjara hingga enam
bulan. .

Tapi Sun menolak kemungkinan
memasukkan heatstroke sebagai
penyakit akibat kerja karena mereka yang

melakukan kegiatan di luar
ruangan seperti hiking juga
menghadapi risiko yang
sama.

“Penyakit akibat kerja
merupakan penyakit yang
lebih banyak diderita oleh
pekerja pada pekerjaan
tertentu karena terpapar
lingkungan kerja yang
berbahaya dari pekerjaan
tersebut,” ujarnya.

“Tetapi orang-orang
sama-sama mengalami

sengatan panas ketika mereka
melakukan aktivitas di luar ruangan dan
kami tidak dapat mengatakan bahwa lebih
mudah bagi pekerja di luar ruangan untuk
terkena sengatan panas.”

Federasi Hong Kong dan Serikat
Buruh Kowloon, Tam Kam-lin, mendesak
pihak berwenang untuk mendaftarkannya
sebagai penyakit akibat kerja.

“Heatstroke bukan kecelakaan
industri yang menyebabkan kehilangan
darah,” katanya. “Berdasarkan peraturan
saat ini, jika majikan tidak melaporkan
kasus sebagai cedera kerja, akan sulit
bagi pekerja untuk mengevaluasi kondisi
seperti suhu, rutinitas kerja, dan kostum
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Memasak untuk Kesehatan Mental
JAKARTA, BI - Di era serba mudah seperti

sekarang, memasak makanan sendiri sudah
sering tergantikan dengan membeli makanan
dari luar dengan berbagai macam alasan.
Padahal, ada banyak manfaat memasak untuk
kesehatan, tak terkecuali untuk kesehatan
mental.

Umumnya, memasak makanan sendiri lebih
dikenal akan manfaatnya untuk kesehatan fisik,
seperti menurunkan risiko terjadinya obesitas
dan diabetes. Padahal, bukan cuma bagi
kesehatan fisik saja, manfaat memasak untuk
kesehatan mental juga.

Berikut ini adalah sejumlah manfaat
memasak untuk kesehatan mental yang bisa
kamu peroleh:

1. Meningkatkan kepercayaan diri
Meningkatkan kepercayaan diri adalah

salah satu manfaat kesehatan mental yang bisa
kamu dapat dari kegiatan masak-memasak.
Soalnya, dari kegiatan memasak, kamu bisa
menghasilkan sesuatu yang nyata dan dapat
dinikmati orang lain.

Dari hal tersebut, kemudian akan timbul
rasa puas dan percaya diri, sehingga harga
diri atau self-esteem pun bisa ikut meningkat.

2. Menjadi sarana bersosialisasi
Memasak juga dapat kamu jadikan sarana

untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Ini
bisa kamu lakukan dengan banyak cara,
misalnya mengundang keluarga dan teman
untuk mencoba resep yang baru kamu coba
atau mengikuti kelas belajar memasak.

Bersosialisasi dengan orang lain dikaitkan
dengan penurunan tingkat stres, peningkatan
rasa bahagia, serta terjaganya sistem kekebalan
tubuh.

3. Melatih kreativitas
Untuk menghasilkan makanan yang lezat,

tentu dibutuhkan kreativitas dari pembuatnya,
bukan? Nah, inilah alasan mengapa memasak
disebut bermanfaat untuk melatih kreativitas.

Sebuah studi menyebutkan bahwa
memasukkan kegiatan kreatif ke dalam rutinitas
harian mampu membantu meningkatkan
suasana hati, mengelola stres, dan mengatasi
kecemasan.

4. Membangun rutinitas
Memasak dapat kamu jadikan salah satu

rutinitas harian yang menyenangkan dan
menyehatkan. Dengan membangun rutinitas
yang jelas dan sama setiap harinya, ini dapat
membuat ritme sirkadian tubuh menjadi
seimbang.

Ritme sirkadian sendiri adalah ritme yang
mengatur keadaan fisik, mental, dan perilaku
kita dalam 24 jam. Dan jika ritme ritme sirkadian
tidak seimbang akan timbul sejumlah masalah
kesehatan mental, seperti gangguan
kecemasan, gangguan bipolar, dan depresi.

Jika kamu memang sudah sering atau
bahkan hobi memasak, lanjutkanlah kegiatan
positif tersebut. Namun, jika kamu baru akan
membiasakan diri untuk memasak, cobalah
mulai dengan memasak makanan sehat yang
kamu sukai. Selamat memasak.[alldok]

Apa Itu Ritme Sirkadian
Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang

merupakan bagian dari jam internal tubuh.
Ritme sirkadian berjalan di latar belakang untuk
menjalankan fungsi dan proses penting dalam
tubuh manusia. Kronobiologi adalah studi
tentang ritme sirkadian. Salah satu contoh ritme
sirkadian terkait cahaya adalah tidur di malam
hari dan terjaga di siang hari.

Ritme sirkadian adalah perubahan fisik,
mental, dan perilaku yang mengikuti siklus 24
jam. Proses alami ini merespon terutama
terhadap situasi terang (siang hari) dan gelap
(malam hari), dan mempengaruhi sebagian
besar makhluk hidup, termasuk hewan,
tumbuhan, dan mikroba.

Sistem tubuh yang berbeda mengikuti ritme
sirkadian yang disinkronkan dengan jam utama
di otak. Jam utama ini secara langsung
dipengaruhi oleh isyarat lingkungan, terutama
cahaya, itulah sebabnya ritme sirkadian terikat
dengan siklus siang dan malam.

Ketika diselaraskan dengan benar, ritme
sirkadian dapat mendorong pola tidur yang
konsisten dan restoratif. Tapi saat ritme
sirkadian ini dilonggarkan, dapat tercipta
masalah tidur yang signifikan, termasuk insom-
nia.[*]
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NAMA PERAWAT GAJAH adalah Ki Sapa
Wira, dia sangat menyayangi gajah yang
dirawatnya hingga mereka saling dekat, hari itu dia
bersiul riang berjalan menghampiri   gajah milik
Sultan Agung, raja Kerajaan Mataram yang
bernama Kyai Dwipangga untuk diajak mandi ke
sungai.

Dengan hati-hati, Ki Sapa Wira menuntun gajah
yang dinamai Kyai Dwipangga itu. Mereka berjalan
ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram,
dan mulailah ia memandikan gajah yang berasal
dari negeri Siam itu.

“Nah, sekarang kau sudah bersih. Bulumu
sudah mengkilat, sekarang ayo kembali ke
kandangmu,” kata Ki Sapa Wira pada Kyai
Dwipangga. Ki Sapa Wira memang memperlakukan
Kyai Dwipangga seperti anaknya sendiri. Tak heran,
Kyai Dwipangga amat patuh padanya.

Suatu hari, Ki Sapa Wira tak bisa memandikan
Kyai Dwipangga. Ada bisul besar di ketiaknya,
rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena
bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki
Kerti Pejok, untuk menggantikannya memandikan
Kyai Dwipangga. “Kerti, tolong aku ya. Aku benar-
benar tak bisa bekerja hari ini,” kata Ki Sapa Wira.

“Tenang Kang, aku pasti akan membantumu.
Tapi tolong beritahu, bagaimana caranya supaya
gajah itu menurut padaku? Aku takut jika nanti ia
malah marah dan menyerangku,” jawab Ki Kerti
Pejok.

“Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya
aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia
akan kembali tenang dan berendam sendiri di
sungai. Kau tinggal memandikannya,” jelas Ki Sapa
Wira.

Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda
mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk
memandikan Kyai Dwipangga.

Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak
Kyai Dwipangga mengobrol. Ia juga membawa
buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan.

“Gajah gendut, kau mau makan kelapa?”
tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada
Kyai Dwipangga. Kyai Dwipangga menangkap
kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia
memecah kelapa itu dan memakannya.

“Sekarang kau sudah kenyang, kan? Ayo jalan
lagi,” kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat
Kyai Dwipangga.

Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejok
melaksanakan tugasnya dengan mudah.
Digosoknya seluruh bagian tubuh Kyai Dwipangga
sampai bersih dan berkilat. Setelah itu mereka
pulang ke keraton Mataram.

“Kang, hari ini aku sudah melaksanakan
tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih
memerlukan bantuanku?” tanya Ki Kerti Pejok pada
Ki Sapa Wira.

“Jika kau tak keberatan, maukah kau
memandikannya sekali lagi? Aku masih demam,

sedangkan gajah itu harus
dimandikan setiap hari,” jawab
Ki Sapa Wira.

“Baik Kang, aku tidak
keberatan. Toh gajah itu sangat
penurut. Jadi, aku tak kesulitan
saat memandikannya,” kata Ki
Kerti Pejok.

“Terima kasih Kerti, lusa
aku pasti sudah sembuh. Kau
akan bebas dari tugas ini,” kata
Ki Sapa Wira.

Keesokan harinya, Ki Kerti
Pejok menjemput Kyai
Dwipangga. Pagi itu hujan turun
rintik-rintik, tapi sepertinya tak
akan bertambah deras. Di

sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya
air sungai sedang surut.

“Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah
ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi
gajah yang besar?” pikirnya dalam hati.

“Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja.
Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di
sini.”

Ki Kerti Pejok menuntun Kyai Dwipangga ke
hilir sungai. Di situ air tampaknya tinggi dan aliran
juga cukup deras. “Nah, di sini sepertinya lebih
asyik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan
menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini,”
kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kyai
Dwipangga. Sambil memandikan Kyai Dwipangga,
Ki Kerti Pejok berpikir,

“Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk
memandikan gajahnya di sini. Disini airnya lebih

Mengenal Cerita dari Kali Gajah Wong
dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok
selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu
keberadaan sungai ini, ya?”

Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari
arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat
besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki
Kerti Pejok dan Kyai Dwipangga bahkan tak
menyadarinya.

Dalam sekejap, mereka terhempas dan
terbawa arus. “Tolong…tolonggg…,” teriak Ki Kerti
Pejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh
menyedihkan nasib Ki Kerti Pejok dan Kyai
Dwipangga. Mereka terseret arus dan hanyut
sampai ke Laut Selatan.

Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa
dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti Pejok

tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang
melarang para abdinya memandikan gajah di hilir
sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-
waktu di sana. Ki Sapa Wira berduka. Ia sangat
sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah
kesayangannya.

Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung
menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali
berarti sungai, gajah wong berarti gajah dan orang.

Nah, begitulah asal-usul penamaan Kali Gajah
Wong yang merupakan cerita rakyat Yogyakarta.
Adapun pesan yang ingin disampaikan melalui
cerita rakyat Yogyakarta tersebut adalah kita harus
mau mendengarkan nasehat dan pesan-pesan dari
orang tua agar tidak mengalami kejadian yang tidak
diinginkan. [**]

Di Pulau Jawa ini tak ada satu
tempat pun yang diberi nama tanpa
latar belakang kisah nyata,
contohnya adalah Kali Gajah Wong
yang menceritakan tentang Gajah
dan Wong [orang] yang suka
memandikannya di Kali / sungai.
Kali Gajah Wong ini terletak di
sebelah timur Kota Yogyakarta.
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JIKA dilihat dari segi pasar, usaha
ini memiliki potensi besar dan prospek
kedepannya juga bagus, mengingat saat
ini permintaan bebek semakin
meningkat.

Untuk memulai usaha ini pun, Anda
tidak perlu mengeluarkan modal yang
banyak. Jika tertarik untuk menggeluti
usaha ini, Anda hanya perlu membeli
mesin tetas serta bibit telur yang nanti
akan ditetaskan.

Terdapat beberapa jenis usaha
penetasan telur seperti penetasan telur
ayam, penetasan telur puyuh, penetasan
telur bebek dan yang lainnya. Namun,
penetasan telur bebek dirasa lebih
potensial mengingat masyarakat yang
menggelutinya pun belum sebanyak
penetasan telur ayam.

Terlebih saat ini bebek merupakan
unggas yang memang banyak
dipelihara untuk diambil telurnya. Jadi,
dalam pencarian bibit telur yang akan
ditetaskan nantinya pasti tidak akan
kesulitan.

Sebelum memulainya, Anda harus
menguasai teknik penetasan telur

Mempelajari Sistim Penetasan Telur
Mempelajari cara menetaskan telur adalah ide bagus, baik
telur ayam maupun telur bebek. Sebab usaha penetasan
telur diprediksi tak mati oleh karena kebutuhan masyarakat
akan daging ayam atau bebek yang tak putus.

bebek dengan baik. Tujuannya, usaha
yang dijalankan nantinya dapat berjalan
lancar dan tidak mengalami kerugian.
Teknik tepat
menetaskan
telur bebek:

1.Memilih
calon indukan
b e b e k
berkualitas

Bebek untuk
indukan yang bagus itu
biasanya siap untuk bertelur di umur
4—5 bulan.

Ada beberapa jenis bebek yang
bisa dijadikan indukan. Namun,
sebaiknya pilih dari jenis bebek
rambon. Sebab, jenis bebek tersebut
dapat diternakkan di mana saja.

2.Memilih telur yang berkualitas
Dalam pemilihan telur untuk

ditetaskan, sebaiknya jangan memilih
telur yang cangkangnya terlihat terlalu
putih atau malah terlalu biru. Sebab, telur
yang cangkangnya putih itu

kemungkinan
DOD-nya kecil,
sedangkan yang
terlalu biru
b i a s a n y a
cangkangnya

susah pecah dikarenakan lebih
tebal.

Carilah telur dalam keadaan
b a g u s . Pilihlah telur yang
telah berumur kurang dari 4 hari sebab
bila sudah lebih dari itu biasanya
kualitas telurnya sudah menurun. Telur
yang seperti ini akan kurang bagus jika
ditetaskan.

Pilihlah telur yang cangkangnya
terlihat bersih, halus, serta tebalnya
merata supaya saat menetas bisa
bersamaan.

Bila telur yang akan ditetaskan
sudah disiapkan, proses selanjutnya
adalah penetasan. Namun, sebelum
melakukannya, Anda harus menyiapkan
mesin tetas. Setelah semuanya telah
disiapkan, berikut langkah-langkah
penetasan telur bebek.

3.Mengatur suhu dalam keadaan
stabil

Untuk telur bebek yang berumur 1—
24 hari, aturlah suhu 38°C (99°F –
101°F).

Untuk telur bebek yang berumur
25—28 hari, bisa diturunkan suhunya
antara 1°F sampai 2°F.

4.Mengatur kelembapan mesin
Mengatur kelembapan mesin

merupakan hal yang harus
diperhatikan. Untuk mesin tetas yang
otomatis sudah ada pengaturan
kelembapannya, yaitu dari umur telur
1—25 hari antara 55% sampai 65%, lalu
bila sudah menginjak hari ke-26
kelembapan sebaiknya dinaikkan
menjadi 75%.

Sementara itu, untuk mesin tetas
sederhana untuk mengatur kelembapan
suhu bisa dengan menaruh baki yang
diisi air kemudian diletakkan di bawah
rak telur dan untuk menambah
kelembapannya bisa dengan cara
menyemprotkan air ke telur-telur tersebut
dan kemudian diangin-anginkan.

5.Candling atau meneropong telur
dengan lampu

Candling merupakan teknik
pemeriksaan kondisi telur yang
dilakukan dengan menggunakan
teropong telur. Telur yang terlihat
kosong atau mati bisa segera
disingkirkan. Dalam pemeriksaannya
tersebut bisa dilakukan 3 kali.
Pemeriksaan pertama dilakukan pada
hari ke-4. Pemeriksaan kedua dilakukan
pada hari ke-10, lalu pemeriksaan yang
terakhir dilakukan pada hari ke-20.

6.Menjaga posisi telur
Posisi telur memang harus

diperhatikan dengan baik. Menjaga
posisi telur bisa dengan membaliknya
secara teratur dan sebaiknya dilakukan
pada jam yang sama. Selain itu, jangan
terlalu lama membuka mesin tetas
sebab bisa berpengaruh pada suhunya
yang bisa turun dan efeknya telur bisa
tidak menetas. []
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TENTUNYA semua hal ini
dimudahkan dengan beragam aplikasi
pendukung yang dapat di instal ke dalam
HP Android kamu selama bertahun-
tahun.

Namun dari sekian banyak aplikasi
yang terpasang di perangkat Android,
apakah seluruhnya kamu pakai dalam
keseharian?

Pastinya sebagian besar dari kamu
tidak membuka hingga tak sadar ponsel
yang dipakai memiliki aplikasi bawaan
tersebut.

Nah, ketimbang memenuhi
kapasitas memori dan berpotensi
membuat HP Android kamu nge-lag.
Berikut ini adalah tipe-tipe aplikasi An-
droid yang wajib dihapus dari ponsel.

Apa saja? Simak daftar lengkapnya
di bawah ini sebagaimana dikutip dari
MakeUseOf, Minggu (31/7/2022).

1. Aplikasi Bawaan
Bagi sebagian besar pengguna An-

droid, salah satu hal paling dibenci
adalah bloatware. Meski beberapa
aplikasi bawaan dapat berguna, banyak
yang mengeluh mereka harus
menghapus aplikasi yang tidak

dipakai.
Perlu diketahui, setiap OEM ponsel

Android memiliki jumlah bloatware yang
berbeda satu sama lain. Beberapa ada
yang minim aplikasi bawaan, lainnya
dipenuhi bloatware.

Ditambah lagi, beberapa aplikasi
bawaan ini terkadang tidak dapat
dihapus dari perangkat. Karena itu,
kamu harus menonaktifkan aplikasi itu
secara manual bila tidak ingin berjalan
di latar belakang.

2. Aplikasi Utilitas Lawas
Sejak lahir pada 2008, OS Android

berkembang dengan sangat pesat. Kala
itu, pengguna harus menginstal aplikasi
tambahan untuk dapat menggunakan
flash LED sebagai senter hingga
pemindai QR.

Namun kini semua hal tersebut tidak
diperlukan lagi, lewat update-an sistem
operasi Android hingga pembaruan ayng
diluncurkan oleh masing-masing ven-
dor.

Oleh karena itu, kamu sudah tidak
perlu lagi mengunduh aplikasi utilitas,
seperti kalkulator hingga senter ke

dalam ponsel.

3. Aplikasi Pendongkrak Perfoma
Sudah menjadi rahasia umum bagi

kebanyakan pengguna Android, aplikasi
pendongkrak performa yang marak
bermunculan di Google Play Store tidak
berpengaruh besar terhadap perangkat
kamu saat dipakai.

Contohnya aplikasi pembersih RAM
tidak berfungsi secara optimal, banyak
proses yang dihentikan secara otomatis
kembali dimulai lagi karena itu penting
bagi ponsel untuk menjalankan fungsi
normalnya.

Ditambah, setiap kamu membuka
aplikasi yang ditutup paksa prosesnya
akan memakan waktu lebih lama untuk

loading ketimbang kamu tidak
melakukan apa-apa dan
membiarkannya.

Contoh lainnya adalah plikasi
penghemat baterai dimana saat ini
sudah tidak relevan dan berguna, toh
sebagian besar ponsel Android sudah
dilengkapi dengan mode hemat baterai
bawaan.

Selain itu, mode ini bekerja jauh
lebih baik daripada solusi pihak ketiga
mana pun.

4. Aplikasi dengan Kemampuan
Sama

Memiliki lebih dari satu aplikasi di
ponsel yang memiliki fungsi saat ini
memang sudah sangat umum. Hal ini

Aplikasi yang Wajib Dihapus dari HP Android
 Smartphone saat ini memang sudah tidak dapat dilepaskan
dari kegiatan sehari-hari, entah itu mendengarkan musik,
nonton film, hingga ngobrol di aplikasi chatting.

mencakup browser, notepad, backup,
aplikasi chatting, dan masih banyak lagi.

Dalam beberapa hal, dua aplikasi
sama menyediakan fitur sangat berbeda,
kerena itu mungkin masuk akal untuk
mempertahankan keduanya.

Tetapi jika salah satu aplikasi jelas
lebih baik, kamu mungkin harus
mempertimbangkan untuk
menghapusnya dari perangkat.

Misalnya, jika kamu menggunakan
perangkat Galaxy maka akan ada opsi
pakai Samsung Internet dan Google
Chrome sebagai browser seluler.

5. Game dan Aplikasi yang Tidak
Dipakai Lagi

CoDM, PUBG Mobile, Arena of Valor,
Mobile Legends, Free Fire, Genshing
Impact, atau Apex Legends Mobile,
merupakan deretan game yang mampu
membantu kamu mengisi waktu kosong
dan bermain dengan temang secara
online.

Akan tetapi, ada baiknya bilamana
kamu menghapus deretan judul game
yang sudah dimainkan lagi dari
perangkat. Toh dengan ini storage di HP
pun semakin lapang untuk aplikasi atau
game lainnya.

Hal ini juga berlaku dengan aplikasi
yang sudah lama tidak dipakai, entah
itu aplikasi kencan,, kesehatan, atau
media sosial lama dan tidak pernah
dibuka lagi.(Ysl/Isk)

TTTTTEKNEKNEKNEKNEKNOOOOO 16 EDISI 252 - AGUSTUS 2022



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

>> ANGGOTA DPRD PURWAKARTA TERTANGKAP...DARI HLM 05

>> MANFAAT BIHUN YANG BISA KAMU PEROLEH...DARI HLM 19

selenium dengan berkurangnya risiko
gangguan tiroid, termasuk yang
disebabkan oleh penyakit autoimun.

4. Menurunkan risiko penyakit
jantung

Secara alami, bihun mengandung
sedikit natrium yang umum terdapat
dalam garam. Berkat hal inilah,
konsumsi bihun dikaitkan dengan
penurunan risiko terjadinya penyakit
jantung.

Asupan garam yang berlebihan
diketahui berkaitan dengan tekanan
darah tinggi atau hipertensi yang bisa
memicu penyakit jantung. Jika kamu
adalah penderita hipertensi dan
diharuskan untuk membatasi konsumsi
natrium, maka bihun bisa menjadi salah
satu bahan makanan alternatif yang
bisa kamu pilih.

Namun, saat mengolahnya, jangan

menambahkan perasa, garam, atau
bahan lain yang justru bisa
meningkatkan kadar natrium, ya.

5. Menjaga kesehatan mata
Sebagian bihun yang dijual di

pasaran mengandung vitamin A
tambahan (difortifikasi). Vitamin A
bermanfaat dalam menjaga kesehatan
mata. Untuk itu, selalu baca
kandungan nutrisi yang tertera di
kemasan bihun, sehingga kamu bisa
mendapatkan manfaat vitamin A
ini.

Nah, i tu dia
b e b e r a p a
manfaat bihun
bagi kesehatan
yang bisa kamu
peroleh dari
mengonsumsinya.
Namun, perlu diingat,

agar manfaatnya bisa terasa secara
maksimal, bihun perlu diolah dengan
cara yang sehat pula.

Karena realtif rendah serat, maka
usahakanlah untuk mengonsumsi bihun
dengan makanan yang tinggi serat,
seperti sayur-sayuran. Kemudian, saat
mengolah bihun, hindari menambahkan
terlalu banyak penyedap rasa, seperti
garam, gula, atau micin.[*]

 YN ditangkap bersama dua
rekannya di salah satu rumah di
wilayah Kabupaten Purwakarta.
Tidak sendiri, polisi juga
mengamankan dua rekannya yang
lain.

“Ketiga orang yang diamankan
tersebut yakni dua orang pria dan satu
wanita dengan inisial YN, LA dan
WW. Diketahui YN merupakan salah
satu anggota DPRD Kabuapatan
Purwakarta,” kata Kapolres
Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain

dikonfirmasi, Selasa (2/8).
Dari tangan mereka, pihaknya

menyita berupa barang bukti alat
hisap sabu-sabu.

“Ketiga pelaku diamankan
bersama sejumlah barang bukti
berupa alat hisap sabu yang telah
digunakan,” ujarnya. Berdasarkan
tes urine kepada YN dan lainnya,
hasilnya terbukti positif narkoba.
Kini para pelaku pun sudah
diamankan di Mapolres Purwakarta.
(mcr27/jpnn)

Wakil Direktur Utama PT RMI,
Syukur Iwantoro optimis kontribusi
gula 100 ton untuk stok nasional
diprediksi akan meningkat lagi.
Meskipun kondisi cuaca tidak sedang
bagus namun jumlah produksi dapat
meningkatkan dibandingkan tahun
sebelumnya.

“Kalau peningkatan ini bisa terus
continue selama lima bulan, kami bisa
menyumbang 150 ribu ton gula secara
nasional,” ujar Syukur.

Syukur membeberkan saat ini di
Blitar ada 22 ribu hektare lahan tidur.
Lahan inilah yang akan menjadi
penyokong untuk menjadi lahan tebu

baru. Sehingga produktifitas gula juga
akan terkerek lagi.

“Saat ini masih ada sekitar 22 ribu
hektare yang merupakan lahan tidur ini
bisa menjadi potensi untuk lahan tebu
baru. Karena yang kita tahu terjadi
penambahan lahan tebu baru dua kali
lipat per tahunnya,” tandas Syukur.[dtk]

>> GULA BLITAR...DARI HLM 05

para atlet dan ofisial menginap.
Sementara itu, sejumlah pelaku

UMKM menaruh harapan besar
dengan penyelenggaraan ajang
olahraga multicabang dua tahunan itu.

Nuning, penjual kerajinan dari
UMKM Ningpajang yang ikut
membuka stan di Hotel Swiss-Belinn
Sari Petojo berharap kesempatan itu
sekaligus promosi memperluas
akses pasar.

“Kami tentu mengharapkan
keuntungan tapi yang lebih penting
adalah produk kami ini dikenal luas,
harapannya ada pembelian lanjutan,”
ucap Nuning.

Senada dengan Nuning, Dila dari
UMKM Zhafir Rajut mengapresiasi
Pemkot Surakarta yang mengajak
mereka untuk pameran selama
ASEAN Para Games di Solo.

“Kami berharap ada pameran
berkelanjutan, tempat kami
merambah pasar lebih luas lagi,” kata
Dila.[antara]

dan logo ASEAN
Para Games yakni
Rajamala.

Produk yang laku itu
berupa suvenir gan-
tungan kunci, boneka,
batik dan kaus. Bahkan,
lanjut dia, kaus bertulis-
kan “Solo” juga banyak
diburu pembeli yakni
atlet dan ofisial dari 11
negara di Asia Tenggara
sehingga pedagang mendapatkan
pemesanan berulang.

Adapun harga produk suvenir itu
bervariasi dari paling murah Rp15.000
hingga paling mahal jutaan rupiah
yakni produk tas batik tulis. Ia
mengharapkan produk UMKM Solo
semakin dikenal luas masyarakat
termasuk negara tetangga.

“Kami tujuannya tidak hanya
penjualan kemudian selesai, tapi

bagaimana 2.500 atlet dan ofisial bisa
kenal produk Solo,” ucapnya.

Pemkot Surakarta, lanjut dia,
menyeleksi sekitar 98 pelaku UMKM
untuk ikut pameran, namun
mempertimbangkan ruangan dan
waktu, sebanyak 35 pelaku UMKM
yang bisa masuk stan pameran.

Tak hanya di Zona C Stadion
Manahan, lokasi pameran juga
diadakan di sejumlah hotel tempat

>> PRODUK UMKM LAKU DI ASEAN PARA GAMES...DARI HLM 01
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JAKARTA, BI - Kementerian Luar
Negeri Indonesia menyatakan total 129
warga negara Indonesia (WNI) di luar
negeri yang menjadi korban penipuan
perusahaan investasi bodong atau online
scamming.

Direktur Perlindungan WNI dan
Badan Hukum Indonesia Kemlu RI,
Judha Nugraha, mengatakan kenaikan
terus terjadi dan terakhir pada Kamis (4/
8) dini hari.

“Kasus yang ditangani di awal
Minggu lalu ada 53, naik 60, 68, 70 dan
terakhir 129,” kata Judha dalam
konferensi pers rutin secara virtual,
Jumat (5/8).

Ia kemudian berujar, “Jadi 129 yang
telah kita dapat selamatkan saat ini

WNI Korban Penipuan di
Kamboja Capai 129 Orang

dalam penjagaan KBRI Phnom Penh.”
Seluruh korban, lanjutnya, bekerja

di beragam macam perusahaan
scamming dan beberapa daerah.

Dari jumlah tersebut belum
seluruhnya melewati tahap identifikasi
dan wawancara sehingga tak bisa
segera kembali ke tanah air.

Namun, Judha menerangkan soal
korban yang baru ditemukan sudah
melewati penilaian psikologis. Langkah
selanjutnya yakni wawancara terkait
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).

Lebih lanjut jika proses telah selesai
maka WNI baru bisa pulang ke Indone-
sia.

Terlepas soal jumlah WNI, Menteri

Luar Negeri RI, Retno Marsudi,
menyampaikan beberapa hal terkait
korban penipuan ini ke Menteri Luar
Negeri Kamboja, Krolaham Sar Kheng,
di Phnom Penh.

Retno mengatakan perlu percepatan
pemulangan para korban, penanganan
kasus serupa di Kamboja, dan langkah
pencegahan TPPO.

Secara khusus Retno mendorong
penyelesaian segera perundingan nota
kesepahaman (MoU) RI-Kamboja
mengenai pemberantasan kejahatan
lintas negara.

“Nota kesepahaman akan menjadi
dasar kerja sama yang lebih erat untuk
memberantas kasus TPPO, utamanya
dalam hal pencegahan (prevention),

perlindungan korban (protection),
penegakan hukum terhadap pelaku
TPPO (persecution) dan koherensi
kebijakan penanganan TPPO (policy
coherence),” demikian pernyataan resmi
Kemlu RI.

Krolaham menyambut baik usulan
Retno. Ia mendukung upaya
percepatan pemulangan korban WNI,
penanganan korban dan mendorong
penyelesaian perundingan MoU kedua
negara.(isa/bac)

AUSTRALIA, BI - Senator Austra-
lia Pauline Hanson menyinggung Bali
terkait penyebaran penyakit mulut dan
kuku (PMK) dalam pidatonya. Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Sandiaga Uno menganggap sebagai
penghinaan.

Pemimpin One Nation itu berpen-
dapat turis dari Australia rawan mem-
bawa wabah PMK sepulang dari Bali
karena menginjak kotoran sapi di
jalanan.

“Bali berbeda dengan negara lain,
karena sapi bebas berjalan di mana-
mana, kotoran sapi bertebaran, dan
orang berjalan di atasnya, dan terbawa
di pakaiannya, dan orang itu kembali
ke negara ini [Australia],” katanya
dalam unggahan video di akun
Instagram @senatorpaulinehanson,

Jumat (5/8).
Dalam unggahan itu, Pauline

menyebut Penyakit Mulut dan Kuku
merupakan ancaman serius bagi
keamanan hayati Australia.

Menanggapi pernyataan Pauline,
Sandiaga ikut berkomentar. Menurut-
nya, tudingan Pauline itu tidak sesuai
fakta.

“Apa yang disampaikan seorang
senator Australia @senatorpauline
hanson ini tidak berdasar pada fakta.
Secara tegas dan lugas saya sampai-
kan untuk jangan pernah menghina
Bali, ikon dan jantung pariwisatanya
Indonesia,” tulis Sandi di akun
Instagram @sandiuno. Dia juga
mengunggah video seorang warga
negara Australia yang mematahkan
pernyataan Pauline tersebut.[bi]

Senator Australia Hina Bali
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Manfaat dan Kandungan
Nutrisi Ikan Bawal

JAKARTA, BI - Ikan bawal merupakan ikan air tawar yang
memiliki beragam kandugan nutrisi dan manfaat bagi
kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa manfaat ikan
bawal bagi kesehatan:

1. Menjaga kesehatan
tulang

Manfaat ikan bawal
dalam menjaga kese-
hatan tulang diperoleh
dari kandungan kalsium
dan fosfor di dalamnya.
Kedua mineral tersebut
diketahui berperan pen-
ting dalam menjaga kese-
hatan tulang agar tetap
padat dan kuat.

2. Menjaga kesehatan
jantung

Manfaat ikan bawal
yang selanjutnya adalah
menjaga kesehatan jan-
tung. Ini berkat kandu-
ngan asam lemak omega
3 di dalamnya yang dapat
mengurangi kerusakan
dinding pembuluh darah
akibat peradangan dan
mencegah penumpukan

plak kolesterol pada dinding pembuluh
darah jantung.

3. Meningkatkan daya tahan tubuh
Kandungan zinc yang

tinggi di dalam ikan bawal
bermanfaat untuk mening-
katkan daya tahan tubuh. Ini
karena zinc memiliki berperan
penting dalam mengaktifkan
sel darah putih untuk menjaga
sistem kekebalan tubuh.
Selain itu, ikan bawal juga
kaya akan vitamin A yang ber-
manfaat untuk meningkatkan
imunitas tubuh.

4. Mengatasi jerawat
Selain meningkatkan daya

tahan tubuh, zinc bermanfaat
untuk mengatasi dan mence-
gah jerawat. Hal ini karena
zinc memiliki sifat antiradang
dan mampu menurunkan
produksi minyak pada wajah, sehingga
dapat mengobati serta mencegah
jerawat muncul.

Namun, masih diperlukan pene-
litian lebih lanjut mengenai efektivitas
zinc pada ikan bawal untuk mengatasi
jerawat.

5. Menurunkan berat badan

Salah satu cara paling efektif dalam
menurunkan berat badan adalah
dengan membatasi asupan kalori yang
masuk ke dalam tubuh. Dengan
kandungan kalori yang cukup rendah
tetapi kaya akan protein, ikan bawal
bisa menjadi pilihan makanan yang
tepat untuk membatasi asupan kalori
selama menjalani program diet.

Selain membatasi jumlah kalori,
Anda juga perlu mengonsumsi
beragam makanan sehat dan bergizi,
berolahraga secara rutin, istirahat yang
cukup, serta hindari makanan cepat
saji.

Untuk mendapatkan beragam
manfaat di atas, Anda bisa mengon-
sumsi ikan bawal dengan berbagai
cara, tetapi sebaiknya jangan digoreng.
Konsumsi makanan yang digoreng
hanya akan menambah kadar kalori dan
lemak jenuh.

Sebelum mengolahnya, pastikan
Anda membeli ikan bawal yang segar
dan layak dikonsumsi. Bersihkan ikan
bawal dengan air mengalir guna
menyingkirkan kuman yang menempel
di badan ikan.  Selain itu, Anda juga
bisa mengonsumsi beragam ikan air
tawar lain yang juga memiliki beragam
manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti
ikan nila, ikan bandeng, ikan lele, dan
ikan mujair. [alldok]

Penyebab Kelopak Mata Bengkak 4. Blefaritis
Penyebab kelopak mata bengkak

selanjutnya adalah blefaritis atau
peradangan di kelopak mata. Selain
ditandai dengan kelopak mata bengkak,
kondisi ini juga dapat menyebabkan
mata merah, nyeri, sensasi berpasir,
dan kotoran mata yang berlebihan.

Blefaritis perlu diatasi dengan tepat
karena bisa memicu bulu mata rontok
dan mata kering. Untuk mengatasi
kondisi ini, Anda dianjurkan untuk
membersihkan mata secara rutin setiap
hari dan mengompres mata dengan air
hangat sesering mungkin.

Apabila penanganan secara
mandiri tidak mampu mengurangi gejala
yang muncul, Anda membutuhkan
penanganan langsung dari dokter.

5. Konjungtivitis infeksi
Konjungtivitis infeksi berbeda

dengan konjungtivitis alergi. Pada
kasus ini, penyebabnya adalah infeksi
bakteri maupun virus. Umumnya,
konjungtivitis ditandai dengan gejala
mata tampak merah serta terasa nyeri
dan seperti berpasir.

Konjungtivi t is akibat virus
biasanya dapat sembuh dengan
sendirinya dalam beberapa hari.
Sedangkan infeksi bakteri
membutuhkan pengobatan antibiotik,
baik dalam bentuk salep atau tetes
mata.

Guna mengurangi gejala yang
muncul, Anda juga perlu meng-
ompres mata dengan air hangat
sesering mungkin, menghentikan
penggunaan lensa kontak, dan
membersihkan mata dengan kain
bersih secara rutin.

6. Selulitis periorbital
Selulitis periorbital merupakan

infeksi pada kulit kelopak mata
yang bisa menyebabkan kelopak
mata bengkak, merah, nyeri, dan
hangat ketika disentuh. Selulitis
pada kelopak mata bisa dipicu oleh
cedera mata, gigitan serangga,
hingga infeksi pada area yang
dekat dengan mata, seperti infeksi
sinus.

Pada kasus infeksi berat,
kondisi ini bisa menyebar ke bola
mata dan menyebabkan selulitis
orbital. Untuk mencegah hal
tersebut, penderita selulitis perior-
bital dianjurkan agar segera
berobat ke dokter ketika mengalami
gejala selulitis di kelopak mata.

Itulah beberapa penyebab
kelopak mata bengkak yang perlu
Anda ketahui. Kelopak mata
bengkak memang dapat ditangani
secara mandiri di rumah, yaitu
dengan membersihkan mata secara
rutin dan tidak menyentuh mata
dengan tangan yang kotor.[alldok]

JAKARTA, BI -
Kelopak mata bengkak
umumnya  dikaitkan
dengan peradangan atau
infeksi pada mata.
Pembengkakan biasanya
dapat membaik dengan
sendirinya dalam kurun
waktu 1–2 hari, tetapi ada
pula yang baru sembuh
setelah berminggu-
minggu.

Seperti yang telah
diungkapkan sebelumnya,
penyebab kelopak mata
bengkak ada beragam, di antaranya:

1. Konjungtivitis alergi
Bila keluhan kelopak mata

bengkak disertai dengan mata merah,
berair, dan gatal, bisa jadi
penyebabnya adalah alergi. Kondisi
ini disebut juga dengan konjungtivitis
alergi.

Alergi pada mata dapat muncul
akibat adanya kontak dengan alergen
atau zat yang memicu reaksi alergi
bagi penderitanya. Zat tersebut bisa
berupa debu, serbuk sari, bulu
binatang, bahkan lem yang dioleskan
saat prosedur eyelash extension.

Penanganan terhadap
konjungtivits alergi adalah meng-
hindari pemicunya, sehingga menge-
tahui penyebab alergi bisa sangat
membantu dalam penanganannya.
Selain itu, dokter juga biasanya
memberikan obat antialergi, misalnya
cetirizine.

2. Kalazion
Salah satu penyebab kelopak

mata bengkak adalah kalazion.
Kondisi ini bisa muncul akibat
adanya penyumbatan pada kelenjar
minyak di kelopak mata. Kalazion
biasanya terjadi pada kelopak mata

atas, tetapi dapat pula
muncul pada kelopak mata
bawah.

Kalazion umumnya dapat
sembuh dengan sendirinya
dalam waktu beberapa
minggu.

Meski begitu, Anda bisa
membantu proses penyem-
buhan dengan mengom-
presnya menggunakan air
hangat selama 10–15 menit
setiap hari.

3. Bintitan
Bintitan bisa menyebabkan

bengkak atau benjolan di kelopak
mata. Kondisi ini dapat muncul karena
infeksi pada kelenjar minyak di
kelopak mata yang umumnya
disebabkan oleh bakteri Staphylococ-
cus.

Biasanya, bintitan sembuh
dengan sendirinya dalam waktu
beberapa hari. Guna mempercepat
penyembuhan, Anda dapat
meletakkan kompres hangat di area
yang mengalami bintitan. Selain itu,
jaga selalu kebersihan mata dan
hindari penggunaan kosmetik di area
mata.
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JAKARTA, BI - Seiring bertambahnya usia,
kolagen dan elastin yang memberikan kekenyalan
dan kekencangan pada kulit akan berkurang. Kulit
pun menjadi semakin tipis dan terasa lebih kering.
Hal inilah yang dapat memicu terbentuknya
keriput.

Selain akibat paparan sinar matahari, keriput
juga bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok
kurang minum cairan. Hal ini karena minum air
putih yang cukup akan membuat kulit terhidrasi
sehingga tampak awet muda.

Agar keriput tidak muncul sebelum waktunya
dan kulit tampak awet muda, ada beberapa cara
meremajakan kulit yang bisa Anda lakukan, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan cairan
Orang yang memiliki kulit kering cenderung

lebih rentan mengalami keriput, apalagi jika
kebutuhan cairan harian tidak terpenuhi sehingga
kulit menjadi lebih kering. Oleh karena itu, penting
untuk mencukupi asupan cairan setiap harinya.

Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-
beda, tergantung pada kondisi kesehatan dan
aktivitas yang dilakukan setiap hari. Umumnya,
orang dewasa disarankan untuk mengonsumsi air
mineral sebanyak 2 liter per hari, atau sebanyak

Cara Meremajakan Kulit
agar Awet Muda
8 gelas berukuran 230 mililiter.

Dalam mencukupi kebutuhan cairan sebagai
cara meremajakan kulit, pastikan Anda memilih
air mineral yang langsung berasal dari sumber
mata air dan diproses secara higienis, agar
manfaat dan kemurniannya tetap terjaga dan
terlindungi.

Selain dengan minum air mineral, asupan
cairan juga bisa didapatkan dengan mengonsumsi
makanan yang mengandung banyak air.

2. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
Cara meremajakan kulit selanjutnya adalah

dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.
Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah
dan sayuran segar serta membatasi makanan atau
minuman yang mengandung gula bermanfaat
untuk mencegah penuaan dini.

3. Berolahraga secara rutin
Penelitian menunjukkan bahwa olahraga ru-

tin sebanyak 3 kali seminggu selama 45 menit
bermanfaat untuk memperlambat tanda-tanda
penuaan pada kulit, seperti keriput. Ketika
berolahraga, kerja sistem kekebalan tubuh dan
sirkulasi darah akan meningkat sehingga kulit bisa

tampak lebih segar dan lebih muda.
Olahraga kardio, seperti lari,

bersepeda, berenang, dan high-
intensity interval training (HIIT),
merupakan jenis olahraga yang
dapat menjadi pilihan cara
meremajakan kulit.

4. Menggunakan tabir
surya

Paparan sinar matahari
berlebih dapat membuat kulit
keriput. Hal ini terjadi
karena sinar UV
matahari akan
memecah serat
kolagen dan
membuat produksi
elastin menjadi
tidak normal.

Oleh karena itu,
penting untuk
mengoleskan tabir
surya dengan SPF 30
atau lebih setiap kali
beraktivitas di luar

ruangan pada siang hari.

5. Berhenti merokok
Merokok dapat merusak kolagen dan elastin

pada kulit. Selain itu, kandungan zat nikotin dalam
rokok juga dapat menyebabkan penyempitan
pembuluh darah. Hal ini membuat kulit tidak
mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang
dibutuhkan untuk peremajaan kulit.

Tak hanya kandungan dalam rokok yang
menyebabkan penuaan dini, gerakan

mengerucutkan bibir saat merokok juga dapat
menyebabkan kerutan di sekitar mulut.

Oleh karena itu, sebagai salah satu
cara meremajakan kulit, sangat
disarankan untuk menghentikan
kebiasaan merokok.

6. Menggunakan serum
Anda juga bisa menggunakan se-

rum sebagai cara meremajakan kulit,
yaitu serum yang diformulasikan
khusus untuk mencegah keriput.
Jenis serum ini biasanya

mengandung retinol, vitamin C, atau
hyaluronic acid.

Selain itu, cara
meremajakan kulit juga
bisa dilakukan dengan
menghindari ekspresi
wajah yang berlebihan.
Saat wajah berekspresi,
seperti tersenyum atau
tertawa, otot-otot akan
b e r k o n t r a k s i .
Kontraksi pada otot
yang sama selama
bertahun-tahun bisa
membentuk keriput
secara permanen.[*]

Kandungan Sabun
Muka untuk Jerawat

(AHA)
Sama seperti kedua jenis bahan

aktif sebelumnya, kandungan AHA
dalam sabun muka untuk jerawat
bermanfaat dalam proses eksfoliasi
dan regenerasi sel kulit mati.
Perbedaannya, AHA memiliki
kemampuan dalam menyamarkan
bekas jerawat serta meningkatkan
produksi kolagen sehingga wajah
tampak awet muda.

4. Sulfur
Sulfur atau belerang kerap

dijumpai dalam sabun muka untuk
jerawat yang berbentuk batang.
Bahan aktif ini memiliki berbagai
manfaat, yaitu meregenerasi sel-sel
kulit, mengurangi produksi sebum
berlebih, dan melindungi wajah dari
berbagai kuman penyebab jerawat.

Selain mengatasi jerawat, sulfur
juga mampu mengatasi penyakit kulit
lainnya, seperti rosacea, pitiriasis
versikolor, dan dermatitis seboroik.

5. Vitamin C
Vitamin C adalah zat yang

memiliki sifat antioksidan, begitu pula
dengan penggunaannya sebagai
sabun muka untuk jerawat.

Sifat antioksidan dari vitamin C
dipercaya mampu mengurangi
kemerahan dan pembengkakan pada
kulit berjerawat. Selain itu, vitamin
ini juga diketahui efektif untuk
menyamarkan bekas jerawat karena
kemampuannya dalam merangsang
produksi kolagen.[*]

JAKARTA, BI - Hampir setiap or-
ang pernah mengalami kulit wajah
berjerawat. Namun, Anda tidak perlu
khawatir bila mengalaminya karena
ada beragam cara mengatasi jerawat,
salah satunya dengan sabun muka
untuk jerawat.

Jenis sabun ini mengandung
bahan aktif yang mampu mengatasi
jerawat, sehingga tampilan wajah pun
dapat kembali halus dan sehat.

Sebelum memilih sabun muka
untuk jerawat yang cocok dengan
kondisi kulit Anda, sebaiknya pahami
dulu berbagai kandungan di dalamnya
dan fungsinya. Berikut ini adalah

penjelasannya:

1. Asam salisilat
Asam salisilat atau salicylic acid

adalah salah satu bahan aktif yang
umum digunakan dalam sabun muka
untuk jerawat. Bahan ini dapat memicu
eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel
kulit mati yang menyumbat pori-pori
dan menyebabkan jerawat.

Selain itu, asam salisilat juga
diketahui bermanfaat dalam
merangsang regenerasi atau
pembentukan sel kulit baru yang sehat,
mengatasi kemerahan akibat
peradangan, dan mengurangi produksi
minyak berlebih di wajah.

2. Benzoil peroksida
Selain dalam sabun muka untuk

jerawat, benzoil peroksida juga sering
dijumpai dalam serum, krim, gel, atau
losion untuk mengatasi kulit
berjerawat.

Bahan aktif ini memiliki sifat
antibakteri yang mampu membunuh
kuman penyebab munculnya jerawat.
Benzoil peroksida juga berfungsi untuk
mengangkat sel kulit mati, sehingga

pori-pori tidak mudah tersumbat.

3. Alpha hydroxy acids

JAKARTA, BI - Bihun, atau yang
juga dikenal dengan sebutan mi beras,
adalah jenis mi yang terbuat dari tepung
beras. Manfaat bihun didapatkan dari
berbagai kandungan yang ada di
dalamnya, seperti karbohidrat, protein,
selenium, mangan, dan vitamin A.
Selain itu, bihun juga mengandung
lemak dan garam yang lebih rendah
daripada mi jenis lain.

Berkat kandungan nutrisinya,
konsumsi bihun berpotensi membawa
sejumlah manfaat, seperti:

1. Menjadi alternatif makanan
bebas gluten

Gluten adalah sejenis protein yang
umumnya terdapat di dalam kelompok
makanan biji-bijian. Pada beberapa orang
dengan kondisi tertentu, seperti penderita
penyakit celiac atau orang dengan
intoleransi gluten, konsumsi gluten bisa
menimbulkan berbagai keluhan, seperti
perut kembung, konstipasi, atau
diare.

Oleh sebab itu, or-
ang-orang dengan
kondisi tersebut
perlu menjalani
diet bebas gluten.
Nah, salah satu yang
bisa dijadikan alternatif
makanan bebas gluten

Manfaat Bihun yang
Bisa Kamu Peroleh

adalah bihun, sebab bihun terbuat dari
tepung beras yang memang tidak
mengandung gluten sama sekali.

2. Memasok energi bagi tubuh
Tubuh kita membutuhkan energi

untuk menjalankan aktivitas sehari-
hari. Dengan mengonsumsi bihun,
energi yang diperlukan tersebut dapat
terpenuhi dengan mudah. Ini karena
bihun mengandung karbohidrat yang
memang berfungsi sebagai pemasok
energi utama bagi tubuh.

3. Menjaga kesehatan dan fungsi
tiroid

Bihun memiliki kandungan sele-
nium yang cukup tinggi. Salah satu
penelitian menyatakan bahwa adanya
kaitan antara tercukupinya kebutuhan

>> BERSAMBUNG KE HLM  17
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MURID Imam Anas bin Malik itu
gemar mendirikan shalat tahajud.
Baginya, waktu sepertiga malam adalah
saatnya meningkatkan kedekatan
dengan Allah SWT.

Karena itu, ia sering kali terjaga
hingga azan Subuh tiba.

Pada suatu hari, kebiasaannya itu
dihadapkan pada sebuah peristiwa
yang tidak biasa. Malam itu, Malik bin
Dinar baru saja mengambil air wudhu
di kamar mandi rumahnya.

Usai itu, ia hendak menunaikan
shalat sunah.

Saat sedang beribadah, ada suara
yang terdengar mengganggu
kekhusyukannya dari arah kamar
belakang. Dengan penuh konsentrasi,
Malik bin Dinar pun meneruskan
shalatnya. Setelah melakukan salam,
ia terus berdoa dan berzikir.

Ternyata, suara gangguan itu tidak
kunjung berhenti. Setelah menuntaskan
zikirnya, Malik pun bangkit berdiri. Ia
berjalan ke arah bagian belakang
rumahnya.

Ulama tersebut mendapati seorang
pemuda yang mengenakan penutup
mulut dan kepala sedang mengacak-
acak lemari bajunya. Jelas sekali
bahwa tamu tak diundang itu berupaya
mencuri sesuatu barang dari rumahnya.

Barangkali, pencuri itu kesal
karena tidak menemukan satu pun
benda berharga yang pantas
dibawanya kabur. Malik membiarkan
remaja tersebut. Ia hanya melihat si
maling dari kamar tempatnya shalat.

Semua almari, laci, dan kotak
penyimpanan yang ada di sana sudah
dibukanya. Namun, kantong yang
dibawa si pencuri masih kempes saja.

Karena merasa perbuatannya sia-
sia, pelaku kejahatan itu hendak keluar
diam-diam dari rumah ini.

Tanpa sengaja, maling tersebut
berpapasan dengan Malik bin Dinar
yang hendak mengambil mushaf
Alquran di kamar utama. Sekilas,
pemuda bertopeng itu nyaris
menodongkan senjatanya ke sang tuan
rumah.

Namun, setelah melihat sikap Malik
yang biasa-biasa saja—tidak menjerit
atau bahkan mengusir dirinya—pencuri
tersebut menyarungkan belatinya.
Untuk sesaat, kedua kaki dan

tangannya seperti membeku. Dirinya
menunggu apa yang akan dilakukan
sang pemilik rumah terhadapnya.

“Assalamualaikum, wahai
saudaraku. Engkau telah masuk ke
dalam rumahku, tetapi sepertinya
engkau tidak mendapatkan apa-apa
yang bisa diambil,”ujar Malik memecah
kesunyian.

Sambil menyerahkan sajadah, alim
tersebut berkata lagi, Kemarilah, aku
tidak akan membiarkanmu keluar dari
rumahku tanpa mengambil manfaat.

Setelah meletakkan sajadah di
kamar tempatnya biasa shalat, Malik
berjalan ke arah sumur. Dengan em-
ber, ia menampung air dan
membawanya ke hadapan lelaki itu.

Dengan isyarat, ia persilakan sang
tamu untuk berwudhu.

“Setelah itu, silakan engkau shalat
dua rakaat. Sungguh, waktu sepertiga
malam adalah sangat baik, ucap Malik.

“Baiklah, terima kasih,”kata si
pencuri.

Pria muda itu lalu membuka
penutup mulut dan kepalanya. Ia pun
bersiap untuk wudhu. Tidak lama
kemudian, ia mendirikan shalat tahajud
di atas sajadah yang tadi diberi Malik
bin Dinar.

Usai shalat, ia kembali kepada alim
tersebut. Wahai Tuan, katanya, apakah
boleh bila menambah dua rakaat lagi?

“Silakan. Tambahlah sesuai
dengan kemampuanmu,”jawab ulama
ini.

Maka, shalatlah si pencuri tersebut
secara terus-menerus hingga azan
Subuh berkumandang.

Sementara itu, Malik bin Dinar
bersiap ke masjid, lelaki muda itu
berkata kepadanya, ‘Wahai Tuan, aku
mesti menginap di rumahmu ini karena
aku telah berniat melaksanakan puasa
sunah.

“Menetaplah sesuai dengan
keinginanmu,”kata Malik.

Demikianlah remaja tersebut
tinggal sepekan lamanya di rumah
tokoh yang semula hendak
dirampoknya itu. Selama itu pula, Malik
bin Dinar mengajarinya berbagai ilmu
agama. Maka, pada hari kedelapan,
lelaki muda itu mendirikan shalat tobat.
Dengan sepenuh hati, ia kembali pada
jalan ketaatan. Menyesali segala dosa-
dosanya silam.

Kisah Malik bin Dinar
dan Pencuri

https://prayertimes.date/hong-kong/august/2022

8/1/2022 04:34 05:55 12:30 15:50 19:04 19:04 20:20
8/2/2022 04:34 05:56 12:30 15:50 19:03 19:03 20:20
8/3/2022 04:35 05:56 12:30 15:51 19:03 19:03 20:19
8/4/2022 04:35 05:56 12:29 15:51 19:02 19:02 20:18
8/5/2022 04:36 05:57 12:29 15:51 19:02 19:02 20:18
8/6/2022 04:37 05:57 12:29 15:51 19:01 19:01 20:17
8/7/2022 04:37 05:57 12:29 15:51 19:01 19:01 20:16
8/8/2022 04:38 05:58 12:29 15:51 19:00 19:00 20:15
8/9/2022 04:38 05:58 12:29 15:51 18:59 18:59 20:14
8/10/2022 04:39 05:59 12:29 15:51 18:59 18:59 20:13
8/11/2022 04:39 05:59 12:29 15:51 18:58 18:58 20:13
8/12/2022 04:40 05:59 12:28 15:51 18:57 18:57 20:12
8/13/2022 04:40 06:00 12:28 15:52 18:56 18:56 20:11
8/14/2022 04:41 06:00 12:28 15:52 18:56 18:56 20:10
8/15/2022 04:42 06:00 12:28 15:52 18:55 18:55 20:09
8/16/2022 04:42 06:01 12:28 15:52 18:54 18:54 20:08
8/17/2022 04:43 06:01 12:27 15:51 18:53 18:53 20:07
8/18/2022 04:43 06:02 12:27 15:51 18:53 18:53 20:06
8/19/2022 04:44 06:02 12:27 15:51 18:52 18:52 20:05
8/20/2022 04:44 06:02 12:27 15:51 18:51 18:51 20:04
8/21/2022 04:45 06:03 12:27 15:51 18:50 18:50 20:03
8/22/2022 04:45 06:03 12:26 15:51 18:49 18:49 20:02
8/23/2022 04:46 06:03 12:26 15:51 18:49 18:49 20:01
8/24/2022 04:46 06:04 12:26 15:51 18:48 18:48 20:00
8/25/2022 04:47 06:04 12:25 15:51 18:47 18:47 19:59
8/26/2022 04:47 06:04 12:25 15:51 18:46 18:46 19:58
8/27/2022 04:47 06:04 12:25 15:50 18:45 18:45 19:57
8/28/2022 04:48 06:05 12:25 15:50 18:44 18:44 19:56
8/29/2022 04:48 06:05 12:24 15:50 18:43 18:43 19:55
8/30/2022 04:49 06:05 12:24 15:50 18:42 18:42 19:54
8/31/2022 04:49 06:06 12:24 15:50 18:41 18:41 19:53

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

Setelah itu, mantan pencuri
tersebut berpamitan kepada sang alim.
Wahai Tuan, katanya, aku telah bertobat
nasuha kepada Allah Ta’ala. Doakan
diriku agar selalu istikamah di jalan-
Nya.

“Aku doakan kebaikan untukmu.
Semoga Allah memberikan taufik dan

hidayah-Nya kepadamu, tutur sang ahli
ilmu.

Maka, pulanglah pemuda ini.
Beberapa hari berlalu. Ia berjumpa
dengan seorang kawannya yang masih
menjadi pencuri.

Lho, kukira engkau baru saja keluar
dari rumah Malik bin Dinar!?

“Apa saja barang berharga yang
berhasil kau ambil dari sana tanyanya.

“Sungguh, aku semula hendak
mencuri hartanya, tetapi justru dialah
yang kemudian mencuri hatiku.Kuikuti
semua bimbingannya sehingga aku pun
bertobat, jawab lelaki ini.[*]Tersebutlah Malik bin Dinar, seorang tokoh yang terkenal

akan sifat zuhud dan warak pada masanya, dia merupakan
teladan dan panutan.
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UNTUK percaya bahwa apa yang
kita doakan sudah dijawab oleh Tuhan,
membutuhkan iman yang murni bahwa
kita telah menerima apa yang kita
doakan.

Dengan iman yang murni inilah kita
dapat merasakan berkat-berkat Tuhan
yang melimpah dan menerima apa yang

kita minta, tentunya permintaan kita
sesuai dengan kehendak-Nya. Ber-
ulangkali kita berdoa dan meminta
kepada Tuhan, namun kita tidak mene-
rima apa-apa dan tidak terjadi apa-apa.

Setelah melewati beberapa waktu,
kita tetap menjumpai situasi yang sama.
Di saat-saat itulah Tuhan menginginkan

Kapan Ada Jawaban
Doa dari Tuhan

kita percaya kepada-Nya, kepercayaan
yang murni dan sungguh-sungguh
kepada-Nya. Hal ini sungguh sulit
karena kita harus menyangkal akal piki-
ran kita dan mengakui kesanggupan
Allah menjawab permohonan kita,
meskipun kenyataannya belum terlihat.

Sebagai orang percaya kita semua
tahu bahwa keraguan kitalah yang
menjadi penghalang jawaban doa.
Karena itu ketika kita berdoa kepada
Tuhan miliki iman yang murni yang
percaya penuh bahwa Allah telah
mengabulkankan setiap doa kita.

Yang perlu kita ingat adalah
permohonan yang kita minta sesuai
dengan kehendak Tuhan. Ia juga
menginginkan kita tetap memiliki
keteguhan dan kepercayaan hati yang
sama ketika kita datang pertama kali,
meskipun beberapa waktu kemudian
kita belum melihat perubahan apa-apa.
Ingat keraguan kitalah penghalang
terbesar dikabulkan atau tidaknya doa
kiat.

Dan terjadilah, apabila Musa
mengangkat tangannya, lebih kuatlah
Israel, tetapi apabila ia menurunkan
tangannya, lebih kuatlah Amalek. -
Keluaran 17:11-

dengan kandungan sulfur dioksida, bahan
pengawet yang tidak boleh digunakan dalam
daging segar.

Seorang juru bicara CFS mengatakan, “CFS
mengumpulkan sampel daging sapi segar dari
sebuah kios di Pasar Shek Tong Tsui untuk diuji
di bawah Program Pengawasan Makanan rutinan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel
mengandung sulfur dioksida pada tingkat 10
bagian per juta. CFS telah menginformasikan
vendor yang bersangkutan tentang
ketidakberesan. Jika ada bukti yang cukup,
penuntutan akan dilakukan.”

Menurut Preservatives in Food Regulation
(Cap 132BD), menambahkan sulfur dioksida ke
daging segar atau dingin merupakan pelanggaran,
dan bagi siapa saja yang melanggar akan
dikenakan denda HK$50.000 maksimum dan
penjara selama enam bulan.

Sulfur dioksida adalah bahan pengawet yang
dapat digunakan dalam berbagai makanan
termasuk sayuran kering, buah-buahan kering,
asinan sayuran dan produk ikan asin.

Dan sesuai peraturan bahan pengawet diatas
tidak diizinkan ada di dalam daging segar atau

dingin.
Sulfur dioksida memang larut dalam air, dan

sebagian besar dapat dihilangkan melalui
pencucian dan pemasakan. Namun, individu
yang rentan yang alergi terhadap pengawet ini
mungkin mengalami kesulitan bernapas, sakit
kepala dan mual setelah mengkonsumsi
makanan yang terkontaminasi.

Warga harus menghindari membeli atau
mengonsumsi daging yang berwarna merah tidak
wajar. Selebihnya Otoritas Pusat Keamanan
Pangan akan terus menindaklanjuti kasus ini dan
akan mengambil tindakan yang sesuai dengan
hasil investigasi.[bi]

>> WASPADA DAGING SAPI..DARI HLM  03

“penggemar pria” dan dia mengklaim bahwa
ponselnya memiliki file untuk menyimpan semua
informasi pribadi wanita dan ada sebanyak 500 gadis
di database-nya. Belakangan, mereka mengetahui
bahwa pria itu sebenarnya sudah menikah dan memiliki
anak, dan sekarang dia hanya berpisah dari istrinya
dan belum menyelesaikan prosedur perceraian.
Pembawa acara kemudian menemukan pria itu tetapi
dia menyangkal bahwa dia mengenal semua wanita
yang ditunjukan.[bi]

>> LEWAT APLIKASI KENCANI..DARI HLM  08
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Di Tempat Gelap, Kita
Melihat Terang Tuhan
Lita adalah gadis yang senang

sekali menyalakan lilin, hingga tidak
jarang setiap malam ia selalu
menyalakan beberapa lilin di taman
rumah serta memandangi sembari
tersenyum.

Suatu hari, sang ayah
menghampiri dan menanyakan alasan
Lita senang menyalakan lilin-lilin ini.

Sambil tersenyum, Lita
menjelaskan alasannya, yakni ingin
lilin-lilin bercahaya menerangi
gelapnya malam, serta ingin seperti
lilin, dipakai Tuhan menjadi terang.

Saat Lita menjawab ingin
menerangi  dunia yang gelap, ayahnya
sangat tersentuh dan spontan
memeluk anaknya itu.

Sama seperti lilin yang menerangi
malam gelap, begitu juga Tuhan
senantiasa menerangi langkah anak-
anakNya.

Mungkin saat ini kita
merasakan dalam suatu
kegelapan, mengalami
pergumulan yang berat sampai
merasakan tekanan begitu kuat
dalam jiwa.

Namun tetaplah percaya,
bahwa di dalam tekanan hidup,
Tuhan sekali-kali tidak pernah
meninggalkan kita, bahkan di
saat  tergelap dalam kehidupan,

Tuhan menyatakan terangNya atas
hidup kita.

Itu sebabnya, ambilah langkah
menghampiri Tuhan Yesus, sebab
hanya terang Yesus yang bisa
menerangi kegelapan hidup kita.

Tidak ada kegelapan yang terlalu
gelap untuk diubahkan menjadi terang
oleh kuasa Tuhan, maka berserah dan
percayalah bahwa kuasaNya sanggup
menerangi kegelapan hidup.

Tuhan, meskipun banyak
tantangan kami hadapi dan seolah-
olah semua gelap, namun kami mau
berjuang fokus melihat terangMu yang
ajaib.

Tuntunlah kami Tuhan sehingga
kami bisa mengalami kemerdekaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.

Sumber :  https://gbika.org/resika
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JAKARTA, BI - Baim Wong sempat
menjadi bulan-bulanan warganet
lantaran ingin mematenkan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) Citayem
Fashion Week, melalui perusahannya
PT Tiger Wong Entertainment. Suami
Paula Verhoeven mendaftarkannya ke
Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
( PDKI) pada 20 Juli 2022 dengan
nomor JID2022052181.

Banyak warganet yang tak setuju
lantaran pemilik nama asli Muhammad
Ibrahim dianggap ingin mengambil
keuntungan dari kegiatan yang dibuat
oleh para remaja “SCBD” (Sudirman,
Citayam, Bojong Gede, Depok).
Bahkan sempat ramai istilah “dibuat si
miskin, di curi si kaya” .

Disaat dirinya terpojokan terkait
masalah ini, tiba-tiba Baim mengaku
sempat ditawari buzzer berkomentar
positif tentang dirinya di media sosial.

“Jujur sebenarnya ada yang
menawarkan ‘Im, mau enggak ditiban
sama komen-komen yang bagus?’,”
ujar Baim Wong.

Namun tawaran tersebut ditolak
mentah-mentah oleh Baim Wong.
Sebab sejak awal Baim Wong punya

niat baik mengapa ingin mematankan
HAKI CItayem Fashion Week.

Bukan untuknya, namun untuk
kepentingan bersama dan bisa
dinikmati oleh semua kalangan.

“Gue di posisi yang enggak perlu
seperti itu. Gue di posisi yang
istilahnya gue cukup tahu niatan gue.
Gue cukup tahu bukan nyari yang
belain gue dong supaya (kasus) ini
hilang,” kata Baim Wong.

Baim Wong menjelaskan, di era
digital ini penuh dengan kepalsuan.
Sebab dengan cepatnya mereka yang
awalnya mendukungnya secara tiba-
tiba langsung menyudutkannya, dan itu
pernah ia alami.

“Sekarang ada di zaman
kepalsuan yang istilahnya orang
bisa menjatuhkan seseorang di
media sosial,” ucap Baim.

Pria 41 tahun itu merasa
bila bukan dirinya yang
mendaftarkan HAKI
Citayam Fashion Week
mungkin tidak
seheboh ini. Orang-
orang yang tidak
senang dengannya

Baim Wong Ditawari
Bazzer Komen Baik

akhirnya mnegambil kesempatan ini
untuk menjatuhkannya.

“Tapi sekarang apa karena ada
nama gue di situ seheboh ini, mungkin
kalau nama orang lain enggak seheboh
itu. Buktinya setelah sekarang ini
mereka tidak memperdebatkan siapa
yang miliki,” kata Baim.[bi]

3 Artis Juragan
Kontrakan

1. Citra Kirana
Citra Kirana sejak berusia 24

tahun rupanya mulai menggeluti dunia
bisnis properti dengan mendirikan
kontrakan di kawasan Bandung,
Jawa Barat.

Bukan tanpa alasan, istri Rezky
Aditya itu sengaja memilih di
perkampungan karena dekat dengan
pabrik. Diketahui, ternyata usaha
kontrakan yang dijalankan Citra
Kirana itu sudah turun temurun dari
keluarganya.

2. Naysila Mirdad
Naysila Mirdad belakangan

jarang terlihat tampil di televisi.
Rupanya anak dari pasangan Lydia
Kandou dan Jamal Mirdad itu sedang
menggeluti dunia bisnis properti.

Diketahui, Naysilla Mirdad
membangun kontrakan dan kos-

kosan di kawasan Bandung. Memilih
tempat itu, karena dia kerap bolak-
balik Jakarta - Bandung. Saat ini,
kontrakannya telah mencapai 50 pintu
yang dibangun oleh Naysila Mirdad
sendiri.

3. Zaskia Gotik
Meski kariernya masih

melambung, Zaskia Gotik ternyata
memilih menginvestasikan hasil
pendapatannya untuk membangun
kontrakan. Istri Sirajuddin Sabang itu
menjalankan bisnis di daerah
kampung halamannya Sukatani,
Cikarang, Bekasi. Kontrakan tersebut
diberi nama ‘Kontrakan Gotik’. Bisnis
kontrakan Zaskia dibangun diatas
tanah seluas 10 hektar, dan kini telah
di bangun 10 bangunan dengan 20
kamar. Sejak diresmikan pada tahun
2015 silam kontrakan Zaskia yang
berjumlah 200 pintu.[*]
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