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BEIJING, BI  - Duta Besar Republik Indonesia
untuk China Djauhari Oratmangun mengakui peran
Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hong
Kong (Indonesia Chamber of Commerce/Inacham)
yang turut meningkatkan hubungan dagang kedua
belah pihak.

“Kami mengapresiasi Inacham yang turut
berperan dalam memperkuat hubungan
ekonomi, perdagangan, dan investasi In-
donesia dan Hong Kong,” katanya.

Hubungan dagang dan investasi In-
donesia dengan China dan Hong Kong
setiap tahun terus mengalami
peningkatan. Pada Januari-
Oktober 2022 nilai perda-
gangan Indonesia dengan

China dan Hong Kong telah mencapai 122 miliar
dolar AS, melampaui target sebesar 120 miliar
dolar AS.

Sementara khusus Hong Kong, dalam hal
investasi di Indonesia menempati peringkat ketiga
di bawah China yang berada di peringkat kedua.

“Kami tetap berharap Inacham dapat terus
berperan aktif dalam membantu kalangan pebisnis

Hong Kong mendapatkan pemahaman lebih luas
tentang Indonesia dan memanfaatkan peluang
kerja sama antar-kedua belah pihak,” kata
Djauhari.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo
bertemu Kepala Eksekutif Wilayah

Administrasi Khusus Hong Kong
(HKSAR) John Lee di sela-sela
Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama
Ekonomi AsiaPasifik (APEC) di Thai-
land.

“Pertemuan tersebut semakin

menegaskan hubungan baik antara Indonesia dan
Hong Kong,” katanya menambahkan.

Dubes bersama Konsul Jenderal RI di Hong
Kong Ricky Suhendar menghadiri perayaan lima
tahun Inacham di Hong Kong pada akhir bulan
november lalu.

Perayaan tersebut dihadiri oleh Ketua Inacham
Hong Kong Tjia Boen Sien, Ketua Kadin Hong
Kong (CGCC) Jonathan Lamport, pimpinan
perwakilan bank di Hong Kong yang tergabung
dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), dan 200
pengusaha Hong Kong.

“Pengusaha yang hadir menyampaikan
keinginannya memperluas investasi dan
perdagangan di Indonesia,” kata Ricky
Suhendar.

Inacham Hong Kong dibentuk pada 30 Novem-
ber 2017 sebagai tindak lanjut dari kunjungan
resmi Presiden Jokowi ke Hong Kong pada Mei
2017.[bi]

BEIJING, BI - China merilis pelong-
garan aturan karantina Covid-19 setelah
menuai protes dan kemarahan atas
pembatasan tersebut.

Meski kasus nasional mendekati
rekor tertinggi, namun perubahan terjadi
di beberapa kota usai mencabut
penguncian dalam beberapa hari
terakhir. Sejumlah upaya akan diumum-
kan termasuk pengurangan penggunaan
pengujian massal dan tes asam nukleat
reguler.

Aturan yang menyebabkan kasus
positif dan karantina mandiri dalam
kondisi tertentu juga akan diubah.

Salah seorang pejabat kota meng-
ungkapkan kota Chongqing di barat
daya akan mengizinkan kontak dekat
orang dengan Covid-19, yang meme-
nuhi persyaratan tertentu, untuk dika-
rantina di rumah.

Guangzhou, kota dekat Hong Kong,
juga mengumumkan pelonggaran
pembatasan. Namun dengan rekor
jumlah kasus secara nasional, tampak

Di Protes,
Pemerintah

China Melunak
Soal Lockdown
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Mari Donor Darah Untuk
Membantu Orang Sakit

HONG KONG, BI -   Juru bicara
Layanan Transfusi Darah Palang
Merah Hong Kong (BTS) jumat [2/
12] lalu mengumumkan bahwa
persediaan darah telah habis
hingga tingkat yang sangat rendah,
stok hanya tersisa tiga hingga
empat hari.

Terlepas dari dampak jangka
panjang dari epidemi serta
perubahan cuaca yang tiba-tiba,
pengumpulan darah harian tetap
tidak stabil dan tidak dapat
memenuhi target harian selama
dua minggu terakhir.

Selain itu, permintaan darah sangat tinggi
selama lonjakan musim dingin. Oleh karena itu,
BTS mengimbau pendonor  untuk  segera
mengatur waktunya untuk mendonorkan darah
guna mengisi kembali persediaan darah untuk
transfusi klinis kepada pasien yang
membutuhkan.

BTS menargetkan mengumpulkan sekitar
650 unit darah setiap hari untuk memenuhi
kebutuhan seluruh rumah sakit di seluruh kota.
Beberapa penyakit kritis dan operasi darurat
mengandalkan suplai darah yang cukup untuk
memfasilitasi transfusi klinis.

Pasokan darah yang tidak stabil dapat

mempengaruhi perawatan pasien yang
membutuhkan transfusi darah berkepanjangan
dan bahkan mengancam nyawa pasien. Misalnya,
pasien dengan thalassemia mayor membutuhkan
transfusi darah dan suntikan secara teratur untuk
mempertahankan hidup mereka.

Pasokan darah yang tidak mencukupi akan
menghambat perawatan transfusi darah untuk
pasien yang membutuhkan.

Yin (nama samaran) didiagnosis menderita
thalassemia mayor. Karena pasien thalassemia
mayor tidak dapat memproduksi cukup hemo-
globin sendiri, Yin bergantung pada terapi
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Djauhari Oratmangun
Dubes RI untuk China

SEOUL, BI - Menteri Ketenaga-
kerjaan, Ida Fauziyah melakukan
pertemuan bilateral dengan Menteri
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Republik Korea, Lee Jung Sik pada
Jumat (2/12) di Seoul.

Dalam pertemuan itu, Menaker
berharap agar pembaharuan MoU
penempatan Pekerja Migran Indone-
sia (PMI) melalui skema Employment
Permit System (EPS) itu bisa dise-
lesaikan secepatnya, yakni tahun
depan bersamaan dengan perluasan
sektor pekerjaan bagi PMI di bawah EPS.

Hal tersebut dalam rangka meningkatkan
hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan
perburuhan.

Mengingat tahun depan akan
menandai 50 tahun hubungan
diplomatik Indonesia dan Korea,
serta memperingati kerja sama
penempatan mekanisme G-to-G.

Menaker mengemukakan,
pengembangan sektor pekerjaan
tersebut diperlukan, mengingat
saat ini Indonesia sedang
mengalami bonus demografi yang
ditandai dengan banyaknya
jumlah penduduk usia produktif,
dan diprediksikan mencapai

puncaknya pada 2030.
Menaker mengatakan, banyak pencari

Menaker Berharap Korsel
Peluas Sektor Kerja PMI
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Ida Fauziyah
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HINGGA Selasa (22/11) malam,
jumlah korban tewas yang dilaporkan
berbagai media tercatat 268 orang.
Korban luka-luka lebih dari seribu orang.

Sedangkan ribuan penduduk harus
mengungsi. Angka-angka itu masih
mungkin bertambah karena belum semua
evakuasi berhasil.

Menurut skala Mercalli atau Modi-
fied Mercalli Intensity (MMI), yang
digunakan untuk mengukur skala
kerusakan akibat gempa, gempa
Cianjur ini tercatat antara V–VI MMI.
Artinya, gempa dirasakan semua
penduduk, kebanyakan terkejut dan lari
keluar. Skala Mercalli ini terentang
antara I–XII, skala XII merupakan skala

Bukan Gempa, Rumahlah
Pembunuh Utama
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tersebut tergolong moderat. Skala
kerusakannya tergolong moderat juga,
dalam kisaran V–VI MMI. Pertanya-
annya, mengapa jumlah korban dan
kerusakan yang terjadi begitu masif?

Setidaknya ada dua kemungkinan.
Pertama, bila kondisi tanahnya lunak,
gelombang gempa akan mengalami
amplifikasi alias pembesaran. Kedua,
yang tampaknya lebih sesuai dengan
kondisi gempa Cianjur adalah kualitas
bangunan yang tidak disesuaikan
dengan karakter daerah yang berisiko
gempa tinggi.

Hal itu diperkuat dengan realita
masifnya kerusakan bangunan yang
didominasi rumah tinggal. Dihimpun dari
berbagai media, mayoritas bangunan
yang rusak tersebut merupakan
bangunan berdinding bata, sebagian
dengan rangka beton bertulang, dengan
penutup atap genting.

Harus diakui, rumah tembok
kelihatan lebih kokoh, lebih bagus, dan
lebih mencerminkan status
ekonomi menengah ke atas.
Masalahnya, rumah-rumah
tinggal seperti itu
umumnya dibangun
sendiri (non-engineered
structures), tanpa
pemahaman yang
benar terhadap
k a r a k t e r i s t i k
materialnya. Pada-
hal, tembok dan
beton itu tergolong
material yang getas,
mudah retak, karena
kemampuan-
nya yang
rendah ketika
mener ima
beban tarik.

kerusakan tertinggi.
Dengan kedalaman hiposenter 10

km, gempa Cianjur tergolong gempa
bumi dangkal. Diperkirakan, gempa
tersebut merupakan hasil aktivitas sesar
Cimandiri, yang tercatat sebagai salah
satu sesar gempa aktif. Sesar itu
terbentang dari Pelabuhan Ratu hingga
Kabupaten Bandung Barat. Sesar
tersebut merupakan sumber gempa
bumi di darat.

Gempa Moderat, Mengapa Banyak
Korban?

Sesuai info dari berbagai media,
korban didominasi anak-anak, wanita,
dan orang tua. Kebanyakan menderita
patah tulang dan umumnya akibat
tertimpa reruntuhan atap dan dinding
rumah. Mayoritas korban sedang
beraktivitas di rumah ketika gempa
terjadi di tengah hari itu. Fenomena
seperti ini jamak terjadi dalam berbagai
kejadian gempa di tanah air, seperti pada
gempa Palu (2018), gempa Lombok
(2018), gempa Jogja (2006), dan gempa
Flores (1992).

Memang gempa Cianjur tergolong
gempa dangkal, disebabkan pergerakan
sesar Cimandiri, dengan episenter
(proyeksi pusat gempa di permukaan
bumi) di sekitar Cianjur itu sendiri, atau
dengan kata lain pusat gempa terletak
tepat di bawah Cianjur. Dengan
intensitas 5,6 skala Richter, gempa

Kembali kita dikejutkan gempa tektonik yang memakan ratusan
korban jiwa. Kali ini terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin
21 november 2022 pukul 13.20 WIB lalu. Gempa Cianjur ini
berkekuatan 5,6 pada skala Richter dengan pusat gempa atau
hiposenter di kedalaman 10 km.

Bangunan semacam itu cukup kuat
ketika hanya memikul beban gravitasi
yang sifatnya statis. Lain ceritanya
ketika terjadi gempa. Arah gaya gempa
yang dinamis mengakibatkan bangunan
tidak dapat menghindar dari gaya-gaya
yang bisa menyebabkan terjadinya gaya
tarik, yang tidak dapat dipikul material
yang getas.

Hal itulah yang menjadi penyebab
utama banyaknya bangunan tembok
runtuh diterjang gempa. Menimpa para
penghuni yang berteduh di dalamnya.
M e n g a k i b a t k a n
banyaknya korban
dengan kondisi patah
tulang. Bahkan kehilangan
nyawa. Kondisi tersebut
diperparah dengan
penggunaan atap genting
yang juga berat. Benarlah
pepatah, gempa itu sendiri
umumnya tidak mem-
bunuh, tetapi kualitas
bangunan yang buruklah
yang membunuh!

Hidup Berdampingan
dengan Gempa

Mengingat negara kita
terletak di jalur gempa
yang sangat aktif, sering
disebut sebagai ring of fire, gempa tidak
dapat dihindari. Termasuk di sekitar
Cianjur yang sudah sangat sering meng-
alami gempa. Meski demikian, jatuhnya
korban dan kerusakan yang ditimbulkan
bisa diminimalkan atau dimitigasi.

Kaitannya dengan bangunan, salah
satu alternatif mitigasinya adalah
membuat bangunan-bangunan lebih
ramah terhadap gempa, dibangun
dengan memperhitungkan karakteristik
beban gempa. Nenek moyang kita telah
berhasil mengembangkan kearifannya,
berbekal proses belajar mandiri turun-
temurun, selama ratusan tahun. Karena
itu, bangunan-bangunan tradisional,
yang umumnya berbahan kayu atau
bambu, terbukti tetap berdiri kokoh
ketika gempa terjadi. Sayangnya,
tukang-tukang bangunan kita saat ini
belum cukup memiliki kesempatan
mempelajari karakteristik material-ma-
terial dan struktur bangunan ’’modern’’,
yang lebih dipilih masyarakat, dalam hal
ini tembok dan beton.

Bangunan

tembok dan beton bisa dibuat lebih tahan
terhadap gempa. Kualitas material dan
pengerjaannya harus sangat baik.
Konfigurasi atau denah bangunan dan
sambungan-sambungannya harus
benar-benar diperhatikan, sesuai
dengan kaidah teknis terkait karakter
material getas yang digunakan.
Teknologinya sudah tersedia lama,
tergolong sederhana. Ada tambahan
biaya, tapi tergolong rendah, apalagi
kalau dibandingkan dengan potensi
jatuhnya korban dan kerusakan

bangunan yang terjadi.
Sekali lagi, kejadian
gempa tak dapat
dihindari, namun
jatuhnya korban dan
kerugian bisa
dimitigasi.

Secara garis besar,
mitigasi terkait
bangunan ini bisa
dilaksanakan dengan
regulasi membangun
dan tentunya pelaksa-
naannya yang konsis-
ten. Dari sisi masya-
rakat, termasuk para
tukang bangunan dan
pemilik rumah, mereka
sangat memerlukan

edukasi teknis membangun yang lebih
’’ramah’’ terhadap gempa. Buku-buku
pedoman teknisnya sudah tersedia
lama, tidak memerlukan teknologi yang
rumit, dan bahkan sudah diwujudkan
dalam bentuk Standar Nasional Indone-
sia (SNI).

Dari sisi perilaku, kita semua perlu
secara periodik berlatih, agar
berperilaku tepat, manakala gempa
terjadi, karena kita semua manusia yang
mudah lupa. Usai tahap tanggap darurat,
ketika masyarakat sudah mulai tenang
dan menata kembali hidupnya, proses
edukasi ini mulai dapat dilaksanakan,
dibarengi penerapan kebijakan dan
regulasinya.

Semoga kejadian memilukan di
Cianjur ini membuat kita semua –
termasuk para pengambil keputusan–
lebih arif dan bisa hidup serasi
berdampingan dengan gempa, seperti
telah dibuktikan nenek moyang kita.
Kalau mau, kita bisa! [*]

Dengan intensitas 5,6
skala Richter, gempa
tersebut tergolong

moderat. Skala
kerusakannya tergolong

moderat juga, dalam
kisaran V–VI MMI.

Pertanyaannya,
mengapa jumlah korban

dan kerusakan yang
terjadi begitu masif?

PENULIS:
DJWANTORO HARDJITO

Rektor UK Petra Surabaya dan Profesor di
Prodi Teknik Sipil Universitas Kristen

Petra Surabaya.
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HONG KONG, BI - Polisi Divisi
Kriminal Regional Selatan baru-baru
ini menyadari  ada influencer media
sosial yang  dikenal sebagai “Key
Opinion Leaders” (KOL) yang
mempromosikan situs perjudian ilegal
melalui media sosial.

Setelah analisis intelijen dan

Polisi Tangkap  7 Influencer
Promosikan Judi Ilegal

penyelidikan mendalam, polisi
mengidentifikasi 7 “KOL” dan diyakini
salah satunya diduga menggunakan
foto milik orang lain untuk membuat
akun media sosial guna mempro-
mosikan atau memfasilitasi taruhan
ilegal.

Inspektur kepala unit kejahatan

regional New Territories Selatan Chan
Ka-ying mengadakan konferensi pers
beberapa waktu lalu untuk mengurai
dan menjelaskan terkait kasus
tersebut.

Polisi meluncurkan operasi anti-
perjudian ilegal dari 21 - 27 november
2022, petugas melakukann tugasnya
dengan menggerebek dan mengge-
ledah beberapa tempat di distrik Mong
Kok, Tsuen Wan, Tseung Kwan O, Wan
Chai dan Yuen Long.

Selama operasi, polisi menangkap
tujuh wanita (berusia 20 hingga 30
tahun) atas kejahatan “mempromo-
sikan atau memfasilitasi pengambilan
taruhan”. Salah satunya dilaporkan
sebagai ahli kecantikan, satu sebagai
penghibur, dan yang lainnya sebagai
pengangguran.

Dari penggerebekan tersebut
Polisi menyita total 7 ponsel, 1
komputer tablet dan 1 komputer laptop.
Selain itu, polisi juga menyita 76 e-
rokok yang mengandung nikotin di
tempat salah satu wanita yang
ditangkap bermarga Chan (21 tahun),
dan mereka  menangkapnya karena
kepemilikan racun Bagian 1".

Salah satu influencer media sosial
yang ditangkap adalah Chantale Belle.

Dalam beberapa tahun terakhir,
Chantale berpartisipasi dalam pro-
gram online aktor pro-
demokrasi Chapman To dan
menjadi sangat populer.

Chantale baru-baru ini
melakukan perjalanan ke
Bangkok, Thailand, dan
memposting beberapa foto
dirinya dengan pakaian renang
di tepi kolam renang. [bi]

HONG KONG, BI - Chan Kin-fung,
asisten direktur Departemen Pertanian,
Perikanan, dan Konservasi mengata-
kan bahwa: Bagi siapa saja yang
ketahuan memberi makan merpati liar
akan menghadapi hukuman tetap di
masa depan.

Ungkapan diatas muncul saat ada
anggota parlemen yang memperta-

n y a k a n
tentang
efek jera

dari larangan skala
penuh untuk memberi makan

satwa liar di wilayah terkait  tidak berpe-
ngaruh pada mereka yang memberi
makan merpati liar.

Pemerintah SAR pada 4 Novem-
ber telah mengukuhkan amandemen
legislatif untuk memperluas larangan
memberi makan hewan liar, mencakup
seluruh kota pada akhir tahun ini,
dengan RUU yang diajukan di Dewan
Legislatif untuk “pemeriksaan negatif.”

“Pemeriksaan negatif” mengacu
pada proses di mana undang-undang
yang mendesak dapat berlaku sebelum
menghadapi pengawasan dari pembuat
undang-undang.

Berbicara kepada anggota
parlemen hari ini, Chan mengatakan
pihak berwenang sekarang memper-

>> BERSAMBUNG KE HLM  18

Jangan Kasih
Makan Merpati
Liar, Langgar UU
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Petugas Gerebek Hotel Kimberley Tsim Sha Tsui
HONG KONG, BI -  Tim gabungan

Kepolisian melakukan operasi anti-
prostitusi di distrik Kowloon. Petugas
menggerebek banyak hotel termasuk Ho-
tel Kimberley di distrik Tsim Sha Tsui.

Tujuan otoritas dalam melakukan
operasi kali ini adalah membongkar
sindikat kriminal lintas batas yang
melakukan kegiatan prostitusi ilegal
melalui media sosial.

Hasilnya, dari 5 hotel di daerah Tsim
Sha Tsui petugas menangkap seorang
wanita setempat berusia 40 tahun dan
seorang wanita Daratan berusia 27 tahun
karena dicurigai telah menjadi pengendali

dari aktivitas prostitusi yang melanggar
hukum dan dugaan penyalahgunaan izin
tinggal.

Selain itu, 11 wanita daratan (berusia
23 hingga 35), 2 wanita Jepang, dan 2
wanita Rusia (berusia 20 hingga 30) juga
ditangkap karena dicurigai “melanggar
ketentuan tinggal”. Sebuah kelompok yang
secara teratur mengatur agar wanita dari
Jepang dan China datang ke Hong Kong
untuk menjual diri.

Wanita yang datang ke Hong Kong
untuk prostitusi semuanya menggunakan
visa turis dan hanya akan tinggal selama
satu sampai dua minggu, jadi mereka

sering mengganti wanitanya. Biaya
layanan untuk pelacur Daratan sekitar
HK$1.000-2.000 sementara biaya
layanan untuk pelacur Jepang dan Rusia
sekitar HK$5.000-6.000.

Selama operasi, petugas polisi
menyita uang tunai sekitar HK$220.000,
beberapa ponsel, sejumlah kondom,
minyak pelumas, obat kumur dan
handuk, dll. Semua wanita yang
ditangkap sekarang ditahan untuk
penyelidikan.

Saat ini operasi terkait masih
berlangsung dan akan ada lebih banyak
penangkapan orang.[bi]

HONG KONG, BI - Dalam gelaran
tersebut, tak kurang dari 21 organisasi
budaya yang mendaftar, menampilkan
hasil yang terbaik dari latihan mereka
setiap hari Minggu. Konjen RI meng-
ekspresikan rasa kebanggaannya
ketika menyaksikan karya ormas

PMI Berkontribusi dalam
Memajukan Citra Bangsa

Kreativitas Pekerja Migran
Indonesia [PMI] semakin
menggelora, sebuah gelaran
seni tari Nusantara dari
berbagai daerah di Indonesia
yang disajikan oleh beragam
sanggar dan organisasi
budaya PMI Hong Kong
menyemarakkan Pentas
Budaya Indonesia di Olympic
House, Causeway Bay pada
Minggu sore [27/11] lalu.

budaya PMI Hong Kong yang berpartisipasi
pada beragam event promosi budaya di
Hong Kong. “Ini merupakan bukti bahwa PMI
aktif  berkontribusi untuk keluarga dan
dalam memajukan citra bangsa”, ujar
Konjen Ricky.

Tak hanya penampilan budaya, acara
juga diisi dengan diseminasi informasi dari
BUMN yang ada di Hong Kong yakni BNI,
BRI, Mandiri dan Telin untuk lebih
melengkapi pengetahuan berwirausaha bagi
PMI. Display UMKM karya PMI dan Purna
PMI menjadi bukti dan inspirasi tersendiri
bahwa purna PMI menjadi tonggak

perekonomian Indonesia melalui
UMKM dan bermanfaat membuka
lapangan pekerjaan bagi sekitarnya.

KJRI Hong Kong senantiasa
mendukung upaya pemberdayaan
masyarakat Indonesia di Hong Kong
dan optimis bahwa keterampilan serta
pengembangan diri positif PMI di
beragam bidang akan menjadi nilai
tambah sebagai bekal kemandirian dan
kepercayaan diri. Kegiatan yang
dihadiri 250 orang ini diadakan hasil
kerjasama KJRI Hong Kong, 23 ormas
PMI dan BUMN. [KJRI/BI]

MAKAU, BI  -  KJRI Hong Kong kembali
menggelar pemeriksaan kesehatan dasar gratis
bagi para Pekerja MIgran Indonesia [PMI] di
Makau dengan tajuk Health Awareness Day [27/
11].

Layanan pemeriksaan dasar seperti berat
badan, kolesterol, gula darah dan deteksi dini
kanker payudara diminati oleh 150 PMI Makau.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dasar bagi
PMI Makau tersebut merupaka rangkaian

menyambut Hari Migran Internasional yang
diperingati pada 18 Desember 2022.

Bersama kegiatan tersebut otoritas
pemerintahan Indonesia yang ada di Hong Kong
dan Makau mengharapakan kesehatan para
PMI termasuk di Makau akan terus terjaga
dengan baik demi karya dan produktifitas di
perantauan. Kegiatan Health Awareness Day  ini
hasil kerja sama KJRI Hong Kong, Caritas
Makau dan ormas PMI di Makau.[bi/kjri]

PMI Harus Sehat demi Karya dan Produktifitas
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JAKARTA, BI - Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir mengecek harga pokok dan
ketersediaan pangan bersama
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
di Pasar Rasamala, Semarang, Jawa
Tengah.

Dalam pantauannya tersebut, Erick
menyebut ketersediaan bahan pokok
masih aman.

Erick mengatakan Kementerian
BUMN akan terus berkoordinasi
dengan Kemendag dan pemerintah
daerah (Pemda) dalam mengantisipasi

Jelang Nataru, Erick Thohir Cek Harga Pasar
kenaikan harga bahan pokok jelang
akhir tahun.

Pria kelahiran Jakarta tersebut
menyampaikan pemerintah berupaya
keras dalam menjaga kebutuhan bahan
pokok bagi masyarakat.

Erick memastikan BUMN
membantu ketersediaan bahan pokok
dan telah menginstruksikan BUMN-
BUMN pangan yang tergabung dalam
Holding BUMN Pangan atau ID Food
untuk memonitor perkembangan
ketersediaan bahan pokok dalam
menghadapi liburan Natal dan Tahun

Baru (Nataru).
“Kita tahu tren kebutuhan bahan

pokok saat akhir tahun akan mengalami
peningkatan. BUMN harus hadir dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat,”
tuturnya.

Sebagai sepertiga kekuatan
ekonomi, Erick menyampaikan, BUMN
memiliki kemampuan untuk menye-
imbangkan pasar tatkala harga
mengalami kenaikan.

Hal ini telah dilakukan BUMN
seperti saat pandemi dengan
menyediakan harga masker yang jauh

lebih murah. Erick menyampaikan
BUMN juga siap melakukan operasi
pasar dengan menggelar pasar murah
di sejumlah daerah yang bekerja sama
dengan pemerintah daerah.

“Untuk itu, kenapa saya sering
tekankan bahwa BUMN harus sehat.
Fungsinya ya ketika harga-harga naik,
BUMN bisa hadir mengintervensi pasar
sehingga membantu masyarakat
mendapatkan harga bahan pokok yang
lebih terjangkau. Kalau BUMNnya tidak
sehat, boro-boro mau bantu
masyarakat,” ucapnya.[*]

JAKARTA, BI - Menurut laporan
Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai
ekspor Indonesia selama Januari
sampai September 2022 sebesar US$
219,35 miliar. Sedangkan untuk
nonmigas senilai US$ 207,19 miliar.
Berikut 10 komoditas ekspor utama
Indonesia yang dihitung hingga periode
September 2022.

1. Besi dan Baja
Besi dan baja mencatatkan nilai

ekspor sebesar US$ 2,1 miliar. Besi
menjadi material yang disukai berbagai
jenis sektor karena bisa dimanfaatkan
untuk pembuatan peralatan rumah
tangga dan bangunan. Sementara baja
berfungsi sebagai bahan baku
kendaraan termasuk kereta api dan
relnya.

2. Minyak Kelapa Sawit
Minyak kelapa sawit tidak hanya

diolah menjadi minyak goreng, tetapi

10 Produk Ekspor Indonesia
Paling Laris di Luar

juga untuk kebutuhan pangan dan
kosmetik. Minyak nabati yang tinggi
kandungan alfa dan beta karoten ini
diekspor dengan nilai US$ 2,4 miliar.
Jumlah minyak kelapa sawit yang
diperjualbelikan di luar negeri
mencapai 2,55 juta ton.

3. Batubara
Salah satu bahan bakar fosil yang

kerap dijadikan incaran para pebisnis
kelas kakap ini juga masuk dalam
daftar produk ekspor Indonesia paling
laris. BPS merilis nilai ekspor batubara
mencapai US$ 4,2 miliar. Batubara
masih menjadi bahan baku utama
pembakaran di dunia industri.

4. Bijih Logam, Terak, dan Abu
Jika bijih logam adalah salah satu

hasil pertambangan yang mengandung
berbagai macam mineral. Maka terak
menjadi produk sampingan menyerupai
batu kaca yang berasal dari bijih logam

tersebut. Serta istilah abu merujuk
pada sisa pembakaran. Ketiganya
memberikan sumbangan nilai ekspor
untuk negeri sebesar US$ 7,92 miliar.

5. Nikel
Nikel juga tergolong produk ekspor

terbesar Indonesia dari bidang
pertambangan. Logam mineral yang
berwarna putih keperakan ini dikirim
ke berbagai negara di dunia dengan

total penjualan US$ 4,13 miliar.

6. Mesin/Peralatan Listrik
Peralatan elektronik buatan anak

bangsa juga menjadi salah satu produk
ekspor Indonesia paling laris. Segala
bentuk peralatan listrik termasuk kabel
dan mesinnya disukai pasar global
untuk mengakomodasi berbagai
macam kebutuhan. Jumlah omset yang
diperoleh dari benda-benda kelistrikan

ini mencapai US$ 10,81 miliar.

7. Berbagai Produk Kimia
Bahan kimia yang dikirim ke luar

negeri, paling banyak diproduksi oleh
Pertamina. Produk kimia yang
dimaksud, antara lain propilena,
amoniak, polyethylene, asam sulfat,

>> BERSAMBUNG KE  HLM  07

Epidemiolog: Libur Akhir Tahun
Tetap Dengan Prokes

JAKARTA, BI - Kepala Bidang
Pengembangan Profesi Perhim-
punan Ahli Epidemiologi Indone-
sia Masdalina Pane menga-
takan peningkatan mobilitas
masyarakat saat libur akhir
tahun perlu diimbangi dengan
penguatan protokol
kesehatan.

“Peningkatan
mobilitas tidak
akan menjadi
masalah se-

lama diimbangi dengan prokes,
mengingat saat ini masih dalam

masa pandemi Covid-19,”
katanya ketika dihu-
bungi di Jakarta, Jumat.

Peneliti Pusat Riset
Kesehatan Masyarakat

Badan Riset dan
I n o v a s i
N a s i o n a l
(BRIN) itu
mengatakan
p r o t o k o l
kesehatan
s e p e r t i
m e m a k a i

masker, menjaga jarak dan mencuci
tangan perlu diterapkan di tengah
potensi peningkatan mobilitas
masyarakat saat libur Natal 2022 dan
Tahun Baru 2023.

Pane menambahkan, edukasi
mengenai pentingnya protokol
kesehatan harus terus diperkuat
guna meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat untuk
mematuhi protokol kesehatan.

“Peningkatan kesadaran dan
pemahaman masyarakat sangat
penting agar masyarakat bisa

JAKARTA, BI -
Bantuan untuk korban
bencana alam gempa
bumi di Cianjur terus
berdatangan. Seperti
yang disalurkan oleh
Universitas Budi Luhur.
Mereka menyalurkan
bantuan logistik melalui
dana CSR dengan
melibatkan mahasiswa.
Mereka berharap masyarakat korban
gempa Cianjur segera pulih dan
kembali hidup normal.

Rektor Universitas Budi Luhur
Wendi Usino mengatakan mereka
menyalurkan 800 paket logistik untuk

Harapan Korban Gempa
Cianjur Segera Pulih

korban gempa bumi Cianjur.
“Bantuan ini sebagai komitmen dan

solidaritas Universitas Budi Luhur,

>> BERSAMBUNG KE  HLM  07
>> BERSAMBUNG KE  HLM  07Masdalina

Pane
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NGAWI, BI - Peresmian Benteng
Pendem, Ngawi, hasil restorasi
agaknya tinggal menghitung hari.
Kendati kontrak pengerjaannya baru
selesai Januari tahun depan.

Sinyal launching disampaikan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
unggahan foto di akun Instagram-nya,
26 November lalu.

Any mengungkapkan, progres

Benteng Pendem Ngawi Siap Diresmikan
restorasi Benteng Pendem yang
dimulai akhir 2020 masih 99,2 persen.
Kendati minus, namun realisasi itu telah
melebihi target pada kontrak.

Kekurangan 0,8 persen itu
termasuk pengerjaan finalisasi. Antara
lain, merapikan lantai kayu dan
pencahayaan. Selain itu, proses
pemadatan bagian tepi sungai
kawasan cagar budaya nasional
tersebut. ‘’Target 100 persennya 30

Desember nanti,” ujarnya.
Sementara, hingga berita ini ditulis,

unggahan foto Benteng Pendem, nama
lain Benteng Van den Bosch, telah
disukai 15.771 kali dan mendapatkan
384 komentar.

Kementerian PUPR mengunggah
empat foto. Tiga di antaranya
pemandangan tampak atas. Satu
lainnya bagian dalam benteng yang
dibangun pada 1839 silam itu. (sae/cor)

JOGJA, BI – Sebanyak 5.000 bibit
ikan nila ditebar ke Waduk Sermo
Kulonprogo oleh jajaran Polda DIJ.

Polda Sebar 5 Ribu Bibit
Nila di Waduk Sermo

Kegiatan dilakukan di sela-sela
peninjauan latihan penanggulangan
bencana bagi personel Polda DIJ.

Kabid Humas Kombes Pol
Yuliyanto mengatakan tebar benih ikan
sebagai salah satu dukungan terhadap
ketersediaan dan kelestarian sumber
daya ikan di perairan umum. Selain
sebagai tempat wisata, Waduk Sermo
juga sebagai tempat mencari nafkah
bagi beberapa nelayan di Kecamatan
Kokap.

“Mereka menangkap ikan di waduk

ini dan menjualnya ke pengepul untuk
menafkahi kebutuhan keluarga,”
jelasnya pekan lalu (26/11).

Sejauh ini, menurutnya benih ikan
perlu distok secara berkala. Sebab
setiap tahun terjadi penurunan
ketersediaan ikan di perairan. Dia
berharap masyarakat ikut berperan
melestarikan sumber daya ikan di
Waduk Sermo. “Keterlibatan kelompok

masyarakat yang mengawasi juga
sangat dibutuhkan untuk menjaga
sumber daya ikan di waduk ini,”
ujarnya.

Selain peninjauan dan sebar bibit
ikan, jajaran Polda DIJ juga melakukan
penanaman pohon perindang di sekitar
waduk. Diharapkan kondisi ekosistem
sekitar waduk dapat terus terjaga
dengan baik. (lan/bah/R.Jog)

Oknum Honorer Diduga
Edarkan Narkoba

satu unit timbangan digital. Termasuk
1 buah pipet sedotan yg ujungnya
diruncingkan ada sisa narkotika
jenis sabu-sabu,” papar Abdul Aziz.

Petugas pun turut mengamankan
sejumlah barang untuk alat bukti. Di
antaranya satu dompet ukuran kecil,
satu unit ponsel pintar Android warna
biru, satu unit sepeda motor, satu
lembar kaca pirex, serta satu buah
pipet sedotan yang diduga digunakan
untuk alat hisap sabu-sabu.

Dari interogasi, tersangka pun
mengakui barang bukti tersebut
adalah milik dan dalam pengu-
asaannya. Selanjutnya tersangka
dan barang bukti dibawa dan
diamankan ke Mapolres Pariaman
untuk diproses lebih lanjut,”
paparnya.

Atas tindakan dugaan
pengedaran narkoba tersebut, lanjut
kapolres, tersangka bisa dijerat
dengan Pasal 114 Ayat 2 juncto
Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Ancaman hukumannya berupa
pidana berat seumur hidup, paling
singkat 5 tahun dan 20 tahun penjara.
(nia/JP)

PADANGPARIAMAN, BI - Tim
Polres Pariaman mengamankan
seorang berinisial YP, 28, laki-laki di
Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai-
limau, Kabupaten Padangpariaman,
kemarin. Diduga, pria yang bekerja
sebagai tenaga honorer tersebut, telah
melakukan tindak peredaran narkoba
di masyarakat.

Penangkapan YP yang berdomi-
sili di Simpang Campago Nagari
Campago, Kecamatan V Koto Kam-
pung Dalam tersebut, berawal dari
informasi yang dihimpun petugas
kepolisian dari warga. Diduga, YP
sering melakukan tindak pengedaran
narkoba jenis sabu-sabu di Nagari
Pilubang.

Saat itu, YP sedang berada di atas
motor, tim melakukan penggeledahan
terhadap motor dan badan pelaku,” ujar
Kapolres Pariaman, AKBP Abdul
Aziz, yang ditemui Padang Ekspres
di Polres Pariaman, kemarin.

Saat penggeledahan, sambung-
nya, di badan YP ditemukan dua paket
sisa butiran kristal, yang diduga
narkotika jenis sabu-sabu. Paket ini
berupa kemasan plastik klip bening
ukuran kecil.

“Ada juga 12 buah plastik klip
bening ukuran kecil dan satu buah
plastik klip bening ukuran besar, serta

MAGELANG, BI - Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek)
menyampaikan penyelenggaraan
pameran tenun Sumba merupakan
upaya pemerintah untuk melestarikan
kekayaan budaya bangsa Indonesia.

“Kain tenun ikat Sumba adalah
salah satu bentuk dari
kekayaan budaya yang
dimiliki oleh Provinsi
NTT,” ujar Direktur
Perfilman, Musik, dan
Media Kemendik-
budristek, Ahmad
Mahendra di sela
acara Pameran
Tenun Nusantara
bertajuk “Menjaga
Tradisi untuk Bumi
Lestari” di Kawasan
Percandian Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah,
Kamis.

Menurutnya, kain tenun
ikat Sumba telah menunjuk-
kan praktik baik dalam
menjaga bumi tetap lestari.
Pasalnya, kain tenun ikat Sumba dibuat
menggunakan zat-zat pewarna alami.

“Tenun Sumba ini telah menun-
jukkan praktik baik menjaga alam dalam
konteks budaya. Itulah tujuan kegiatan
ini,” tuturnya.

Pameran Tenun Sumba
Upaya Lestarikan Budaya

Ia menambahkan, pameran yang
diselenggarakan di taman kompleks
Candi Borobudur itu diharapkan turut
mengangkat destinasi pariwisata super
prioritas ini.

Acara yang digelar pada 30 No-
vember 2022 hingga 1 Desember
2022 oleh Ditjen Kebudayaan

Kemendikbudristek bekerja
sama dengan perancang Ed-

ward Hutabarat itu juga
menghadirkan fashion

show tenun Sumba dan
ratusan hasil karya

dan koleksi Edward
Hutabaratdengan

para artisan lokal.
Direktur Jen-

deral Kebu-
dayaan Kemendikbud-

ristek, Hilmar Farid menyam-
paikan bahwa kegiatan fash-
ion show adalah kegiatan
yang penting dan baik untuk
mengangkat dan mengkam-
panyekan kearifan lokal asal
Sumba.

“Kegiatan ini mengangkat
kembali wastra Nusantara sebagai karya
yang luar biasa,” ujarnya.

Ke depan, ia mengatakan, pihaknya
akan terus memunculkan dan
mengkampanyekan hasil karya
nusantara.[bi]

kerja Indonesia yang berke-
inginan untuk bekerja di luar
negeri.   Selain karena
keterbatasan kesempatan kerja di

dalam negeri, alasan lain yang
mendasari keinginan untuk bekerja
di luar negeri agar mendapatkan
pengalaman pekerjaan dan
pengetahuan.

Dengan meningkatan kerja sama

antara kedua belah pihak juga perlu
dilakukan terkait sistem informasi
pasar kerja di Indonesia yang bertaraf
internasional dalam memberikan
layanan ketenagakerjaan, khususnya
Job Matching.[bi]

>> MENAKER...DARI HLM  01
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JAKARTA, BI - Akan tetapi, kalau
sering menangis tanpa sebab yang jelas,
kamu perlu mewaspadainya. Bisa jadi
hal tersebut menjadi tanda adanya
kondisi yang serius.

 Di bawah ini adalah beberapa
kemungkinan penyebab seseorang
sering menangis tanpa sebab:

1. Perubahan hormon
Perubahan hormon merupakan pe-

nyebab yang paling sering membuat
seseorang menangis tanpa alasan. Hal
ini umum dialami oleh wanita daripada
pria.

Soalnya, wanita lebih sering
mengalami kondisi yang membuat kadar
hormon di dalam tubuh naik dan turun,
contohnya premenstrual syndrome
(PMS), kehamilan, dan masa-masa
setelah melahirkan anak.

2. Depresi
Depresi membuat penderitanya

merasa sedih secara terus-menerus dan
menangis tanpa beralasan. Bahkan, pen-

Sering Menangis Tanpa
Sebab, Kenapa Yah...

Dalam situasi tertentu, misalnya saat kehilangan orang yang
dicintai, menangis adalah hal yang normal dan mungkin bisa
membantu kita merasa lebih baik.

derita depresi dapat menangisi aktivitas
yang normal dan biasa dalam hidup.

Di samping itu, depresi juga bisa
disertai gejala lain, seperti hilangnya
minat terhadap hal-hal yang biasanya
disukai, perubahan nafsu makan, sulit
berkonsentrasi, gangguan tidur, dan
bahkan munculnya pemikiran ingin bunuh
diri.

3. Gangguan kecemasan
Gangguan kecemasan merupakan

salah satu gangguan mental yang banyak
dialami oleh orang-orang di dunia. Kondisi
ini ditandai dengan rasa cemas dan takut
yang berlebihan, serta terkadang disertai
dengan rasa panik yang intens dan tanpa
alasan yang jelas.

Gangguan kecemasan dapat
membuat penderitanya merasa
kewalahan dan berpotensi mengganggu
aktivitasnya sehari-hari. Hal ini pun
membuat mereka lebih mungkin untuk
menangis tanpa sebab atau menangisi
hal yang tampaknya biasa-biasa saja.

4. Gangguan bipolar
Bipolar adalah gangguan mental

yang membuat penderitanya merasakan
perubahan suasana hati (mood) yang

ekstrem. Perubahan suasana hati ini
terbagi menjadi dua fase, yaitu fase ma-
nia dan depresif.

Pada fase mania, penderita bipolar
bisa merasa sangat bersemangat,
bahagia, dan penuh energi. Sementara
itu, jika fase depresif tiba,
mereka bisa merasa sangat
sedih, terpuruk, putus
asa, dan menangis
tanpa alasan.

5. Pseudobul-
bar affect (PBA)

M e n a n g i s
tanpa sebab juga
bisa disebabkan
oleh pseudobulbar
affect atau afek
pseudobulbar. Kondisi
ini dapat membuat
penderitanya menangis atau
tertawa secara berlebihan dan tiba-
tiba, tanpa bisa dikontrol.

Biasanya, PBA terjadi pada or-
ang yang memiliki penyakit saraf yang
memengaruhi cara otak mengontrol
emosi. Beberapa contoh penyakitnya
adalah tumor otak, demensia, penyakit
Parkinson, dan stroke.

Cara Mengatasi Kondisi Sering
Menangis Tanpa Sebab

Jika kamu termasuk orang yang
sering menangis tanpa sebab, apalagi
kalau sudah mengganggu aktivitasmu
sehari-hari, sebaiknya segera konsul-
tasikan hal tersebut ke psikolog atau
psikiater.

Psikolog atau psikiater akan mem-
bantu mencari tahu hal apa yang
menyebabkan kamu sering menangis

tanpa sebab, sekaligus memberikan
penanganan yang sesuai dengan
kondisimu.

Kalau disebabkan oleh gangguan
mental tertentu, kamu mungkin disa-
rankan menjalani psikoterapi atau me-

ngonsumsi obat untuk
menstabilkan emosi.

Selain itu, kamu
juga bisa melaku-
kan beberapa
cara mandiri
berikut ini untuk
mengurang i
i n t e n s i t a s

menangis tanpa
sebab:

Ambil napas
dalam-dalam melalui

hidung dan keluarkan dari
mulut secara perlahan setiap

kamu merasa ingin menangis. Ini
bisa membantu kamu merasa lebih
relaks dan menghentikan aliran air

mata.
Relakskan otot-otot pada wajah

dengan melakukan senam wajah.
Pikirkan suatu hal yang positif secara
berulang, misalnya lagu ceria, puisi, dan
cerita yang bertema kegembiraan.

Temukan kegiatan yang bisa
membuatmu teralihkan dari keinginan
untuk menangis, contohnya berjalan-
jalan, berolahraga, atau bermain dengan
hewan peliharaan.

Menangis tanpa sebab bukanlah
suatu kelainan, tetapi bisa menjadi gejala
dari kondisi atau penyakit yang serius.
Jadi, kalau kamu merasa sering
mengalaminya, jangan ragu untuk
berkonsultasi dengan psikolog atau
psikiater.[*]

dengan penguatan prokes dan juga
vaksinasi,” katanya.

Sementara itu, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) menekankan pentingnya
kapasitas pemeriksaan, pelacakan
dan penanganan Covid-19 dalam
rangka mengantisipasi meluasnya
subvarian baru XBB.

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan
dan Pembangunan Kependudukan
Kemenko PMK Agus Suprapto
mengatakan peningkatan
kapasi tas pemeriksaan,
pelacakan dan penanganan
Covid-19 merupakan kunci utama
untuk menekan penyebaran
Covid-19 termasuk subvarian baru
XBB. (*)

>> EPIDEMIOLOG: LIBUR AKHIR...DARI HLM HLM 05

menjaga diri dan keluarganya
dari risiko penularan Covid-19,”
katanya.

Selain protokol kesehatan, kata
dia, edukasi mengenai pentingnya
vaksinasi juga perlu terus diting-
katkan guna meningkatkan
cakupan vaksinasi mulai dari
dosis pertama hingga dosis
penguat atau booster.

“Bagi masyarakat yang
belum mendapat-
kan vaksin diha-
rapkan segera
m e n d a t a n g i
sentra vaksinasi

atau puskesmas terdekat guna
mendapatkan perlindungan optimal
melalui vaksinasi,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, sangat
diperlukan mengingat saat ini terjadi

tren kenaikan kasus Covid-
19 seiring dengan

kemunculan subvarian
baru Omicron XBB.

“Terutama bagi
mereka yang memiliki

p e n y a k i t
penyerta atau
komorbid,
p e r l u
mencegah
r i s i k o
penu la ran
C o v i d - 1 9

Masdalina
Pane

dan hasil dari industri organik.
Lonjakan ekspor yang ditorehkan In-
donesia dari produk kimia sebesar US$
6,82 miliar.

8. Kendaraan dan Bagiannya
Barang-barang otomotif juga

menjadi produk unggulan yang dimiliki
Indonesia. Selain menyediakan bahan
bakarnya, dalam negeri juga mampu
menghasilkan kendaraan beserta suku
cadangnya (sparepart). Data BPS

menunjukkan total pendapatan dari
sektor ini mencapai US$ 8 miliar

9. Gula dan Kembang Gula
Daftar produk ekspor Indonesia

paling laris berikutnya
ialah gula dan kembang
gula. Hal ini didasari
oleh kepemilikan luas
lahan perkebunan tebu
yang mencapai 418.996
hektar pada tahun 2020.
Produk gula dan kembang gula
juga mampu menghasilkan
keuntungan semanis rasanya, yakni

US$ 18,6 juta.

10. Buah-buahan
Buah-buahan tropis asal Negeri

Khatulistiwa masih menjadi incaran
konsumen internasional.

Diantaranya durian,
manggis, rambutan,
pisang, nanas, salak,
jeruk, dan mangga.
Serta masih ada 176
jenis buah lainnya.
Buah lokal menembus

total pendapatan
mencapai US$ 13,9 juta.[*]

>>10 PRODUK...DARI  HLM 05

untuk turut membantu masyarakat
korban gempa Cianjur,” kata Wendi
dalam keterangannya Jumat (2/12).

Dia menjelaskan penyaluran
bantuan tersebut dijalankan oleh Tim
CSR Budi Luhur. Mereka
mengantarkan 800 paket logistik
kepada warga. Selain itu juga ada
bantuan obat-obatan, peralatan mandi,
dan makanan siap saji.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat
bagi korban gempa,” katanya. Wendi
mewakili Universitas Budi Luhur
berharap, mudah-mudahan dengan
terjadinya gempa bumi ini menjadi
introspeksi kita semua. Dan semoga
saudara kita korban bencana segera
pulih atau recovery, serta cepat
beraktifitas kembali.

Bantuan dari Universitas Budi
Luhur ini direspons baik oleh
masyarakat Cianjur. Diantaranya
disampaikan Herman.

“Kami mengucapakan terima kasih
ke atas partisipasi dan bantuan. Kami
minta doanya Cianjur lekas baik dan
korban dampak dapat diberi bantuan
kesehatannya,” ucap Herman.

Sementara itu Onix, relawan dari
Kepal Kopi Cianjur, juga mengucapkan
terima kasih atas bantuan yang diterima
dari Universitas Budi Luhur.

Ia mengatakan, logistik tersebut
akan disalurkan ke korban gempa
Cianjur. “Terima kasih telah
membantu kami terdampak gempa di
Cianjur. Doakan kami terus berjuang,”
katanya.  (*)

>> HARAPAN KORBAN GEMPA...DARI HLM HLM 05
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Mengapa Kucing Bisa Tidur hingga 20 Jam Sehari

MISI membawa manusia keluar
angkasa penuh tantangan. Tidak sedikit

Cara Astronot Pipis atau
BAB di Luar Angkasa

yang bertanya bagaimana cara
membawa manusia ke Bulan dan

bagaimana jika manusia ingin buang air.
NASA sudah memikirkan cara

tersebut pada program militer U-2 misi
luar angkasa pertama. Pilot pesawat luar
angkasa terbang 21 ribu meter jauhnya
dari Bumi.

Mereka mengenakan pakaian luar
angkasa yang ketat. Dalam baju luar
angkasa itu terdapat kateter yang
disambungkan ke penis. Mereka
mengira itu adalah solusi ideal, sampai
NASA datang dengan solusi lebih baik.

Dirangkum dari berbagai sumber,
NASA pertama kali merancang toilet luar
angkasa pada tahun 2000. Sayangnya
toilet luar angkasa hanya bisa digunakan
oleh pria dan sangat sulit digunakan
wanita.

Astronot harus buang air kecil sambil
berdiri. Sedangkan untuk buang air besar,
astronot harus mengikat pahanya dengan
tali supaya dapat duduk di toilet.

Masuk tahun 2018, NASA
menghabiskan dana USD 23 juta atau
setara dengan Rp360 triliun untuk
membuat toilet baru. Toilet vakum
terbaru ini memiliki dua bagian, yaitu
selang dengan corong untuk buang air
kecil dan dudukan toilet untuk buang air
besar.

Terdapat banyak sekali pegangan
dalam toilet untuk mengatasi masalah
gravitasi astronot ketika buang air.
Astronot cukup mengarahkan corong ke
arah organ saluran buang air kecil.

Untuk buang air besar, astronot

cukup membuka tutup toilet dan duduk
sama seperti toilet di Bumi. Secara
otomatis toilet akan menyedot kotoran
yang masuk ke dalamnya.

Lantas, ke mana perginya pipis dan
BAB astronot? Urin 90% terdiri dari air.
Karena berat dan memakan banyak
ruang, urin akan didaur ulang menjadi
air bersih dan air minum di pesawat luar
angkasa.

Sedangkan, feses akan dimasukan
kedalam kantong kedap udara.
Kemudian, kantong-kantong tersebut
akan dimasukan ke dalam kontainer
kapal kargo dan dilepas ke bumi.
Kontainer tersebut akan terbakar dan
hilang dalam perjalanan menembus
atmosfer Bumi. (amj)

JAKARTA, BI - Pernah bayangkan cara astronot pipis atau BAB
di luar angkasa? Untuk buang air di luar angkasa tentunya
sangat rumit. Tetapi, astronot memiliki toilet khusus untuk
menampung kotoran.

JAKARTA, BI - Kucing merupakan
hewan favorit banyak orang untuk
diperlihara. Ada berbagai alasan
mengapa peminatnya cukup besar
menyukai kucing, salah satunya karena
tingkahnya yang lucu dan
menggemaskan.

Namun, sudah tahukan Anda jika
kucing lebih sering menghabiskan
waktunya untuk tidur Bahkan faktanya
kucing dapat tidur selama  16 hingga
20 jam dalam sehari. Hal ini mungkin
membuat mereka terkesan sebagai

hewan pemalas.
Sebenarnya, kucing bukannya

tidak suka bergaul dengan manusia,
tetapi kecenderungan untuk tidur
sepanjang hari ini sudah tertanam
dalam gennya.

PetMD menjelaskan, kucing
menghabiskan waktu tidur demi
menghemat energi untuk berburu.
Dalam kasus hewan peliharaan,
berburu bisa diartikan sebagai kegiatan
bermain dengan pemiliknya.

Menurut Dakland Veterinary Refer-

ral Service, kucing memiliki sifat
krepuskular atau hewan yang aktif saat
fajar dan senja hari. Di alam liar, hal ini
untuk menghindari predator besar pada
siang dan malam hari.

Kendati sering tidur, tetapi pada
dasarnya kucing tidak sepenuhnya
terlelap.

Sebab, ketika tidur kucing
memosisikan diri sedemikian rupa agar
memungkinkannya bertransisi ke
tindakan cepat apabila ada predator
yang mengincarnya. (amj)

cairan khusus yang mengandung
keratin agar bulu mata lebih kuat dan
halus. Cairan ini juga membuat bulu mata
lebih mudah dibentuk dan dilentikkan.

Melentikkan bulu mata dengan
metode lash lift biasanya berlangsung
sekitar 45 menit. Ketika proses
berlangsung, mungkin kamu akan merasa
sedikit tidak nyaman. Namun, prosedur
ini umumnya tidak menyakitkan.

Setelah selesai, kamu dianjurkan
untuk menjaga bulu mata agar tidak
basah selama 24–48 jam dan tidak
mengucek mata. Kamu juga disarankan
tidak menggunakan terlalu banyak produk
riasan mata, termasuk maskara yang
waterproof, karena bisa membuat bulu
mata turun dan tidak terlihat lentik.

Efek lentik dari lash lift bisa bertahan
selama 4–6 minggu, tergantung
bagaimana perawatan dan kecepatan
pertumbuhan bulu mata. Biasanya,
setelah melakukan lash lift, terapis akan
merekomendasikan serum dan
pelembab untuk menjaga kelentikan serta
kesehatan bulu mata.

Risiko Kesehatan di Balik Lash Lift
Metode lash lift bisa menyebabkan

sejumlah keluhan, seperti:
- Reaksi alergi yang bisa ditandai

dengan munculnya rasa gatal, bengkak,
hingga sulit membuka mata.

- Infeksi mata dan kelopak mata yang
ditandai dengan mata merah dan belekan,
serta bengkak pada kelopak mata.

- Bulu mata tampak kusut atau
berantakan yang umumnya terjadi jika
prosedur lash lift dilakukan sembarangan
dan bukan dikerjakan oleh tenaga
profesional.

- Last lift memang bisa bikin tampilan
mata lebih menawan tanpa perlu repot-
repot menggunakan penjepit bulu mata
dan maskara.

Namun, tidak semua orang cocok
dengan metode ini. Orang yang punya
alergi mata, mata kering, atau kulit di area
sekitar mata sensitif sebaiknya
pertimbangkan kembali untuk melakukan
prosedur ini.[bi]

>> LASH LIFT...DARI HLM 19

aliran darah dari dan ke jantung.

4. Melindungi liver
Kandungan alkohol beeswax

pada sarang madu diketahui dapat
melindungi sel-sel hati dari
kerusakan.

Selain itu, rutin mengonsumsi
madu juga bisa membantu
melindungi kerusakan organ hati atau
liver akibat penyumbatan saluran
empedu.

5. Mengontrol
kadar gula darah

Mengonsums i
madu atau sarangnya
dapat menjaga kadar
gula darah tetap stabil
dan meningkatkan
sensitivitas insulin.

Selain itu, rutin
m e n g o n s u m s i
pemanis alami yang
satu ini juga dapat
menurunkan risiko
terjadinya resistensi
insulin dan melindungi

pankreas dari kerusakan.
Inilah alasan mengapa madu dan

sarangnya boleh dikonsumsi sebagai
alternatif gula oleh penderita diabe-
tes. Namun, untuk jumlah aman yang
bisa dikonsumsi, sebaiknya
konsultasikan terlebih dahulu dengan
dokter.

6. Meredakan batuk
Batuk-batuk di malam hari tentu

bisa mengganggu tidur. Nah, untuk

mengatasinya, kamu bisa lho
konsumsi honeycomb.

Sebuah penelitian menyatakan
bahwa mengonsumsi ½ sendok
makan madu atau sarang madu 30
menit sebelum tidur dapat meredakan
batuk yang sering kambuh di malam
hari.

Dengan begitu, tidur pun bisa
lebih nyenyak dan berkualitas.

Untuk mendapatkan manfaat di
atas, sarang madu bisa dimakan
langsung, dijadikan selai, atau

dicampurkan dengan
bahan pancake dan
oatmeal.

Pemanis alami ini juga
bisa kamu tambahkan di
salad buah atau sayur.

Perlu diingat, jika kamu
ingin memberikan madu
pada anak, pastikan usianya
sudah di atas 1 tahun.
Soalnya, madu atau
sarangnya mengandung
bakteri Clostridium botuli-
num yang bisa menyebab-
kan botulisme pada anak
usia di bawah 1 tahun.[alldok]

>> KENALI MANFAAT SARANG MADU...DARI HLM 17
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Hong Kong, BI - Otoritas kesehatan
mengatakan jika untuk saat ini Hong
Kong belum ada rencana untuk
memperketat langkah-langkah jarak
sosial untuk saat ini, meskipun jumlah
harian infeksi virus corona mencapai
lima digit untuk pertama kalinya sejak
awal September.

Hong Kong mencatat hingga 10.137
infeksi Covid pada akhir minggu lalu,
606 di antaranya impor. Lima belas
lebih pasien Covid telah meninggal.

Albert Au dari Pusat Perlindungan
Kesehatan mengatakan ada lonjakan
delapan persen dalam jumlah infeksi

Covid-19 Naik, HK Belum
Ada Rencana Pengetatan

selama seminggu terakhir, peningkatan
signifikan dalam kasus didapat secara
lokal. Jumlah kematian juga meningkat
sekitar 47 persen, tambah Au.

Meskipun infeksi meningkat, Wakil
Menteri Kesehatan Libby Lee
mengatakan saat ini Hong Kong belum
perlu memperketat aturan Covid.

“Fakta bahwa kita harus
memperketat langkah-langkah jarak
sosial tidak semata-mata karena Covid-
19, ada faktor lain yang berperan. Kita
tidak berada pada tahap itu sekarang.”
kata Libby Lee.

Dia mendesak orang-orang yang
tertular Covid untuk mencari bantuan
medis sesegera mungkin jangan
menunda untuk mencari bantuan dan
minum obat untuk kesembuhan .

Lee berharap pasien benar-benar
segera mencari pertolongan sedini
mungkin karena otoritas kesehatan
menuding jika  kemalasan orang
mencari pertolongan ke rumah sakit
atau ke dokter pribadi supaya kasus
kematian bisa dihindari.[bi]

CHP Sedang Selidiki Kasus Influenza Parah
HONG KONG, BI -   Pusat Perlindungan

Kesehatan (CHP) Departemen Kesehatan hari
ini (1 /12)  menyelidiki kasus infeksi influenza A
anak yang parah,  dan kembali mengingatkan
pada masyarakat untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap influenza.

 Kasus infeksi influenza diatas melibatkan
seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dengan
catatan kesehatan di masa lalu yang baik. Anak
saya mengalami demam sejak 27 November dan

sakit perut serta muntah sejak rabu (30/12).
Anak tersebut kemudian dibawa ke Rumah

Sakit Queen Elizabeth, dan dilanjutnya
perawatannya ke Rumah Sakit Anak Hong Kong
hari ini [1/12].

Spesimen pernapasannya dinyatakan positif
virus influenza A (H3) setelah pengujian
laboratorium. Diagnosis klinisnya adalah infeksi
influenza A dengan komplikasi syok. Ia kini
dalam kondisi kritis.

 Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa
pasien telah menerima vaksinasi influenza
musiman (SIV) untuk musim ini dan tidak
memiliki riwayat perjalanan selama masa
inkubasi.

 Seorang juru bicara CHP mengatakan, “In-
fluenza dapat menyebabkan penyakit serius pada

>> BERSAMBUNG KE HLM 22
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NAMUN begitu juga sebaliknya jika nasib
baik telah berpihak maka sesuatu yang tidak
sengaja bisa menjadi sesuatu yang mampu
mengentaskan kita dari keterpurukan hingga
bangkit dan melangkah ke jalan keberuntungan.

Kali ini Berita Indonesia menyampaikan
sedikit kisah tentang seorang PMI yang sudah
12 tahun, dia April Ria asal Tulungagung karena
majikannya tidak pandai melafalkan kata Ria
jadi sesuai dengan kesepakatan mulai saat itu
manggil Ria jadi Ari dan terkenal dengan Ari.

Ari berkisah jika kontrak pertama kerja di
Hong Kong dia merasa belum beruntung hingga
harus putus kontrak pada bulan ke 6 kerja.

“saya ke HK pertama kali pada  pertengahan
tahun 2010 dengan bekal niat dan pandangan
kerja di luar negri itu menyenangkan, terutama
bekerja di HK.

Bersyukurnya pada kontrak kedua Ari
menemukan majikan yang cocok hingga saati
ini jalan 6 kali kotrak kerja.

“puji tuhan , alhkamdulillah.” syukurnya.
Karena merasa cocok dengan majikan

barunya Ari merasa nyaman hingga lupa tentang
apa tujuan awalnya merantau ke negara orang
ini, 3 tahun pertama gajinya seperti menguap
dan   terbuang sia sia karena pergaualannya
yang masuk ke zona “kurang positif”.

Menurut cerita Ari, pada 3 tahun awal kerja
di majikan ke 2 dia mengikuti gaya hedon teman
- teman, hanya bersenang - senang, glamour
dan sejenisnya, untung-untung pada waktu itu
dia tidak masuk minum - minuman keras dan
narkoba.

Hingga sampailah Ari pada titik jenuh
dengan hidupnya dan mencoba mencari
sesuatu yang lebih menarik untuk dijadikan
kegiatan saat dirinya libur.

Akhirnya Ari bertemu dengan komunitas /
grup fotografer yang diketuai Pak Ari Mahardika

Banyak hal yang tidak bisa dicerna dengan nalar, seperti jalur
kehidupan seseorang yang awalnya baik - baik saja dan tiba -tiba
menjadi buruk karena satu kesalahan yang bisa saja tampak sepele.

Warung Malang , dan saya mulai bersinergi,
membaur dengan orang - orang yang ada
didalamnya, berkegiatan positif bersama dan
berkembang bersama.

Dalam kelompok
tersebut saya juga
mendapatkan bimbingan
dari Pak Andy Andres
(telin). Sebagai penun-
jang hobi foto saya juga
dikenalkan dengan pro-
gram PhotoShop [PS].

“Pertama kenalan
sama  PS pada tahun
2000-an  dan baru benar
- benar mendalami PS
pada tahun  2015.”

Lantas dari belajar
memotret  saya harus
mencetak hasil jepretan,
dimana mendorong rasa
penasaran saya terha-
dap mesin pencetak foto
/ priter, termasuk apa
perbedaan printer foto
profesional dengan
dengan printer rumahan
yang sudah biasa saya lihat hingga akhirnya
saya bertemu dengan sebuah grup yang
mengupas tentang percetakan.

Grup tersebut tersambung dengan facebook
BELAJAR PERCETAKAN yang diketuai Pak
Tendy Bandung , dan semakin kesini kami
akhirnya semakin dekat dengan mendirikan
group WhatsApp untuk saling berbagai ilmu dan
tips seputar dunia percetakan.

Semakin jauh Ari mengenal dunia
percetakan dia merasa semakin cinta dengan
tersebut, karena menurut Ari percetakan itu
tidak membutuhkan banyak modal, apalagi

Kebangkitan, Rasa Penasaran
dan Tekat Arie Art

percetakan dalam skala rumahan.
Ari, saat ini terdaftar sebagai anggota dari

ASOSIASI PENGUSAHA GRAFIKA yang
dimana baru satu satu nya paguyupan
percetakan yang mempunyai ijin resmi dr
MENTRI HUKUM DAN HAM yang diterbitkan
pada bulan  juni  tahun 2022 lalu.

Ari juga pemegang sertifikat uji kompetensi
dari  LP2i Brawijaya Tulungagung .

Menyadari masih banyaknya teman yang
memerlukan kegiatan positif diwaktu luang dia
berusaha untuk membagi inspirasi dan
ilmunya, baik secara pribadi mau pun secara

resmi sebagai anggota pelatihan yang dia
adakan.

“dalam waktu tertentu, saya juga  membuka
kelas computer , belajar MC.Office , percetakan
dan  editing , salah satunya dengan membuat
kelas Photoshop” kisah Ari pada Berita Indo-
nesia.

Pesan Ari pada teman - teman PMI,
terutama pembaca Berita Indonesia:

Teman, menyenangkan diri sendiri itu
penting dan wajib , tapi ingat tujuan awal kita
merantau di negri beton ini untuk bekerja dan
memperbaiki ekonomi keluarga, jadi jangan
pernah merasa terlambat untuk memulai belajar
hal baru, bergabunglah dengan komunitas
belajar yang sesuai dengan bakat atau
ketertarikan minatmu.

Belajar dan berketrampilan merupakan hal
yang baik dan akan sangat bermanfaat untuk
masa depanmu dimana kita sudah berhenti jadi
PMI kelak.

Dan, untuk memulai usaha sebaiknya jangan
terlalu fokus pada modal awal tapi pada
persiapan kemampuan, bersam itu Ari
membangun Arie Art Printing & Souvenir
dengan mandiri juga dengan semangat dia
mengenalkan program usaha percetakan
rumahan MODAL RINGAN,  TANPA LISTRIK
anti ribet. [ida/bi]

HONG KONG, BI - Dalam beberapa
tahun terakhir, banyak penduduk Hong

Kong yang bermigrasi ke luar negeri.
Banyak cerita yang dibagikan oleh

mereka ketika tinggal di negara yang
memiliki udara dan tradisi baru.

Dan kisahnya telah menjadi
perbincangan hangat para netizen Hong
Kong. Seorang pria asal Hong Kong
yang bermigrasi memposting peruba-
han gaya hidupnya yang berubah
setelah pindah di forum media sosial.
dia mengatakan bahwa keinginannya
akan barang-barang material telah
menurun drastis setelah bermigrasi.

Peradaban HK Membuat
Seseorang Suka Belanja

Semasa di Hong Kong dia akan
memikirkan kemeja apa yang akan dia
kenakan sebelum pergi keluar dan dia
akan membeli pakaian untuk
mengubah pandangannya dari waktu
ke waktu. Dia juga akan pergi berburu
makanan enak dari waktu ke waktu.

Namun, setelah merantau ke luar
negeri, dia mengaku sudah setahun
tidak membeli baju. Dia telah
kehilangan keinginan untuk berbelanja

pakaian baru atau pergi ke restoran
mewah. Banyak yang mengatakan
bahwa hidup harus seperti ini karena
kesederhanaan adalah yang terbaik.

Beberapa orang mengatakan
bahwa Hong Kong memiliki terlalu
banyak godaan yang berbau
materialisme, sehingga dia mengaku
hanya berbelanja bahan makanan
ketika dia libur dan sering memasak
sendiri di rumah.[bi]
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MENDAKI GUNUNG sudah menjadi bagian
dari kegiatan traveling yang digemari banyak or-
ang. Selain mencari kepuasan lewat suasana dan
panorama alam yang ditawarkan, beberapa or-
ang merasa lebih tertantang untuk melakukan
perjalanan menuju puncak gunung dengan segala
kesulitan yang dihadapinya.

Dibalik keseruan dan pengalaman yang bisa
didapatkan dari mendaki, beberapa gunung
dipercaya sebagai tempat yang sakral dan gaib.
Sehingga jangan heran jika kamu menemukan
peraturan-peraturan yang dianggap kurang lazim
dan harus dipenuhi sebelum melakukan
pendakian.

Diantara peraturan-peraturan tersebut, juga
terdapat beberapa pantangan atau larangan
tertentu yang jika dilanggar maka dipercaya akan
berakibat fatal bagi para pendaki.

Salah satu pantangan yang diterapkan adalah
larangan untuk mendaki dengan jumlah pendaki
ganjil. Beberapa destinasi pendakian yang
memberlakukan aturan ini antara lain Gunung
Lawu, Gunung Slamet, Gunung Arjuna, Gunung
Welirang dan Gunung Semeru.

Konon katanya, jika kamu mendaki gunung
dengan rombongan berjumlah ganjil, hal itu bisa
mendatangkan kesialan.

Ketika akan melakukan pendakian di gunung-
gunung tertentu, kamu akan menemukan
larangan-larangan baik dalam bentuk tertulis
maupun anjuran secara langsung oleh tim pos

penjagaan. Salah satu
diantaranya adalah kamu
disarankan untuk nggak
membawa anggota dengan
jumlah ganjil.

Menurut mitos, jika kamu
tetap nekat dengan anggota
berjumlah ganjil, maka
rombonganmu akan
digenapkan oleh penunggu
gunung tersebut. Dengan kata
lain, akan ada anggota
rombongan pendakian yang
entah tersesat ataupun sengaja

disembunyikan.
Sebagai pusat spiritual di Pulau Jawa,

Gunung Lawu memiliki ‘keunikan’ tersendiri. Hal
inilah yang membuat para pendaki nggak boleh
sembarangan dalam melakukan pendakian

Gunung Lawu memang memiliki keunikan
tersendiri dibandingkan dengan gunung lain di
Pulau Jawa di mana aura mistis dapat dirasakan
secara langsung. Menurut Bintang Lawu, sosok
yang sangat mengenal seluk beluk Gunung Lawu,
gunung dengan ketinggian 3265 mdpl ini
merupakan pusat spiritual di pulau Jawa dan
sebagai tempat peradaban pertama kerajaan-
kerajaan di Pulau Jawa. Konon, raja pertama
dipercaya sebagai utusan dewa dari kayangan
yang terkesima melihat pesona yang tersimpan
di Gunung Lawu.

Gunung yang terletak di perbatasan Jawa
Tengah dan Jawa Timur ini juga memiliki tingkat
misteri yang nggak kalah menyeramkan
dibandingkan dengan banyaknya gunung angker
di Pulau Jawa. Bahkan dengan keberadaan
banyaknya makam di sekitar gunung ini yang
dipercaya adalah makam para raja zaman
kerajaan dahulu, membuat semua pendaki nggak
boleh sembarangan dalam melakukan pendakian
atau akibatnya akan fatal jika melanggar
aturannya.

Mungkin karena hal-hal bersifat sejarah yang
sakral dan agak mistis inilah, maka diberlakukan
aturan untuk nggak melakukan pendakian dengan

jumlah anggota rombongan
yang ganjil. Di mana angka
ganjil ini kerap dikaitkan
dengan hal-hal yang berbau
mistis.

Tapi, kenapa harus ‘ganjil’
yang jadi permasalahannya?
Padahal masih banyak hal lain
yang bisa dijadikan aturan
keselamatan untuk pendakian

Angka ganjil adalah angka
yang apabila dibagi dengan
angka 2 hasilnya nggak akan
bulat atau dengan kata lain
akan menjadi bilangan
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desimal. Sebagian masyarakat berpendapat
bahwa angka ganjil memiliki kekuatan magis,
diantaranya ada yang berpendapat akan mendapat
kejadian aneh dan juga kejadian yang nggak
menyenangkan apabila mereka berhubungan
dengan angka ganjil.

Jika mendaki dengan jumlah ganjil, banyak
kejadian aneh yang dialami pendaki. Salah
satunya acapkali terjadi di Gunung Slamet.
Banyak cerita yang mengisahkan tentang
bertambahnya jumlah rombongan ketika

berjumlah ganjil. Misal dari 3 jadi 4 orang, dari 7
jadi 8 orang.

Salah satu pendaki bercerita bahwa ia
mendaki Gunung Slamet bersama 2 temannya.
Jadi total bertiga. Nah ketika mereka tidur di tenda,
ia terbangun pada tengah malam. Ia heran, kok
ada 4 orang di tendanya. Tanpa pikir panjang ia
kembali tidur sembari ketakutan. Besok paginya
ia bercerita kepada teman-temannya dan sontak
bulu kuduk pun merinding.

Kadang nggak cuma pas tidur aja. Kisah lain
menyebutkan, ada satu orang yang
‘disembunyikan’ oleh makhluk ghaib sehingga
jumlahnya kembali genap. Atau, dia suka iseng
ikut berfoto bersama pendaki untuk
menggenapkan yang ganjil. Kadang-kadang juga
ikut mendaki bersama rombongan. Serem abis
‘kan?

Padahal jika ditelisik lebih jauh, mendaki
gunung dengan jumlah anggota ganjil juga punya

Pantangan Pendaki Gunung
Berjumlah Ganjil
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JIKA Anda membaca biografi or-
ang-orang sukses, Anda akan tahu
kalau mereka berhasil dalam karier,
karena mereka mampu menaklukkan
tantangan. Nah, apa yang harus Anda
lakukan agar tantangan yang Anda
hadapi menjadi peluang yang membuat
Anda sukses? Inilah tipsnya;

1. Jadilah QI (baca: Key) Person
Jadilah pribadi yang selalu mem-

berikan hal terbaik dan solusi (kunci),

Jadikan Tantangan Karier
Sebagai Peluang

TANTANGAN, rintangan, hambatan atau apapun namanya tak
dapat dipungkiri, merupakan salah satu obat pahit dalam
perjalanan hidup manusia. Namun, kondisi merupakan pohon
dengan buah paling manis dan bunga paling indah jika dapat
dimanfaatkan bahkan ditaklukkan.

entah itu di rumah, di kantor, di lingkungan
sosial dan lain sebagainya. Hal ini
menjadi dasar karena dengan menjadi
individu kunci seperti ini keberadaan
Anda akan selalu membuat lingkungan
menjadi positif dan penuh warna.

2. Yakin pada diri sendiri
Ada pepatah ‘tidak peduli seribu

orang percaya terhadap diri Anda,
tetapi jika tidak percaya terhadap diri
sendiri maka tidak ada artinya’.

Artinya, Anda harus selalu meyakini
bahwa hal-hal yang baik akan datang
setiap hari melalui berbagai cara. Anda
juga bisa meningkatkan kepercayaan
diri dengan memiliki citra diri positif,
menerima kekurangan diri apa adanya
dan menghargai sekecil apapun
potensi yang dimiliki.

3. Berjiwa besar
Setiap manusia memiliki kapa-

sitas berbeda-beda. Setiap orang
punya ‘cawan yang penuh air’ yang
besarnya berbeda-beda. Jika musibah
dan cobaan hidup lainnya
diilustrasikan seperti garam, maka
bagi orang yang memiliki cawan
sebesar mangkuk akan kepahitan jika
diberikan garam segenggam. Tetapi,
bagi mereka yang memiliki cawan
seluas sebuah danau maka garam

segenggam tidaklah berarti apa-apa.
Maka itu, terimalah semua

masalah dengan besar hati, karena
penerimaan seperti ini akan membuat
langkah dan hati Anda ringan untuk
menghadapinya.

4. Berdayakan kecerdasan Anda
Jika satu cara gagal membuat

Anda menaklukkan tantangan, jangan
menyerah. Teruslah mencari solusi
terbaik, buka semua peluang kesem-
patan. Jangan pernah mengatakan
“Tidak Mungkin” jika Anda belum per-
nah berupaya maksimal. Coba kata-
kan “Mungkin!” maka semua peluang
dan kesempatan akan datang meng-
hampiri Anda tanpa diduga.[*]

Usaha Florist atau Toko Bunga,
Modal Kecil & Mudah

UMUMNYA, bunga dipesan ketika
ada event tertentu. Seperti wisuda,
lamaran, pernikahan, hari Valentine,
dan lainnya. Hal inilah yang
menjadikan usaha florist atau toko
bunga mulai dilirik oleh banyak orang.

Bahkan tanpa disadari, usaha flo-
rist sedang merebak di beberapa kota
besar. Selain mudah untuk dijalankan,
bisnis ini bisa memberikan omset besar
dan prospek yang bagus untuk
kedepannya.

Tertarik membuka bisnis toko
bunga? Coba lakukan beberapa cara
memulai usaha florist berikut:

1. Tentukan Target Pasar
Cara memulai bisnis toko bunga

yang pertama adalah dengan
menentukan target pasar. Hal yang
harus Anda perhatikan di sini adalah
tidak semua orang menyukai dan
membutuhkan bunga.

Jadi Anda harus bisa menentukan
target pasar. Kepada siapa bunga ini
akan dijual? Sebab tidak setiap hari
orang membutuhkan bunga. Seperti
yang disebutkan sebelumnya, bunga
dibutuhkan pada event tertentu saja.

2. Lokasi Usaha
Lokasi usaha florist Anda harus

berada di tempat yang strategis.
Umumnya di daerah yang memiliki
tingkat mobilitas tinggi. Seperti di
perkotaan dekat dengan perkantoran
atau pinggir jalan atau di dalam pusat
perbelanjaan.

Mengapa? Sebab umumnya,
masyarakat di perkotaan hampir
menggunakan bunga pada setiap
event. Sehingga permintaan akan buket
bunga bisa meningkat.

3. Cari Distributor Bunga yang
Tepat

Agar usaha florist Anda bisa
berjalan dengan lancar, cara
memulainya adalah dengan mencari
pemasok bunga. Cara menemukan dis-
tributor florist yang tepat bisa dilakukan
dengan mendatangi langsung petani
bunga.

Jika Anda langsung mendatangi
petani bunga, Anda akan mendapatkan
harga lebih murah karena langsung dari

tangan pertama. Maka dari itu, jika Anda
sudah mendapatkan yang cocok, terus
jalin hubungan baik untuk bekerjasama.

4. Siapkan Jasa Pengiriman
Cara memulai usaha florist lainnya

adalah dengan menyediakan jasa
pengiriman. Umumnya, pelanggan
yang tidak memiliki waktu untuk
mengambil pesanan tentu akan minta
dikirim. Terutama bagi mereka yang
memesan karangan bunga yang besar.
Nah, Anda harus siap sedia untuk
mengantar pesanan pelanggan.

5. Strategi Pemasaran dan Promosi
Satu lagi cara yang bisa Anda

lakukan adalah menyiapkan strategi

pemasaran yang efektif dan juga
melakukan promosi. Anda bisa
menggunakan sosial media sebagai
media promosi yang efektif.

Buat profil sosial media toko bunga
Anda. Jika Anda memiliki modal yang
cukup, Anda bisa memasang ads atau
bekerja sama dengan para influencer
untuk menjangkau pelanggan yang
lebih luas.

Selain itu, Anda juga bisa
melakukan promosi secara offline
dengan menggunakan relasi, kerabat,
atau keluarga, hingga menyebarkan
flyer. Jangan lupa berikan promosi
berupa potongan harga atau yang
lainnya saat grand opening.

Modal Usaha Florist
Apakah Anda masih tertarik untuk

membuka usaha toko bunga ini? Jika
masih, mari kita kupas rincian modal
usaha florist yang harus Anda
keluarkan, di bawah ini.

Biaya bahan baku berbagai bunga:
Rp300 ribu

Kayu untuk membuat karangan
bunga: Rp245 ribu

Batang besi: Rp120 ribu
Lem tembak: Rp50 ribu
Jarum pentul: Rp125 ribu
ATK: Rp200 ribu
Gabus bunga: Rp20 ribu
Kain baldu: Rp20 ribu
Paku payung: Rp20 ribu
Karet: Rp15 ribu per kilo
Pita aneka warna: Rp250 ribu
Kain flanel: Rp100 ribu
Biaya lainnya: Rp500 ribu

Dari rincian modal diatas, maka
biaya yang harus Anda keluarkan
sebesar Rp1.965.000,00. Angka
tersebut belum termasuk biaya sewa

lokasi, biaya karyawan, biaya jenis
bunga lainnya, biaya bahan lainnya jika
Anda melayani pembuatan jenis buket
lainnya, dan biaya tidak terduga.

Akhir-akhir ini, bentuk buket tidak
hanya selalu bunga saja. Contoh
konsep usaha florist yang menarik bisa
Anda coba adalah buket uang, buket
snack, buket makanan, buket boneka,
buket bunga imitasi, dan jenis buket
lainnya.

Rincian modal bisnis florist
Adanya jenis buket lainnya ini bisa

menambah keuntungan disaat buket
bunga sedang kurang diminati.
Semakin lengkap jenis buket yang bisa
Anda buat, maka pelanggan akan
semakin tertarik dengan toko bunga
Anda.

Lalu bagaimana dengan omset
yang didapatkan? Perlu diketahui,
omset yang Anda dapatkan
berdasarkan dari hasil penjualan
beberapa jenis buket. Setiap jenis
buket pun memiliki harga yang
beragam tergantung besar kecilnya
pesanan.

Berikut beberapa harga jenis
buket pada umumnya:

Buket uang ukuran besar:
Rp300.000,00 – Rp2.000.000,00
(tergantung pada jumlah uang dan
dimensinya)

Buket uang ukuran kecil:
Rp150.000,00

Buket snack ukuran besar:
Rp50.000,00

Buket snack ukuran besar:
Rp100.000,00 – Rp150.000,00
(tergantung jumlah dan banyaknya
snack dalam satu rangkaian)
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JAKARTA, BI - Banyak orang
percaya kesurupan berkaitan dengan hal-
hal mistis yang disebabkan oleh setan
atau makhluk halus. Isu seperti ini, bukan
hal baru khususnya di Indonesia.

Kesurupan merupakan istilah yang
dipakai untuk menjelaskan kondisi
seseorang yang mengekspresikan
tingkah laku di luar kesadaran mereka.
Maka itu, kita mungkin sering melihat
tiba-tiba orang teriak memberontak
atau nangis histeris.

Dilansir dari kanal YouTube Kok
Bisa?, Senin (28/11), jika fenomena ini
dilihat dari sisi sains, sebenarnya
kesurupan itu disebut sebagai
gangguan kejiwaan pada seseorang
atau penyakit mental yang disebabkan
oleh berbagai faktor.

Jenis gangguan mental tersebut,
disebut juga Possession Trance Dis-
order yang ditandai dengan hilangnya
sebagian atau seluruh integrasi akan
pikiran, identitas kesadaran, dan
memori akan lingkungannya seolah-
olah terpisah dari tubuh.

Possession Trance ditandai
dengan perubahan sementara pada
identitasnya, di mana identitas normal
seseorang diganti atau seolah-olah
dirinya dirasuki sesuatu yang
dipercayai seperti roh, hantu, atau or-
ang lain sehingga akan berhalusinasi
dan mengalami amnesia sesaat.

Berbeda dengan Trance Disorder,

JAKARTA, BI - Google Trends
mencatat, pencarian penelusuran soal
gempa mengalami pening-
katan sebesar 1.300 persen
di seluruh dunia pada 22
November 2022.

“Indonesia kini berada
dalam masa berkabung
setelah gempa di Cianjur
dan sekitarnya, yang juga
memakan korban jiwa

begitu banyak. Pada masa genting seperti
ini, informasi yang tepat waktu dan
bermanfaat sangatlah dibutuhkan,” kata

Google, dikutip dari
Antara.

Sebagai informasi,
Google Trends meru-
pakan alat (tools) untuk
memahami tren
pencarian dengan
menunjukkan seberapa

sering istilah tertentu dicari relatif
terhadap total volume pencarian di situs
Google selama periode waktu tertentu.

Dalam keterangannya, Google
mencatat minat penelusuran tentang
gempa menurut kota selama sepekan di
Indonesia antara lain kata “Cianjur”,
“Karang Tengah”, “Cisarua”, dan
“Sukaluyu”.

Adapun pencarian baru yang
mengalami peningkatan signifikan dalam

Tren Pencarian Soal Gempa Di Google Meningkat
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Pandangan Sains Soal Kesurupan
di mana seseorang masih bisa
menyadari identitas dirinya tetapi
kehilangan kesadaran terhadap
kejadian di sekitarnya sehingga jadi
susah untuk berbicara ataupun
bergerak.

Faktor penyebab kesurupan
ternyata bukanlah karena kemasukan
roh atau hantu. Menurut para ahli,
seorang yang kesurupan atau yang
terjadi secara massal disebabkan
karena faktor genetik, lingkungan,
ekonomi, serta trauma di masa lalu.

Kesurupan bisa terjadi karena
dipicu kondisi stress dan tekanan men-
tal. Biasanya kesurupan massal terjadi
karena sugesti dari seseorang di
sekitarnya yang mengalami kejadian
yang sama. Misalnya pelajar sekolah

kelas 3 yang akan ujian merasa
tertekan, kemudian pelajar lain ikut
stress dan panik.

Para ahli dan peneliti menyebutkan
peristiwa tersebut sebagai histeria
massal. Namun, masih banyak orang
yang mengganggap bahwa gangguan
atau kondisi ini dikaitkan dengan or-
ang yang mengalami epilepsi
(gangguan sistem saraf), tourette’s
syndrome (kelainan), dan skizofrenia
(gangguan pikiran dan emosi).

Seperti yang telah dijelaskan
secara ilmiah, penyebab kesurupan itu
akibat stres yang berdampak pada
penyakit mental atau kejiwaan
sehingga cara mengatasinya melalui
tindakan medis dari dokter atau
psikolog. (amj)

beberapa hari terakhir di Indonesia, yaitu
“korban gempa Cianjur dan penyebab
gempa Cianjur”, “apakah ada gempa
susulan di Cianjur”, “info tsunami hari ini”,
dan “RSUD Sayang Cianjur alamat”.

Menurut Google, kata “open donasi
gempa Cianjur” juga tercatat sebagai
pencarian baru yang mengalami
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JAKARTA, BI - Telinga berdenging
bisa terjadi pada salah satu atau kedua
telinga, baik kiri atau kanan. Sebagian
orang bisa sesekali mengalami telinga
berdenging sebelah kiri, tetapi ada juga
yang merasakannya hampir sepanjang
waktu dan sangat mengganggu. Suara
berdenging ini biasanya lebih terdengar
di malam hari atau saat suasana sunyi.

Penyebab telinga berdenging, baik
sebelah kiri, kanan, maupun kedua
telinga, belum diketahui secara pasti.
Namun, keluhan ini diduga disebabkan
oleh kerusakan rambut halus di dalam
telinga yang secara tidak normal
mengirim sinyal suara ke otak.
Selanjutnya, otak mengartikan sinyal
tersebut sebagai kebisingan.

Secara umum, berikut ini adalah
beberapa kemungkinan penyebab telinga
berdenging sebelah kiri:

1. Penumpukan kotoran telinga
sebelah kiri

Penyebab paling umum telinga
berdenging adalah penumpukan kotoran.
Kotoran yang menumpuk bisa
menyumbat telinga dan memengaruhi
pendengaran. Jika penumpukan kotoran
terjadi di sebelah kiri, suara berdenging
dapat terjadi di telinga kiri.

2. Adanya benda asing di telinga
sebelah kiri

Masuknya benda asing, seperti
kacang, serangga, atau beras, ke telinga
sebelah kiri juga bisa menjadi penyebab
telinga kiri berdenging. Kondisi ini
umumnya dialami oleh anak-anak.

Selain benda di atas, sisa kapas atau
ujung cotton bud yang digunakan untuk
membersihkan telinga juga mampu
menyumbat saluran telinga dan
menghambat aliran getaran suara yang
masuk ke dalam telinga. Hal inilah yang
kemudian menimbulkan suara
berdenging di dalam telinga.

3. Paparan suara keras
Paparan suara keras atau bising

secara terus-menerus juga bisa menjadi
penyebab telinga berdenging sebelah
kiri. Paparan suara keras ini dapat
berasal dari suara mesin di pabrik atau
suara musik konser.

Jika dibiarkan, paparan suara yang
kencang secara berkepanjangan dapat
merusak saraf telinga, baik sifatnya
sementara atau bahkan permanen.

4. Infeksi telinga sebelah kiri
Infeksi telinga sebelah kiri juga dapat

menyebabkan telinga berdenging.

Kondisi ini bisa memengaruhi
pendengaran dan menambah tekanan
dalam telinga serta rongga sinus. Dengan
begitu, suara berdenging di telinga bisa
muncul. Namun, telinga berdenging
biasanya akan hilang ketika infeksi telah
diobati.

5. Tumor di telinga tengah
Salah satu gejala awal tumor telinga

tengah adalah telinga berdenging di satu
sisi, baik telinga kiri maupun kanan. Ini
karena tumor tersebut berlokasi di
struktur penerima suara pada telinga,
sehingga dapat menganggu pengantaran
sinyal suara ke otak.

Meski tumor telinga tengah jarang
terjadi, tetapi waspadalah jika Anda
merasakan telinga berdenging sebelah
yang disertai dengan sulit berjalan atau
sulit berbicara, nyeri hebat, maupun
penurunan kualitas pendengaran.

6. Cedera kepala atau leher
Telinga berdenging sebelah kiri juga

bisa terjadi akibat cedera kepala atau
leher. Cedera biasanya memengaruhi
telinga bagian dalam, saraf pendengaran,
dan fungsi otak yang terkait dengan
pendengaran. Cedera kepala atau leher
ini sering kali menyebabkan suara

berdenging hanya pada satu telinga.
Selain berbagai penyebab di atas,

telinga berdenging sebelah kiri juga bisa
terjadi karena faktor usia, pengggunaan
obat-obatan, serta beberapa penyakit
tertentu seperti otosklerosis, diabetes,
atau gangguan pembuluh darah.

Tidak jarang, telinga berdenging
sebelah kiri yang berkepanjangan
menyebabkan penderitanya sulit tidur,
sulit berkonsentrasi, dan mudah frustrasi
atau mengalami depresi. Untuk
mengurangi kebisingan di telinga, Anda
bisa melakukan beberapa cara berikut
ini:

Hindari berada di ruangan yang sunyi
untuk menutupi suara berdenging di
telinga sebelah kiri, tetapi hindari juga
suara yang terlalu keras. Jika berada di
ruangan sunyi, cobalah untuk
menyalakan radio, musik, atau TV. Kelola
stres dengan baik, misalnya menjalani
hobi. Jika Anda mengalami telinga
berdenging sebelah kiri secara tiba-tiba,
terus-menerus, dan tanpa sebab yang
jelas, apalagi telah mengganggu
kemampuan Anda untuk mendengar dan
mengganggu aktivitas sehari-hari,
sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk
mendapatkan pemeriksaan dan
penanganan lebih lanjut.[*]

JAKARTA, BI - Bekas kurap
memiliki bentuk yang sama dengan ruam
kurap, tetapi berubah warna menjadi
cokelat. Untuk mengatasi keluhan
tersebut, Anda bisa menerapkan
beberapa cara menghilangkan bekas
kurap, mulai dari menggunakan bahan
alami hingga menjalani tindakan medis
tertentu.

Berikut ini adalah beberapa cara
menghilangkan bekas kurap yang bisa
dilakukan:

1. Lidah buaya
Lidah buaya telah lama digunakan

sebagai obat untuk meredakan infeksi di
kulit, tidak terkecuali kurap. Penggunaan
gel lidah buaya tidak hanya dapat
meredakan rasa gatal, tetapi juga
mengurangi peradangan sehingga bekas
kurap pun juga bisa diminimalkan.

2. Vitamin E
Minyak atau salep yang mengandung

vitamin E dipercaya dapat
menghilangkan bekas luka, termasuk
bekas luka kurap. Namun, manfaat vita-
min E untuk bekas kurap masih
membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jika
Anda ingin menggunakan minyak atau
salep vitamin E, sebaiknya
konsultasikan ke dokter terlebih dahulu.

3. Dermabrasi
Dermabrasi merupakan salah satu

cara untuk menghilangkan bekas kurap.
Sebelum menjalani prosedur ini, dokter
akan memberikan obat bius terlebih
dahulu dan menggunakan alat medis
khusus yang dapat mengikis sel kulit di

bekas luka dan merangsang
pembentukan sel kulit baru yang sehat.

Cara Menghilangkan Bekas Kurap

MERAWAT kulit dengan baik
secara rutin sebenarnya adalah cara
paling mudah untuk mencegah atau
meminimalkan tampilan bekas
kurap. Berikut ini adalah tipsnya:

- Gunakan tabir surya sebelum
beraktivitas di luar rumah.

- Tutupi area bekas kurap saat
berada di luar ruangan untuk
melindungi kulit dari efek buruk sinar
matahari.

- Oleskan pelembap pada kulit
secara rutin.

- Konsumsi makanan yang
bergizi seimbang.

- Hentikan kebiasaan
merokok.

- Hindari konsumsi minuman
beralkohol.

Kurap sebenarnya jarang
meninggalkan bekas luka yang
bertahan lama, apalagi jika
diobati dan dirawat dengan baik.
[alldok]

4. Terapi laser
Cara lain untuk meminimalkan atau

menghilangkan bekas kurap dengan
cepat adalah dengan terapi laser.
Prosedur ini dilakukan dengan
memancarkan sinar cahaya yang intens
ke arah bekas kurap. Sinar inilah yang
nantinya dapat menghilangkan bekas
kurap dan memicu pertumbuhan kulit
baru.

Namun, pastikan terapi laser atau
dermabrasi yang Anda jalani dilakukan
oleh tenaga medis yang sudah terlatih
agar prosedurnya aman dan efektif untuk
menghilangkan bekas kurap.

JAKARTA, BI - Sarang madu atau
honeycomb adalah sarang lebah
dengan bentuk heksagonal yang terbuat
dari lilin lebah (beeswax). Sarang ini
digunakan oleh lebah sebagai tempat
untuk menyimpan madu, serbuk sari,
dan larva.

Sarang madu kaya akan
kandungan air dan gula. Selain itu,
sarang ini juga tinggi karbohidrat dan
antioksidan, serta
m e n g a n d u n g
sedikit protein, vi-
tamin, dan mineral.

Madu yang
terdapat pada hon-
eycomb adalah
madu mentah.
Madu mentah
mengandung enzim
glukosa oksidase
yang memiliki sifat
antimikroba dan antibakteri. Biasanya,
enzim ini menghilang ketika madu
melewati berbagai proses pengolahan.

Dilihat dari kandungan nutrisinya,
mengonsumsi sarang madu akan
memberikan beberapa manfaat
kesehatan, seperti:

1. Mencegah kerusakan sel tubuh
Mengonsumsi sarang madu dapat

membantu mencegah kerusakan sel-
sel di dalam tubuh. Manfaat ini berkat
tingginya kandungan antioksidan pada
sarang madu yang mampu melawan
radikal bebas. >> BERSAMBUNG KE HLM  08

Kenali Manfaat Sarang
Madu untuk Kesehatan

2. Mencegah infeksi jamur dan
bakteri

Sifat antimikroba dan antibakteri
pada sarang madu dapat meningkatkan
kemampuan tubuh untuk melawan
infeksi. Hal ini dibuktikan oleh sebuah
penelitian yang mengungkapkan kalau
ekstrak lilin lebah bisa membantu tubuh
melawan bakteri penyebab infeksi,

seperti Staphylo-
coccus aureus,
S a l m o n e l l a
enterica, E. coli,
dan Candida
albicans.

3. Mencegah
kesehatan jantung

P e n e l i t i a n
m e n y a t a k a n
bahwa madu,

termasuk madu yang ada di dalam
sarang lebah, bisa menurunkan kadar
kolesterol jahat dan meningkatkan
kadar kolesterol baik di dalam tubuh.
Nah, hal ini tentunya dapat berefek baik
untuk kesehatan jantung.

Tidak hanya itu saja, komponen
fenol yang ada di dalam madu juga
memiliki efek antioksidan, vasodilator,
antiiskemik, dan antitrombotik. Efek ini
baik untuk mencegah sumbatan akibat
pembekuan darah dan melancarkan

Ini Penyebab Telinga Berdenging

Cara Menghilangkan Bekas Kurap
dengan Perawatan Mandiri
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BANGKOK, BI - Pejabat distrik,
Boonlert Thintapthai, menyatakan para
biksu itu positif menggunakan metham-
phetamine usai melakukan tes pada
Senin (28/11) lalu.

Thintapthai juga mengatakan
keempat biksu itu telah dibawa ke klinik
kesehatan untuk menjalani rehabilitasi
narkoba.

“Kuil itu sekarang kosong dari biksu.
Penduduk desa terdekat khawatir mereka

Biksu Positif Narkoba, Kuil
Buddha di Thailand Kosong

tak bisa melakukan pelayanan
kebajikan apa pun,” kata dia, seperti
dikutip AFP.

Salah satu pelayanan kebajikan
adalah menyumbangkan makanan
kepada para biksu. Ini dianggap
sebagai t indakan baik yang
mendatangkan pahala.

Lebih lanjut, Thintapthai
mengatakan akan ada banyak biksu
yang dikirim ke kuil untuk

menargetkan kuil khusus atau biksu
tertentu untuk melakukan tes narkoba.

Namun, tindakan ini muncul saat
Thailand berusaha memberantas
perdagangan obat-obatan terlarang.

Dalam dua tahun terakhir, Thai-
land mengalami peningkatan besar
volume sabu.

Thailand menjadi negara transit
utama untuk metamfetamin dari
Myanmar ke Laos.

Usai junta berhasil mengambil alih
Myanmar pada 2021 lalu, jumlah pil
sabu atau sabu (yaba) terus
meningkat. Di tahun itu pula, produksi
dan perdagangan zat sintesis ilegal
mencapai rekor tertinggi.

Pihak berwenang secara kolektif
menyita hampir 172 metamfetamin dan
lebih dari satu miliar tablet yaba. Sikap
negatif biksu ini bukan satu-satunya
kasus biksu  Thailand.

Dalam beberapa tahun terakhir,
institusi suci Buddhisme Thailand
ternoda serangkaian penangkapan
dan skandal yang berkaitan dengan
korupsi ,  pembunuhan, dan
perdagangan narkoba di kalangan
pendeta, demikian dikutip Vice. (isa/
bac)

Salah satu kuil kecil Buddha di distrik Sung Sam Provinsi
Phetchabun, Thailand tampak kosong usai empat biksu
dinyatakan positif menggunakan narkoba.

memungkinkan penduduk
menjalankan kewajiban.

Sejauh ini, tak ada keterangan
lebih jauh mengapa polisi

uket boneka ukuran kecil: Rp35.000,00
Buket boneka ukuran besar:

Rp50.000,00
Buket bunga imitasi ukuran kecil:

Rp45.000,00
Buket bunga imitasi ukuran besar:

Rp55.000,00
Buket bunga asli: Rp100.000,00 –

Rp500.000,00 (tergantung jenis dan
banyaknya bunga dalam satu rangkaian)

Katakanlah dalam satu hari, toko bunga
Anda mendapatkan penghasilan sebesar
Rp5.000.000,00 dari beberapa jenis buket
yang berhasil dijual. Maka dalam satu bulan,
Anda bisa mendapatkan keuntungan
sebesar: Rp5.000.000,00 x 30 hari =
Rp150.000.000,00

Jika angka penjualan stabil, maka
keuntungan kotor yang bisa Anda dapatkan
selama satu tahun adalah: Rp150.000.000,00
x 12 bulan = Rp18.000.000.000,00

Tidak sampai jangka waktu satu bulan,
Anda sudah bisa balik modal. Dan dalam
jangka waktu satu tahun, Anda bisa

mendapatkan keuntungan kotor yang
fantastis. Menggiurkan, bukan?

Berikut ada beberapa tips promosi
usaha florist yang bisa Anda
pertimbangkan. Beberapa di antaranya
adalah:

1. Tentukan Brand atau Nama Toko
Layaknya bisnis pada umumnya,

Anda harus menyiapkan brand atau nama
toko untuk menjadi identitas usaha. Selain
menjadi identitas usaha, hal ini juga dapat
menentukan kekuatan nilai dan produk
dari toko bunga Anda.

Selain itu, brand juga bisa diartikan
sebagai daya tarik atau magnet untuk
para pelanggan yang ingin menggunakan
jasa pelayanan dari toko Anda. Pastikan
toko bunga Anda dapat dikenal luas oleh
masyarakat, termasuk target pelanggan.

2. Gunakan Strategi Pemasaran
dengan Efektif dan Optimal

Tips promosi usaha florist yang bisa

Anda lakukan selanjutnya
adalah menggunakan stra-
tegi pemasaran dengan
efektif dan optimal. Pe-
masaran adalah salah
satu cara agar peru-
sahaan bisa bertahan
dan berkembang di
tengah ketatnya
persaingan.

Saat ini sosial
media menjadi salah
satu media promosi
yang paling efektif dan
dianggap bisa
menjangkau lebih banyak
audiens. Hal ini tentu bisa membuat toko
bunga Anda semakin dikenal. Jangan
lupa untuk menggunakan fitur ads untuk
menjangkau lebih banyak lagi.

3. Memiliki Keterampilan Merangkai
Bunga

Keterampilan dalam merangkai
bunga merupakan hal wajib dalam
membuka bisnis toko bunga ini.
Mengapa? Sebab pelanggan ingin buket

bunga yang dipesannya dalam
bentuk rapi dan cantik. Jika

Anda tidak memiliki
keterampilan ini, Anda
bisa mempekerjakan
seseorang yang ahli di

bidangnya.

4. After Sales
Satu lagi tips

promosi usaha florist
adalah after sales.
Artinya, setelah tran-

saksi jual beli berlang-
sung, Anda tidak mening-

galkan pelanggan begitu saja.
Tetapi Anda bisa menghubungi mereka
soal kepuasan pelayanan, kepuasan
produk, hingga mempersuasi mereka
untuk memberitahukan kepada teman-
teman lainnya.

Perlu diketahui, kegiatan after
sales ini sangat penting untuk semua
jenis bisnis. Baik skala besar maupun
skala kecil. Gunanya adalah untuk
menjaga kepercayaan dan menjalin
hubungan baik dengan pelanggan.[*]

>> USAHA FLORIST ATAU TOKO BUNGA...DARI HLM 15

beberapa keuntungan.
Meskipun beberapa spot pendakian

telah memberlakukan aturan untuk
membawa anggota rombongan dengan
jumlah genap, sebenarnya para pendaki
dengan jumlah yang ganjil juga nggak
keliru-keliru amat.

Saat rombongan meng-
alami kebingungan dan
membutuhkan keputusan
dengan cepat, jumlah ang-
gota yang ganjil akan
memudahkan proses peng-
ambilan suara jika diper-
lukan.

Namanya juga perjala-
nan satu rombongan,
masing-masing kepala pasti

memiliki perbedaan persepsi yang
harus disamakan untuk mengambil
keputusan bersama. Coba bayang-
kan, jika anggota rombongan
pendakian berjumlah genap, bisa jadi
kesulitan saat dilakukan pengambilan

suara karena memungkinkan
terjadinya kesamaan jumlah suara.
Masuk akal, kan?

Selain itu, beberapa anggapan
dan kepercayaan lain justru
menganggap angka ganjil sebagai
sebuah keberuntungan. Ada pula
masyarakat yang menganggap

keganjilan nggak ada penga-
ruhnya pada kehidupan
mereka sehari-hari, angka
ganjil adalah angka yang sama
dengan angka lainnya.

Meski masih dianggap
sebagai kepercayaan yang
melekat pada masyarakat,
alangkah baiknya kamu
mengambil sikap yang bijak
untuk menanggapi mitos ini

Terlepas dari segala mitos

dan kemungkinan-kemungkinan
bersifat gaib yang mungkin
menimpa kita saat mendaki gunung,
baiknya kamu membuka pikiran
lebih jauh. Semua itu tergantung
bagaimana kita melihat dan
menyikapi fenomena-fenomena
yang pernah dialami oleh sebagian
orang.

Mungkin ada kalanya kita harus
mematuhi peraturan yang ditetapkan
saat akan mendaki gunung, karena
namanya peraturan dimanapun
harus dipatuhi. Apalagi jika status
kita adalah sebagai pendatang. Tapi
juga jangan menjadi fanatik dan
nggak berpikir secara logis.
Kehidupan berkembang, suatu saat
mitos juga akan hilang seiring
berjalannya waktu.[*]

peningkatan signifikan pada 22
November 2022 di seluruh dunia.

Adapun pertanyaan teratas
tentang bencana alam pada 22 No-
vember 2022 di Indonesia antara lain
“daerah mana saja yang terkena
gempa di Cianjur”, “gempa yang
terjadi hari ini dimana”, “Cianjur
dimana”, “dimana pusat gempa hari
ini”, dan “apakah ada gempa susulan
hari ini”.

Selain itu, Google mencatat
pencarian teratas terkait Cianjur
pada 22 November 2022 di seluruh
dunia yaitu “gempa Cianjur”, “pray
for Cianjur”, “korban gempa Cianjur”,
dan “penyebab gempa Cianjur”.

Menurut perusahaan,
Google.org akan mendonasikan
Rp1,5 miliar untuk mendukung
beragam lembaga dan untuk
mendukung keluarga terdampak
gempa. (amj)

>> TREND  PENCARIAN...DARI HLM 16

timbangkan untuk mengklasifika-
sikan merpati liar sebagai salah satu
hewan liar yang akan masuk kedalam
“larangan diberi makan”, dengan
amandemen yang akan diajukan di
Legco tahun depan.

Sementara itu, pejabat tersebut
mengatakan pihak berwenang terus
berupaya untuk mengatasi pemberian
makan babi hutan.

Dia mengatakan pihak berwenang
telah mengerahkan sekitar 150 petugas
di seluruh taman pedesaan di Hong Kong
untuk menegakkan hukum dan telah
memasang kamera pengintai di “titik
hitam babi hutan”. Di antara bintik-bintik
hitam, 34 dari mereka tidak lagi sering
melihat aktivitas babi hutan setelah
pemusnahan babi yang dipimpin
pemerintah, menurut Chan.[bi]

>> JANGAN KASIH MA...DARI HLM 03>> PANTANGAN PENDAKI GUNUNG BERJUMLAH GANJIL...DARI HLM 14
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JAKARTA, BI - Tidak hanya itu,
payudara yang berukuran besar juga
bisa memicu beragam keluhan, seperti
nyeri leher, nyeri bahu, dan sakit
pinggang.

Payudara yang besar umumnya
merupakan dampak dari berat badan
yang berlebihan dan penumpukan lemak
di area dada. Oleh karena itu,
menerapkan berbagai cara menurunkan
berat badan bisa dilakukan untuk
mengecilkan payudara.

Berikut ini adalah beberapa cara
alami untuk mengecilkan payudara yang
bisa dilakukan:

1. Olahraga secara rutin
Secara umum, olahraga bisa

membakar lemak di tubuh, termasuk
lemak di bagian payudara. Oleh karena
itu, Anda dianjurkan untuk olahraga

Cara Mengecilkan
Payudara secara Alami

Ukuran payudara yang besar mungkin tampak menarik dan
menimbulkan kesan seksi bagi sebagian wanita. Namun,
sebagian wanita lainnya menganggap bahwa payudara yang
besar justru bisa berdampak pada menurunnya rasa
percaya diri.

secara rutin selama 30 menit setiap hari
atau 150 menit setiap minggunya.

Ada beragam jenis olahraga yang
bisa mengecilkan payudara, antara lain
berjalan kaki dan bersepeda. Meski tidak
memberikan efek langsung, olahraga ini
bisa meningkatkan metabolisme dan
membakar lemak tubuh secara
menyeluruh.

Selain itu, ada pula gerakan untuk
mengecilkan payudara, seperti plank,
bench press, dan push up. Bila dilakukan
dengan benar, gerakan ini dapat
mengencangkan otot dan membakar
lemak di sekitar payudara.

2. Atur pola makan
Olahraga yang dilakukan secara

teratur dan disertai dengan diet sehat
diketahui bisa mengoptimalkan
penurunan berat badan. Dengan begitu,

ukuran payudara juga dapat ikut
berkurang. Diet sehat dapat diterapkan
dengan beberapa cara berikut ini:

- Membatasi asupan makanan
berkalori tinggi

- Mengurangi konsumsi makanan
yang mengandung gula atau garam yang
tinggi

-mMemperbanyak
konsumsi sayur, buah, dan
kacang-kacangan

- Mengonsumsi
makanan berprotein tinggi,
seperti ikan, telur, dan
daging tanpa lemak

3. Konsumsi teh hijau
Konsumsi teh hijau

tanpa tambahan gula
sebanyak 3–5 cangkir per
hari dipercaya dapat
mengecilkan payudara.

Pasalnya, kandungan
kafein dan katekin yang
ada di dalamnya
diketahui efektif dalam meningkatkan
metabolisme tubuh serta pembakaran
lemak.

Hal ini memungkinkan lemak di
area payudara juga berkurang, sehingga
ukuran payudara bisa mengecil.

4. Minum air jahe
Selain teh hijau, bahan alami lain

yang diyakini dapat mengurangi lemak
di payudara adalah jahe. Sama halnya
dengan teh hijau, jahe dapat
meningkatkan metabolisme dan
membakar kelebihan lemak di seluruh
tubuh sehingga konsumsinya juga
dapat memberikan efek terhadap
pembakaran lemak.

Untuk mendapatkan manfaat jahe ini,
Anda dapat memasukkannya ke dalam

makanan yang dikonsumsi. Selain itu,
Anda juga dapat minum air rebusan jahe
atau teh jahe.

5. Konsumsi makanan yang
mengandung omega-3

Ketidakseimbangan hormon juga
dapat menyebabkan payudara
membesar. Untuk mengatasi payudara
besar yang disebabkan hal ini, Anda
disarankan untuk mengonsumsi
makanan yang tinggi omega-3, seperti
flaxseed dan ikan salmon.

Omega-3 diketahui dapat mengatur
kadar hormon dalam tubuh, sehingga
dapat mengatasi ketidakseimbangan
hormon.

6. Gunakan masker putih telur pada
payudara

Menyusui, penuaan, dan
penurunan berat badan juga dapat
memicu kulit payudara kendur
sehingga tampak lebih besar dari
ukuran sebenarnya. Untuk mengatasi
keluhan payudara besar yang
disebabkan hal ini, Anda dapat merawat
kulit payudara agar tetap kencang.

Salah satunya
adalah menggunakan
masker putih telur
pada payudara. Putih
telur diketahui dapat
m e n i n g k a t k a n
elastisitas kulit,
sehingga membuat

payudara menjadi
kencang.
Untuk menggunakannya,

Anda dapat mengocok 2 putih
telur hingga berbusa. Setelah itu,

oleskan ke payudara dan diamkan
selama 30 menit, lalu bilas
menggunakan air hangat.  Namun,
mengecilkan payudara dengan metode
ini hanya bersifat sementara.[alldok]

Ini Urutan Skincare Pagi Yang Benar
JAKARTA, BI -

Skincare pagi terdiri
dari beberapa produk
dengan fungsi yang
bermacam-macam.
Agar setiap produk
bisa bekerja dengan
efektif, sebaiknya
produk tersebut digu-
nakan sesuai urutan
yang tepat.

Pada dasarnya,
urutan menggunakan
produk perawatan
kulit dimulai dari kon-
sistensi dan kepeka-
tannya paling ringan hingga padat.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini
adalah urutan skincare pagi yang
benar:

1. Sabun cuci muka
Membersihkan wajah dengan

sabun cuci muka yang sesuai dengan
jenis kulit adalah tahapan pertama
dalam skincare pagi. Sabun cuci
muka yang digunakan di pagi hari
ditujukan untuk menghilangkan
kotoran di wajah yang berasal dari
bantal, guling, selimut, atau seprai.

Sembari mencuci muka, kamu

bisa memijat wajah dengan lembut.
Setelah itu, bilas wajah sampai bersih
dan keringkan dengan tisu atau
handuk yang lembut. Jangan digosok,
cukup tepuk-tepukkan tisu atau
handuk ke wajah.

2. Toner
Setelah cuci muka, urutan

skincare pagi selanjutnya adalah
toner wajah. Toner dirancang untuk
mengembalikan tingkat keasaman
kulit yang bisa saja berubah setelah
kamu mencuci muka. Produk ini juga
bisa membantu menjaga kelembapan

kulit dan mengang-
kat sel-sel kulit mati
atau kotoran yang
masih tersisa.

Selain itu, toner
berperan sebagai
dasar perawatan
kulit, sehingga skin-
care yang diguna-
kan setelahnya
dapat menyerap
dan bekerja dengan
lebih baik. Cara
menggunakannya
mudah kok, cukup
d i t e p u k - t e p u k

langsung ke wajah atau dituangkan
ke kapas lalu usapkan secara lembut
ke wajah.

3. Serum
Selanjutnya, gunakanlah serum.

Produk skincare ini umumnya
mengandung berbagai bahan aktif
berkonsentrasi tinggi yang berguna
untuk menutrisi dan mengatasi
berbagai masalah pada kulit, seperti
jerawat, kerutan, dan flek hitam.

Untuk menggunakannya, kamu
bisa mengoleskan beberapa tetes se-
rum ke wajah dan leher secara

merata. Kemudian, tunggulah hingga
serum benar-benar terserap sebelum
kamu menggunakan produk pera-
watan wajah selanjutnya.

4. Pelembap
Kamu bisa lanjutkan langkah

perawatan kulit di pagi hari dengan
menggunakan  pelembap wajah atau
moisturizer. Pelembap wajah ber-
manfaat untuk menenangkan, me-
lembutkan, dan menjaga kelembapan
kulit wajahmu sepanjang hari.

Penggunaan pelembap bisa kamu
lakukan dengan cara mengoles-
kannya ke seluruh wajah sembari
melakukan pijatan lembut.

5. Sunscreen
Sunscreen merupakan urutan

terakhir dan paling tidak boleh
dilewatkan dalam rutinitas perawatan
kulit di pagi hari. Produk ini berperan
dalam melindungi kulitmu dari
bahaya paparan sinar matahari,
seperti sunburn, penuaan dini, bahkan
kanker kulit.

Supaya perlindungannya
maksimal, pilihlah sunscreen dengan
SPF minimal 30. Oleskan sunscreen
kira-kira sebanyak dua ruas jari
secara merata ke seluruh wajah dan
leher. Selain itu, jangan lupa untuk
reapply sunscreen setiap 2 jam
sekali.[*]

JAKARTA, BI - Lash lift merupakan
metode yang membuat bulu mata lebih
lentik dan tampak tebal. Dengan metode
ini, bulu mata akan terlihat seperti
menggunakan maskara setiap saat, lho.
Ada dua teknik lash lift yang umumnya
dilakukan, yaitu keratin atau dikenal
dengan istilah Yumi dan length-volume-
lift (LVL).

Proses Pemasangan Lash Lift
Sebelum melakukan lash lift, ahli

kecantikan atau terapis akan
membersihkan area mata terlebih
dahulu. Tujuannya agar tidak ada sisa
riasan mata yang menggumpal pada
bulu mata asli milikmu.

Setelah dibersihkan, kamu akan
diminta untuk memejamkan mata.
Kelopak matamu akan ditempelkan
silikon perekat yang memang
dikhususkan untuk mata. Kemudian,
bulu mata disisir perlahan di arah atas
supaya tidak saling menempel dan
menggumpal.

Selanjutnya, bulu mata diolesi

Lash Lift, Cara
Baru Lentikkan

Bulu Mata
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Kehadiran Siti Hajar dalam
kehidupan Nabi Ibrahim Alaihissalam,
berkat istri pertamanya Sarah. Sarah
yang namanya disebutkan di dalam Al-
Qur’an agar sejarah hidupnya menjadi
teladan tertinggi bagi seluruh wanita di
seluruh zaman dan tempat, panutan di
semua sifat mulia yang menjadikannya
kebahagiaan dalam taat kepada Allah
sebagai simbol kehidupan rumah tangga.

Lantas, apa hubungannya dengan Siti
Hajar ?

Siti Hajar pada awalnya merupakan
budak yang membantu Sarah, istri Nabi
Ibrahim Alaihissalam. Ia didatangkan dari
tanah Kan’an untuk menemani Nabi
Ibrahim, dalam perjalanan panjang dari
Mesir menuju Makkah.

Pada saat itu, Sarah belum juga hamil
sementara ia sudah semakin menua.
Cintanya kepada suami membuatnya ber-
pikir untuk bisa memberikan seorang
anak laki-laki sebagai penerus
perjuangan.

Karena alasan tersebut
Sarah meminta kepada Siti
Hajar untuk menjadi
madunya, menikah dengan
suaminya. Ia ingin Siti
Hajar bisa memberikan
seorang putra kepada Nabi
Ibrahim.

Dari berbagai sumber
yang ada disebutkan bahwa
Siti Hajar adalah wanita
yang kulitnya berbulu,
memakai celak, rambutnya
keriting, cantik, berbahasa
Arab dan berketurunan
Arab.

Hajar juga seorang
wanita cerdas,
kepribadiannya bening dan bersinar,
serta sangat pemalu. Namun, Sarah
tetaplah seorang perempuan yang
memendam cemburu. Dan, ketika Siti
Hajar, madunya, melahirkan seorang
anak laki-laki yang diberi nama Ismail,
Sarah pun diliputi rasa cemburu itu. Ia
pun berjanji tidak akan mau tinggal
dengan Hajar dan anaknya dalam satu
atap.

Kemudian pada waktu itu datanglah
perintah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala
kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri
keduanya, Siti Hajar  dan bayinya, Ismail,
ke tanah Makkah. Maka, mereka pun

berangkat untuk menempuh perjalanan
jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian
menggendong bayi yang baru lahir hingga
tiba di tanah Makkah.

Pada waktu itu Makkah sangat
tandus. Tak ada pohon, tidak ada air, dan
sepi dari manusia. Saat itu mereka
melihat ada bukit berwarna merah, di
atasnya terdapat bekas rumah tua dari
dahan-dahan kayu yang sudah
mengering. Juga ada bekas kantong air
penampung hujan.

Di tempat itulah Nabi Ibrahim
meninggalkan Siti Hajar dan bayinya
Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil
menangis agar suaminya tidak mening-
galkan dia dan bayinya di tempat sepi
dan menyeramkan itu. Namun, Nabi
Ibrahim tak peduli.

‘’Kemana engkau akan pergi dan
meninggalkan kami di padang pasir yang
tidak ada manusia dan bahkan kehidupan
ini? Apakah Allah yang memerintahkan

kamu wahai suami-
ku?’’Siti Hajar bertanya
kepada suaminya.
Tanpa menengok lagi
kepada istrinya, Nabi
Ibrahim pun menjawab
singkat, ‘’Iya!’’

Tak ada lain yang
bisa diperbuat Siti Hajar
. Akhirnya ia pun berkata
lirih penuh penyerahan
diri kepada Allah Ta’ala,
‘’Kalau begitu, Tuhan
pasti tidak akan
membiarkan kami.’’

Siti Hajar tampaknya
yakin betul dengan janji
Allah Subhanahu wa
Ta’ala. Dalam diam,

tanpa melihat lagi suaminya, ia pun
menengadahkan wajahnya ke langit dan
berdoa.

Sementara itu, dari kejauhan Nabi
Ibrahim pun melakukan hal yang sama,
menatap langit dengan mengangkat
kedua tangannya dan berdoa, ‘’Ya Tuhan
kami, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebagian keturunanku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-
tanaman di dekat rumah Engkau
(Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan
kami (yang demikian itu) agar mereka
mendirikan shalat, maka jadikanlah hati
sebagian manusia cenderung kepada

mereka dan beri rizkilah mereka dari
buah-buahan, mudah-mudahan mereka
bersyukur.’’ (QS Ibrahim: 37).

Menurut Muhammad Ali Sabouni
dalam bukunya ‘an Nubuwah wal
Ambiya’, sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti
Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa
terhibur manakala melihat wajah bayinya
yang manis dan memancarkan kasih
sayang. Pada awalnya ia tidak
merasakan kesepian. Ia tidak menyadari
kerasnya kehidupan di tengah lembah
sunyi dan bukit bebatuan, hingga
akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup.

Apalagi si kecil pun mulai kehausan dan
kelaparan.

Siti Hajar mulai panik saat
merasakan air susunya pun sudah
kering. Sedangkan si bayi terus menangis
kelaparan dan kehausan. Siti Hajar
tampak bingung bagaimana mencari air.

Dalam kebingungannya ia lari ke
atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat
sebuah bukit lain, yang kemudian dikenal
dengan Shafa, tampak dekat. Ia pun
menuju bukit itu, barangkali melihat
seseorang atau menemukan makanan
dan minuman. Namun, ia tidak
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Idries Shah dalam bukunya berjudul “The Way of the Sufi”
menukil satu kisah yang diyakini sebagai salah satu bahan
instruksi (pelajaran) Tarekat Suhrawardiyah dari Syaikh
Ziauddin Jahib Suhrawardi.

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

12/1/2022 05:27 06:46 12:12 15:17 17:39 17:39 18:53
12/2/2022 05:28 06:47 12:13 15:18 17:39 17:39 18:53
12/3/2022 05:28 06:48 12:13 15:18 17:39 17:39 18:53
12/4/2022 05:29 06:48 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/5/2022 05:30 06:49 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/6/2022 05:30 06:50 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/7/2022 05:31 06:50 12:15 15:19 17:39 17:39 18:54
12/8/2022 05:31 06:51 12:15 15:19 17:40 17:40 18:55
12/9/2022 05:32 06:51 12:16 15:19 17:40 17:40 18:55
12/10/2022 05:32 06:52 12:16 15:19 17:40 17:40 18:55
12/11/2022 05:33 06:53 12:17 15:20 17:40 17:40 18:56
12/12/2022 05:34 06:53 12:17 15:20 17:41 17:41 18:56
12/13/2022 05:34 06:54 12:18 15:20 17:41 17:41 18:56
12/14/2022 05:35 06:55 12:18 15:21 17:41 17:41 18:57
12/15/2022 05:35 06:55 12:19 15:21 17:42 17:42 18:57
12/16/2022 05:36 06:56 12:19 15:22 17:42 17:42 18:58
12/17/2022 05:36 06:56 12:19 15:22 17:43 17:43 18:58
12/18/2022 05:37 06:57 12:20 15:23 17:43 17:43 18:58
12/19/2022 05:37 06:57 12:20 15:23 17:43 17:43 18:59
12/20/2022 05:38 06:58 12:21 15:23 17:44 17:44 18:59
12/21/2022 05:38 06:58 12:21 15:24 17:44 17:44 19:00
12/22/2022 05:39 06:59 12:22 15:24 17:45 17:45 19:00
12/23/2022 05:39 06:59 12:22 15:25 17:45 17:45 19:01
12/24/2022 05:40 07:00 12:23 15:25 17:46 17:46 19:01
12/25/2022 05:40 07:00 12:23 15:26 17:47 17:47 19:02
12/26/2022 05:41 07:01 12:24 15:27 17:47 17:47 19:02
12/27/2022 05:41 07:01 12:24 15:27 17:48 17:48 19:03
12/28/2022 05:42 07:02 12:25 15:28 17:48 17:48 19:04
12/29/2022 05:42 07:02 12:25 15:28 17:49 17:49 19:04
12/30/2022 05:43 07:02 12:26 15:29 17:49 17:49 19:05
12/31/2022 05:43 07:03 12:26 15:29 17:50 17:50 19:05

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

mendapatkan apa-apa.
Dari bukit Shafa, ia melihat bukit lain

tampak dekat. Bukit itu kemudian dikenal
Marwa. Ia pun berjalan menuju ke sana
dan tidak mendapatkan bekas-bekas
kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di
antara dua bukit itu hingga tujuh kali.

Setelah tujuh kali bolak-balik Shafa-
Marwa, Siti Hajar pun kelelahan dan putus
asa. Ia akhirnya ambruk di samping
bayinya.Hatinya tercabik-cabik

“Terlalu cepat,
terlalu cepat...”
Kemudian, saat
pelayan masih

memandang
dengan terkejut,
benda kecil itu

lenyap di udara.
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TETAPI tidak banyak di antara kita yang bisa
tahan dalam situasi sulit, menderita, dan berduka.
Karena kebanyakan dari kita, keadaan yang pal-
ing banyak dihindari adalah ketika harus
mengalami dukacita atau penderitaan.

Melalui ayat Firman di atas, kita diberi
gambaran tentang bagaimana perjalanan seorang
Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ada banyak
situasi sulit dan kesusahan yang ia alami, seperti:
pertengkaran dan ketakutan (ayat 5).

Namun situasi sulit seperti itu tidak membuat
Rasul Paulus berhenti untuk melayani. Malahan
dia semakin bersemangat untuk memberitakan
Injil bagi banyak orang, terlebih lagi bagi orang-
orang yang ada di Korintus.

Mengapa Rasul Paulus mampu bertindak
demikian? Karena Rasul Paulus memahami
bahwa tujuan dari pemberitaan Injil itu adalah
supaya menghasilkan tuaian jiwa. Artinya, ada
banyak orang yang akan menjadi percaya kepada
Tuhan. Dan bagi Rasul Paulus, itu adalah

Sukacita Sesudah Dukacita

Dalam kehidupan ini, kita banyak
berhadapan dengan liku-liku hidup.
Ada suka dan duka, sedih dan senang,
kecewa dan puas, dan lain
sebagainya. Reaksi kita terhadap
semua situasi itu pun berbeda-beda.
Yang paling disukai semua orang
adalah ketika berhadapan dengan
situasi senang, gembira, dan bahagia.

SUKACITA yang besar!
Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga

ingin menikmati SUKACITA seperti Rasul
Paulus? Mungkin sekilas kita membayangkan,
akan terlalu sulit untuk mengubah situasi sulit
yang kita alami menjadi sukacita yang besar.

Tetapi sebenarnya bisa! Dukacita atau
penderitaan bisa berubah menjadi sukacita, ketika
kita dengan rela hati memberi diri untuk menderita
seketika lamanya dalam pembentukan Tuhan.

Sesungguhnya setiap penderitaan,
kesukaran, dukacita, bahkan pergumulan yang
Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya
itu bertujuan untuk melatih atau membentuk kita
menjadi pribadi yang tidak gampang goyah, putus
asa, baper, atau kecewa; seperti pribadinya Rasul
Paulus yang tidak mudah menyerah dalam segala
situasi sulit.

Ketika kita dengan rela memberi diri untuk
dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan menerima
sukacita itu, yaitu KEKUATAN dari Tuhan. Dan
Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil kamu dalam Kristus kepada
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi,

meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya
(1 Petrus 5:10).

Oleh sebab itu Saudara yang terkasih,
percayalah, bahwa tidak semua dukacita atau
penderitaan mendatangkan kelemahan, tetapi
mendatangkan sukacita (kekuatan).

Kalau kita bisa melihat, ada pelangi sehabis
hujan, maka kita juga akan melihat di hidup kita
ada sukacita sesudah dukacita. Jadi, relakanlah
dirimu dibentuk oleh Tuhan dalam kebenaran
Firman Nya.

Haleluya, Tuhan Yesus memberkati...
menunggu nasib. Ia berserah diri secara

total.
Beberapa waktu kemudian ia bangun. Ia

kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat
bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia.
Namun, tidak. ‘’Aku tidak melihat isyarat
kematian anakku,’’ katanya lirih.

Demikianlah, Allah Subhanahu wa Ta’ala
telah mengutus Malaikat Jibril, dan dengan
kedua kaki kecil Ismail yang menyentuh tanah
hingga muncul mata air yang mengalirkan
kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan
sepenuh tenaga dan lupa apa yang baru ia alami.
Ia segera mengambil air itu dan
meminumkannya kepada bayinya, Ismail.

Kepada mata air itu, ia mengatakan, ‘’Zumi,
zumi!’’ Air dan mata air itu kemudian dikenal
sebagai Zam Zam, yang memberi kehidupan di
tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan.

Makkah yang berkemajuan kini pun
sebenarnya berawal dari kisah perempuan ini.
Tidak lama kemudian, datang kafilah dagang
dalam perjalanan menuju Syam (Suriah).
Mereka melihat seekor burung terbang di atas
lembah itu. Seorang di antara mereka berkata,
burung itu menandakan ada air di bawahnya.
Lalu mereka mengutus seseorang untuk
menyelidiki kemungkinan ada mata air. Orang
itu pun kembali dengan kabar gembira.

Pada waktu itu Siti Hajar dan
anaknya tinggal di dekat air Zam
Zam. Mereka, para kafilah
dagang itu meminta izin kepada
Siti Hajar untuk bisa tinggal
di sekitar sumur itu. Kata
mereka kepada Hajar,
‘’Kalau Anda mengizinkan,
kami ingin hidup bersama

Anda. Kalau Anda tolak, kami akan pergi. Air ini
adalah milikmu.’’

Hajar lalu mengizinkan mereka tinggal di
sekitar Zam Zam, dan bersama-sama hidup dari
air itu. Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka
di dekat Bait al Atiq (Rumah Tuhan/Ka’bah).
Termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang
kuda. Dan, ketika Ismail sudah tumbuh menjadi
pemuda, datanglah ayahnya, Nabi Ibrahim,
menceritakan mimpinya.

‘’Maka tatkala anak itu (Ismail) sampai (pada
umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim,
Ibrahim berkata, ‘Hai anakku, sesungguhnya aku
melihat dalam mimpi bahwa aku
menyembelihmu, maka pikirkanlah apa
pendapatmu’.

Ia (Ismail) menjawab, ’Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk
orang-orang yang sabar.’ (QS As Shaaffaat: 102).

Maka, terjadikah kisah yang mengharukan
itu, yang kemudian menjadi dasar perintah
korban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu
Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan
kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan
(membina) dasar-dasar Baitullah (QS Al
Baqarah: 127) dan mensucikannya untuk orang-
orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’, dan
yang sujud (QS Al Baqarah 125).

Siti Hajar meninggal dunia pada usia 90
tahun. Putranya, Nabi Ismail Allaihissalam,
memakamkannya di samping Rumah Allah,
Ka’bah. Itulah Hajar, istri Nabi Ibrahim
Alalihissalam dan ibunda Nabi Ismail.

Allah Azza wa Jalla menakdirkan Siti Hajar
dikebumikan di tempat suci, di tanah suci yang
tidak dikunjungi kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci.
Di tempat yang di dalamnya tidak ada ucapan
yang tidak bermanfaat dan dosa. Di Tempat yang
dipenuhi orang-orang yang thawaf, berdiri, ruku
dan sujud. Di Tempat yang dibangun suami dan
anaknya atas perintah Allah Ta’ala.[*]
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individu berisiko tinggi dan bahkan
orang sehat. Vaksinasi influenza
musiman direkomendasikan untuk
semua orang berusia 6 bulan atau lebih
kecuali mereka dengan kontraindikasi
yang diketahui.

Orang yang berisiko lebih tinggi
terkena influenza dan komplikasinya,
termasuk manula dan anak-anak, harus
menerima SIV lebih awal. Karena
dibutuhkan waktu sekitar dua minggu
untuk mengembangkan antibodi, oleh
karena itu anggota masyarakat
disarankan untuk menerima SIV lebih
awal untuk perlindungan terhadap in-
fluenza musiman.

Seseorang yang terkena influenza
dan COVID-19 pada saat yang sama
bisa menyebabkan  parahnya sakit
pasien hingga memiliki risiko kematian
yang lebih tinggi.

Selain vaksinasi masyarakat juga
harus menjaga kebersihan diri dan
lingkungan dengan baik dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 1. Gunakan masker untuk
mencegah penularan virus pernapasan
dari orang sakit.

2. Kenakan selalu masker bedah
saat naik transportasi umum atau
tinggal di tempat ramai.

3. Menjaga kebersihan tangan
sebelum memakai dan setelah melepas

>> CHP SEDANG...DARI HLM 09 masker
4. Hindari menyentuh mata, mulut,

dan hidung seseorang
5. Cuci tangan dengan sabun cair

dan bersihkan dengan benar. Saat
tangan tidak terlihat kotor  bersihkan
dengan hand sanitizer berbasis alkohol
70 hingga 80 persen

6. Tutupi mulut dan hidung dengan
kertas tisu saat bersin atau batuk.
Buang kertas tisu kotor dengan benar
dan cuci tangan.

7. Perhatikan ventilasi dalam
ruangan

8. Saat mengalami gejala
pernapasan, kenakan masker bedah,
jangan bekerja atau menghadiri kelas
di sekolah, hindari pergi ke tempat
ramai dan segera dapatkan bantuan
medis.

9. Jaga pola makan seimbang,
lakukan aktivitas fisik secara teratur,
istirahat yang cukup, jangan merokok
dan hindari stres berlebihan.[*]

HONG KONG, BI -  Pusat Perlindu-
ngan Kesehatan (CHP) Departemen
Kesehatan (DH) kembali meng-
umumkan adanya satu kasus infeksi
melioidosis terkonfirmasi baru di Hong
Kong pada 2 desember lalu.

Kasus tersebut melibatkan seorang
wanita berusia 70 tahun dengan diabe-
tes yang tinggal di Un Chau Street,
Cheung Sha Wan.

Pasien mengalami pusing dan
demam sejak 17 November, kemudian
mencari pertolongan medis ke
Departemen Kecelakaan dan Gawat
Darurat Pusat Medis Caritas pada 19
November dan langsung mendapat
perawatan pada hari yang sama hingga
infeksi dadanya stabil.

Spesimen dahaknya dikonfirmasi
positif untuk Burkholderia pseudo-
mallei oleh Cabang Layanan Labo-
ratorium Kesehatan Masyarakat DH.
Salah satu anggota keluarganya adalah
kasus melioidosis yang dikonfirmasi
pada pertengahan September tahun ini.

Karena masa inkubasi melioidosis
dapat mencapai beberapa bulan,
kemungkinan mereka terpapar dari
lingkungan tercemar yang sama dan

Melioidosis Adalah Penyakit
Endemik di Hong Kong

terinfeksi lebih awal tidak dapat
dikesampingkan. Investigasi epidemi-
ologi kasus ini sedang berlangsung.

Sebanyak 38 kasus infeksi melioi-
dosis telah dicatat di Hong Kong
sepanjang tahun ini, di antaranya 22
kasus yang tinggal di Sham Shui Po.

CHP akan terus bekerja sama
dengan Otoritas Rumah Sakit untuk
meningkatkan pengawasan terhadap
kasus melioidosis.

Seorang juru bicara CHP
menegaskan kembali bahwa penularan
dari orang ke orang dan penularan dari

hewan ke manusia jarang terjadi, tetapi
bakteri melioidosis dapat bertahan
hidup di lingkungan setempat.

Melioidosis adalah penyakit
endemik di Hong Kong dan kasus me-
lioidosis tercatat di Hong Kong setiap
tahunnya.[bi]

ada sedikit prospek perubahan besar
dalam kebijakan nol-Covid-nya.

Selain pelonggaran pembatasan
di Guangzhou dan Chongqing,
pejabat di Zhengzhou, lokasi pabrik
besar Foxconn yang membuat
iPhone Apple yang sempat rusuh
terkait Covid, mengumumkan
dimulainya kembali bisnis secara
“tertib”, termasuk supermarket, pusat
kebugaran dan restoran.

Adapun, pelonggaran beberapa
tindakan merupakan upaya untuk
menenangkan publik. Pihak berwe-
nang juga mulai mencari mereka
yang telah melakukan protes.

Selain pelonggaran pembatasan
di Guangzhou dan Chongqing,
pejabat di Zhengzhou, lokasi pabrik

besar Foxconn yang membuat
iPhone Apple yang sempat rusuh
terkait Covid, mengumumkan
dimulainya kembali bisnis secara
“tertib”, termasuk supermarket, pusat
kebugaran dan restoran.

Adapun, pelonggaran beberapa
tindakan merupakan upaya untuk
menenangkan publik. Pihak
berwenang juga mulai mencari
mereka yang telah melakukan
protes.[cnbc]

>> DIPROTES...DARI HLM 01

transfusi darah seumur hidup untuk
bertahan hidup. Ibunya khawatir
menipisnya persediaan darah dapat
mempengaruhi transfusi darah untuk Yin.

Bersama ini BTS mengundang
masyarakat untuk maju dan memberikan
darah  untuk pengisian persediaan untuk
mereka yang membutuhkan. Bagi
masyarakat yang berminat mendonorkan
darahnya silahkan membuat  janji
dengan menghubungi pusat donor BTS
melalui Portal Web Donor blood-
donor.ha.org.hk  atau aplikasi seluler
“HK Blood”. [bi]

>> MARI DONOR...DARI HLM 01

HONG KONG, BI - Maria Leung,
Kepala Layanan Departemen
Kedokteran Keluarga Otoritas
Rumah Sakit mengatakan bahwa di
Hong Kong saat ini memiliki
konsekuensi adanya  wabah influ-
enza akan lebih parah dari
sebelumnya, karena orang-orang di
SAR kurang kebal.

“Selama dua tahun terakhir
tidak ada lonjakan musim dingin,
yang berarti mayoritas masyarakat
– jika mereka tidak mendapatkan
vaksinasi influenza, mereka
mungkin tidak memiliki antibodi
terhadap virus influenza,” katanya.

Leung menambahkan bahwa
para pelancong juga dapat
membawa virus influenza ke
wilayah tersebut. Kepala Manajer
otoritas, Michael Wong, menga-
takan kepada wartawan bahwa HA
telah mengalokasikan lebih dari
$790 juta untuk menyiapkan kluster
rumah sakit untuk antisipasi
lonjakan permintaan.

Wong menekankan bahwa
pihak berwenang telah bersiap
menghadapi gelombang flu musim
dingin dengan membawa lebih
banyak tempat tidur dan staf
kesehatan.

Dia mencatat bahwa HA saat
ini sedang menyusun rencana untuk
mengerahkan staf berpengalaman
di pusat pengendalian infeksi
Covid-19 untuk mengurangi
tekanan pada rumah sakit.[bi]

Penerbitan Sertifikat Vaksin Palsu Adalah Kejahatan
HONG KONG, BI

- Carmen Ho, 34, se-
orang perawat  telah
diberi hukuman pen-
jara selama enam
bulan mulai jumat [2/
12] karena menge-
luarkan catatan
vaksinasi virus co-
rona kepada enam orang tanpa
penyuntikan vaksinasi kepada mereka

di pusat vaksinasi
komunitas pada
bulan Februari lalu.

Carmen Ho
didakwa dengan
konspirasi peni-
puan.

Hakim Kwun
Tong Minnie Wat

menggambarkan apa yang dilakukan
perawat itu sebagai pelanggaran

kepercayaan yang serius.
Sementara mereka yang

mendapat catatan vaksinasi dari
perawat  Ho tanpa disuntik tersebut
adalah anggota rumah tangga dan
teman-temannya.

Tiga dari mereka masing-masing
dipenjara antara dua dan tiga bulan,
sementara yang lain sebelumnya
diberi perintah bind-over /
penjilidan.[bi]

Otoritas Rumah
Sakit Bersiap

Hadapi Musim Flu
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PADA saat interview Elisa diberitahu
bahwa majikan dia mengambil Elisa karena
pekerjanya yang sudah bekerja dengan dia
selama 4 tahun tidak mau menambah
kontrak dengan mereka (majikan). Elisa
kemudian mengetahui bahwa pekerja lama
majikan berubah pikiran dan memutuskan
untuk menambah kontrak lagi dengan
majikan.

Elisa kemudian berbagi pekerjaan
sehari  hari bersama dengan Indah . se-
telah satu minggu bekerja, majikan
kemudian membawa Elis ke salah satu
rumah temannya dengan alasan supaya
Elisa bisa belajar memasak.

Elisa menuruti perintah majikan dan

setelah seminggu, Elisa menunggu majikan
untuk menjemput dia untuk dibawa kembali
bekerja ke rumah majikan. akan tetapi
majikan memberitahukan kepada Elisa
mereka mau Elisa tetap bekerja di rumah
temannya karena mereka tidak
membutuhkan jasa Elisa untuk bekerja di
dalam rumah mereka.

Elisa sangat bingung dengan
pengaturan tersebut akan tetapi dia juga
khawatir kalau dia tidak dijinkan untuk
menunggu visa atau bekerja di Hong Kong.
Dikarenakan majikan telah memutuskan
untuk tidak menjemput Elisa kembali
untuk bekerja didalam rumah majikan.
Dan Elisa menolak atas pengaturan
majikan.

Elisa kemudain diminta kembali
kerumah majikan dan pada hari yang sama
majikan memutus kontrak kerja Elisa.
Agen membantu majikan membuatkan
perhitungan hak – hak Elisa dan
menjelaskan bahwa majikan akan
menuliskan surat pemutusan kontrak kerja
ke immigrasi Hong Kong dengan alasan
bahwa Elisa tidak bisa melakukan
pekejraan dnegan baik, malas dan selalu
main HP. Elisa tidak setuju dengan alasan

Elisa Di Permainkan Majikan dan Agency
Elisa masuk bekerja di rumah majikan setelah selesai masa kuarantina di
Hotel. Elisa terkejut ketika menemukkan ternyata pekerja majikan yang lama
(Indah)  masih tinggal di dalam rumah majikan.

HHHHHONG ONG ONG ONG ONG KONKONKONKONKONGGGGG

pemutusan kontrak kerjanya.
Elisa menelpon

temannya untuk saran dan
kemudian disarankan
untuk minta bantuan dari
polisi. Setelah kelaur dari
rumah majikan, Elisa
kemudian disarankan
untuk memnghubungi
kantor Christian Action
untuk penjelasan hukum
ketenaga kerjaan di Hong
Kong.

Staff dari kantor Christian Action
menjelaskan bahwa menurut pasal 3
dari kontrak kerja di katakan bahwa
“Pekerja harus bekerja dan tinggal
di alamat rumah majikan”.

Jikalau seorang pekerja
ketangkap telah tinggal diluar
alamat rumah majikan (di luar
kontrak kerja), maka kedua belah

Ditulis oleh:
Ibu Tania M. Sim

dari Christian Action
berdasarkan
kisah nyata

pihak (majikan dan pekerja) bisa
menghadapai konsekwunsi
yang serius.

Majikan bisa dikenakan
hukum denda, penjara dan
kehilangan hak untuk
mengambil pekerja baru
dan untuk pekerja migran
akan menghadapi tuntutan
hukum dan kala

dinyatakan bersalah maka
bisa dipulangkan ke negara

asalnya.  
Setelah mendengar penje-
lasan dari staff Christian Ac-

tion maka Elisa me-
mutuskan untuk menun-
tut majikan di labour
department. Majikan
Elisa kemudian setuju
untuk membayar semua
tuntutan Elisa.[*]

follow media sosial berita indonesia agar selalu
mendapatkan berita terupdate dari kami:

beritaindonesiahongkongberitaindohk

@Beritaindo_HK

https://beritaindonesia.hk/
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