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TOKYO, BI - Shinzo Abe,
mantan  perdana menteri [PM]
terlama Jepang tertembak saat
berpidato [kampanye] hingga
harus diter-
bangkan ke
rumah sakit
dengan heli-
kopter setelah
serangan itu.
Kematiannya
pertama kali
dilaporkan oleh
lembaga pe-
nyiaran publik
NHK.

Itu adalah
pembunuhan pertama terhadap
seorang pejabat atau mantan
perdana menteri Jepang sejak
zaman militerisme sebelum
perang di tahun 1930-an.

Berbicara sebelum kematian,
Abe Perdana Menteri Fumio
Kishida mengutuk penembakan
itu dalam “istilah yang paling
keras”, sementara rakyat Jepang
dan para pemimpin dunia
menyatakan keterkejutannya atas
kekerasan di negara di mana
kekerasan politik jarang terjadi
dan senjata dikontrol dengan
ketat.

“Serangan ini adalah tinda-
kan kebrutalan yang terjadi sela-
ma pemilihan - dasar dari

Mantan PM
Jepang

Ditembak Saat
Kampanye

>> BERSAMBUNG KE HLM  11

JAKARTA, BI - Juru Bicara Satgas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) Wiku Adisasmito mengatakan
total kasus PMK pada hewan di Indo-
nesia sudah mencapai 317.889, yang
tersebar di 21 provinsi dan 231
kabupaten/kota. Bahkan ada tiga
provinsi yang seluruh wilayahnya
sudah terinfeksi virus PMK.

Adapun dari 317.889 kasus PMK,

sebanyak 106.925 ekor sudah
sembuh, dan 2.016 ekor mengalami
kematian. Sementara itu, 3.489 ekor
hewan dilakukan potong bersyarat.

Berdasarkan jenis hewannya,
terbanyak pada Sapi (309 ribu ekor),
Kerbau (5.600 ekor), Kambing (1.300
ekor), Domba (1000 ekor), dan Babi
(16 ekor). Wiku menyampaikan ada
empat provinsi yang hingga kini belum

terdampak virus PMK.
“Wilayah yang belum
terdampak PMK, dian-

taranya Maluku,
Maluku Utara,

NTB, Sulawesi
dan Papua,”
ujarnya.

Selain itu,
kata dia, 4
p r o v i n s i
dengan lebih

dari 80 persen kabupaten/kota
terinfeksi PMK yaitu, Jawa Barat (96
persen), Sumatera Barat (84 persen),
Jambi (81 persen). Kemu-
dian, Daerah Istimewa
Yogyakarta (80 persen).

“Hal penting untuk
diupayakan ialah mem-
pertahankan wilayah yang
belum terdampak oleh
PMK, agar semaksimal
mungkin dicegah masuk-
nya virus ini ke wilayah
tersebut,” jelas dia.

Wiku menjelaskan PMK adalah
penyakit hewan yang sangat menular
akibat infeksi virus tipe A dari famili
Picornaviridae. Penyakit ini dicirikan
oleh luka di bagian mulut dan kuku
pada hewan berkuku belah atau genap.

Misalnya, hewan domestik yaitu
sapi, kerbau, babi, kambing, dan

domba. Untuk satwa liar yaitu rusa,
kijang, antelop, babi liar, jerapah, dan
unta.

Selain hewan
berkuku belah, virus
PMK juga dapat meng-
infeksi anjing, landak
susu, beruang, gajah, ar-
madillo, kanguru, nutria,
dan kapibara. Hewan
yang terinfeksi virus ini
menunjukkan tanda
klinis bervariasi, mulai
dari ringan hingga berat,

tergantung pada spesies hewan, umur
hewan, serotipe virus, serta jumlah
paparan virus.

Wiku mengajak masyarakat untjk
bahu membahu dalam penanganan
PMK ini. Pasalnya, penyakit ini
berdampak signifikan pada
perkembangan ekonomi.[bi]

HK Belum Ada Rencana
Perpendek Masa Karantina
HONG KONG, BI – Kasus infeksi Covid-19

minggu ini tercata meninggi, bahkan ahli
memberikan pandangannya jika dalam 2 pekan
ini kasus akan mencapai 6000 orang terdeteksi
dengan virus varian omicron.

Lantas apa tindakan atau setidaknya
rencana pemerintah dalam menanggapi
melonjakanya kasus covid di Hong Kong
tersebut.

Sekretaris Kesehatan Lo Chung-mau
mengatakan pada hari Jumat [8/7] bahwa
pemerintah tidak akan bersantai saja  dalam

menghadapi kebangkitan kasus Covid-19,
fihaknya bahkan sedang berupaya untuk
meningkatkan kapasitas tes PCR.

Lo juga berbicara pada pertemuan panel
Legco di mana dia memberi pengarahan
kepada anggota parlemen tentang langkah-
langkah anti-epidemi pemerintah.

Sementara itu, Kepala kesehatan juga
mengatakan bahwa peraturan dan langkah-
langkah jarak sosial akan tetap diterapkan
dan berlaku untuk saat ini. Ketika ditanya
apakah pemerintah akan melonggarkan

persyaratan karantina
untuk pelancong yang
datang, Lo mengatakan
para pejabat belum
memiliki rencana terkait
hal tersebut diatas.

“Semisal ada usulan
untuk  masa karantina yang
7 hari saat ini diperpendek
jadi empat atau lima hari di
hotel karantina , terus diikuti
oleh beberapa hari isolasi
diri di rumah itu bisa
dipertimbangkan asalkan
proposal usulan tersebut
disertai data – data pendu-
kung.” kata Lo. [bi]

Shinzo Abe
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Negara Wajib Lindungi
Ideologi Warganya

di Luar Negeri

DALAM sambutannya, Megawati
menyambut baik penyelenggaraan
Seminar Pancasila bagi masyakat In-
donesia di luar negeri. Megawati
mengatakan, “Salah satu janji negara
sebagaimana termaktub dalam alinea
keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah  melindungi bangsa
dan segenap tumpah darah Indonesia.
Salah satu hal yang harus dilindungi
negara itu adalah perlindungan warga
negara Indonesia dari segala
kemungkinan pengaruh ideologi-

ideologi bangsa lain termasuk terhadap
warga negara Indonesia yang berada
dan tinggal di luar negeri,” tandas
Megawati.

Megawati menyampaikan
harapannya agar di manapun warga
Indonesia berada, hendaknya nilai-nilai
Pancasila harus tetap dibawa dan
senantiasa melekat dalam pikiran, hati
dan jiwa mereka. “Ini harus dicamkan

karena kita telah bersepakat bahwa
Pancasila adalah falsafah dan ideologi
negara, pemersatu bangsa Indonesia,
perjanjian luhur pendiri bangsa, dan
menjadi cita cita bangsa Indonesia,’’
tandas Megawati lagi.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad
Basarah dalam ceramahnya menga-
takan bahwa sejatinya Pancasila
adalah ideologi perdamaian bagi
bangsa Indonesia sendiri dan bagi
bangsa-bangsa lainnya di muka bumi.
Pancasila jika diamalkan dalam
praktek berbangsa dan bernegara akan
menciptakan perdamaian dalam
masyarakat Indonesia dan dalam
tatanan masyarakat dunia.

Ahmad Basarah menjelaskan, bagi
bangsa Indonesia, Pancasila adalah
ideologi pembebasan juga sekaligus
ideologi perdamaian yang bersifat uni-
versal. Pancasila dapat digunakan
secara internasional menghadirkan
nilai kemanusiaan dalam wujud
perdamaian dunia karena memang
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Seminar Pancasila bertajuk “Bung Karno, Pancasila dan Jiwa
Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan atas kerja sama MPR
RI, BPIP dan KBRI Belanda di kota Eindhoven dibuka secara virtual
oleh Ketua Dewan Pengaarah BPIP, Megawati Soekarnoputri dan
menghadirkan secara ofline narasumber Wakil Ketua MPR Ahmad
Basarah, Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas dan Duta Besar
RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

tiada bangsa yang dapat
menolak nilai-nilai
Ketuhanan, Kemanusiaan,
Kebangsaan, Demokrasi dan
Keadilan Sosial.

Pancasila kata Basarah,
adalah lima dasar negara yang
tidak berpangkal kepada
gagasan Manifesto Komunis
atau Deklarasi Kemerdekaan
Amerika Serikat. Pancasila
adalah pengangkatan ke taraf
yang lebih tinggi, satu hogere
optrekking daripada Declaration of
Independence dan Manifesto
Komunis. “Sehingga Pancasila ini
adalah karya jenius dan visioner
bukan hanya bagi bangsa Indonesia
tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain
di dunia” ujar Basarah yang juga
dosen Universitas Islam Malang
(Unisma) itu.

Sementara itu, Duta Besar Indone-
sia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi
mengatakan bahwa bangsa Indonesia
demikian beruntung mempunyai sosok
besar seperti Bung Karno dan
Pancasila.

Zuhairi mengatakan,  Bung Karno
telah meletakkan pondasi sangat luar
biasa bagi perdamaian dunia melalui
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan
Gerakan Non Blok. Bahkan, konstitusi
Iran dan Tunisia ada tertulis istilah
Non Blok. Mereka mengakui
mengambil dari pemikiran Bung
Karno. Bahkan Tunisia juga mengakui
bahwa kemerdekaannya diinspirasi
oleh Bung Karno, sambungnya.

Menurut Dubes Zuhairi , untuk
menyebarluaskan ajaran Bung Karno,
dirinya sebagai duta besar di Tunisia
melakukan penerjemahan Pidato Bung

Quote Bung Karno dan
Kobarkan Semangat

Karno 1
J u n i

1945 ke
d a l a m

b a h a s a
a r a b .

Menurutnya,
hal ini karena

n i l a i - n i l a i
Pancasila adalah

solusi bagi dunia Islam
dan dunia internasional.

“Oleh karena itu, kita
bangga memiliki Bung
Karno sehingga pemikiran
dan perjuangan Bung Karno

harus terus menerus kita hidupkan agar
menjadi warisan penting bagi dunia”,
pungkas Zuhairi.

Duta Besar Indonesia untuk
Belanda  Mayerfas dalam paparannya
mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi
dan terl ibat aktif dalam
menyelenggarakan acara seminar ini.
“Kita harapkan melalui seminar ini kita
bisa memperdalam dan mengkaji lebih
jauh lagi mengenai Pancasila sebagai
warisan Bung Karno dan Pendiri
Bangsa lainnya yang menjadi jiwa
bangsa Indonesia. Kita harus meyakini
nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara” ujarnya.

Hadir sebagai peserta dalam semi-
nar itu masyarakat Indonesia di
Belanda, Aktifis Perhimpunan Pelajar
Indonesia (PPI) Belanda, pimpinan
organisasi keagamaan, pengamat In-
donesia dan pengurus Dewan
Perwakilan Partai Luar Negeri (DPLN)
PDI Perjuangan Belanda dan
Eropa.[*PONTAS.ID]

9. “Menaklukkan ribuan
manusia mungkin tidak disebut
pemenang, tapi bisa menaklukkan
diri sendiri disebut penakluk yang
brilian!”

10. “Revolusi hanya benar-
benar revolusi jika ini adalah
perjuangan terus-menerus – bukan
hanya perjuangan eksternal
melawan musuh, tapi perjuangan
batin, berjuang dan menundukkan
semua aspek negatif yang
menghambat atau merusak
jalannya revolusi. Dalam pence-
rahan ini, revolusi adalah … sebuah
simfoni kemenangan atas musuh
dan diri sendiri.”[*]

BUNG KARNO memiliki banyak
quote yang mampu membakar
semangatmu untuk selalu cinta pada
bangsa Indonesia ini. Sebagai sosok
patriotik ia memiliki kata-kata
kepemimpinan yang bisa dicontoh
anak muda. Berikut beberapa ada 10
quote yang bisa dijadikan lecutan
semangat.

1. “Barang siapa ingin mutiara,
harus berani terjun di lautan yang
dalam.”

2. “Jika kita memiliki keinginan
yang kuat dari dalam hati, maka
seluruh alam semesta akan bahu
membahu mewujudkannya.”

3. “Bebek berjalan berbondong-
bondong, akan tetapi burung elang
terbang sendirian.”

4. “Jadikan deritaku ini sebagai
kesaksian bahwa kekuasaan

seorang Presiden sekali pun ada
batasnya. Karena kekuasaan yang
langgeng hanya kekuasaan rakyat.
Dan di atas segalanya adalah
kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”

5. “Seribu orang tua hanya bisa
bermimpi, tapi seorang pemuda
mampu mengubah dunia!”

6. “Nasionalisme tidak bisa
berbunga jika tidak tumbuh di taman
internasionalisme.”

7. “Itulah konsep nasionalisme
yang didirikan Indonesia. Bukan or-
ang Jawa, bukan orang Sumatra,
bukan orang Kalimantan, Sulawesi,
Bali atau lainnya, tapi orang Indone-
sia, yang bersama-sama menjadi
fondasi satu kesatuan nasional.”

8. “Bunga mawar tidak pernah
mempropagandakan harumnya,
namun keharumannya sendiri
menyebar melalui sekitarnya.”

Penulis: Luki Herdian

“Sehingga Pancasila ini adalah karya jenius dan
visioner bukan hanya bagi bangsa Indonesia tetapi

juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia”
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HONG KONG, BI - Presiden
Republik Rakyat Cina Xi Jinping
sudah tiba di Hong Kong dengan
kereta api atau MTR [30/6] untuk ikut
bersuka cita merayakan hari ulang
tahun kemerdekaannya yang ke-25
sebagai SAR yang jatuh pada 1 juli
lalu.

Xi menilai Hong Kong akan
mencapai masa depan yang lebih
cerah setelah menaklukkan

sejumlah kemunduran dan berbagai
macam kesulitan dengan rumusan
One Country, Two System.

Kedatangan Presiden Xi juga
disambut meriah oleh puluhan siswa
sekolah dasar yang mengibarkan
bendera nasional dan SAR, dia
menyampaikan kerinduannya pada
Kota Hong Kong.

Xi Jinping : HK Akan
Lebih Maju dan Cerah..

HONG KONG, BI -
Pemerintah menyaran-
kan perluasan larangan
memberi makan hewan
liar untuk mencakup
seluruh Hong Kong dan
memperkenalkan huku-
man yang lebih keras
bagi pelanggar.

Larangan memberi
makan hewan liar ter-
masuk babi hutan meru-
pakan salah satu upaya
untuk menangani babi
hutan yang bergantung
pada warga hingga
menyebabkan gangguan
di daerah perkotaan.

Dalam sebuah maka-
lah yang diserahkan ke
Dewan Legislatif pada hari Selasa, Biro
Lingkungan dan Ekologi mengatakan
bahwa memberi makan babi hutan telah
menjadi penyebab utama   gangguan
hewan liar dalam beberapa tahun
terakhir hingga menimbulkan kere-
sahan warga.

Dalam wacana pembuatan lara-
ngan memberi makan hewan liar ini ada
kebutuhan  terkait   Perlindungan He-
wan Liar dan meningkatkan kesadaran
publik.

Saat ini, peraturan tersebut hanya
melarang memberi makan monyet dan
hewan liar lainnya di tempat-tempat

tertentu, seperti taman pedesaan.
Biro tersebut mengatakan telah

mempertimbangkan untuk memperluas
larangan untuk menutupi apa yang
dikatakannya memberi makan bintik-
bintik hitam, tetapi akhirnya memutus-
kan larangan universal.

“Mengingat kemungkinan pengum-
pan berpindah tempat makan dan
kesulitan dalam penegakan hukum,
dianggap lebih tepat untuk memperluas
Area Larangan Pemberian Makanan ke
seluruh wilayah Hong Kong dan
memusatkan sumber daya untuk
pekerjaan penegakan di tempat-tempat >> BERSAMBUNG KE HLM  22

Beri Makan Hewan Liar Didenda HK$100.000
yang paling parah
terkena dampak liar.
gangguan babi dan
daerah sekitarnya,”
kata biro itu.

“Dengan perluasan
yang substansial dari
Area Larangan Pem-
berian Makanan, diha-
rapkan [Departemen
Pertanian, Perikanan
dan Konservasi] akan
membutuhkan lebih
banyak sumber daya
untuk pekerjaan pene-
gakan hukum, di sam-
ping lebih banyak tena-
ga dan sumber daya
untuk pengelolaan babi
hutan. Sebagai langkah

pertama, AFCD akan berusaha untuk
mengatasi pekerjaan penegakan
melalui pemindahan sumber daya in-
ternal dan strategi penegakan berbasis
risiko.”

Untuk mengatasi pelanggar
berulang atau pemberian makan ilegal
“yang bersifat serius dan besar”, pihak
berwenang mengusulkan untuk
menaikkan hukuman maksimum untuk
kejahatan tersebut menjadi
HK$100.000 dan satu tahun penjara,
naik dari denda sebelumnya yang
hanya HK$10.000 saat ini.

Mereka juga berharap untuk

menerapkan hukuman tetap sebesar
HK$5.000 untuk pelanggar, konta-
minasi/ mencemari tempat umum.

Panel urusan lingkungan Legco
diperkirakan akan membahas langkah-
langkah perubahan undang - undang
baru ini pada pertemuan Senin [11/7].

Usulan baru itu muncul beberapa
bulan setelah pihak berwenang mulai
memusnahkan babi hutan yang
ditemukan mengunjungi jalan-jalan
yang sibuk, meskipun ada seruan dari
sektor kedokteran hewan dan

kelompok kesejahteraan hewan untuk
menarik strategi tangkap dan bunuh.

Menurut data resmi, pihak berwe-
nang telah menangkap dan menidurkan
lebih dari 110 babi hutan sejak strategi
tersebut diterapkan pada November
tahun lalu.

Pemerintah sebelumnya mene-
kankan bahwa mereka tidak berencana
untuk membunuh semua babi hutan
Hong Kong, namun hanya untuk
mereka yang menimbulkan ancaman
bagi publik. [bi]
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Tuan Tanah di HK Terus Merugi,

Chow Sang Sang Tutup
bulanan sekitar HK$600.000.
Kemudian diperluas ke lantai satu.
Untuk sewa bulanan baru-baru ini
masih setinggi HK$7 juta.

Unit-unit tersebut diatas dimiliki
oleh China Resources.

Namun dilan tempat Chow Sang
Sang masih memiliki banyak cabang
di Tsim Sha Tsui, termasuk iSQUARE
(menghadap Nathan Road), Harbour
City, K11 MUSEA dan pusat
perbelanjaan THE ONE.

Adapun merek fesyen Swedia
H&M yang terletak di lantai dasar
Menara Silvercord, sebelumnya pada
bulan Mei lalu telah menghentikan
pembaruan sewa dua lantai dengan
luas total sekitar 20.000 kaki persegi.
Namun setelah diberitakan H&M tiba-
tiba memperbarui sewa selama satu
tahun untuk  mempertahankan
bisnisnya.

Merek-merek besar lain juga
secara berturut-turut menarik diri dari
Canton Road dalam dua tahun terakhir.
Misalnya, jaringan kosmetik Sa Sa
yang  melaporkan bahwa mereka
belum memperbarui sewanya di 68-
80 Canton Road.[bi]

HONG KONG, BI -  Canton Road
selalu menjadi daya tarik utama bagi
wisatawan, penduduk  lokal jarang
pergi ke Canton Road untuk
berbelanja. Oleh karena itu, sulit
bagi bisnis untuk bertahan tanpa
pembukaan kembali perbatasan.

Di Hong Kong pasar ritel terus
melemah, dikabarkan beberapa
merek besar telah menarik diri dari
Canton Road di Tsim Sha Tsui
sebagau wilayah wisata. Chow Sang
Sang dan Burberry yang terdaftar
sebagai merek fashion mewah
Inggris telah mengakhiri sewa toko
masing-masing di Silvercord Tower
dekat persimpangan Canton Road
dan Haiphong Road.

Sewa bulanan kedua toko
selama periode puncak masing-

masing sekitar HK$6 juta dan HK$7
juta. Akibatnya, mal kehilangan dua
penyewa utama dan diperkirakan
akan kehilangan lebih dari HK$10
juta pendapatan sewa per bulan.

Menurut sumber pasar, Chow
Sang Sang yang menempati G38F,
G/F dan 1/F Silvercord Tower
dengan luas lantai dasar 5.300 kaki
persegi dengan luas lantai pertama
2.500 kaki persegi tidak akan
memperbarui kontrak sewanya pada
akhir Juli ini. Bahkan, penyewa telah
mengosongkan tempat pada bulan
Juni, bahkan pembongkaran telah
dilakukan.

Chow Sang Sang menyewakan
tempat tersebut sejak awal tahun
2005. Pada awalnya, hanya toko
tanah yang disewa, dan biaya sewa

HONG KONG, BI - Serikat pekerja kereta api
mengatakan mereka tidak puas atas kenaikan
gaji yang direncanakan MTR Corporation kepada
staf [6/7], karena menurut mereka jumlah
kenaikan tersebut tidak bisa mengejar inflasi yang
terakumulasi dalam dua tahun terakhir ketika gaji
dibekukan.

Korporasi telah mengumumkan kenaikan gaji
antara 1,6 dan 5 persen, dengan sebagian besar
staf mendapatkan setidaknya 3,3 persen, efektif
mulai 1 Juli.

Pekerja juga akan
mendapatkan bonus antara satu
dan dua bulan gaji, tergantung
kinerja.

Setelah bertemu dengan
manajemen MTR, perwakilan
dari Federasi Serikat Pekerja
Kereta Api mengatakan akan
berkonsultasi dengan 4.500
anggotanya tentang apa yang
mereka dapatkan dari kenaikan
gaji.

Ketua federasi, Lam Wai-
keung, mengatakan kenaikan itu
hanya akan mengimbangi inflasi
pada 2022, dan gaji masih akan
jatuh di belakang biaya hidup
setelah dibekukan dalam dua

tahun sebelumnya.
“Selama pandemi, layanan kereta api kami

tetap berjalan seperti biasa karena kerja keras
staf garis depan kami, yang bekerja lembur dan
bekerja di hari istirahat mereka,” kata Tam Kin-
chiu, wakil ketua kelompok itu.

Lam meminta MTR untuk memperbaiki
struktur gajinya dengan menawarkan kenaikan
sesuai dengan senioritas pekerja, demi
mempertahankan pengalaman dan bakat.[bi]

Staf MTR Tidak Puas Dengan
Kenaikan Gajinya

Kasus Covid di HK Bisa
Tembus 6000 Orang

HONG KONG, BI - Seorang ahli dari
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Hong Kong  mengatakan jika adanya kasus

peningkatan Covid-19 lokal tidak perlu
dikhawatirkan, meski demikian pemerintah

>>  BERSAMBUNG KE HLM   11



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

NNNNNASIASIASIASIASIONAONAONAONAONALLLLL EDISI 251 - JULI 2022 05

Penjualan Sapi Kurban Menurun Akibat PMK

JAKARTA, BI - Kementerian
Agama mencabut izin operasional
Pesantren  Majma’al Bahrain
Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur,
seiring dengan adanya dugaan kasus
kekerasan seksual yang dilakukan
oleh salah satu pengurus terhadap
santrinya di lembaga pendidikan
tersebut.

Waryono mengatakan tindakan
tegas ini diambil karena salah satu
pemimpinnya yang berinisial MSAT
merupakan DPO kepolisian dalam
kasus pencabulan dan perundungan
terhadap santri.

Pihak pesantren juga dinilai
menghalang-halangi proses hukum
terhadap yang bersangkutan. Waryono
mengatakan pencabulan bukan hanya
tindakan kriminal yang melanggar
hukum, tetapi juga perilaku yang
dilarang ajaran agama.

“Kemenag mendukung penuh
langkah hukum yang telah diambil pihak
kepolisian untuk mengusut tuntas
kasus tersebut,” kata Waryono.

Kemenag, kata dia, akan

Kemenag Cabut Izin Pesantren
Karena Pencabulan

berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag
Jawa Timur, Kankemenag Jombang,
serta pihak-pihak terkait untuk
memastikan bahwa para santri tetap
dapat melanjutkan proses belajar dan
memperoleh akses pendidikan yang

semestinya.
“Jangan khawatir, Kemenag akan

bersinergi dengan pesantren dan
madrasah di lingkup Kemenag untuk
kelanjutan pendidikan para santri,” kata
Waryono.

Sebelumnya, aparat Kepolisian
Daerah Jawa Timur hingga kini masih
menyisir area Pesantren Shiddiqiyah
Ploso, Kabupaten Jombang, mencari
tersangka pencabulan santriwati
berinisial MSAT, anak kiai pengasuh
pesantren itu.

Kasus yang diduga melibatkan
MSAT itu terjadi pada 2017 dengan
melakukan perbuatan asusila pada
lima santri putri di kawasan pesantren
Desa Purisemanding, Kecamatan
Plandaan, Kabupaten Jombang.

MSAT sudah ditetapkan sebagai
tersangka sejak tahun 2020, namun
yang bersangkutan terus mangkir dari
panggilan pemeriksaan di Polda Jatim.
Ia menjadi tersangka kasus asusila
kepada para santri di pesantren yang
dipimpin ayahnya tersebut.

MSAT bertugas sebagai pengurus
pesantren yang dipimpin ayahnya itu.
Ia juga sebagai guru di Pesantren
Shiddiqiyah Ploso, Kabupaten
Jombang, tersebut. Selama ini MSAT
juga dikenal sebagai pengusaha rokok
bernama ST. (jpc/ant/jay)

Ia menegaskan, memakai masker
tetaplah penting. Saran dari Daniel,
seperti yang sudah dianjurkan tenaga
kesehatan sejak lama, adalah mema-

kai masker bedah yang
dilapisi dengan masker
kain. Selain masker, ia
mengingatkan calon penum-
pang untuk tetap menjaga
protokol kesehatan seperti
mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir
serta menjaga jarak dengan
orang lain.

Mengingat udara di
dalam pesawat yang
berbeda dengan udara di

alam bebas, ia menyarankan calon
penumpang untuk betul-betul

Dokter Sarankan  Tetap
Pakai Masker

JAKARTA, BI - Wakil Ketua
MPR RI Lestari Moerdijat menilai
semua pihak harus memper-
j u a n g k a n
perlindungan
dan keadilan
bagi pekerja
migran Indone-
sia yang ada di
luar negeri.

Dia menilai,
p e r j u a n g a n
perlindungan
tersebut harus
dengan menge-
depankan sema-
ngat persatuan dan dialog dalam
rangka mewujudkan nilai-nilai
kemanusiaan.

“Perlindungan warga negara
semestinya mendapatkan tempat
utama dalam setiap dinamika
bernegara, termasuk terhadap
para pekerja migran Indonesia,”
kata Lestari Moerdijat.

Hal itu dikatakannya saat
membuka diskusi daring bertema
“Perjuangan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia” yang
digelar Forum Diskusi Denpasar
12, Rabu (6/7).

Lestari mengatakan, meka-
nisme perlindungan pekerja
migran Indonesia sudah ter-
cantum dalam Undang-Undang
nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran In-
donesia.

Hal itu menurut dia sekaligus
menegaskan bahwa perlindungan
terhadap pekerja migran Indone-
sia merupakan tanggung jawab
negara.

“Namun di saat menghadapi

Semua Pihak
Harus Lindungi

PMI di Luar
Negeri

>> BERSAMBUNG KE  HLM  21

JAKARTA, BI - Spesialis
Kedokteran Penerbangan Dr. M.D.
Daniel Hadinoto, Sp.KP, DTM, CTH,
FAsMA, FISTM dari Ikatan Dokter In-
donesia (IDI) menyarankan calon
penumpang pesawat untuk tetap
melindungi diri dan sekitarnya dengan
memakai masker selama pener-
bangan.

Setelah pintu pesawat ditutup

saat berangkat hingga akhirnya tiba
di tujuan, sirkulasi udara yang ada di
dalam kabin adalah sirkulasi tertutup.
Meski udara dibersihkan lagi dengan
mesin penyaring HEPA (high effi-
ciency particulate air) filter yang
diklaim hampir 100 persen efektif,
tetap ada sedikit kemungkinan
penumpang bisa tertular infeksi di
pesawat akibat sirkulasi tertutup.

Lestari Moerdijat

BOGOR, BI - Pemerintah Kota (Pemkot)
Bogor menyebut wabah penyakit mulut dan
kuku (PMK) yang terjadi saat ini berdampak
pada penjualan hewan kurban di wilayahnya.
Terjadi penurunan signifikan jumlah
penjualan hewan sapi di Kota Bogor.

Berdasarkan catatanya, hingga Selasa
(5/7) jumlah penjualan sapi baik yang
menggunakan dokumen dan tidak baru
mencapai 3.200 ekor sapi yang masuk Kota
Bogor.

Jumlah tersebut relatif turun jika
dibandingkan jumlah sapi pada tahun lalu
yang mencapai 4.500 ekor sapi.

“Jumlah hewan kurban tahun ini jauh
menurun dibanding tahun lalu yakni 4.500
ekor,” kata Pelaksana Harian Wali Kota
Bogor Dedie A. Rachim usai rapat dengan

Forkopimda Kota Bogor terkait persiapan
Hari Raya Idul Adha Tahun 2022, Kamis
(7/7).

Menurutnya, terjadi tren penurunan cukup
signifikan pada jumlah konsumsi hewan
kurban dikarenakan wabah PMK.

Padahal kekhawatiran yang dirasakan
masyarakat terkait wabah PMK seharusnya
tidak perlu berlebihan, sebab, dapat
dipastikan hewan kurban yang saat ini
beredar baik sapi dan kambing dapat
dikonsumsi secara baik.

Karenanya, dalam rapat bersama unsur
Forkopimda, Kementerian Pertanian, dan
Polbangtan serta perhimpunan dokter
hewan Indonesia membahas berbagai hal
yang berkaitan dengan kesehatan hewan
kurban.

“Bagaimana masyarakat dapat aman,
dan tren penjualan hewan kurban di Kota
Bogor meningkat,” tambah Dedie.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor,
Anas S. Rasmana mengaku bakal membantu
penjualan hewan kurban di Kota Bogor baik
melalui sosialisasi, dan upaya lainnya.

DKPP menargetkan penjualan hewan
kurban sapi pada Hari Raya Idul Adha bisa
mencapai 4.500 hingga 5.000 ekor sapi.

Selain warga yang memang menghindari
hewan kurban karena wabah PMK juga
sistem distribusi hewan kurban menjadi andil
dalam menurunnya jumlah sapi yang masuk
ke Kota Bogor pada tahun 2022. Di Jawa
Timur banyak penyekatan, di tahan dan itu
sangat berpengaruh.(ded)

DIREKTUR Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono

>> BERSAMBUNG KE  HLM  17
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Vaksin Satwa KBS Dengan Tulup

Cegah PMK, Gembira Loka Zoo
Batasi Interaksi Satwa

SURABAYA, BI - Menghindari
penularan Penyakit Mulut dan Kuku
[PMK] Nurali Faisol harus melakukan
vaksin dengan cara membidik/ tulup
dengan jeli karena tak boleh meleset.

Jarum suntik yang ditulupkannya
wajib mengenai tubuh satwa. Proses
vaksinasi penyakit mulut dan kuku
(PMK) itu harus sesuai dengan stan-
dard operating procedure (SOP).
Cara tersebut digunakan untuk
meminimalkan risiko petugas.

Total ada sekitar 400 dosis vaksin
PMK yang diterima Kebun Binatang
Surabaya (KBS). Vaksin produk
Prancis itu didapat dari Dinas Keta-
hanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
Surabaya. Hanya, pelaksanaannya
dilakukan oleh tim dokter KBS.
Sebab, prosesnya butuh pengalaman
dan keahlian khusus.

Tim dokter yang digawangi Nurali
Faisol harus berlarian mengejar
satwa yang akan divaksin. Mereka
dituntut untuk konsentrasi penuh.

YOGYAKARTA, BI - Gembira
Loka Zoo di Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
telah membatasi wahana yang
memerlukan interaksi antara
pengunjung dengan satwa (petting
zoo), guna mencegah penularan
penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sebab, penyuntikannya dengan cara
ditulup.

’’Kalau disuntik dengan cara
biasa bisa bahaya,’’ ucap Faisol
sembari membidik rusa.

Kepala departemen kesehatan
hewan di KBS itu menuturkan, risiko-
nya cukup besar. Apalagi satwa
seperti banteng. Penyuntikan bisa
gagal dan petugas terancam
diseruduk. Selain itu, satwa jenis rusa
memang susah untuk dipegang.
”Rusa mending memilih mati daripada
dipegang orang,’’ ujarnya.

Meski begitu, pelaksanaan vaksi-
nasi di KBS tetap harus dikebut.
Sebab, vaksin yang sudah dibuka
memiliki batas waktu penggunaan.
Yakni, tidak boleh lebih dari 36 jam.

Total ada 400 satwa dari belasan
spesies yang mendapat vaksin
PMK. Faisol mengatakan, ada
klasifikasi satwa yang mendapat
vaksin PMK. Yaitu, hanya berkuku
belah atau genap. Misalnya, rusa,

banteng, anoa, gajah, dan beberapa
jenis lainnya.

Dosis vaksin yang disuntikkan
juga tidak sama. Disesuaikan de-
ngan berat badan satwa. Kejelian

petugas memang diuji. Sebab,
membedakan satwa yang telah
tervaksin tidak mudah. Apalagi
jumlahnya banyak dan berada
dalam satu kandang.[bi/JP]

BANTUL, BI - Pemerintah
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) melakukan
terobosan dalam bidang kesehatan di
tingkat pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas). Terobosan yang diambil
adalah menerapkan sistem pengobatan
tradisional atau herbal di 12
puskesmas yang ada di Kabupaten
Bantul.

Bupati Bantul Abdul Halim
Muslihmengatakan selama ini
puskesmas hanya mengandalkan obat-
obatan kimia untuk menangani pasien
yang sakit.

Padahal, menurut Halim, banyak
jamu-jamu tradisional yang bisa
digunakan untuk memulihkan pasien.
Bupati mengatakan program kesehatan
dengan cara-cara tradisional itu akan
diberi nama Seroja yaitu Sehat,
Ekonomi Meningkat Karo (bersama)
Jamu.

“Sudah kami presentasi bagaimana
Seroja itu dikembangkan sehingga
melahirkan dua efek, yaitu efek sehat
dan efek ekonomi meningkat.
Sehatnya adalah bahwa jamu-jamuan
kita itu sudah masuk dalam sistem
layanan kesehatan di puskesmas,”
katanya.

Meski demikian, kata Bupati,
seluruh jamu-jamuan atau hasil
pengolahan dari bahan herbal untuk
treatment pengobatan tersebut yang
sudah diakui dan tersertifikasi oleh
Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) setempat.

“Seluruh jamu yang kami gunakan
adalah sudah tersertifikasi BPOM dan
itu direkomendasikan oleh BPOM dan
disahkan oleh Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Jadi, penggunaan obat-
obatan kimiawi yang berefek jangka
panjang itu coba kami kurangi,”
katanya.

Menurut Halim, dengan masuknya
jamu-jamu tradisional ke sistem
kesehatan akan berdampak pada tiga
sektor, yaitu kesehatan, perekonomian,
penyerapan tenaga kerja.

“Jika dahulu jamu bentuknya hanya
cair diseduh langsung diminum,

sekarang tidak. Ada bubuk, ada
kapsul, kemudian lulur, dan
masker wajah. Itu contoh-contoh
diversifikasi penggunaan
tanaman obat-obatan dan
rempah rempah,” katanya.

Dia juga mengatakan
pengembangan inovasi layanan

publik bidang kesehatan
tersebut juga seiring

perkembangan
bahwa saat ini
pemakaian tana-

man obat-obatan,
rempah dan herbal
telah mendapat
pengakuan dari
BPOM. (mar3/
jpnn)

Pengobatan
Tradisional Di
Terapkan di
Puskesmas

SIDOARJO, BI - Sejumlah
pengendara sepeda motor dan mobil
dikagetkan dengan kemunculan asap
putih saat melintas di sekitar jalan
layang Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur
pada hari kamis lalu.

 Salah satu pengendara Deni
mengaku sempat kaget dengan
kemunculan asap putih yang lumayan
tebal menutup jalan di sekitar lokasi
pabrik gas tersebut.

 “Sempat kaget karena asapnya
cukup tebal menutup jalan. Padahal
sudah siang sekitar pukul 10.00 WIB,”
katanya.

 Kepala Kepolisian Sektor Taman
Sidoarjo Kompol Yoyok Dwi Purnomo
membenarkan adanya informasi dari
masyarakat soal kemunculan asap tebal
dari perusahaan Aneka Gas tersebut.

 “Infonya asap tebal tersebut
disebabkan compressor filter yang bocor
jadi bukan gasnya,” kata Yoyok.

 Ia mengatakan kebocoran yang
menimbulkan asap putih tersebut terjadi
pada perusahaan Aneka Gas yang ada
di lokasi tersebut.

 “Kami sudah berkoordinasi dengan
pihak Pabrik Aneka Gas. Kebocoran itu
tidak membahayakan bagi masyarakat.

Info dari pihak Aneka Gas tidak
berbahaya kepada masyarakat,”
katanya.

 Sementara itu, belum ada
keterangan resmi dari pihak perusahaan
terkait dengan peristiwa tersebut dan
meminta jurnalis untuk meninggalkan
lokasi perusahaan.

 Dari pantauan di luar lokasi
perusahaan tampak beberapa pekerja

Kompresor Pabrik Bocor,
Timbulkan Asap Tebal

sedang membersihkan sisa-sisa
kebocoran berwarna putih di
halaman perusahaan.

Arus lalu lintas yang
sempat tersendat akibat
peristiwa tersebut juga
sudah berangsur normal
dan berjalan seperti
biasa.

Kemunculan asap putih
tersebut juga sempat
viral di

beberapa media
sosial. Terlihat
semburan asap
putih mengepul
keluar dari
salah satu
bangunan
tinggi yang
ada di lokasi
perusahaan.[*]

Fahmi melanjutkan bahwa
sejumlah satwa yang ada di kebun
binatang tersebut berisiko terjangkit
PMK, di antaranya kambing etawa,
keledai, domba batur, kuda poni,
kura-kura sulcata, kura-kura emys,
kelinci jawa, kelinci german giant,
marmut, dan ayam brahma. Untuk
diketahui, PMK disebabkan oleh vi-
rus yang tidak bisa menulari
manusia, namun bisa dibawa oleh
manusia. Misalnya dari alas kaki
yang digunakan.

Fahmi juga menjelaskan
bahwa seluruh satwa di Gembira
Loka Zoo dalam keadaan sehat dan
bebas PMK. Kendati demikian, tim
kesehatan satwa di kebun binatang
tersebut secara teratur men-
disinfeksi dan memberikan vita-
min. Jika nantinya terdapat satwa
yang tertular PMK, lanjutnya,
maka satwa tersebut akan
dipisahkan agar tidak menjangkiti
satwa lain.[*]

Adapun pembatasan ini
dilakukan dari sisi kuota pakan yang
diberikan oleh pengunjung di
wahana itu.  “Hanya 100 pakan per
hari, sementara jumlah pengunjung
di Gembira Loka Zoo mencapai
3.000 orang per hari. Dengan cara
itu sudah terbatasi sendir i ,”
tuturnya.

“Interaksi ada pembatasan
dengan kuota. Misalnya memberi

pakan satwa, termasuk berfoto
lebih dekat dengan satwa,

dibatasi kuota,” kata
Kepala Bagian

Humas dan

P r o m o s i
Gembira Loka Zoo,
Fahmi Ramadhan.

Ia menambahkan bahwa
ketentuan tersebut telah diterapkan
sejak bulan Juni 2022, mengikuti
rekomendasi tim kesehatan satwa
di kebun binatang tersebut.
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SELAIN menyembelih hewan kurban,
beberapa daerah di Indonesia memiliki cara unik
untuk memperingati Hari Raya Idul Adha, berikut
di antaranya:

1. Apitan di Semarang
Sebagai rasa syukur atas rezeki berupa hasil

bumi yang diberikan, masyarakat Semarang
selalu melakukanapitan. Tradisi ini ditandai
dengan pembacaan doa untuk keselamatan warga
dan dilanjutkan dengan melakukan arak-arakan.
Nantinya, warga akan berebut mengambil iring-
iringan berupa hasil pertanian, seperti padi,
jagung, terung, cabai, tomat, dan sejenisnya.
Masyarakat setempat percaya bahwa hasil bumi

yang mereka peroleh akan membawa berkah.

2. Manten sapi di Pasuruan
Manten sapi adalah tradisi yang dilakukan

masyarakat Pasuruan untuk menghormati hewan
kurban yang akan disembelih. Menariknya, sapi-
sapi warga yang hendak dijadikan kurban akan

didandani secantik mungkin layaknya
pengantin.

Hewan tersebut juga akan diberikan
kalung bunga tujuh rupa, lalu dibalut
dengan kain kafan, serban, dan sajadah.
Selain untuk membungkus jenazah
sebelum dimakamkan, kain kafan juga
menjadi tanda kesucian orang yang
berkurban.

Semua sapi yang sudah didandani
akan diarak oleh ratusan warga menuju
masjid setempat untuk diserahkan
kepada panitia kurban. Setelah sapi
disembelih, ibu-ibu akan turut meriahkan
tradisi ini dengan membawa bumbu
masak dan peralatan dapur untuk acara

Tradisi Unik Perayaan Hari
Idul Adha di Indonesia

Bagi umat Islam, Hari Raya Idul Adha
adalah hari besar keagamaan yang selalu
dinantikan. Waktu yang bertepatan dengan
datangnya “musim haji” ini menjadi
momen menumbuhkan rasa kasih sayang
terhadap sesama. Caranya, dengan
menyembelih dan membagikan hewan
kurban berupa sapi, kambing, atau domba
kepada orang-orang yang tidak mampu.

makan bersama.

3. Mepe kasur di Banyuwangi
Masyarakat Using di Banyuwangi juga

menyambut hari raya dengan tradisi unik.
Tradisi yang dikenal dengan
istilahmepekasur atau menjemur kasur
ini selalu diadakan setiap mendekati
Idul Adha. Menariknya, proses
menjemur kasur harus dilakukan
secara serentak sejak pagi hari di
depan rumah masing-masing.
Sesekali, mereka akan membalik kasur

menggunakan alat tebah atau sapu lidi agar
kembali bersih.

Mepekasur menjadi cara masyarakat
setempat menghormati datangnya bulan Zulhijah.
Warga juga percaya bawa tradisi menjemur kasur
menjadi cara untuk menolak bala, sekaligus
menjauhkan segala hal-hal buruk dari rumah.

4. Grebeg gunungan di Yogyakarta
Di Yogyakarta, tradisi unikgrebegandilakukan

setiap hari besar agama Islam. Bila
adagrebegSyawal saat Idul Fitri, maka ada juga
tradisigrebeggunungan menjelang Idul Adha.
Saatgrebeggunungan, tiga buah
gunungan(pareden)berisi berbagai makanan dan
hasil bumi akan diarak dari keraton menuju masjid
untuk upacara pembacaan doa.

Acara puncaknya adalah pada saat warga
memperebutkan ketiga gunungan dengan penuh
semangat. Mereka percaya bahwa makanan yang
berhasil diambil dari gunungan bisa
mendatangkan rezeki.

5. Kaul negeri dan abda’u di Maluku Tengah
Masyarakat Negeri Tulehu di Maluku Tengah

selalu merayakankaulnegeri danabda’usetelah
melaksanakan salat Idul Adha. Tradisi ini
merupakan acara adat menggendong tiga kambing
menggunakan kain, layaknya menggendong anak

kecil, oleh para pemuka adat
dan agama. Kambing tersebut
kemudian diarak keliling desa
sambil diiringi alunan takbir
dan selawat menuju masjid.
Nantinya, ketiga kambing
tersebut akan disembelih dan
dagingnya dibagikan kepada
fakir miskin.

belum ada informasi yang juga jelas terkait
bagaimana pencuri siber ini memiliki akses dari
server kepolisian di Shanghai. Tidak sampai di
sana, kejanggalan lain juga ditemukan karena kasus
pencurian ini datang tidak lama setelah pemerintah

berjanji akan mening-
katkan keamanan dari
data pengguna.

Dalam janjinya, pe-
merintah mengatakan
akan membuat kebijakan
yang lebih ketat terhadap
perusahaan teknologi-
nya agar penyimpanan
data bisa lebih aman.
Kebijakan ini dilakukan
sejalan dengan keluhan

publik akibat adanya banyak penyalahgunaan data
pribadi. Kendati demikian, pihak otoritas dan
kepolisian China masih belum memberikan
tanggapan apa pun.

Dugaan sumber kebocoran CEO
sekaligus pendiri dari platform perdagangan
mata uang Kripto Binance, Zhao Changpeng
mengunggah cuitan terkait fenomena ini di
Twitter dengan handle @cz_binance, Senin
(4/7/2022). Changpeng menyatakan bahwa
kebocoran data dari server kepolisian mungkin
disebabkan oleh bug atau gangguan dalam
jaringan cloud computing “Elastic Search”
yang baru digunakan oleh kantor-kantor
pemerintahan di China, termasuk kepolisian.
“Ini berdampak pada kemampuan tindakan
deteksi/pencegahan peretas, (serta) nomor
ponsel yang bisa digunakan untuk mengambil
alih akun,” tulis Changpeng. Oleh karena itu,
untuk mencegah penyalahgunaan data dari
platform Binance, di akhir cuitannya,
Changpeng menuliskan bahwa Binance telah
meningkatkan sistem keamanan perusahaan
untuk kasus ini. Sehingga pengguna aplikasi
dapat terhindar dari kerugian ini.[*]

dengan menjual data tersebut di Breach Fo-
rums. Penjualan dari miliaran data penduduk
China akan dihargai senilai 10 Bitcoin, yakni
sekitar 200.000 dollar AS atau setara Rp 2,9 miliar.

Hingga saat ini, motif dari pencurian data
masih belum diketahui lebih lanjut. Unggahan
terkait klaim tersebut juga telah viral dan ramai
dibicarakan melalui platform media sosial Weibo
(sejenis Twitter versi China) dan WeChat
(aplikasi pengiriman pesan milik China),
menggunakan tagar “Kebocoran Data Shanghai”.
Pemerintah China memblokir tagar tersebut di
internet, namun beberapa pengguna masih
berdiskusi di platfrom tersebut mengenai
kebocoran data yang terjadi, mulai dari
ketakutan, kesedihan, hingga kekecewaan
mereka.

Salah satu pengguna mengatakan
kekecewaannya bahwa kini ia telah menjadi

“manusia transparan”. Hal ini dikarenakan
datanya telah bocor dan tidak lagi memiliki privasi
antarsatu dan yang lainnya.

Terlepas dari motif dan viralnya kasus ini di
media sosial, sejumlah pakar di industri terkait
menilai bila klaim
kebocoran ini adalah
benar, maka kasus
pelanggaran keamanan
siber yang terjadi akan
menjadi yang terbesar
sepanjang sejarah China.
Hal ini juga dikarenakan
pihak keamanan di China
sempat terkejut dengan
jumlah dari data yang
bocor.

Jumlah yang diklaim menimbulkan keraguan
dan pertanyaan tentang kredibilitas dari data
tersebut. Baca juga: 7 Kasus Kebocoran Data
yang Terjadi Sepanjang 2020 Ditambah, masih

>> CHINA ALAMI...DARI HLM  16
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INDONESIA memiliki banyak
daerah dengan ciri khas yang
beragam. Tidak hanya bahasa dan
budaya, setiap daerah juga memiliki
rumah adat masing-masing.

Rumah adat Joglo dulunya
hanya dimiliki oleh kalangan priayi
atau bangsawan. Sebab, mate-
rialnya terbilang mahal dan cukup
memakan memakan waktu yang
lama dalam proses pembuatannya.

Meski terlihat sederhana, rumah
Joglo memiliki keunikannya sendiri
yang menjadi daya tarik yang bisa
dikulik untuk menambah  wawasan
baru, berikut rangkumkan tentang
fakta - fakta unik rumah adat Joglo
dari Pulau Jawa.

1. Mengenal rumah adat Joglo
Rumah adat Joglo merupakan

rumah adat yang berasal dari Pulau
Jawa, tepatnya di Jawa Tengah.
Umumnya, rumah adat Joglo
dibangun dengan menggunakan
kayu jati.

Istilah Joglo berasal dari kata
“tajug” dan “loro” yang disingkat
menjadi juglo. Makna dari istilah
tersebut adalah dua gunung
(tajug).

Karena atap rumah Joglo yang
berbentuk dua gunung, tidak heran
jika rumah adat ini sangat filosofis.
Dalam filosofi Jawa, gunung adalah
tempat yang tinggi dan sakral.

Akan tetapi, dalam perkemba-
ngannya, penyebutan juglo berubah
menjadi joglo berubah menjadi
Joglo.

Meski dulunya hanya dimiliki
oleh kalangan bangsawan atau

Fakta Unik Rumah Adat Joglo
dari Pulau Jawa

priayi, tetapi seiring berjalannya waktu
rumah adat Joglo sudah dapat dibangun
oleh berbagai kalangan. Bahkan,
rumah Joglo kerap digunakan pada
gedung perkantoran atau
pemerintahan.

2. Bentuk arsitekturnya
mengandung nilai filosofi Jawa

Bangunan rumah Joglo memiliki
ciri khas tersendiri dan mengandung
nilai filosofi Jawa di setiap bagiannya.
Hal tersebutlah yang menjadikan
rumah Joglo terasa lebih istimewa
dibandingkan dengan rumah adat

Joglo memiliki empat tiang utama.
Berapapun jumlah tiang yang
digunakan, tiang utama yang terdapat
di rumah adat Joglo akan tetap memiliki
empat tiang utama atau yang disebut
dengan “saka guru” secara
keseluruhan.

Saka guru menjadi sebuah pondasi
penegak dan pondasi utama yang dapat
menopang keseluruhan bangunan dari
rumah adat Joglo.

4. Pintu utama terletak di tengah
rumah

Berbeda dengan rumah lainnya,

lainnya.
Selain itu, bentuk arsitektur,

ruangan yang terdapat di dalam rumah,
dan fungsi dari setiap ruangan yang ada
di dalam rumah memiliki perbedaan
yang membuatnya lebih unik.

Rumah adat Joglo terbagi menjadi
dua bagian, yakni rumah adat Joglo
dibagi menjadi dua, yakni rumah induk
dan rumah tambahan. Rumah induk
sendiri terdiri dari beberapa bagian,
mulai dari Pendopo yang terletak di
depan rumah.

3. Memiliki empat tiang bangunan
Umumnya, bangunan rumah adat

pintu utama rumah Joglo terletak
pada bagian tengah rumah yang
dibangun sejajar dengan ruangan di
bagian belakang rumah. Hal tersebut
menjadi salah satu ciri khas lain
yang menonjol dan menjadi elemen
pembeda dari rumah-rumah
biasanya.

Pintu utama ini menggambarkan
kedekatan dan keterbukaan antara
penghuni rumah dengan seorang
tamu. Sementara tata letak pada pintu
rumah Joglo melambangkan kupu-
kupu yang sedang berkembang dan
berjuang di dalam sebuah keluarga
besar.

Adapun jumlah pintu yang
terdapat pada rumah Joglo sebanyak
tiga pintu, yaitu pintu utama di tengah,
dan pintu lainnya di kedua sisi
(kanan dan kiri) bawah.

5. Teras rumah Joglo cukup luas
Rumah Joglo adalah memiliki

teras yang cukup luas. Teras tersebut
memiliki fungsi tersendiri sebagai
tempat untuk melakukan interaksi
sosial, misalnya silaturahmi antara
penghuni rumah dengan masyarakat
lainnya.

Teras rumah adat Joglo sengaja
didesain dengan ukuran yang cukup
luas dan tidak menggunakan sekat.
Selain rumah Joglo, teras yang luas

juga dimiliki oleh rumah adat
lainnya di Jawa Tengah.

6. Dilengkapi dengan jendela
berukuran besar

Keunikan rumah adat Joglo
lainnya adalag dilengkapi jendela
yang berukuran besar dengan
jumlah yang banyak. Jendela
besar tersebut merupakan salah
satu warisan dari kolonial
Belanda. Meski demikian, model
jendela tersebut juga dikom-
binasikan dengan arsitektur khas
dari daerah Jawa.

Jumlah jendela yang terdapat
pada rumah Joglo dari depan
hingga ke belakang mencapai
puluhan secara keseluruhan.
Rumah Joglo memiliki jendela
dengan jumlah yang banyak dan

ukuran yang besar.

7. Pagar mangkok
Berbeda dengan rumah lainnya

pada zaman dahulu, rumah Joglo
memiliki pagar yang tidak terbuat dari
bilah bambu. Masyarakat biasa
menyebut pagar rumah Joglo
sebagai pagar mangkok.

Pagar rumah adat Joglo tersebut
terbuat dari tanaman perdu yang
memiliki ketinggian kurang dari satu
meter. Fungsi dari pagar mangkok
adalah agar tetangga atau
masyarakat lebih mudah
berinteraksi.[*]

mangga
- Minyak nabati,

seperti minyak bunga
matahari, minyak kanola,
atau minyak zaitun

- Kuning telur
Bunda bisa mengolah a t a u

menambahkan jenis makanan

tersebut ke dalam menu
makan harian Si Kecil. Selain
melalui makanan, cara lain yang
bisa di lakukan untuk
mencukupkan kebutuhan vitamin

E Si Keci l  adalah dengan
pemberian suplemen.

Namun, pemberian suplemen ini

tidak boleh sembarangan dan hanya
atas saran dan pengawasan dokter.
Pasalnya, jika asupan vitamin E
dari suplemen terlalu tinggi, hal ini
justru bisa meningkatkan risiko
terjadinya perdarahan dan
terganggunya proses pembekuan
darah.[alldok]

dengan memberikannya maka-
nan yang secara alami sudah
mengandung vitamin E. Beberapa
jenis makanan tersebut adalah:

- Kacang-kacangan, seperti
kacang almond, kacang pinus, dan

kacang hazel
- Biji-bijian utuh, seperti biji

bunga matahari atau gandum
- Sayuran hijau, seperti bayam

dan brokoli
- Buah-buahan, seperti kiwi atau

>> BERBAGAI SUMBER VITAMIN E...DARI HLM 18
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Syndrome Perasaan Hampa

EMPTY NEST SYNDROME adalah
istilah untuk menggambarkan
perasaan sedih atau hampa yang
kerap dialami para orang tua saat
anaknya meninggalkan rumah,
misalnya untuk menempuh
pendidikan di luar kota atau menikah.
Umumnya, kondisi ini lebih banyak
dialami oleh ibu daripada ayah.

Empty nest syndrome kerap kali
diperparah dengan terjadinya berbagai
peristiwa lain dalam hidup seseorang,
seperti pensiun, menopause, atau
kematian orang yang disayang.

TANDA-TANDA EMPTY NEST
SYNDROME

Tanda empty nest syndrome bisa
berbeda-beda pada setiap orang.
Namun, secara umum, empty nest

syndrome dapat dikenali dari tanda-
tanda berikut:

1. Mengalami languishing
Salah satu tanda yang paling ba-

nyak dialami oleh orang tua yang
mengalami empty nest syndrome ada-
lah merasakan perasaan hampa,
terjebak, atau tidak bersemangat
dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Kumpulan berbagai perasaan ini
disebut juga dengan istilah languish-
ing.

2. Merasa gelisah
Merasa gelisah tanpa alasan yang

jelas setelah kepergian anak dari
rumah juga bisa menjadi salah satu
tanda empty nest syndrome. Akibat
kegelisahan yang dirasakan,

biasanya orang tua yang mengalami
empty nest syndrome juga menjadi
sulit fokus saat melakukan berbagai
kegiatan.

3. Merasa kesepian
Merasa kesepian saat anak pergi

dari rumah tentu merupakan hal nor-
mal yang dialami orang tua. Akan
tetapi, pada empty nest syndrome,
rasa kesepian dapat berlangsung
untuk waktu yang lama. Selain itu,
orang tua yang mengalami sindrom ini
biasanya juga masih merasa kesepian
meski sedang berada di keramaian.

4. Mudah marah atau tersinggung
Orang tua yang mengalami empty

nest syndrome mungkin juga
cenderung menjadi lebih mudah

marah atau tersinggung pada orang-
orang di sekelilingnya. Hal ini
biasanya terjadi karena ia merasa
seolah-olah tidak dapat mengen-
dalikan apa pun dalam hidupnya.

CARA MENDAMPINGI ORANG
DENGAN EMPTY NEST SYNDROME

Perlu diketahui, empty nest syn-
drome merupakan sebuah kondisi
psikologis, tetapi tidak termasuk ke
dalam kategori gangguan mental.
Kendati demikian, jika tidak dihadapi
dengan tepat, empty nest syndrome
dapat meningkatkan risiko terjadinya
berbagai gangguan mental, seperti
stres, gangguan kecemasan, dan
depresi.

Oleh sebab itu, jika saat ini
ada orang terdekatmu yang
sedang mengalami empty
nest syndrome, bantu dan
dampingilah ia untuk
beradaptasi dengan mela-
kukan beberapa cara ini:

Yakinkan ia bahwa
semua perasaan yang
ia rasakan terkait
kepergian anaknya
adalah valid dan
normal.

- Yakinkan ia
bahwa anaknya
yang baru saja

pergi dari rumah akan selalu
membutuhkan kehadiran dan
bantuannya, hanya porsi dan
bentuknya saja yang mungkin sudah
berubah.

- Ajak ia melakukan berbagai
kegiatan yang menyenangkan, seperti
makan di luar, pergi ke salon, atau
menonton film bersama.

- Ajak ia berolahraga bersama.
Pasalnya, olahraga bisa membang-
kitkan semangat dan meningkatkan
kemampuan untuk melakukan
aktivitas sehari-hari.

- Minta ia memikirkan atau menu-
liskan hal-hal penting yang ada di
dalam hidupnya, terutama yang tidak
berkaitan dengan anaknya yang baru
pergi dari rumah.

- Bantu ia menemukan cara untuk
berkomunikasi dengan anak yang
baru saja pergi dari rumah, misalnya
dengan menelepon atau melakukan
panggilan video secara berkala.

Apabila setelah melakukan
cara-cara di atas tetapi empty

nest syndrome yang
dialami orang terdekatmu
tidak kunjung membaik
atau justru semakin

memburuk, ajaklah ia
untuk berkonsultasi

dengan psikolog atau
psikiater guna
m e n d a p a t k a n
penanganan yang
tepat.[*]
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KALI INI Berita Indonesia
mengangkat kisah Neni Suryani, umur
30 th, janda dengan anak satu yang saat
ini dalam asuhan nenek dan kakeknya
[orangtua Neni] yang tinggal di
Majalengka,Jawa barat.

Neni merupakan Pekerja Migran
Indonesia [PMI] Hongkong kurang lebih
sudah 8 tahun, dari tahun 2014 hingga
2022, dirumah majikan Neni kerja
menjaga anak.Bersama keluarga
majikannya Neni juga sering diajak
jalan – jalan ke Macau, China,
Singapore, Jepang dan lain sebagainya.

Selain sibuk bekerja Neni juga
mengikuti kuliah di Universitas
Terbuka Hongkong jurusan ilmu
komunikasi.

Lantas kenapa Neni kuliah? ..
Neni kuliah karena ingin menambah

wawasan mencari ilmu yang
bermanfaat untuk merubah nasib dalam
menghadapi masa depan yang semakin
rumit.

“hanya orang pilihan yang bisa
kerja sambil kuliah, pulang ke Indone-
sia sukses saja sudah biasa tapi kalau
pulang sukses dan membawa gelar
sarjana itu luar biasa.” kata Neni.

Bisa kuliah memang keinginan
Neni sejak di tanah air, maka dari itu
dia terus menyemangati dirinya sendiri
supaya tetap optimis dan penuh
semangat.

“saya bangga bisa kuliah sambil
kerja, karena memang tidak gampang
membagi waktu antara  kerjaan dan jam
istirahat, selain harus pintar - pintar
memanfaatkan waktu untuk
mengerjakan tugas tugas kuliah karena
di kejar deadline tugas kuliah online.”
kisahnya.

Neni juga banyak bersyukur
karena majikannya baik dan

mengijinkan dia untuk ikut kegiatan
kuliah asal tidak menggagu jam kerja.

Bagaiaman Neni Mengatur
Keuangannya ..

Kuliah berarti akan ada
pengeluaran lebih dari bisanya, lantas
bagaimana cara Neni mengatur
keuangannya? ..

“harus pintar mengelola keuangan
karna harus bayar kuliah juga, selain
itu kita tidak selamanya di luar negeri
jadi tabungan juga harus tetap ada buat
masa depan supaya berangkat
jadi migran pulang jadi
juragan.” jelas Neni.

Neni juga bercerita
berkah dari pandemi yang dia
tidak perlu libur dan keluar
uang banyak, jadi gaji utuh
ditambah uang lembur.

“ada berkah di balik
pandemi, allhamdulillah saya
bisa bangun rumah.”
syukurnya.

Aktivitas Neni di Hari
libur

Diluar situasi pandemi
parah Neni libur tiap minggu,
dia memanfaatkan waktu
berkumpul dengan orang or-
ang soleh dan soleha ikut
pengajian di majelis, Neni
aktif di organisasi PERMA
(Persatuan Mahasiswa) UT Hongkong
dan di PCINU HONGKONG.

Selain kegiatan offline yang
dilakukan Neni dihari minggu dia juga
ada kegiatan online membaca yasin
dan tahlil setiap malam Jum’at.

“Saya memanfaatkan waktu dengan
belajar dan terus belajar dengan modal
niat,sabar, rajin dan bekerja keras.’
katanya.

Neni, Pejuang Devisa dan Toga di HK

Cita – Cita Neni
Kelak jika sudah lulus kuliah dan

pensiun jadi PMI dia pulang dan ingin
mengamalkan ilmu yang sudah dia
dapat, terutama untuk anak
saya,keluarga baru orang lain.

“InsyaAllah juga saya ingin buka
perpustakaan kecil kecilan di rumah,
buka tempat les untuk anak anak dan
mengaji dengan free Wi-fi supaya
anak2 bisa belajar internet juga dengan
gratis.” harapnya.

Neni juga telah merintis usaha toko
sembako, Neni juga
sudah  sawah dan
kebun hasil kerja di
Hongkong  sehingga
dia juga berharap bisa
bertani. Kedepannya
Neni tak ingin jauh dari
anak lagi, keinginnya
hanya ingin memba-
hagiakan anak dan
keluarga.

Kendala Kerja Sambil
Kuliah

“Kendala dalam kerja dan
kuliah yaitu ketika menghadapi UAS
online, sementara seharian sudah full
kerja gak ada waktu mengerjakan soal,
jadi harus pintar membagi waktu fokus
kerjaan dan fokus tugas juga karena
situasinya sebagai PMI yang kerja di

Tak ada keberhasiln tanpa perjuangan, begitu juga dengan rasa lelah
yang harus tetap kita semangati agar tak timbulkan rasa putus asa
hingga menyerah, sebab setiap tujuan pasti ada pengorbanan.

rumah tangga orang.” kisah Neni
Masih menurut Neni, kalau pas

UAS atur waktunya harus benar-benar
pas, jadi untuk mengunduh/ download
soal dan mengerjakannya nyicil satu
satu sampe selesai, begitu juga dengan
batas waktu upload juga harus
diperhatikan karena kalau telat
urusannya jadi panjang karena harus
ikut ujian susulan.

“Hal yang paling membingungkan
jika pas sibuk tugas sibuk juga kerjaan
dirumah, kadang banyak tamu majikan
yang datang ke rumah untuk makan
malam jadi ekstra waktu sibuknya.

Kadang juga pas jadwal
diajak jalan-jalan
sama keluarga.
J a d i

harus benar-benar bisa atur waktu,
hemat waktu juga.” jelasnya.

Neni juga menceritakan dilema
kebutuhan uangnya yang terkadang
bersamaan antara bayar SPP dan
kebutuhan rumah tangganya di Indo-
nesia, namun menurut Neni itu
disyukuri saja sembari berharap
semoga lelahnya menjadi berkah
dalam hidupnya.

Meski harus hemat dan pandai
membagi waktu Neni tetap semangat
san menyemangati teman lainnya
sengan ucapan: yok… bisa yok.
Pejuang Toga, pejuang dolar, pejuang
keluarga semoga lelah jadi berkah.
salam sehat dan sukses selalu buat
semua teman – teman PMI yang
sedang bekerja sambil kuliah di Hong
Kong.[*]
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harus tetap mempertimbangkan untuk
mendirikan fasilitas permanen untuk
mengurangi tekanan fihak rumah sakit.

Otoritas kesehatan mengatakan pada hari
Kamis [7/7] HK melaporkan lebih dari 3.000
kasus Covid untuk pertama kalinya sejak
April, memperingatkan bahwa angka harian
dapat menembus 6.000 dalam dua minggu ke
depan.

Associate Professor Vijay
Dhanasekaran dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas
Hong Kong mengatakan tidak perlu
ada “kekhawatiran besar” saat ini.

“Kekhawatiran saya yang sangat
besar adalah hanya orang-orang
yang belum divaksinasi dengan
suntikan ketiga mereka, dan yang
paling rentan yang sebenarnya
sangat lemah. Sisa populasi yang
saya yakini akan baik-baik saja,
bahkan jika kita memiliki lebih
banyak kasus yang muncul dalam
beberapa minggu ke depan.”

“Saya pikir pemerintah setidaknya harus
membangun beberapa fasilitas khusus untuk
merawat yang lemah – terutama ketika
mereka tidak ingin berada di fasilitas
perawatan perumahan ketika mereka aman,
tetapi saya dapat memahaminya. Tapi saya
pikir kami memiliki rumah sakit perawatan
lansia, rumah sakit yang ditunjuk di mana
kami benar-benar dapat membawa pasien
penghuni ke perawatan sementara dan
melepaskan mereka kembali ke
masyarakat.” kata Professor Vijay
Dhanasekaran. [bi]

>> KASUS COVID-19 DI HK...DARI HLM  04

selama pemilihan - dasar dari demokrasi kita
- dan benar-benar tak termaafkan,” kata
Kishida.

Beberapa saat setelah penembakan,
anggota  keamanan Abe bergulat dengan
seorang pria ke tanah beberapa meter di
belakang mantan perdana menteri.
Tersangka mengenakan kemeja abu-abu,
celana panjang cokelat muda, dan sepatu
olahraga abu-abu.

Wajahnya sebagian tertutup oleh masker

bedah. Dia dilaporkan tidak berusaha
melarikan diri sebelum ditahan di tempat
kejadian.

Polisi mengidentifikasi tersangka
sebagai Tetsuya Yamagami, warga Nara
berusia 41 tahun. Menurut laporan media
setempat, polisi mengatakan senjata yang
diduga digunakan dalam serangan itu adalah
buatan sendiri.

Sebuah foto menunjukkan dua bagian
logam berbentuk silinder yang tampaknya
telah diikat dengan pita hitam tergeletak di
jalan dekat tempat kejadian.[bi]

>> MANTAN PM JEPANG...DARI HLM 01

HONG KONG, BI - Pemerintah menangguhkan
mekanisme penangguhan atau pelarangan
sementara  akibat kasus membawa orang positif
covid, ini disampaikan oleh otoritas setelah
berulang kali dikritik, dan penerbangan masuk ke

HK Tak Berlakukan Penangguhan
Penerbangan Lagi

Dr. Ivan Hung

Hong Kong mulai saat ini tidak akan terganggu
lagi.

Dr. Ivan Hung, co-convener dari Expert Com-
mittee on Clinical Events Assessment
mengatakan  bahwa  “mekanisme penangguhan

penerbangan” tidak akan
mempengaruhi situasi epidemi
karena kasus impor hanya
mencapai 10% dari total kasus
terkonfirmasi COVID-19 harian
di Hong Kong.

Lain dari itu Dr. Ivan Hung
berharap otoritas meninjau
kembali pengaturan pengujian
dan isolasi untuk kedatangan
lebih baik ditinjau ulang supaya
lebi efisien.

Dia juga mengatakan bahwa
di bawah pengujian reguler 3 hari
karantina hotel dan 4 hari isolasi
rumah dapat dipertimbangkan,
dan jika kedatangan dapat diatur
untuk pengujian asam nukleat
harian dan laporan dibuat dalam
4 hingga 8 jam, maka karantina

hotel tidak diperlukan.  Namun tindakan cepat
tersebut bergantung pada  laboratorium kontraktor
outsourcing juga, apakah mereka dapat mengatasi
kecepatannya.

Hung mengatakan bahwa virus Omicron BA.5
telah menggantikan virus BA.2 sebagai virus
utama di Afrika Selatan, Eropa dan Amerika Utara,
dan diyakini bahwa BA.5 juga akan menjadi
strain virus utama di Hong Kong. Dia
menunjukkan bahwa BA.5 lebih menular, tetapi
daya rusaknya mirip dengan BA.2, dan gejala
setelah infeksi bahkan lebih ringan. Selain itu,
orang yang telah terinfeksi BA.2 masih memiliki
peluang untuk terinfeksi BA.5 untuk kedua
kalinya, meskipun sebagian besar akan terinfeksi
BA.5. [bi]
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Alkisah pada zaman dahulu kala ada
seorang pendekar sakti yang bernama Arjuna
sedang bertapa di puncak sebuah gunung.
Arjuna bertapa dengan sangat sungguh-
sungguh hingga kemudian dikejutkan oleh
sebuah suara yang sangat kencang.

Kisah Arjuna yang bertapa ini mengawali
sebuah cerita rakyat Jawa Timur tentang asal
usul Gunung Arjuna. Dalam cerita pewayangan
dikenal lima bersaudara yang disebut dengan
nama Pandawa. Pandawa berarti para putra
dari Pandu. Lima saudara tersebut yaitu
Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa.

Di antara kelima saudara tersebut, Arjuna
dikenal memiliki kesaktian paling tinggi.
Meskipun mempunyai ilmu yang sangat tinggi,
Arjuna tidak pernah berhenti untuk mencari
kesaktian.

Pada suatu hari Arjuna mendaki sebuah
gunung dan bertapa di puncaknya,
kesungguhan Arjuna saat bertapa membuat
puncak gunung tersebut semakin bertambah
tinggi dan mendekati kayangan.

Akibatnya Bathara guru pun merasakan
kayangan seperti gempa dan berkata,”Bathara
Narada, pertapaan Arjuna membuat kayangan
menjadi gempa. Turunlah dan suruh Arjuna
untuk berhenti bertapa”.

Narada pun segera mencari Arjuna dan
mencoba untuk menghentikannya. Karena
Arjuna serius dengan pertapaannya dan keras
kepala menghiraukan perkataan Bathara
Narada. Akhirnya Bathara Narada
mengeirimkan beberapa jenis setan untuk
menghentikan Arjuna.

Tetapi, setan-setan yang berwajah
buruk itu gagal melaksanakan
tugasnya. Bathara Narada pun
gagal menjalankan

tugas tersebut. Bathara pun tidak menyerah
dengan kegagalan ini, dan mencoba untuk
merencanakan suatu hal yang lain untuk
menghentikan Arjuna.

Bathara Narada pun mulai mencari bantuan
kepada pengasuh Arjuna yaitu Bathara Semar.
Bathara pun langsung menemui Bathara
Semar dan meminta bantuannya untuk
menghentikan Arjuna.

Bathara Semar pun segera pergi bersama
Togop untuk menghentikan pertapaan Arjuna.
Setelah sampai disana mereka terkejut dengan
gunung yang sangat tinggi di depannya.
Dipuncak gunung itulah Arjuna sedang
bertapa.

Bathara Semar dan Bathara Togop
kemudian bersemedi di kaki gunung. Tidak
lama kemudian tubuh merek membesar hingga
menyamai gunung tersebut. Ternyata mereka
berdua memotong gunung itu, serta
melemparkannya ke arah utara.

Arjuna pun tersadar dari
pertapaannya dan

Bathara Semar
dan Bathara
Togop mulai
menghampirinya
d a n
menjelaskan
apa yang
terjadi, lalu

5 Mitos Dari Gunung Arjuna

Cerita Rakyat Jawa Timur:
Asal Usul Gunung Arjuna

Arjuno dipercaya memiliki banyak
misteri. Bahkan, masuk ke daftar
gunung paling angker di Jawa Timur.

Melansir berbagai sumber, berikut
adalah misteri Gunung Arjuno yang
hingga kini masih dipercaya bagi
kalangan pendaki maupun masya-
rakat sekitar.

1. Mitos Pasar Setan
Tidak hanya gunung-gunung di

Jawa Tengah seperti Merapi, Gunung
Arjuno juga punya mitos pasar setan.
Hingga kini mitos pasar setan di
Gunung Arjuno masih dipercaya oleh
masyarakat maupun para pendaki.

Mitos pasar setan dipercaya ada
di daerah sabana luas dalam jalur
pendakian Gunung Arjuno. Di tempat
ini terdengar suara bak di pasar sering
terdengar. Biasanya suara-suara
pasar itu hilang saat subuh atau
menjelang pagi.

2. Jumlah Pendaki Tidak Boleh
Ganjil

Para pendaki Gunung Arjuno tidak
boleh ganjil. Ini sudah termasuk aturan
yang harus diikuti jika ingin mendaki
Gunung Arjuno.

Konon, jika jumlah pendaki ganjil,
ada makhluk gaib penunggu Gunung
Arjuno yang akan menggenapkan
jumlah tim pendakian.

3. Suara Gamelan Ngunduh Mantu
Selain terdengar suara hiruk pikuk

layaknya pasar, di Gunung Arjuno juga
kerap kali terdengar suara gamelan
misterius. Konon, suara gamelan
tersebut dipercaya berasal dari
gamelan ngunduh mantu yang ditabuh
pada zaman Singosari dan Majapahit
dahulu.

Suara-suara gamelan misterius
seperti ini juga sering terdengar di
beberapa gunung di Pulau Jawa.

Misalnya di Gunung Lawu atau
Gunung Merapi. Suara gamelan
terdengar mengalun lembut dan penuh
aura mistis.

4. Banyak Petilasan
Saat melakukan pendakian

Gunung Arjuno, kamu akan
menemukan banyak petilasan
sepanjang jalur pendakian.
Petilasan seperti makam dan lain
sebagainya dipercaya ada
korelasinya dengan Kerajaan
Singosari dan Majapahit.

Beberapa petilasan yang
ditemukan di Gunung Arjuno seperti
Petilasan Sepilar, Petilasan Eyang
Semar, hingga Petilasan Eyang
Antaboga.

5. Ada Tempat Keramat
Gunung Arjuno disebut juga

memiliki banyak tempat keramat.
Biasanya dijadikan tempat pemujaan
atau ritual. Tempat-tempat seperti
Candi Madrim hingga Oento Boego
ada di sepanjang lereng Gunung
Arjuno.[*]

Letak Gunung Arjuno berada di
perbatasan Kota Batu, Kabupaten
Malang, dan Kabupaten Pasuruan,
dan Gunung Arjuno di bawah
pengelolaan serta kendali Taman
Hutan Raya Raden Soerjo.

Panorama keindahan alamnya

kerap kali memikat hati para pendaki.
Mereka dapat menikmati
pemandangan Jawa Timur dan
sekitarnya di atas ketinggian 3.339
meter dari permukaan laut (mdpl).

Meski punya pemandangan indah
dan menawan, ternyata Gunung

>> BERSAMBUNG KE HLM 15



keberanian untuk memulai sebuah
bisnis. Selanjutnya ikuti langkah -
langkah berikut ini:

1. Menentukan nama usaha
Menentukan nama bisnis yang

sesuai adalah hal wajib untuk memulai
bisnis aksesori fashion. Nama merek
akan membantumu menciptakan
identitas bisnis dan juga memulai
promosi bisnis. Lebih baik buat nama
yang efektif dan dapat membuat
pelanggan mudah mengingatnya.
Selanjutnya, cobalah untuk membuat
email bisnis, akun media sosial,  dan
menggunakan platform branding offline
lainnya untuk melihat membuat iklan.

2. Buat perencanaan bisnis
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JIKA kamu adalah seorang fashi-
onista atau pencinta aksesori yang
berpikir untuk mengubah minat pada
fashion menjadi bisnis yang meng-
untungkan, kamu tidak sendirian.

Dengan modal hasrat fashion
dan pengalaman sebagai
pelanggan, memulai bisnis
aksesori mungkin saja
menjadi usaha bisnis yang
menguntungkan. Baik yang
ingin memulai bisnis
pakaian online atau pun
online.

Lebih kanjut
s e b e l u m
membahas
rekomendasi
a k s e s o r i
wanita apa
yang sedang
tren saat ini
sebaiknya
k e t a h u i
d u l u
bagaimana
c a r a
memulai
b i s n i s
d e n g a n

baik.
Apakah kamu suka memakai

aksesori dalam keseharian? Apakah
kamu memiliki sedikit pengetahuan

pemasaran seperti digital market-
ing untuk membuat bisnis
fashion online? Apakah kamu
suka berkomunikasi dengan
pemasok, pengembang situs
web, pembuat konten, dan
memiliki hasrat yang
mengakar untuk menjadi
pengusaha?

Artikel ini akan mem-
bantumu mengetahui

detail terkait rencana
bisnis untuk me-
mulai bisnis akse-
sori fesyen dan
memperoleh
pendapatan
besar dalam
w a k t u
sesingkat-
singkatnya.
Y a n g
k e l a s ,
k a m u

hanya perlu
m e m i l i k i

 Tentukan dulu kamu mau menjadi
reseller atau ingin menjual secara grosir.
Bisnis aksesori fashion
yang berbasis retailer
dan grosir dapat
dilakukan baik secara
online maupun offline.
Oleh karena itu, siapkan
situs web bisnis dan
aplikasi khusus untuk
meningkatkan respons
pembeli.

3. Pengembangan
rencana pemasaran dan
analisis pesaing

Pengusaha baru dalam bisnis perlu
memutuskan rencana pemasaran yang
sesuai. Selain itu, kamu  juga perlu

Jualan Aksesori Wanita Paling Laris
Wanita dekat dengan aksesoris, meski pun itu hanya bros atau bando
sederhana buat menemani hari - harinya dirumah saja, selebihnya
aksesori merupakan item pelengkap sekaligus esensial saat untuk
menunjang penampilan.

hanya menjual bando untuk acara
pernikahan saja, seperti bando
penuh mutiara cantik.

Kamu juga bisa menjual bando
fashion dalam berbagai model.
Untuk memberikan calon pembeli
inspirasi memakai bando, kamu
bisa upload foto Blair Waldorf di
series Gossip Girl agar mereka
memiliki hasrat untuk meniru
gayanya! Yang jelas, ada banyak
cara untuk memakai bando dengan
cantik tanpa mengurangi
pembawaan yang dewasa.[*]

melakukan analisis untuk memahami
kekuatan pesaing. Tentukan siapa yang
akan menjadi competitor dan kamu bisa
melakukan teknik ATM (amati, tiru,
modifikasi) ketika selesai menganalisa
pesaing. Rencanakan dengan kreatif dan
tumbuhlah secara konsisten.

4. Pekerjakan profesional yang
kreatif dan terampil

 Para profesional yang perlu
dipekerjakan adalah mereka yang
mengerti urusan teknologi, pemasaran,
dan penjualan untuk mempromosikan
penjualan lebih baik.

Saat baru memulai bisnis, kamu bisa
mengurus semua transaksi selama
beberapa bulan pertama. Setidaknya,
kamu harus kreatif untuk menampilkan
produk secara online melalui situs web
atau platform media sosial.

5. Membangun koneksi dengan
pemasok aksesori

 Wajib untuk menjalin hubungan
dengan pemasok bahan baku yang

dibutuhkan dalam
bisnis. Kamu bisa
menjelajahi pemasok
grosir melalui internet,
atau bahkan meng-
hubungi pengusaha
bisnis lain yang sudah
berkecimpung dalam
bisnis aksesori untuk
jangka panjang.

Mintalah mereka
untuk potongan harga
maksimum atas per-
sediaan aksesori.

Putuskan pemasok yang memung-
kinkanmu untuk mendapatkan keun-
tungan maksimal.[*]

1. Bucket Hat
Topi selalu menjadi fashion item

penuh fungsi karena dapat melindungi
kita dari teriknya sinar matahari.
Terlebih lagi, topi bucket yang bisa
dipilih dalam beragam motif dan juga
pilihan bahan bucket hat selalu laris
dan tak kenal musim.

Topi ini memang sangat
dibutuhkan dalam berbagai
kesempatan kasual, saat liburan dan

lain sebagaianya.

2. Kacamata hitam
 Saat suhu memanas, banyak or-

ang yang melindungi diri dari
sekaligus tampil keren dengan
kacamata hitam.

Kacamata hitam juga dapat
dipakai dalam berbagai kegiatan juga,
seperti bersepeda, main golf,
mengendarai kendaraan, atau momen
spesial seperti liburan.  Kamu bisa
menyediakan kacamata berbagai
sunglasses dengan model unik untuk
perempuan maupun pria.

 3. Anting
 Aksesori satu ini tak akan pernah

lepas dari tren. Mulai dari anting tusuk,
tassel, sampai hoop earrings selalu
diminati sampai sekarang. Menjual
anting juga dapat menjadi peluang
yang menjanjikan.

Terutama jika kamu memiliki tema
tertentu ketika menjualnya. Misal,
kamu hanya menjual anting yang
berbau etnik atau kamu juga bisa
memilih menjual anting piercing yang

lebih mengedepankan fashion.
Semua tergantung analisis
pasar yang bisa kamu
jangkau.

4. Jepitan
Siapa sangka jika

jepitan sampai saat ini
dipakai perempuan tanpa
memandang umur. Aksesori
wanita satu ini sudah ada
sejak dulu dan masih menjadi
tren sampai sekarang untuk membuat
tampilan lebih cantik serta unik.

Mulai dari jepitan penuh grafis,
mutiara, sampai bobby pin bisa kamu
pilih sebagai langkah awal membuat
bisnis. Kamu juga bisa membuat
contoh foto hasil styling-mu untuk
membuat para perempuan terinspirasi
mengikuti gaya rambut dengan jepitan
yang telah kamu buat!

5. Bando
Bando juga menjadi salah satu

aksesori paling hits di tahun ini. Kamu
bisa memulai dengan pilihan bando
yang lebih niche. Misalnya, kamu

Jenis Aksesori Wanita untuk
Langkah Awal Membuat Bisnis

Bathara Semar pun berkata
kepada Arjuna,”Kesakitan
macam apalagi yang kamu
cari? Seluruh kesaktian sudah
kamu miliki. Gunakanlah
kesaktian yang kamu miliki
untuk membantu sesama,
karena orang yang semakin
sakti adalah orang yang bisa
menjadi orang yang rendah hati
dan bisa menghormati orang
lain.”

“Terima kasih, Rama
Semar telah mengingatkan
ananda agar berhati-hati
dengan kesaktian yang ananda
milik,” jawab Arjuna. Bathara
Semar yang dibantu oleh
Bathara Togop akhirnya bisa
menghentikan pertapaan
Arjuna, kayangan pun tidak
lagi berguncang.

Sedangkan bagian gunung
yang dipotong oleh Bathara
Semar dan Barthara Togop itu
sekarang dikenal dengan
nama Gunung Arjuna. Gunung
Arjuna saat ini berada di
perbatasan antara Malang dan
Pasuruan. Lereng sebelah
selatan masuk ke wilayah
Malang dan lereng sebelah
utara masuk ke wilayah
Pasuruan.*[*]

>> CERITA RAKYAT...DARI HLM 14
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Candi Borobudur versi dunia virtual

RIYADH, BI - Kementerian Media
Arab Saudi telah meluncurkan media
center virtual untuk musim Haji 2022.
Hal itu bertujuan untuk menyatukan
upaya media dan menyiarkan konten
media yang sesuai dengan upaya
Kerajaan dalam melayani jamaah.

Media center virtual berfungsi
sebagai platform digital untuk instansi
pemerintah dan media terkait penyiaran
berita dan program haji. Tim akan
mengunggah materi berita, foto dan
video dalam kualitas aslinya untuk
profesional media yang terdaftar di plat-
form dari dalam dan luar Kerajaan.

Arab Saudi Luncurkan
Media Virtual Haji 2022

Peluncuran ini bertepatan
dengan dimulainya tugas ruang
operasi media yang meliputi
beberapa tim kerja, yaitu tim press
conference yang mengerjakan
pembekalan harian musim haji. Ada
juga tim komunikasi pemerintah,
media tim perencanaan, tim
hubungan masyarakat dan
kemitraan, tim pembuat konten, tim
desain, Tim Komunikasi
Internasional, serta Tim Monitoring
dan Pelaporan.

Ruang operasi media telah
meluncurkan pengembangan
identitas haji “damai dan aman”
yang mencerminkan kepentingan
Kerajaan dalam keselamatan dan
keamanan peziarah. Sementara itu
juga disiapkan panduan yang
mencakup informasi tentang
penggunaan identitas yang dapat
dimanfaatkan oleh semua lembaga
dan otoritas melalui tautan berikut
https://vpo.media. gov.sa/Home/In-
dex. (qlh)

CHINA sedang mengalami kebo-
coran data besar-besaran. Pasalnya,
hacker (peretas) mengeklaim memiliki
data 1 miliar penduduk China yang
dicuri dari database kepolisian di Kota
Shanghai, dengan jumlah data
mencapai 23 Terabyte. Saking
besarnya jumlah data yang diretas,
kasus ini disebut sebagai kebocoran
data terbesar sepanjang sejarah di
China.

Menurut laporan Bloomberg,
dirangkum KompasTekno, Rabu (6/7/
2022), kasus kebocoran data ini
ditemukan di sebuah forum peretas
Breach Forums. Peretas menggunakan
nama samaran “ChinaDan” dan
mengunggah informasi kebocoran data
tersebut “Pada (tahun) 2022, database
(dari) Shanghai National Police
(SHGA) (telah) bocor. Basis data ini
berisi banyak terabyte data dan
informasi mengenai miliaran warga
Tiongkok,” tulis unggahan tersebut.

Berdasarkan klaim peretas,
tercatat sebanyak 23 Terabyte (23 TB)
data penduduk Tiongkok telah bocor.
Dengan jumlah data yang tidak sedikit,
peretas tersebut memanfaatkannya

>>BERSAMBUNG KE HLM 07

China Alami
Kasus Pencurian

Data Terbesar
dalam Sejarah

SLEMAN, BI  - Center of Excellence
in Metaverse Science Fakultas Mate-
matika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) Universitas Gadjah Mada
(UGM) akan luncurkan purwarupa Candi
Borobudur versi dunia virtual
metaverse.

Nantinya, siapapun bisa melihat de-
tail Candi Borobudur tanpa harus datang

naik ke atas Candi yang ada di
Magelang, Jawa Tengah.

Koordinator Center of Excellence
in Metaverse Science FMIPA UGM
Wiwit Suryanto mengatakan,
Purwarupa ini dirancang bersama PT
Arutala Digital Inovasi yang merupakan
salah satu bisnis rintisan bergerak di
bidang virtual reality (VR) dan aug-

mented reality (AR) di Yogyakarta.
Metaverse Candi Borobudur ini

bertujuan agar masyarakat yang
memiliki kendala fisik, usia, maupun
kendala lainnya tetap bisa merasakan
pengalaman menjelajahi setiap sudut
Candi Borobudur tanpa secara langsung
menaiki bangunan asli candi, dengan
teknologi virtual reality (VR). [*]
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WHO: Cacar Monyet Banyak Diderita Kaum Homo
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) akan

mengumpulkan kembali para ahli cacar monyet untuk
memutuskan apakah wabah yang memburuk
sekarang merupakan keadaan darurat kesehatan
masyarakat global.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus akan mengadakan pertemuan kedua
komite darurat cacar monyet.

Saat ini, terdapat lebih dari 6.000 kasus yang
dikonfirmasi di 58 negara.

“Tim saya mengikuti data. Saya berencana untuk
mengumpulkan kembali komite darurat sehingga

mereka mendapat informasi terbaru
tentang epidemiologi dan evolusi
wabah cacar monyet saat ini, dan
penerapan tindakan pencegahan,”
kata Tedros (6/7).

Tedros juga berencana
mengumpulkan tim kembali pada 18
Juli mendatang.

Lonjakan infeksi cacar monyet
telah dilaporkan sejak awal Mei di luar
negara-negara Afrika Barat dan
Tengah di mana penyakit itu telah

lama mewabah.
Tedros mengungkapkan

pengujian virus masih menjadi
tantangan. Ia melihat kemungkinan
sejumlah besar kasus yang tidak
tertangani.

Menurut data WHO, sebagian
besar infeksi cacar monyet sejauh
ini diamati pada pria yang
berhubungan seks dengan pria, usia
muda dan terutama di daerah
perkotaan. (afp/sfr)

JENEWA, BI - Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menga-
takan lebih dari 6.000 kasus cacar
monyet telah dilaporkan di 58
negara, dengan lebih dari 80%
kasus di Eropa.

Direktur Jenderal Tedros
Adhanom Ghebreyesus pada
konferensi pers virtual dari
Jenewa, Rabu (6/7) mengatakan
WHO diperkirakan akan menen-
tukan apakah akan menyatakan
wabah itu sebagai darurat kese-
hatan global, tingkat kewaspadaan
tertinggi, pada akhir bulan ini.

“Saya terus khawatir dengan
skala dan penyebaran virus ini di
seluruh dunia,” terangnya, dikutip
VOA. Dia menambahkan bahwa
karena kurangnya pengujian,

banyak kasus yang tidak
dilaporkan.

Infeksi virus,
yang endemik di
Afrika ini, biasa-
nya ringan dan
mirip dengan flu,
tetapi bisa
menyebabkan
kelainan pada
tekstur kulit.
Wabah saat ini,
dimulai pada bulan
Mei. Tidak jelas
berapa tingkat kematian
akibat virus ini sekarang,
tetapi virus sebelumnya
mengakibatkan kematian sekitar 1%.

Dr. Hans Henri P. Kluge, Direktur
regional WHO untuk Eropa dalam

s e b u a h
pernyataan

pada Jumat (1/
7) mengatakan

sebagian besar
kasus virus terjadi

pada laki-laki berusia 21
hingga 40 tahun, banyak di
antaranya lewat berhubungan seks
dengan laki-laki lain.

Tetapi ia
menambahkan

bahwa “sejumlah
kecil kasus juga

sekarang telah dilaporkan di antara
anggota rumah tangga, kontak
heteroseksual, dan kontak
nonseksual, serta di antara anak-
anak.”

Kantor berita Associated Press
melaporkan belum ada laporan
kematian akibat cacar monyet di
AS. (sst)

BEIJING, BI - China menerapkan
lockdown di Xi’an setelah temuan 18
kasus Covid-19 di kota itu. Mereka
menyatakan lockdown diterapkan untuk
mencegah ledakan kasus virus corona.

Pejabat Xi’an, Zhang Xuedong,
mengatakan bahwa kota itu akan
menerapkan langkah-langkah
pencegahan sementara selama tujuh
hari.

“[Aturan itu] mendesak masyarakat
untuk tetap di rumah sebisa mungkin,
mengurangi mobilitas, dan mengurangi
risiko infeksi silang,” kata Zhang saat
konferensi pers pada Selasa (5/7),
dikutip AFP.

Ia kemudian berujar, “Kita harus
berpacu melawan waktu dan virus guna
menjaga semua kemungkinan risiko
dan bahaya tersembunyi, dan dengan
tegas menghindari ledakan penyebaran
[di] kalangan masyarakat.”

Ada 18 Kasus Covid, China Langsung
Lockdown 13 Juta Warga

Xi’an melaporkan 18 kasus Covid-
19 pada Sabtu (2/7) lalu. Lonjakan
kasus Covid di kota ini disebut terjadi
karena penularan varian Omicron.

Untuk mencegah penyebaran lebih
lanjut, pemerintah Kota Xi’an
mengumumkan akan menutup tempat-
tempat hiburan umum, termasuk pub,

INGGRIS, BI - Pemerintah Inggris
memperingatkan agar tidak melakukan
perjalanan non esensial ke Sri Lanka
karena ekonomi negara di Asia Selatan
itu tengah menghadapi krisis.

Arahan terbaru dari Kementerian
Luar Negeri itu dapat membatalkan
asuransi perjalanan untuk setiap warga
Inggris yang masih tetap melancong ke
Sri Lanka.

“Kementerian menyarankan untuk
tidak melakukan semua (perjalanan)
kecuali perjalanan penting ke Sri
Lanka, karena dampak krisis ekonomi
saat ini,” tulis arahan kementerian.

Sri Lanka tengah menghadapi
kekurangan makanan dan bahan bakar.
Kerusuhan juga terjadi di sejumlah
wilayah.

“Protes lebih lanjut, demonstrasi,
penghalang jalan dan kerusuhan
kekerasan dapat terjadi dalam waktu
singkat,” ujar kementerian.

Saat ini, 22 juta orang Sri Lanka
menghadapi lonjakan inflasi tinggi dan
pemadaman listrik yang panjang,
setelah pemerintah kehabisan mata
uang asing untuk mengimpor barang-
barang penting.(afp/sfr)

Inggris
Ingatkan Warga
Tak Melancong
ke Sri Lanka

kafe, dan bar karaoke mulai Rabu (6/7)
pukul 00.00 waktu setempat.

Restoran juga dilarang melayani
pengunjung di dalam ruangan atau dine-
in, tetapi mengizinkan pembeli
menggunakan layanan bawa pulang.

Sementara itu, sekolah-sekolah
akan memulai liburan musim panas
lebih awal dan universitas bakal
menutup kampus mereka.

Langkah tersebut tak mendapat
sambutan baik dari penduduk.
Beberapa dari mereka meng-
ekspresikan kekecewaan melalui
media sosial.

“Mereka seperti kecanduan
lockdown. Apa lagi yang mereka
lakukan?” kata salah satu pengguna
Weibo.

“Aduh, terjadi lagi,” tulis pengguna
Weibo yang lain.

Sebelum yang terbaru ini, Xi’an
juga pernah menerapkan penguncian
wilayah saat kasus Covid-19 meledak
pada Desember hingga Januari lalu.

Kebijakan yang terlalu ketat itu
membuat pemerintah panen kritik.
Banyak warga kesusahan mendapat
akses pangan dan kekurangan
pasokan makanan.[isa/has]

Cacar Monyet Capai 6.000
Lebih Kasus di 58 Negara

Tedros Adhanom
Ghebreyesus

menjaga kesehatan dalam
mempersiapkan perjalanan demi
melindungi diri sendiri serta or-
ang lain.

Calon penumpang yang
sedang terkena flu disarankan
untuk menunda perjalanan naik
pesawat. Selain karena akan
terjadi ketidaknyamanan karena
perbedaan tekanan udara di
kabin pesawat, sirkulasi udara
yang tertutup membuat penularan
penyakit rawan terjadi.

Daniel mengatakan,
memang wajar bila masyarakat
berbondong-bondong ingin
bepergian dengan pesawat untuk
melepas penat setelah
perjalanan kian dipermudah dan
perbatasan antar negara sudah
dibuka. Namun, menjaga
kesehatan dan mempersiapkan
diri sebelum terbang tetap
penting karena penularan
penyakit rawan terjadi di
perjalanan udara. (*)

>> DOKTER SARAN...DARI HLM 05
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JAKARTA, BI - Ikan mas merupa-
kan salah satu jenis ikan air tawar yang
banyak dikonsumsi masyarakat Indo-
nesia. Selain harganya terjangkau dan
mudah ditemukan, ikan ini juga
mengandung nutrisi penting yang
dibutuhkan tubuh.

Di dalam 100 gram ikan mas,
terkandung 90 kalori dan beragam
nutrisi yang baik untuk kesehatan,
seperti: 16 gram protein, 20 mg
kalsium, 150 mg fosfor, 280 mg kalium,
45 mcg vitamin A.

Ikan mas juga mengandung vita-
min B1 dan vitamin B3, zat besi, serta
beta karoten. Selain memiliki nutrisi
yang baik bagi tubuh, jenis ikan air
tawar ini juga aman untuk dikonsumsi
karena rendah merkuri.

Berikut ada beberapa manfaat ikan
mas untuk kesehatan, di antaranya:

1. Menjaga kesehatan tulang dan
gigi

Salah satu manfaat ikan
mas adalah menjaga
kesehatan tulang dan
gigi. Manfaat ini
berasal dari
kandungan kalsium
di dalamnya, yaitu

mineral penting yang dibutuhkan untuk
mendukung pembentukan tulang dan
gigi serta membangun dan mencegah
pengeroposan tulang di kemudian hari.

Selain kalsium, ikan mas juga
mengandung fosfor dan protein, nutrisi
penting yang diperlukan untuk
menunjang kesehatan tulang dan gigi.

2. Meningkatkan imunitas tubuh
Konsumsi makanan yang

mengandung protein, seperti ikan mas,
diketahui dapat meningkatkan imunitas
tubuh. Pasalnya, nutrisi ini dibutuhkan
untuk membentuk antibodi yang
berperan melawan kuman penyebab
infeksi, sehingga tubuh tidak mudah
terserang penyakit.

3. Meningkatkan metabolisme
tubuh

Selain meningkatkan imunitas
tubuh, kandungan protein dalam ikan

mas juga

mampu meningkatkan
metabolisme tubuh. Artinya,
kalori yang terbakar menjadi
lebih banyak sehingga bisa
menurunkan berat badan.

N a m u n ,
hal ini perlu
didukung pula
d e n g a n
o l a h r a g a
secara rutin dan
menjalani pola
hidup sehat.

4. Menjaga keseha-
tan mata

Untuk menjaga keseha-
tan mata, Anda perlu meng-
onsumsi makanan yang me-
ngandung vitamin A, salah satunya
ikan mas. Ini karena vitamin A
dibutuhkan untuk menjaga kornea
mata tetap jernih, sehingga fungsi
penglihatan tetap baik.

Selain itu, vitamin A juga
dibutuhkan untuk
m e n c e g a h
b e r b a g a i

p e n y a k i t
m a t a ,

Manfaat Ikan Mas untuk Kesehatan

misalnya degenerasi makula dan rabun
senja.

5. Mengendalikan tekanan darah
Manfaat ikan mas selanjutnya

adalah mengontrol tekanan darah.
Manfaat ini bisa diperoleh berkat
kandungan kalium di dalamnya. Ka-
lium diketahui bisa menenangkan
dinding pembuluh darah.

Tak hanya itu, kalium juga
mengurangi kadar sodium atau garam
berlebih dalam tubuh dengan cara
mengeluarkannya melalui urine.
Garam berlebih diketahui menjadi salah
satu hal yang memicu kenaikan

tekanan darah.

6. Mengontrol kadar
kolesterol

Dalam ikan mas
terkandung niasin atau
vitamin B3, sehingga
konsumsinya bisa
menjaga kadar kolesterol
dalam darah. Vitamin ini
diketahui mampu

meningkatkan kadar
kolesterol baik (HDL) dan

menurunkan kadar
kolesterol jahat (LDL).

Cara Mengolah Ikan Mas
Untuk mendapatkan manfaat ikan

mas, Anda bisa mengonsumsinya
dengan berbagai cara, misalnya
dikukus. Mengolahnya dengan cara ini
dianggap lebih baik daripada digoreng
guna mencegah adanya kandungan
minyak berlebih.

Bagi yang lebih suka hidangan ikan
mas goreng, bila memungkinkan
gunakan minyak zaitun atau minyak
kanola ketika menggorengnya. Kedua
jenis minyak ini cenderung lebih
menyehatkan dibandingkan dengan
minyak goreng biasa.[alldok]

Penuhi Kebutuhan Zat Besi
dengan Sayuran

JAKARTA, BI - Umumnya, anak usia 1–3
tahun membutuhkan sekitar 6 miligram vitamin
E per hari. Sementara, anak usia 4–6 tahun perlu
mendapatkan 7 miligram vitamin E setiap
harinya. Nah, guna mencukupi kebutuhan ini,
Bunda bisa memasukkan berbagai makanan
yang tinggi kandungan vitamin E dalam menu
makanan harian Si Kecil.

Manfaat Vitamin E untuk Anak
Vitamin E sudah sejak lama diketahui

mampu menjaga kesehatan kulit dan mata. Vi-
tamin ini juga dapat bertindak sebagai
antioksidan kuat yang berfungsi melindungi
berbagai sel dan jaringan tubuh Si Kecil dari
kerusakan akibat paparan radikal bebas
berlebih.

Perlu Bunda ketahui bahwa paparan radikal
bebas yang berlebihan, seperti dari polusi, asap
rokok, radiasi, atau zat metal, dapat merusak
DNA sel-sel tubuh, yang selanjutnya bisa
memicu berbagai penyakit, seperti penyakit
jantung, katarak, bahkan kanker.

Dengan mencukupkan kebutuhan vitamin E
Si Kecil, diharapkan efek buruk dari radikal
bebas dapat dikurangi. Selain itu, vitamin E
diketahui juga berperan dalam menjaga
imunitas, sehingga bisa menurunkan risiko Si
Kecil untuk terkena penyakit, termasuk infeksi.

Sumber Terbaik Vitamin E untuk Anak
Cara terbaik dan paling aman untuk

mencukupkan kebutuhan vitamin E anak adalah

rendah kalori yang menyimpan banyak
nutrisi, termasuk zat besi. Dalam 100 gram
daun kale, terkandung sekitar 1,6 mg zat
besi. Selain itu, sayuran yang berasal dari
keluarga kubis ini juga mengandung vita-
min C yang bahkan jumlahnya lebih banyak
dibandingkan jeruk.

Daun kale juga kaya akan mineral lain,
seperti magnesium dan kalium. Mineral ini
berperan dalam menjaga kesehatan tulang
dan menurunkan risiko terjadinya penyakit
jantung.

3. Brokoli
Brokoli juga termasuk sayuran yang

mengandung zat besi. Meski jumlahnya tak
sebanyak bayam dan kale, brokoli bisa
menjadi pilihan sayuran yang baik untuk
memenuhi asupan zat besi harian. Dalam
100 gram brokoli, setidaknya terdapat
hampir sekitar 1 mg zat besi.

Brokoli juga kaya akan vitamin C dan
beragam nutrisi penting bagi tubuh, seperti
kalium, fosfor, zinc, serta vitamin A, B, D,
E, dan K.

4. Kentang
Kentang dikenal sebagai sayuran

yang kaya akan serat. Namun, tak hanya
itu, kentang juga mengandung zat besi
dengan jumlah yang tidak sedikit. Dalam
100 gram kentang, terdapat 1 mg zat besi.

Kentang juga tinggi kandungan kalium
yang mampu mengontrol tekanan darah
serta vitamin C yang dapat memperkuat
daya tahan tubuh dan mencegah penyakit
kronis.

Sebagian besar nutrisi kentang ada
di bagian kulitnya. Jadi, jika ingin
mendapatkan manfaat kentang dengan
maksimal, usahakan mengonsumsi
kulitnya juga.[alldok]

JAKARTA, BI - Zat besi merupakan salah
satu nutrisi penting bagi tubuh. Tanpa asupan
zat besi yang cukup, tubuh bisa kekurangan
energi, mudah lelah, pusing, bahkan
berdampak pada emosi yang tidak stabil. Ada
2 bentuk zat besi yang dapat ditemukan dalam
makanan, yaitu zat besi dari hewan (heme)
dan zat besi dari tumbuhan (nonheme).

Tubuh sebenarnya paling banyak
menyerap zat besi dari produk hewani, seperti
daging, telur, dan ikan. Namun, bukan berarti
asupannya tidak dapat dipenuhi melalui
produk nabati, terutama bagi orang yang
menerapkan gaya hidup vegan atau vegetar-
ian.

Daftar Sayuran yang Mengandung Zat Besi
Kebutuhan zat besi setiap orang umumnya

berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin,
dan kondisi kesehatan.
Wanita dewasa umumnya
membutuhkan asupan zat
besi 18 mg per hari, ibu hamil
27 mg per hari, dan 9 mg
untuk ibu menyusui.

Sementara itu, pria
dewasa umumnya
membutuhkan 8 mg per hari.
Batas maksimal asupan zat
besi untuk orang dewasa
adalah tidak lebih dari 45 mg
setiap hari.

Agar kebutuhan zat besi
harian bisa tercukupi dengan
baik, penting untuk memilih

makanan yang tepat, termasuk sayuran yang
mengandung zat besi. Berikut ini adalah
pilihan sayuran yang mengandung zat besi:

1. Bayam
Salah satu sayuran yang kaya akan zat

besi adalah bayam. Dalam 100 gram bayam,
terkandung sekitar 3,5 mg zat besi atau setara
dengan 25% kebutuhan zat besi harian. Selain
zat besi, bayam juga mengandung banyak vi-
tamin C yang mampu meningkatkan
penyerapan zat besi dalam tubuh.

Karena kaya akan kandungan nutrisi
tersebut, bayam bisa dijadikan sebagai salah
satu asupan yang baik untuk mencegah ane-
mia defisiensi zat besi.

2. Daun kale
Kale merupakan salah satu makanan

Berbagai Sumber
Vitamin E  Anak

>> BERSAMBUNG KE HLM 08



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

WWWWWAAAAANITNITNITNITNITAAAAA EDISI 251 - JULI 2022 19

JAKARTA, BI - Hampir setiap sajian
masakan membutuhkan kaldu, karena

bahan masakan yang satu ini bisa
membuat

Cara Membuat Kaldu
Jamur di Rumah

rasa yang dihadirkan lebih menggugah.
Ada banyak kaldu yang tersedia di

pasaran, mulai dari hewani hingga
nabati. Kaldu jamur kini tengah populer
di tengah masyarakat.

Selain dengan membelinya, Anda
juga bisa membuat kaldu jamur

sendiri di rumah. Selain bisa
lebih hemat, cara membuat
kaldu jamur di rumah juga
bisa memastikan
kandungan lebih
terjaga.

Chef Ikhsan
Farizki selaku Culi-
nary Innovation Chef
mengatakan jamur
bisa digunakan
sebagai penyedap
rasa. Rasa gurih yang
dihasilkan juga tak

kalah dari kaldu sapi,
ayam, atau ikan.

“Sudah banyak juga
menjual kaldu jamur yang

bentuknya bubuk. Tapi, kalau khawatir
ada campuran daging atau ayamnya,
ibu-ibu bisa buat sendiri di rumah,” kata
Ikhsan saat menggelar Cooking Demo
Plant Based bersama KERRY beberapa
waktu lalu.

Cara Membuat Kaldu Jamur
Berikut ini resep membuat kaldu

jamur di rumah yang mudah dan bisa
tahan berbulan-bulan.

Bahan:
10 buah jamur shitake kering atau

basah
1 buah bawang bombay ukuran

sedang, cincang kasar
2 liter
Pada dasarnya, Anda bisa

menggunakan jenis jamur apa pun.
Namun, jamur yang memiliki rasa umami
paling kuat adalah jenis shitake.

Anda juga bisa menambahkan
sedikit garam dan minyak. Tapi, jika
menginginkan kaldu yang lebih sehat,

Anda cukup menggunakan tiga bahan
di atas.

Cara membuat kaldu jamur di rumah:
Berikut langkah dan cara membuat

kaldu jamur di rumah.
- Cuci jamur hingga bersih, tiriskan.
- Iris jamur tipis-tipis sambil

panaskan wajan.
- Masukan bawang bombay ke

dalam wajan, tumis hingga layu dan
mengeluarkan aroma.

- Masukkan jamur, oseng-oseng
hingga layu.

Meski tak menggunakan minyak,
namun proses menumis ini akan

mengeluarkan rasa gurih dari jamur
yang bercampur dengan bawang
bombay.

- Masukkan air, masak hingga
mendidih.

Masak dengan api kecil hingga air
menyusut dan mengental. Proses
memasak yang lama bisa membuat rasa
gurih dari jamur semakin keluar.

Jika sudah selesai, saring air dan
biarkan dingin.

Selanjutnya, masukkan ke dalam
cetakan es batu tertutup, taruh dalam
lemari es agar beku. Anda bisa
mengambil beberapa kaldu beku setiap
kali diperlukan untuk memasak.[cnn]

Makanan Yang  Efektif Atasi
Kemunculan Uban

adalah salah satu sumber vitamin C terbaik.
Vitamin C sangat penting dalam pengembangan
protein kolagen. Baca Juga: Dokter Boyke
Anjurkan Pria Tidak Pakai Celana Dalam Saat
Tidur, Manfaatnya Banyak, Bro! Kolagen adalah
jaringan ikat yang membentuk sebagian besar
tubuh, yang bisa meregenerasi sel termasuk
rambut.

2. Makanan Fermentasi
Probiotik dalam makanan fermentasi

dikenal baik untuk sistem pencernaan, tetapi
ternyata juga baik untuk kulit kepala dan rambut.

Hal ini dikarenakan bakteri usus bisa
menghasilkan vitamin B biotin yang
mempertahankan warna dan kekuatan rambut.

3. Ikan Salmon
Salmon merupakan makanan sehat

sumber vitamin D yang baik, yang akan
memengaruhi pigmentasi rambut.

Mengonsumsi ikan salmon bisa mendapatkan
nutrisi yang mendukung pertumbuhan rambut
sehat dan kuat.

4. Telur
Telur mengandung vitamin B12 yang

merupakan salah satu vitamin penting untuk
pigemntasi rambut. Oleh karena itu, telur menjadi
makanan penting untuk mencegah perubahan
waran putih pada rambut.

5. Cokelat Hitam
Cokelat hitam bisa membantu mencegah

timbulnya uban, karena cokelat hitam
mengandung zat besi dan tembaga yang
tinggi. Tembaga adalah salah satu zat untuk
memproduksi melanin. Seiring bertambahnya
usia, tingkat melanin akan menurun, makan
bisa dijaga dengan mengonsumsi cokelat
hitam. (genpi/jpnn)

JAKARTA, BI - Seringkali uban
diatasi dengan pewarnaan rambut, tetapi
hal ini hanya bersifat sementara dan
jika dilakukan terus menerus zat
pewarna bisa merusak rambut.

Pertumbuhan uban bisa dicegah
dengan cara mengonsumsi makanan
sehat yang baik untuk melanin dan
pigmen rambut. Berikut ini
penjelasannya:

1. Jeruk
Sudah bukan rahasia jika jeruk

mengherankan bahwa umat Ibrahim meng-
anggap berhala sebagai Tuhan mereka, dan
pada saat itu ayah Ibrahim menjadi salah satu
pembuat dari berhala tersebut. Maka Ibrahim
berkata kepada ayahnya:

“Wahai ayahku, mengapa anda menyembah
sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat,
dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?
Sesungguhnya telah datang kepadaku
sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang
kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku
akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.”
[Qs. Maryam :42-43] Dari sinilah kita dapat
mengetahui, sebuah hidayah dapat datang
berasal dari mana saja, tidak terkecuali dari
seorang anak kepada bapaknya, seperti kisah
Nabi Ibrahim.

2. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu

Ketika Nabi Ibrahim memberitahukan
kepada kaum penyembah tersebut untuk tidak
menyembah patung-patung setelah ia
hancurkan, membuat kaum tersebut marah dan
meluapkan kemarahannya ingin membakar
Nabi Ibrahim.

Namun, tak disangka api yang melahap
tubuhnya pun tiada membakar sesuatu
darinya tanpa terluka. Hikmah yang dapat kita
ambil sebagai seorang muslim, ketika
meminta pertolongan, ingatlah Allah, karena
Dialah yang terbaik bagi segala urusan
hambaNya. Apapun masalah hambaNya
tersebut.

3. Menerima dengan ikhlas segala
kehendak Allah

Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, kala itu
diperintahkan untuk berhijrah. Siti Hajar
bersama Ismail ditempatkan di bawah pohon
dalam keadaan kepanasan, membuat Siti Hajar

berjuang untuk menemukan mata air.
Meski Siti Hajar sempat bertanya, apakah

Allah memerintahkan Ibrahim untuk
meninggalkan dirinya bersama Ismail, ia tidak
berputus asa dan ikhlas menerima
kehendakNya, Ia menyerahkan sepenuhnya
dirinya dengan Ismail dan memohon pertolongan
kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh.

>> KISAH HIKMAH YANG...DARI HLM 20
4. Meyakini pilihan Allah lah pilihan

terbaik
Dapat kita lihat keteguhan hati Nabi

Ibrahim dan keluarganya selalu menerima
dengan lapang dada atas perintahNya. Tidak
hanya sebagai memohon pertolongan,
namun selalu yakin apa yang Allah turunkan
kepadanya merupakan pilihan yang terbaik,
yang tidak diduga dan disangka-sangka bagi
makhlukNya.

Banyak sekali hikmah yang dapat kita
ambil untuk pembelajaran kehidupan nyata
hidup seorang muslim. Apalagi dalam masa

pandemi seperti ini bisa kita kaitkan dengan
kehidupan Nabi Ibrahim yang sedang dalam
kondisi terpuruk saat itu. Setiap manusia diuji
sesuai kemampuanNya, dan Allah Maha
Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya,
oleh karena itu sebagai muslim tunduk patuh
terhadap ajaran Islam dan janganlah berputus
asa dari rahmat Allah SWT.[sal]
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SARAH adalah wanita yang
dikatakan sebagai wanita paling cantik
di muka bumi ini, jadi tak perlu ditanya
seberapa kecantikannya, karena di
masanya raja-raja yang bertemu dirinya
akan jatuh hati karena kecantikannya.
Ia adalah istri dari Nabi Ibrahim ‘alaihi
salam.

Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah
telah lama berumah tangga namun
mereka belum dikaruniai seorang anak
padahal usia mereka sudah tua.

Nabi Ibrahim sangat risau dengan
keadaan itu, ia khawatir tidak ada
keturunannya yang dapat meneruskan
dakwahnya, apalagi ia juga mengetahui
bahwa istrinya adalah perempuan
mandul.

Sarah adalah istrinya yang sangat

sabar dan bijak, ia sangat mengerti
dengan keinginan Nabi Ibrahim,
sekalipun terasa sangat berat, Sarah
mengizinkan suaminya untuk menikah
dengan wanita lain.

Sarah meminta kepada Nabi
Ibrahim untuk menikahi Hajar, “Hajar
masih muda, aku berharap kamu dapat
memiliki keturunan darinya. Dengan
demikian, ada keturunanmu yang akan
menyambung dakwahmu,” kata Sarah
kepada Nabi Ibrahim.

Setelah berpikir beberapa waktu
Nabi Ibrahim menyetujui atas
permintaan istrinya untuk menikahi
Hajar. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar
menikah akhirnya Hajar mengandung
dan Hajar melahirkan anak laki-laki
yang diberi nama Ismail. Pada Akhirnya

Kesabaran Sarah,
Istri Nabi Ibrahim

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

7/2/2022 04:17 05:43 12:28 15:45 19:12 19:12 20:33
7/3/2022 04:18 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/4/2022 04:18 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/5/2022 04:19 05:44 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/6/2022 04:19 05:45 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/7/2022 04:19 05:45 12:28 15:45 19:12 19:12 20:32
7/8/2022 04:20 05:45 12:29 15:44 19:12 19:12 20:32
7/9/2022 04:20 05:46 12:29 15:44 19:12 19:12 20:32
7/10/2022 04:21 05:46 12:29 15:45 19:12 19:12 20:31
7/11/2022 04:21 05:46 12:29 15:45 19:11 19:11 20:31
/12/2022 04:22 05:47 12:29 15:45 19:11 19:11 20:31
7/13/2022 04:23 05:47 12:29 15:46 19:11 19:11 20:31
7/14/2022 04:23 05:48 12:29 15:46 19:11 19:11 20:30
7/15/2022 04:24 05:48 12:30 15:46 19:11 19:11 20:30
7/16/2022 04:24 05:49 12:30 15:47 19:11 19:11 20:30
7/17/2022 04:25 05:49 12:30 15:47 19:10 19:10 20:29
7/18/2022 04:25 05:49 12:30 15:47 19:10 19:10 20:29
7/19/2022 04:26 05:50 12:30 15:47 19:10 19:10 20:28
7/20/2022 04:26 05:50 12:30 15:48 19:09 19:09 20:28
7/21/2022 04:27 05:51 12:30 15:48 19:09 19:09 20:28
7/22/2022 04:28 05:51 12:30 15:48 19:09 19:09 20:27
7/23/2022 04:28 05:51 12:30 15:49 19:08 19:08 20:27
7/24/2022 04:29 05:52 12:30 15:49 19:08 19:08 20:26
7/25/2022 04:29 05:52 12:30 15:49 19:08 19:08 20:25
7/26/2022 04:30 05:53 12:30 15:49 19:07 19:07 20:25
7/27/2022 04:31 05:53 12:30 15:50 19:07 19:07 20:24
7/28/2022 04:31 05:54 12:30 15:50 19:06 19:06 20:24
7/29/2022 04:32 05:54 12:30 15:50 19:06 19:06 20:23
7/30/2022 04:32 05:54 12:30 15:50 19:05 19:05 20:22
7/31/2022 04:33 05:55 12:30 15:50 19:05 19:05 20:22

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

HHHHHIKIKIKIKIKMAMAMAMAMAHHHHH EDISI 251 - JULI 2022 20

Allah telah mengabulkan doa Nabi
Ibrahim.

Kehadiran Ismail membuat Sarah
menjadi cemburu dan iri, maka Nabi
Ibrahim sangat mengerti pada perasan
istrinya Sarah.

Setelah itu istrinya Sarah meminta
kepada Nabi Ibrahim untuk membawa

istrinya Hajar dan anaknya Ismail pergi
dari rumah mereka, karena Sarah tidak
ingin tinggal satu rumah.

Nabi Ibrahim pergi membawa
istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke
Mekkah, pada saat itu Mekkah adalah
wilayah yang belum ada penghuninya,
tandus dan kering.

Atas perintah Allah SWT, Nabi
Ibrahim meninggalkan mereka di
Mekkah. Istrinya Hajar hanya
membawa sedikit bekal makanan dan
minuman, namun istrinya Hajar ikhlas
menjalaninya, ia telah diyakinkan oleh
Nabi Ibrahim bahwa Allah SWT akan
menolongnya. []

NABI IBRAHIM A’LAIHISSALAM
biasa disebut sebagai Bapaknya Para
Nabi. Nabi Ibrahim mendapat banyak
sekali ujian dari Allah, tapi ia sabar
melaluinya. Di antara ujian itu
kemudian menjadi hukum syariat
seperti berkurban dan perintah haji.

Nabi Ibrahim merupakan salah satu
Nabi yang sering kita sebutkan
namanya di dalam bacaan sholat, yakni
di doa tasyahud akhir. Allah terang-
terangan menyebutkan Nabi Ibrahim
sebagai kesayangannya. Keistime-
waan Nabi Ibrahim diakui sendiri oleh
Allah dalam Alquran:

Artinya : “Dan siapakah yang lebih
baik agamanya dari pada orang yang
ikhlas menyerahkan dirinya kepada

Allah, sedang diapun mengerjakan
kebaikan, dan ia mengikuti agama
Ibrahim yang lurus, Dan Allah meng-
ambil Ibrahim menjadi kesayangan-
Nya.” [QS. An-Nisa : 125]

Kisah Nabi Ibrahim bisa jadi
pelajaran bagi umat Islam untuk
ditanamkan ke dalam jiwa, berikut ini
beberapa kisah hikmah yang dapat
diambil dari Bapaknya Para Nabi
tersebut diatas:

1. Nasihat yang baik bisa berasal
dari tempat yang tidak diduga

Pada zaman tersebut tidak

>> BERSAMBUNG KE HLM 19

Kisah Hikmah Yang
Diajarkan Nabi Ibrahim AS
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IA pun bercerita bahwa sudah
hampir 50 tahun ia tidak pernah pergi
ke gereja, tepatnya sejak pernikahan,
mengharuskan dia jauh dari
persekutuan. Hari-harinya dilalui dalam
kehampaan.

Hal-hal yang berbau rohani, sama
sekali tidak tersentuh. Konsentrasi
hidupnya hanya pada pekerjaan dan
pekerjaan.

Sekali waktu ia berfikir untuk
berdoa, namun lidahnya terasa kelu

ketika dakwaan selalu hadir dalam
pikirannya bahwa sudah lama ia
meninggalkan Dia.

Terlalu jauh tersesat, dan muncul
keraguan, mungkinkah Tuhan masih
menerima ia kembali setelah
menyadari apa yang dilakukannya.

Pergumulan seperti ini mungkin
menjadi gunung es, hanya terlihat pada
satu orang yang dinyatakan, meskipun
faktanya banyak orang mengalami
situasi yang sama.
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Apa Masih Ada Jalan
Kembali Pada Tuhan

Beberapa orang mulai
meragukan kasih Tuhan ketika
menyandingkan dengan
pengkhianatan yang telah dilakukan.

Sementara itu, yang lain
menimbang begitu banyak
kesalahan yang dilakukan,
mungkinkah Tuhan masih berkenan
untuk mengampuni.

Pergumulan tersebut
memposisikan seseorang berada di
persimpangan jalan. Dia memilih,
kembali kepada-Nya ataukah lanjut
pada kehidupan yang telah rusak dan
hancur.

Situasi ini seringkali
dimanfaatkan oleh Iblis, si jahat -
sang pendakwa, untuk terus
membisikkan bahwa ia memang tidak
layak. Meragukan kasih Tuhan,
menjadi senjata ampuh bagi si jahat
untuk menjerumuskannya kedalam
kesesatan yang semakin dalam.

Terlihat logis ketika segala
kesalahan dipaparkan dan itu cukup
membuat seseorang merasa bersalah,
dan rasa bersalah menjadi lahan subur
bagi Iblis untuk menabur benih
kesesatan yang tampat bisa diterima

oleh akal.
“Kamu terlalu berdosa.”, menjadi

senjata ampuh dari si jahat untuk
menjauhkan kita dari kasih Tuhan.

Perumpamaan Tuhan Yesus
tentang anak bungsu yang kembali
kepada bapaknya, cukup
memnyadarkan kita bahwa Allah itu

Mahakasih, karena Allah adalah
kasih. Dengan penuh keyakinan
Rasul Paulus memberikan
kesimpulan jitu ketika dalam satu
suratnya, ia menulis

“Kamu terlalu berdosa.”, menjadi
senjata ampuh dari si jahat untuk
menjauhkan kita dari kasih Tuhan.

Perumpamaan Tuhan Yesus
tentang anak bungsu yang kembali
kepada bapaknya, cukup
memnyadarkan kita bahwa Allah itu
Mahakasih, karena Allah adalah
kasih. Dengan penuh keyakinan
Rasul Paulus memberikan
kesimpulan jitu ketika dalam satu
suratnya, ia menulis:

“bahwa baik maut, maupun
hidup, baik malaikat-malaikat,
maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang, maupun

yang akan datang, atau kuasa-kuasa,
baik yang di atas, maupun yang di
bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari
kasih Allah, yang ada dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita.”

Datanglah pada Tuhan, karena
sesungguh Dia Maha Oengampun.[**]

ragam permasalahan kasus yang melibat-
kan pekerja migran, seringkali terkesan negara
tidak hadir melindungi para pekerja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara individu maupun
kelompok, pekerja migran sering terabaikan
dalam setiap upaya menuntut kejelasan
perlindungan atau jaminan yang telah diatur
dalam skema perlindungan baik dalam undang-
undang maupun peraturan turunannya.

Lestari juga mengingatkan pentingnya
kehadiran Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di dalam
negeri yang saat ini proses legislasinya
“mandek” di DPR.

Menurut dia, perlindungan terhadap warga
negara semestinya mendapatkan tempat utama
dalam setiap dinamika bernegara.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai,
politik hukum di Indonesia dan negara tujuan
belum sepenuhnya berpihak kepada para

pekerja migran.
Menurut dia, sistem peradilan dalam setiap

kasus pekerja migran seringkali “tajam” ke
bawah namun “tumpul” ke atas.

“Misalnya di Malaysia, untuk urusan
pekerja migran selalu di kedepankan
pendekatan keamanan dan keimigrasian,
dengan mengabaikan pendekatan kemanu-
siaan,” katanya.

Hal itu menurut dia mengakibatkan
perlakuan yang diterima para pekerja migran
lebih mirip praktik perbudakan dengan
mengabaikan hak-hak dasar yang seharusnya
dimiliki setiap pekerja migran.

Dia mengatakan, pandemi dan kondisi
ekonomi yang memburuk di sejumlah negara
tujuan pekerja migran, memperburuk kondisi
para pekerja migran secara fisik dan mental.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang
harus dituntaskan untuk melindungi sekitar 9
juta pekerja migran Indonesia yang sebagian
besar perempuan,” ujarnya.

Anis menilai, upaya pemutakhiran data
bisa digunakan
sebagai dasar
perbaikan dan pening-
katan pelayanan dan
perlindungan pekerja
migran. Selain itu dia
menyarankan pende-
katan G to G untuk
m e m p e r c e p a t
penuntasan masalah-
masalah hukum dan
keimigrasian.[*]

>> SEMUA PIHAK HARUS LINDUNGI..DARI HLM  05

PROTEKSI. PMI di
Victoria Park

Masihkah Tuhan mau menerima saya kembali setelah hampir
50 tahun saya meninggalkan Dia?”, kata seorang pria tua
dalam sebuah percakapan pastoral.
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HONG KONG, BI - Bak membongkar gudang
yang penuh dengan barang – barang yang telah
lama sudah tak tersentuh karena situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan untuk memajang semua
barang di ruang tamu atau keluarga, Radio
Nongkrong Bareng menghadirkan Barry Yip yang
memiliki segudang kenangan bersama aktivitas
Pekerja Migran Indonesia [PMI] di Hong Kong.

Barry Yip [48] atau Barry Ip adalah pre-
senter radio dan penyanyi berkebangsaan
Hong Kong, China ini biasa dipanggil
penggemarnya sebagai Barry. Barry
benar – benar mendapat banyak kejutan
dari para pendengar Radio Nong Krong
Bareng yang dipandu oleh
Kak Sam, Kak Novi dan
Kak Grace pada e d i s i
spesial “Miss
Barry Yip” minggu
lalu.

Penyanyi yang
telah memiliki al-
bum Si Jia Ge, My
Memory, Invisible, I
Believe juga me-
nyampaikan kerin-
duannya pada komu-

nitas Indonesia di Hong Kong, “I miss you all Indo-
nesian fans..” ucapnya sembari mengenang masa
– masa akrab dengan teman – teman PMI yang
kreatif dimasa jauh sebelum covid-19.

Terkait dengan aktivitas Barry saat pandemi
ini ia menyampaikan masih sama seperti dulu,
siaran di radio dari senin hingga jumat dan kadang
– kadang perform nyanyi.

“Aktivitas tetap sama meskipun banyak yang
harus di cancel karena ketatnya aturan darurat

pandemi.” tuturnya.
Selain berkisah tentang aktivitas

kerjanya Barry juga mengabarkan jika
dirinya sudah menikah sejak desember
2017 lalu, semua tepuk tangan dan Barry
dihadiahi ucapan selamat dari para penyiar

Radio Nongkrong Bareng.
Barry juga menyampaikan

jika dirinya tak pernah
melupakan fans dari
komunitas Indonesianya
terdahulu, bahkan dia tidak
bisa melupakan saat
diundang diacara ulang
tahun untuknya sendiri. Dia
masih ingat saat itu teman –
teman Indonesianya
merayakan ulang tahunnya

Penyanyi HK Ingin
Belajar Lagu Indonesia

>> XI JINPING: HONG KONG...DARI HLM 03

“Dalam lima tahun terakhir, Hong Kong
selalu ada di pikiran saya. Hati saya dan
hati pemerintah pusat  selalu bersama dengan
orang-orang Hong Kong,” katanya.

“Hong Kong telah bertahan dari banyak
ujian berat dan menaklukkan sejumlah risiko
dan tantangan. Setelah melalui kesulitan,
Hong Kong berlayar lagi, ”tambah
presiden.

Presiden Xi menekankan bahwa
perkembangan telah membuktikan
bahwa ‘Satu Negara, Dua Sistem’
tidak hanya hidup dan sehat, tetapi
juga penuh semangat dan
vitalitas, dan akan memas-
tikan bahwa SAR akan
memiliki masa depan yang
lebih cerah.

“Satu Negara, Dua
Sistem akan
m e m a s t i k a n
kemakmuran dan stabili-
tas jangka panjang

Hong Kong, dan juga dapat menjaga
kesejahteraan rakyat Hong Kong. Satu
Negara, Dua Sistem adalah kebijakan yang
baik,” tegasnya.

“Selama kami tetap berkomitmen pada
kebijakan Satu Negara, Dua Sistem, Hong
Kong akan memilki masa depan yang lebih
cerah. Hong Kong juga akan memberikan
kontribusi yang lebih besar untuk peremajaan

Tiongkok.” Presiden Xi dan istrinya, Peng
Liyuan juga diambut Kepala Eksekutif
Carrie Lam dan suaminya Lam Siu-por,
CE John Lee, mantan CE CY Leung dan

kepala keuangan Paul Chan.
Orang lain yang menyambut

pemimpin negara juga
mengangkat spanduk merah,
dengan satu membawa pesan
“Ketika Hong Kong baik,
negara baik. Ketika negara
itu baik, Hong Kong akan
lebih baik.[bi]

Presiden Xi Jinping

dengan tumpeng bukan dengan cake… dan itu istimewa.
dulu pernah di undang pada pesta ulang tahun fans dari

Indonesia, disana ada nasi tumpeng dan saya memakannya.

Barry Akan Belajar Lagu Indonesia
Kak Sam, salah satu pembawa acara radio sebelum acara

temu kangen di udara dilaksanakan juga sempat mengabarkan
kepada Barry terkait fenomena munculnya banyak penyanyi
di kalangan PMI Hong Kong dari berbagai tipe suara dan
genre lagu.

Tujuan Kak Sam dalam memberikan copian lagu teman
teman ke Barry untuk dikomentari dan diharapkan akan ada
kerjasama dalam berbagai bentuk.

Dan lagu – lagu yang dikirim Kak Sam benar – benar
didengarkan oleh Barry hingga membuat penyanyi Hong
Kong tersebut tertarik untuk bernyanyi bersama, bahkan
Barry juga ingin belajar bernyanyi lagu Indonesia.

Saat ada ajakan duet dan kerjasama dari teman –
teman PMI Barry pun tak menolak, bahkan ketika Kak
salah satu pendengarnya menawarkan untuk menjadi
juri kompetisi nyanyi yang akan dia adakan.

Kedepannya Berry akan belajar lagu Indonesia untuk
di recover dia ingin bernyanyi untuk Indonesia.

Pesan Barry Untuk Teman – Teman Indonesia
Tingkatkan kemampuan dan prestasimua dengan terus

berlatih kemampuan dan sering tampilah di media sosial
termasuk youtube.

Dan, untuk semua teman – teman
Indonesia Stay healhy, stay happy dan
terus semangat meraih mimpi, apapun
mimpimu.[ida]

Pemerintah Ingatkan
Masalah Data Subsidi

HONG KONG, BI -  Juru bicara Pemerintah
hari ini mengatakan bahwa sejak aplikasi untuk
perubahan catatan pendaftaran baru
diluncurkan pada 23 juni 2022  portal
pendaftaran elektronik dan delapan pusat
layanan sementara telah beroperasi dengan
lancar.

Tercatat pada pukul
6 sore tanggal 8 Juli lalu,
sekitar 230.000
pendaftaran baru dan
180.000 aplikasi untuk
perubahan akun fasilitas
nilai tersimpan (SVF)
telah diterima, setelah
m e n g h i l a n g k a n
pendaftaran/aplikasi
duplikat.

Juru bicara mengingatkan pendaftar yang
ada (yaitu orang yang telah menerima voucher
di bawah Tahap I pada bulan April tahun ini)
yang tidak ingin mengubah akun SVF di bawah
Tahap II atau mengubah catatan pendaftaran
lainnya bahwa mereka tidak diharuskan untuk
melalui prosedur apa pun.

Pemerintah akan menggunakan catatan
pendaftaran mereka yang ada untuk peme-
riksaan kelayakan dan akan memberi tahu
mereka tentang hasilnya melalui SMS pada
akhir bulan Juli.

Adapun orang baru yang memenuhi syarat

dan pendaftar lama yang ingin mengubah akun
SVF mereka untuk menerima voucher
konsumsi di bawah Tahap II, mereka harus
mengunjungi portal pendaftaran elektronik di
situs web Skema www.consumptionvoucher.
gov.hk£©atau satu dari pusat layanan

sementara pada atau
sebelum 23 Juli untuk
menyelesaikan prosedur
dengan bantuan staf
pusat.

Secara umum,
semua pendaftar akan
menerima hasil melalui
SMS sekitar satu ming-
gu setelah mengajukan
pendaftaran/permohonan

perubahan catatan pendaftaran. Alamat dan jam
buka delapan pusat layanan dapat ditemukan
di situs web Skema.

Reservasi dapat dilakukan terlebih dahulu
melalui hotline 18 5000.

Juru bicara tersebut menegaskan bahwa
setiap pendaftar hanya dapat mengajukan
permohonan satu kali perubahan akun SVF saja
dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu,
masyarakat harus memastikan bahwa akun
SVF yang diberikan valid dan informasi yang
diberikan akurat untuk menerima voucher di
Tahap II yang akan dicicl hingga tanggal 7
Agustus.bi]
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JAKARTA, BI - Desta diam-diam
ternyata punya akun palsu di media
sosial. Pengakuan itu diungkapkan pre-
senter bernama lengkap Deddy
Mahendra Desta melalui kanal YouTube-
nya, Vindes, saat mengundang Rizky
Febian sebagai bintang tamu.

Awalnya, Rizky Febian membahas
tentang komentar warganet yang kerap
berseliweran di akun media sosial
miliknya. Setiap komentar yang baik
atau buruk tetap dibaca oleh anak sulung
komedian Sule.

Meski kadang bisa tenang meng-
hadapi komentar warganet, terkadang
Iky, begitu sapaan akrab Rizky Febian,
terbawa emosi untuk membalas.

“Aku tipikal orang yang bacain
komen. Terlepas dari komen positif,
pasti ada yang diambil kayak buat
motivasi,” kata Rizky Febian.

“Kadang gue orangnya
nggak bisa nahan emosi.
Kadang dibales. Terima
kasih atas ininya blabla-
bla,” sambungnya lagi.

Desta langsung me-
nimpali perkataan Rizky
Febian. Ia menyebut
harusnya kekasih

Desta Ngaku Punya
Akun Medsos Palsu

Mahalini membalas komentar buruk
tentangnya. Bukan dengan akun milik-
nya, namun dengan akun palsu.

“Harusnya lo bales fake account
kayak gue,” ucap Desta.

Buat Desta akun bodong sangat
berguna buatnya. Setidaknya bisa
melampiaskan emosinya dengan

Teuku Wisnu Jualan Daster

membalas hujatan warganet kepadanya
terutama bisa membela dirinya sendiri
menggunakan akun bodong tersebut.

“Iya enggak tahu tapi kan bisa gue
maki-maki. Gue belain gue dengan cara
gue. Heh be**, gue kasar orangnya,” ujar
Desta. Saat ditanya apa nama akun
bodongnya, Desta enggan mence-

industri daster malangan agar bisa
juga menjadi oleh-oleh yang bisa
dijadikan buah tangan oleh para
wisatawan,” ujar Wisnu.

Teuku Wisnu mengatakan untuk
sementara ini, dasternya baru bisa
didapatkan di outlet Malang Strudel
Karanglo. Namun, ia berharap bisa
memperluas pasar penjualan
usahanya tersebut di beberapa
tempat.

Sebelumnya, Teuku Wisnu
berinovasi terhadap Malang Strudel.
Ia membuka usaha toko kuenya
dengan mengusung konsep Lantatur
(Layanan Tanpa Turun) atau biasa
disebut Drive-Thru di Rest Area Tol
Malang-Pandaan KM 84B. (mau/aay)

ritakan. Bila disebutkan itu sama saja
membunuh dirinya sendiri. “Enggak gue

kasih tahu. Bukan rahasia lagi dong,”
tandas Desta sambil tertawa.[lip.6]

JAKARTA, BI - Teuku Wisnu sadar
pentingnya berinovasi dalam sebuah usaha, jadi
kini ia melakukan hal baru dan siap membuat
gebrakan baru.

Teuku Wisnu yang punya Malang Strudel
berkolaborasi dengan produk fashion muslim
lokal, Tuneeca. Ia meluncurkan sebuah daster
premium.

“Dengan kualitas premium, daster premium
kolaborasi dengan Tuneeca ini dibanderol dari

harga Rp 200 ribuan. Tentunya
dengan jaminan kualitas
yang bagus dan motif yang
tidak pasaran. Satu lagi,
limited edition! Karena

koleksi kolaborasi ini terbatas,” kata Wisnu.
Teuku Wisnu menjelaskan dasternya nanti

memiliki bahan dengan kualitas yang bagus dan
motif khas Tuneeca. Tak cuma itu, varian
modelnya pun cukup banyak dari dress, tunik,
lengan pendek, dan lengan panjang yang bisa
digunakan untuk hijab maupun non-hijab.

Suami Shireen Sungkar itu lalu memaparkan
alasan memilih daster sebagai usaha baru. Ia
pun ingin terus membesarkan industri tersebut
kelak.

“Kita ingin mengenalkan bahwa Kota
Malang merupakan kota penghasil daster,
banyak sentra-sentra daster di Malang. Lewat
Malang Strudel juga ingin ikut membesarkan
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