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Balap Perahu Naga Kembali,

Atlit Bahagia
HONG KONG, BI - Ketukan genderang

dari balap perahu naga dan sorak-sorai
penonton kembali ke Tai O dan Stanley pada
hari Jumat [3/6] setelah jeda dua tahun karena
covid-19.

Tradisi Festival Tuen Ng telah
ditangguhkan karena pandemi tetapi
penyelenggara tahun ini memutuskan untuk
mengembalikan balapan, meskipun dengan
tindakan pencegahan.

“Saya sangat senang, saya sudah lama
tidak balapan. Suasananya luar biasa,” kata
salah satu atlet perahu naga di Tai O.

“Kami tidak benar-benar balapan dalam
dua tahun terakhir dan itu cukup
membosankan,” kata yang lain.

Perlombaan menarik baik penduduk kota
nelayan Lantau dan pengunjung.

“Anak-anak sudah sangat lama terjebak
di rumah selama pandemi, saya ingin anak-
anak saya belajar tentang tradisi balap perahu
naga,” kata seorang ibu.

Atlet yang ambil bagian dalam acara Tai
O harus telah di vaksin ke 3 dan
menunjukkan hasil tes cepat negatif pada hari
itu.

Mereka juga diharuskan mencatat kehadiran
mereka menggunakan aplikasi LeaveHomeSafe
milik pemerintah.

Ada juga pembalap dan penonton perahu naga
yang heboh di Stanley.

Beberapa atlet mengatakan mereka merasa
agak sulit untuk mengenakan kembali masker
wajah mereka setelah balapan, menambahkan
bahwa mereka tidak bisa mendapatkan
pelatihan yang cukup karena pandemi. Meski
demikian, para atlet mengaku senang bisa
kembali balapan bersama rekannya dalam
tim.[bi]

KOREA SELATAN, BI - Perdana Menteri
Korea Selatan, Han Duck-soo, mengatakan
negaranya akan mencabut aturan wajib
karantina untuk pelancong warga asing yang
tak divaksin mulai 8 Juni mendatang.

“Mengingat diberlakukannya kewajiban
karantina selama tujuh hari untuk pengunjung
asing yang tak divaksinasi sampai saat ini,
kewajiban seperti itu bakal dicabut mulai 8
Juni tanpa melihat status vaksinasi,” kata
Han dalam pertemuan penanganan pandemi
Covid-19 [3/6].

Selain itu, Han mengatakan bakal
mencabut beberapa aturan yang diterapkan
dalam penerbangan internasional.
Pencabutan aturan tersebut dilakukan untuk
memastikan penerbangan dapat dilakukan
tepat waktu.

Korsel sendiri menerapkan beberapa
pembatasan penerbangan dan waktu operasi
penerbangan. Aturan tersebut membuat
beberapa ketidaknyamanan seperti
kekurangan tiket dan kenaikan harga tiket.

Meski bakal mencabut beberapa
pembatasan, pemerintah Korsel tetap
mewajibkan pengunjung untuk memberikan
hasil tes negatif PCR sebelum masuk.
(pwn/bac)

Korsel Akan
Cabut Wajib
Karantina

Victoria Park Tutup dan
Dijaga Polisi

HONG KONG, BI - Situasi Victoria
Park saat ini menunjukan keseriusan
otoritas keamanan Hong Kong, Polisi
berjaga-jaga di dalam dan sekitaran
Victoria Park sejak sabtu pagi ini, pihak
berwenang juga telah menutup bagian
taman untuk mencegah pertemuan yang
tidak sah pada peringatan ke-33, 4 Juni.

Rombongan petugas terus berjaga di
sekitar lokasi, beberapa melakukan patroli
bersama dengan anjing pelacak.  Spanduk
yang berisikan pemberitahuan terkait lara-
ngan berkerumun dan berkelompok lebih
dari empat orang di bawah peraturan anti-
pandemi. Disekitaran Victoria Park juga
terlihat lebih dari sepuluh mobil polisi

diparkir.
Namun, orang-orang yang memiliki

kepentingan untuk berolahraga  ke bagian
taman yang terbuka tidak terpengaruh
dengan patroli tim gabungan tersebut.

Pasukan keamanan yang siap siaga
tersebut memberikan peringatkan kepada
semua orang agar tidak main - main
dengan himbauan kepolian terkait
larangan aksi yang tidak sah.

Sebelum Polisi telah melakukan
penangkapan terhadap seorang yang telah
mengancam Polisi melalui online,
seseorang itu telah mengancam akan
menusuk Polisi  yang melarang
aksinya.[bi]
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Spirit Bung Karno dan
Disrupsi Profesi Guru

SEJAK  Covid-19 melanda dunia,
hampir semua sektor kehidupan manusia
terdampak, sektor ekonomi, sosial-
budaya, kesehatan, pendidikan, kegiatan
keagamaan, dan lainnya. Pendidikan
merupakan sektor esensial yang sangat
terasa dampaknya hingga saat ini. Meski
berbagai upaya dan intervensi telah
dilakukan, mulai bantuan fasilitas,
bantuan kuota untuk belajar, penyesuaian
kurikulum darurat, bahkan terbaru telah
terbit kebijakan kurikulum merdeka,
tampaknya sisa-sisa dampak Covid-19 memerlukan
langkah besar agar kualitas pendidikan di Indone-
sia tidak tertinggal dari negara lain.

Dampak Covid-19 juga rentan mendisrupsi
profesi guru. Guru tak lagi dilihat seberapa lama ia
mengabdi, namun seberapa mampu ia beradaptasi
dengan tuntutan teknologi dan informasi. Sejak
Covid-19 melanda, kultur pembagian jam mengajar
bergeser, dari
pola lama ke
pola baru. Dulu
k e p a l a
s e k o l a h

dalam membagi jam mengajar mem-
pertimbangkan jumlah guru, kelas, dan
pengalaman. Kini juga mempertim-
bangkan kompetensi teknis dalam
mengoperasikan perangkat teknologi
dan informasi. Tak sedikit guru yang
terpaksa didampingi guru yang melek
digital karena pertimbangan non-skill
terkait teknologi. Semata untuk
keperluan membantu teknis meng-
operasikan media pembelajaran ber-
basis digital agar ia tetap mendapatkan

jam mengajar.
Kondisi tersebut menjadi pertanda bahwa guru

saat ini menghadapi tuntutan kompetensi teknologi
dan informasi untuk mendukung kualitas layanan
pendidikan yang lebih adaptif. Namun, guru yang
literate dengan teknologi dan informasi bukan berarti
segalanya. Karena ragam tantangan lain
memerlukan bukan sekadar kompetensi teknologi.
Namun, ketajaman jiwa seorang guru dalam
mengabdikan diri di dunia pendidikan menjadi
tagihan yang sangat fundamental.

Apalagi, akibat Covid-19, ragam kerentanan
baru pada anak usia pelajar terus bermunculan.
Kerentanan anak putus sekolah, kerentanan
menikahkan anak daripada melanjutkan
pendidikan, kerentanan anak terpapar media digi-

tal, kerentanan anak mengalami masalah
psikologis, kerentanan anak menjadi pelaku
bullying sebagai akibat lekatnya dengan

akses kekerasan di media digital, dan
kerentanan lainnya. Kondisi tersebut

memerlukan guru yang memiliki
ketajaman jiwa sebagai pendidik,

sebagai orang tua, sebagai
mentor, bahkan sebagai

sahabat. Dan bukan
sekadar sebagai

pengajar

yang andal teknologi. Namun tak peka terhadap
masalah yang dihadapi peserta didik.

Untuk mengatasi ragam tantangan di atas,
diperlukan guru yang responsif sekaligus sebagai
pelindung bagi anak. Pribadi yang demikian
memerlukan spirit Bung Karno agar guru memiliki
ketajaman jiwa sebagai pendidik sejati.

Menurut Bung Karno, tiap-tiap guru tidak saja
memenuhi syarat-syarat ”technisch” yang orang
biasanya tuntutkan dari seorang guru,
tapi benar-benar Rasul kebangunan
yang sejati, — Rasul kebangunan
bukan saja secara ”formeel”, tetapi
Rasul kebangunan di dalam tiap-tiap
sepak terjangnya, di dalam segenap
levenshounding-nya, di dalam sekujur
badan dan tulang sungsumnya, —
satu Rasul kebangunan sampai ke
ujung tiap-tiap getaran rohnya dan
jiwanya (Sukarno, 1964:613). Hanya
guru yang benar-benar Rasul
kebangunan dapat membawa anak ke
dalam alam kebangunan. Hanya guru
yang dadanya penuh dengan jiwa
kebangunan dapat ”menurunkan”
kebangunan ke dalam jiwa anak…
(Sukarno, 1964:614-615).

Dari pandangan Bung Karno
tersebut, setidaknya terdapat dua kata
kunci; pertama, untuk menjadi guru sejati, tak sekadar
mengandalkan syarat formil; kedua, guru yang
memiliki idealisme dalam jiwanya sebagai pendidik
merupakan guru terbaik. Dengan kata lain, untuk
mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab (termaktub
di Undang-Undang 20/2003 tentang Pendidikan
Nasional), diperlukan guru yang dalam pribadinya
dilandasi dengan panggilan jiwa.

Sejatinya pandangan dimaksud sejalan dengan
Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1
bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan

khusus yang dilaksanakan berdasar prinsip;
memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan

idealisme. Karena panggilan jiwa, guru perlu
memiliki antara lain: (1) kasih sayang
kepada peserta didik, (2) kesadaran akan

profesinya sebagai tugas mulia, (3) sebagai
pelindung anak tanpa diskriminasi, (4) melakukan
tugas dilandasi dengan rasa tanggung jawab, (5)
sarat dengan inovasi yang membahagiakan anak
untuk belajar.

Panggilan jiwa adalah keinginan yang tinggi
dalam diri seseorang untuk memilih salah satu
profesi yang disenanginya. Panggilan jiwa semata
ditujukan kepada tuntutan hati nurani terhadap satu
perbuatan yang dianggap baik. Panggilan jiwa
merupakan faktor utama yang membuat seseorang
menjadi profesional untuk mengabdi pada profesi
yang dipilih.

Secara sosio-humanis, panggilan jiwa seorang
guru dapat dilihat dari motivasi mereka menjadi
guru, baik motivasi yang mendorongnya (because
motive) maupun motivasi yang diharapkannya (in
order motive). Dua motif subjektif itu akan sangat
menentukan profesionalitasnya sebagai seorang
guru yang berdedikasi tinggi bagi masa depan

pendidikan.
Menurut Yazici (2016), kunci

keberhasilan pendidikan terletak
pada hadirnya guru yang idealis.
Tanpa guru yang idealis, sebaik
apa pun sistem pendidikan akan
terhambat oleh proses di kelas
belajar. Sebaliknya, munculnya
ragam masalah anak di kelas-
kelas belajar dalam banyak
kasus juga merupakan dampak
dari gagalnya guru dalam
melaksanakan tugas, baik secara
individu, institusi, maupun pola
kemitraan antara guru dan orang
tua.

Puluhan tahun lalu, tokoh
pendidikan karakter Lickona
(1992) telah berpesan bahwa
untuk membangun pendidikan

yang berkualitas, guru tak hanya dituntut memiliki
kompetensi hard skill, namun lebih dari itu mesti
memiliki kompetensi soft skill berupa keikhlasan,
kasih sayang, dan idealisme untuk mendidik. Inilah
yang membedakan profesi guru dengan profesi-
profesi lainnya.

Dengan hadirnya guru yang demikian, dunia
pendidikan akan semakin memerdekakan anak
untuk belajar dan berkembang sesuai dengan bakat
dan potensinya, dunia pendidikan pun semakin
kompetitif dan mampu menjadi solusi beragam
masalah kehidupan. Hal tersebut relevan dengan
pandangan Lyndon B. Johnson, presiden Amerika
Serikat periode 1963–1969, bahwa: ”all the prob-
lem can be solved with one word is education”.
Semoga kita semua terinspirasi. (*)

*) Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), founder Sekolah Karakter Ge-
nius Islamic School Kota Depok
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TANGGAL 1 JUNI ditetapkan oleh
Presiden Joko Widodo sebagai hari Pancasila
yang dituangkan dalam KEPPRES No. 24
tahun 2016. Setelah ditetapkan sebagai Hari
Lahirnya Pancasila, hari i tupun juga
ditetapkan sebagai hari libur nasional. Namun
meskipun 1 Juni sudah ditetapkan sebagai hari
lahir Pancasila, apakah kita benar-benar

sudah faham makna hari Pancasila itu?
Lantas, apakah makna dari hari Pancasila

yang jatuh 1 Juni bagi bangsa Indonesia? Tentu
saja bukan esensi hari Pancasila bukan
perayaan meriah belaka, melainkan hari
dimana sebagai bangsa Indonesia, kita harus
senantiasa menjunjung tinggi Pancasila,
bukan hanya sekedar dasar negara atau tujuan

Makna Hari Pancasila berbangsa dan bernegara, melainkan juga
menjadi Pancasila sebagai pegangan dalam
kehidupan sehari-hari.

Pancasi la harus senantiasa bisa
dipergunakan sebagai jati diri atau identitas
bagi bangsa Indonesia.

 Pertama, berbicara Pancasila bukan
hanya lima sila yang dibacakan dan didengar
bersama pada saat upacara bendera,

Susanto

>> BERSAMBUNG KE HLM  03

Hanya guru yang
dadanya penuh

dengan jiwa
kebangunan dapat

”menurunkan”
kebangunan ke

dalam jiwa
anak… (Sukarno,
1964:614-615)
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Tuntutan Kenaikan Upah Minimum Per Jam
HONG KONG, BI - Society for Community

Organization (SoCO) meminta pemerintah
untuk menaikkan upah minimum setidaknya
33 persen menjadi HK$50 atau lebih per jam.

Organisasi akar rumput tersebut
mengatakan pekerja yang mendapatkan
tingkat upah minimum saat ini sebesar
HK$37,5 per jam  yang pertama kali ditetapkan

pada tahun 2019 dan dibekukan dalam tinjauan
pada 2021 tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Badan tersebut juga mengatakan pihaknya
sampai pada rekomendasinya setelah
mempertimbangkan data pendapatan bulanan
satu orang rumah tangga dan fakta bahwa upah
minimum menurut undang-undang telah gagal
untuk mengejar inflasi.

SoCO juga menyarankan supaya tingkat
upah minimum  ditinjau setiap tahun, bukan
setiap dua tahun sekali.

Dari fihak Komisi Upah Minimum telah
menindak lanjuti dengan memulai latihan
konsultasi tentang masalah ini, dan akan
menyerahkan rekomendasinya kepada
pemerintah pada akhir Oktober 2022 depan.[bi]

HONG KONG, BI - Sekretaris Perdagangan
dan Pengembangan Ekonomi Edward Yau
mengatakan: Hong Kong tidak akan mengkom-
promikan langkah-langkah anti-Covid demi
ekonomi, meskipun ada desakan dari sektor
bisnis untuk membebaskan syarat karantina bagi
perjalanan internasional.

Edward Yau juga menyampaikan jika juga
tidak tahu kapan karantina hotel tujuh hari wajib
pelancong  ke Hong Kong dapat dibatalkan. Jadi
para pelancong masih harus dikarantina untuk
mengurangi risiko penularan komunitas, karena
kawatir dengan kasus  impor covid.

Yau mengingatkan jika SAR baru saja
berhasil menekan gelombang infeksi kelima yang
menghancurkan dan sangat penting untuk
melakukan pekerjaan anti-epidemi yang lebih

baik. Pembukaan kembali pusat keuangan
internasional harus dilakukan selangkah demi
selangkah.

“Ini prioritas dan kami tidak bisa kompromi

HK Tidak Akan Longgarkan
Karantina Demi Ekonomi

karena ekonomi,” kata menteri.
Berbicara di program radio yang berbeda,

kepala kesehatan Sophia Chan mengatakan pihak
berwenang sedang mempelajari apakah mereka
yang kembali harus melakukan dua tes PCR
Covid – bukan satu – setelah mereka
menyelesaikan karantina mereka.

Sarannya datang setelah seorang wanita yang
baru saja kembali dari Amerika Serikat dinyatakan
positif Covid 12 hari setelah kedatangannya -
yang mengarah ke subvarian Omicron yang
menyebar di masyarakat.

Sementra itu Kepala Eksekutif Carrie Lam
sebelumnya juga memperjelasan kebijakan
pemerintan terkait pelonggaran perbatasan
pandemi SAR yang tidak mungkin terjadi selama
dia menjabat, hingga akhir Juni 2022  ini.[bi]

Edward Yau, Sekretaris Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi

>> MAKNA HARI...DARI  HLM  02

melainkan harus dipraktikkan
dalam kehidupan kita sehari-hari.

Melaksanakan dalam kehidu-
pan kita sehari-hari, Pancasila
akan tertanam di dalam hati kita
masing-masing, tidak hanya seke-
dar identitas bangsa melainkan
juga sebagai identitas dan jati diri
kita sebagai bangsa Indonesia.

Kedua, cintailah Indonesia
beserta Pancasi la sebagai
dasarnya. Berawal dari rasa cinta
terhadap bangsa sendiri, kita akan
mengert i  betapa pentingnya
mengamalkan sila-sila Pancasila
di tengah-tengah kehidupan
bangsa Indonesia, bahwa Panca-
sila diciptakan untuk memastikan
kelangsungan kehidupan Indone-
sia. Pancasila adalah sesuatu
yang t idak dapat digantikan
dengan apapun juga, sekarang dan
akan datang.[*]
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John Lee Resmi Pimpin HK Mulai 1 Juli
“Pemerintah pusat percaya dan

menantikan pemerintahan baru yang
secara luas menyatukan dan memim-
pin orang-orang dari semua sektor di
Hong Kong, untuk secara langsung
menanggapi kekhawatiran masya-
rakat, terus meningkatkan efisiensi tata
kelola, serta mengkonsolidasikan dan
meningkatkan status kota sebagai kota
pusat keuangan, perdagangan dan
transportasi internasional,” kata Li.

Sebagai tanggapan, CE-terpilih
mengatakan dia sangat terhormat, dan
bersumpah untuk melakukan yang
terbaik. Lee akan secara resmi dilantik
sebagai kepala eksekutif pada 1 Juli.[bi]

HONG KONG, BI - Kowloon City akan
membangun lebih dari 4.300 flat. Otoritas
Pembaruan Perkotaan (URA) pada hari Jumat
[27/5] mengatakan sekaligus berjanji untuk
melestarikan budaya yang unik di jalan-jalan
“Small Thailand” di Kowloon City, saat
meluncurkan

Proyek ini akan mencakup tiga bagian Jalan

HK Dandani Wajah Thailand
di Kowloon City

sudah mereka dirikan
selama bertahun-
tahun.

“Kami melihat
mereka tidak memiliki
balai kota yang cukup
untuk mengkurasi
beberapa festival
acara tradisional
mereka, dan pada
pembangunan kota in
kami akan memberi-
kan fasiltas balai kota
yang luas supaya
mereka dapat mem-
buat acara dengan
memanfaatkan balai
kota.” kata Au.

Kowloon City  tidak hanya populer dengan
keunikan warga lokalnya namun juga selebriti
Hong Kong yang telah terkenal di dunia  Chow
Yun-fat juga  akan dipindahkan ke kompleks
pemerintah yang baru ini.

Untuk membuat area tersebut lebih “dapat
dilalui dengan berjalan kaki”, URA mengatakan
akan memasang dua trotoar untuk pejalan kaki

hijau, sebuah tempat parkir bawah tanah tempat
parkir umum yang luas dan “Gateway Square”
yang menghubungkan area tersebut dengan area
pengembangan Kai Tak.

URA mengatakan pihaknya berharap
kompleks pemerintah yang baru dapat selesai
pada tahun 2030 sementara sebagian besar
fasilitas yang diusulkan lainnya dapat siap pada
tahun 2037.[bi]

HONG KONG, BI - John Lee, Kepala
Eksekutif terpilih telah menerima surat
pengangkatan resmi sebagai pemimpin
SAR dari Perdana Menteri Li Keqiang
di China pada senin [30/5] awal pekan
lalu.

Lee terbang ke Beijing dan tinggal
selama empat untuk menyelesaikan
berbagai urusan kepemimpinannya
kelak di Hong Kong, Lee  didampingi
oleh istrinya untuk semua pertemuan
kenegaraan yang dihadiri juga oleh
Wakil Perdana Menteri Han Zheng dan
kepala Kantor Urusan Hong Kong dan
Makau Xia Baolong.

Setelah menyerahkan surat

penunjukan kepada Lee, perdana
menteri mengatakan pemerintah pusat
akan terus menerapkan prinsip Satu
Negara, Dua Sistem secara kompre-
hensif dan akurat, menambahkan bahwa
ia juga akan menjalankan yurisdiksinya
atas wilayah tersebut dan prinsip pa-
triot yang mengatur Hong Kong.

Li juga menekankan bahwa Beijing
akan mendukung kepala eksekutif dan
administrasi kota untuk mengatur SAR
sesuai dengan hukum, sambil menyo-
roti kebutuhan untuk meningkatkan mata
pencaharian masyarakat, menahan vi-
rus corona dan  agar Hong Kong berinte-
grasi ke dalam pembangunan negara.

Carpenter dan Jalan Nga Tsin Wai, dengan total
luas hampir 400.000 kaki persegi, yang saat ini
menampung sekitar 1.600 rumah tangga dan lebih
dari 100 toko di lantai dasar.

Direktur perencanaan dan desain URA,
Wilfred Au, mengatakan pihak berwenang
mengetahui jika ada komunitas Thailand dan toko
dan restoran mereka di jalan - jalan kecil yang

HK Tak Perlu Kawatirkan
Klaster Covid

HONG KONG, BI - Seorang ahli
epidemiologi Universitas Hong
Kong mengatakan; orang tidak perlu
khawatir tentang kelompok infeksi
Covid yang melibatkan dua bar di
Central dan tidak perlu bagi pihak
berwenang untuk menutup
kehidupan malam kota.

Komentar Benjamin Cowling
muncul setelah pejabat kesehatan
mengatakan pada hari Senin bahwa
total 45 infeksi telah dikaitkan
dengan  klub Iron Fairies dan batangan Zentral.

Ahli tersebut juga mengatakan jiks klaster
infeksi tidak bisa dihindari karena Covid
sudah ada di masyarakat, namun untuk
sementara otoritas kesehatan mungkin akan
mempertimbangkan langkah-langkah untuk
membatasi terjadinya klaster berkelanjutan,
meskipun itu tidak perlu karena  Hingga telah

memiliki tingkat kekebalan yang
tinggi.

“Tingkat kekebalan yang kita
miliki sekarang – dari infeksi pada
gelombang kelima khususnya dan
dari vaksinasi termasuk dosis ketiga
dan keempat sekarang – kita memiliki
tingkat kekebalan yang begitu tinggi
sehingga saya benar-benar tidak
berpikir ada banyak pembenaran lagi
untuk itu. tindakan kesehatan
masyarakat.”

“Jika bar tutup sekarang, saya yakin
dalam waktu seminggu kita akan
membicarakan tentang cluster di tempat lain
– mungkin di sekolah, mungkin cluster di
restoran, mungkin cluster di tempat kerja –
lalu apa Berikutnya? Anda tidak bisa terus-
menerus menutup venue karena ada cluster
di satu venue.”katanya.[bi]

Benjamin Cowling



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 250 - JUNI 2022 05

ENDE, BI - Presiden RI Joko
Widodo yang bertindak sebagai
Inspektur Upacara Kenegaraan
Peringatan Hari Lahir Pancasila di
Lapangan Pancasila Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
mengajak anak muda bangsa untuk
membumikan Pancasila.

“Dari Kota Ende, saya mengajak
seluruh anak bangsa di mana pun berada
untuk bersamasama membumikan
Pancasila dan mengaktualisasikan nilai
luhur Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara,” kata Presiden dalam
amanatnya di Lapangan Pancasila [1/6].

Dari kota bersejarah, tempat Sang
Proklamator Bung Karno merenungkan
dan merumuskan Pancasila, Kota
Ende, Presiden menyebut Pancasila
bukan hanya mempersatukan
masyarakat, melainkan menjadi
bintang penuntun ketika bangsa
menghadapi ujian. Hal itu telah
dibuktikan berkali-kali dalam
perjalanan sejarah bangsa dan negara
karena masyarakat berlandaskan

Presiden RI Ajak Pemuda
Bumikan Pancasila

Pancasila.
Pada kesempatan itu, Presiden

mengingatkan masyarakat harus betul
mengamalkan Pancasila dan
memperjuangkan untuk mewujudkan
sistem masyarakat, kebangsaan, dan
kenegaraan.

Presiden pun meminta agar ada
implementasi tata kelola pemerintahan
yang menjiwai interaksi sesama anak
bangsa.

“Inilah tugas kita bersama. Tugas
seluruh komponen bangsa untuk
menjadikan Pancasila sebagai ideologi
yang bekerja, yang dirasakan
kehadirannya dan manfaatnya bagi
seluruh tumpah darah,” kata Presiden.

Dikatakan pula oleh Kepala Negara
bahwa situasi dunia masih diliputi
pandemi COVID-19 dan krisis energi,
pangan, kemiskinan, serta perang.
Oleh karena itu, sebagai pemegang
mandat Presidensi G20 pada tahun
2022, Indonesia mengajak seluruh
negara maju untuk membangun sistem
kesehatan global yang bisa
menghadapi krisis pada masa depan.

“Tentu perlu tata kelola sehat dan
berperikemanusiaan dan berperi-
keadilan,” katanya.

Pada akhir amanatnya, Presiden
mengajak seluruh pemimpin
pemerintahan, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan para pemimpin lain

untuk menjadi teladan dan contoh
dalam mengaktualisasikan nilai
Pancasila.

“Memperkokoh nilai Pancasila,
mewujudkan Indonesia maju dan cita-
cita proklamasi kemerdekaan,” kata
Presiden menutup amanatnya.[Anatar]

Kementan Berkontribusi Positif di Tengah Pandemi
JAKARTA, BI -  Anggota Komisi

IV DPR Yessy Melania mengapresiasi
jajaran Kementerian Petanian
(Kementan) dalam menumbuhkan
ekonomi nasional melalui
sektor petanian.

Menurut Yessy, ke-
mentan secara konsisten
fokus menyelesaikan
pekerjaan prioritas yang
berkaitan dengan pening-
katan produksi dan kese-
jahteraan petani.

“Kami mengapresiasi
kerja keras kementan
yang terus berkontribusi
positif meski seluruh
dunia menghadapi pan-
demi yang saat ini mung-
kin berubah menjadi

endemi,” ujar Yessy.
Karena itu, politikus Partai

NasDem itu mendorong agar ke-
mentan menjadi garda terdepan dalam

mengimplementasikan semangat dan
cita-cita Presiden Joko Widodo untuk
mewujudkan kemakmuran.

“Kami mendorong Kementan jadi
garda terdepan melalui
kebijakan atau program
yang tepat sasaran dan
keberpihakannya kepada
petani dan masyarakat In-
donesia secara umum,”
katanya.

Yessy menambahkan,
ke depan, regenerasi
petani wajib menjadi pro-
gram prioritas kementan
dalam membangun sektor
pertanian yang makin
maju dan modern.

“Kehadiran sektor
pertanian ini luar biasa

menghadirkan kontribusi positif dan
menjadi salah satu faktor yang
diminati,” ujarnya. Di tempat yang
sama, Anggota Komisi IV dari Fraksi
Demokrat, Suhardi Duka meminta
jajaran kementan untuk menyiapkan
sarana dan prasarananya dalam
meningkatkan produksi dalam negeri
secara baik.

Menurut dia, ketersediaan pangan
dalam negeri wajib tersedia untuk
mengantisipasi kemungkinan adanya
krisis global yang cukup panjang.

Kementan Pastikan Hewan
Kurban Sehat “Indonesia harus
menyiapkan diri untuk memenuhi
pangan dalam negeri seperti beras,
jagung, kedelai, bawang merah, gula
pasir, minyak goreng, dan lain-lain,”
kata Suhardi. (jpnn)

WHO Sororti
Perokok RI Yang

Naik Meski
Harga Mahal

JAKARTA,  BI - Perokok di Indo-
nesia saat ini jadi sorotan Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), sebab
meski harga produk rokok telah berkali
dinaikkan, jumlah perokok di Indone-
sia masih terus meningkat. Bahkan
bertambah sebanyak 8 juta perokok
dalam 10 tahun terakhir.

Melihat harga produk di Indonesia
relatif masih lebih murah dibandingkan
di negara lain, perwakilan WHO untuk
Indonesia, Dr N Paranietharan,
menegaskan pentingnya menaikkan
harga produk rokok. Memang meski
harga rokok sudah dinaikkan, jumlah
perokok tak berhasil ditekan, justru
terus meningkat.

Setidaknya, menurut Paranie,
tambahan pemasukan dari penjualan
rokok bisa dialihkan ke pelayanan

kesehatan yang kini
terbebani oleh peng-

obatan penyakit
akibat merokok.
Mengingat, penya-
kit akibat rokok

sebagian besarnya
kronis dan membutuhkan
biaya besar.

“Jika tidak demikian,
BPJS dan JKN (Jaminan

Kesehatan Nasional) setiap tahunnya
akan sangat kesulitan untuk menye-
imbangkan. Ini adalah akibat efek
samping dan penyakit (merokok),” ujar
Paranie.

“Sebagian besar penyakit akibat
rokok bersifat kronis dan mem-
butuhkan pengobatan yang sangat
mahal. Iuran harus digabungkan de-
ngan penjualan rokok dan semua
produk tembakau sehingga uangnya
bisa dialihkan ke pelayanan
kesehatan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga,
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante
Saksono Harbuwono menyebut
tingginya bea cukai produk rokok tak
kunjung menurunkan niat masyarakat
Indonesia untuk mengkonsumsi
rokok. Data dari GATS menunjukkan
sebanyak 63,4 persen orang dewasa
yang saat ini merokok berencana atau
mempertimbangkan untuk berhenti
merokok. (vyp/fds)

JAKARTA, BI - Kepala Pusat
Kesehatan Haji Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana
menjelaskan tentang perubahan
aturan terkait syarat masuk Arab
Saudi bagi calon jemaah haji.

Jika sebelumnya hasil tes PCR
berlaku 48 jam, kini durasinya berlaku
menjadi 72 jam. Artinya, calon jemaah

haji harus menjalani pemeriksaan PCR
72 jam sebelum keberangkatan.

“Kabar ini kami terima pagi ini,” kata
Budi dalam konferensi pers, Kamis (2/
6). Budi menegaskan ketentuan
tersebut sudah menjadi syarat mutlak
yang harus diikuti para calon jemaah
haji.

Jika dalam 72 jam hasil peme-

riksaan belum keluar, calon jemaah haji
dipastikan tidak bisa berangkat ke Arab
Saudi.

Jangan sampai terlambat menda-
patkan hasil tes PCR Covid-19,” tegas
Budi. Budi juga mengungkapkan calon
jemaah haji yang sudah menerima
vaksin Covid-19 dosis lengkap
mencapai 95 persen. (mcr9/jpnn)

Aturan Tes PCR Untuk Jamaah Haji
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Gegara Jatuh Tempo Pinjol Pemuda Merampok

SURABAYA, BI - Naik Suroboyo
Bus kini semakin mudah. Penumpang
yang hendak membayar tiket bus cukup
menempelkan kartu e-money pada alat

Bayar Suroboyo Bus
Bisa Pakai E-Money

tapping yang telah disediakan. Selang
beberapa detik, pembayaran pun
rampung.

Dinas Perhubungan (Dishub)

Surabaya mulai melakukan uji coba
pembayaran tiket Suroboyo Bus
dengan sistem tap on bus (TOB).
Percobaan pembayaran elektronik itu
diterapkan pada bus rute Terminal
Purabaya–Jalan Rajawali. Selama
seminggu, petugas akan memantau
sistem anyar tersebut.

Kepala Dishub Surabaya Tundjung
Iswandaru menyampaikan, TOB
melengkapi sistem pembayaran
Suroboyo Bus. Penumpang bisa
memilih metode yang dikehendaki.

”Bisa pakai QRIS, menyerahkan botol
plastik, serta TOB,” terangnya.

Pembayaran dengan sistem TOB
sangat gampang. Sebelum naik bus,
penumpang harus menyiapkan kartu e-
money. Setelah masuk bus, kartu itu
tinggal didekatkan pada alat tapping.
Teknis pembayarannya mirip di gate
tol. Perangkat tersebut diletakkan
berdekatan dengan pintu bus.

Saat ini, total ada 28 unit Suroboyo
Bus yang dikelola Dishub Surabaya.
Tundjung mengatakan, pemasangan

alat TOB dilakukan secara bertahap.
”Targetnya, 7 Juni mendatang semua
bus sudah terpasang TOB. Sehingga
masyarakat bisa merasakan
kemudahan naik transportasi umum di
Surabaya ini,” jelas Tundjung.

Sementara itu, Kepala UPTD
Pengelolaan Transportasi Umum
(PTU) Dishub Surabaya Eni Fajarsari
menyatakan, hampir semua kartu e-
money bisa digunakan untuk transaksi
di Suroboyo Bus. Sekali naik, tarifnya
Rp 5.000.[*]

Jogjakarta Kembali Catat 43
Kasus Baru Covid-19

JOGJAKARTA, BI -
PEMERINTAH Daerah Istimewa
Jogjakarta, kembali mencatat
penambahan kasus baru Covid-19
sebanyak 43 orang pada Rabu (1/6).
Sebelumnya, Covid-19 sempat
melandai hingga menyentuh nol
kasus.

”Penambahan kasus terkonfir-
masi Covid-19 di Jogjakarta
sebanyak 43 kasus. Sehingga total
kasus terkonfirmasi
menjadi 220.754 kasus,”
kata Kepala Bagian
Humas Pemda Jogjakarta
Ditya Nanaryo Aji seperti
dilansir dari Antara di
Jogakarta.

Berdasar wilayah
domisili, lanjut dia, 43
pasien itu berasal dari
Kabupaten Bantul seba-
nyak 40 kasus, Kabupaten
Kulon Progo satu kasus,
dan Sleman dua kasus.
Penambahan 40 kasus
baru Covid-19 merupakan

hasil penelusuran yang dilakukan di
sekolah di Bantul.

”Sebanyak 40 kasus itu meru-
pakan jumlah dari kelanjutan hasil
skrining PTM dan kontak erat hasil
positif sebelumnya,” terang Ditya
Nanaryo Aji.

Jika mengacu riwayat kasusnya,
menurut dia, 43 kasus itu terdiri atas
25 kasus hasil skrining dan 18 kasus
hasil pelacakan kontak kasus positif

per 2 juni 2022.
Dia menambahkan, tidak ada

penambahan pasien sembuh,
sehingga total jumlah kasus sembuh
Covid-19 di Jogjakarta tetap 214.679
orang. Berdasar data dari rumah sakit
rujukan, total suspek kumulatif
Covid-19 di Jogjakarta hingga Rabu
(1/6), tercatat 103.431 orang,
sedangkan jumlah sampel yang
diperiksa bertambah 1.474 sampel,

sehingga total menjadi
2.628.763 sampel.

Menurut Ditya
Nanaryo Aji, total tempat
tidur khusus isolasi
kritikal di Jogjakarta
yang tersedia 195 unit.
Saat ini terpakai 20 unit
atau angka keterisian
tempat tidur (BOR) 10,26
persen. Sedangkan
tempat tidur nonkritikal
yang tersedia 1.540 unit
dan telah terpakai 72 unit
atau angka BOR 4,68
persen.[jp/RJOG]

SITUBONDO, BI -
Sedikitnya ada empat
kebutuhan dapur yang
mengalami kenaikan
harga dalam seminggu
terakhir. Salah satu-
nya cabe rawit, tomat
dan bawang merah.
Yang paling tinggi,
cabe rawit Rp 80 ribu
perkg.

Penyebab mahal-
nya harga cabe karena
buruknya cuaca dalam beberapa hari
terahir ini. Sehingga banyak cabe yang
mengalami kerusakan. Itu berdampak
terhadap harga. “Besar kemungkinan
karena cuacanya yang tidak men-
dukung. Saat ini, di Kabupaten Situ-
bondo belum ada petani cabe yang
panen raya,”ungkap Bu Kiki, salah satu
pedagang kepada Jawa Pos Radar
Situbondo.

Menurutnya, setelah harga cabe
dikabarkan  naik, dirinya tidak berani
menerima kiriman banyak dari penjual.
Mengingat cabe rentan mengalami
kerusakan. Tidak jarang akibat
minimnya pembeli, banyak cabe yang

dibuang karena busuk.
“Cabe itu bahaya bagi pedagang,

kalau sampai salah taksiran, pedagang
sering rugi. Soalnya, kalau pelanggan
sudah tahu harganya mahal, orang yang
biasanya membeli satu kilo gra,, turun
jadi menjadi setengah,” umbuh
perempuan yang mengaku sudah 12
tahun berjualan di pasar tersebut.

Menurutnya, dalam tiga hari
terakhir ini, harga kenaikan kebutuhan
dapur naiknya cukup mengejutkan.
Cabe dari harga Rp 40 ribu menjadi Rp
51 ribu. Keesokan harinya 60 ribu.
Hingga tanggal 31 kemarin harga cabe
sudah mencapai Rp 80 ribu.  (hum/pri)

Harga Cabe Rawit
Tembus Rp 80 Ribu

INDRAMAYU, BI - Satreskrim Polres
Indramayu, Jawa Barat, menangkap
seorang pemuda berinisial DP (19) yang
diduga melakukan kejahatan merampok
toko mini market karena terjerat pinjaman
online (pinjol) dan judi online.

“Tersangka nekat merampok untuk
melunasi pinjaman online yang sudah jatuh
tempo,” kata Kapolres Indramayu AKBP
Lukman Syarif di Indramayu dalam
keterangannya (2/6).

Lukman mengatakan tersangka DP
memiliki utang pinjaman daring sebesar

Rp6 juta yang sudah jatuh tempo dengan
terkena denda mencapai Rp12 juta. Setiap
hari, menurut pengakuan tersangka, pihak
pemberi pinjaman daring terus menagih
utang tersebut, sehingga yang
bersangkutan nekat melakukan
perampokan.

Menurut dia, tersangka DP terjerat
pinjaman daring untuk bermain judi daring
yang sudah dijalani sekitar empat bulan.

“Pelaku meminjam uang untuk
bermain judi online dan sudah jatuh tempo,
sehingga ia nekat merampok,” katanya.

Ia menambahkan tersangka DP
melakukan aksinya merampok toko
kelontong seorang diri pada Selasa (31/5)
malam sekitar pukul 22.40 WIB. Tersangka
membawa dan menodongkan senjata
tajam kepada para karyawan yang sedang
menghitung uang karena toko akan ditutup.
Tersangka menodong uang sekitar Rp19
juta.

“Tersangka kami kenakan Pasal 365
KUHP dengan ancaman kurungan penjara
paling lama tujuh tahun,” ujar Lukman.
(Antara)
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BLITAR, BI -  Blitar selalu memperingati hari
kelahiran Pancasila dengan berbagai acara dan
ritual yang berbau kebangsaan dan kejawen yang
diberi gelar GREBEG PANCASILA.

Budaya Grebeg Pancasila ini bukan budaya
warisan namun hasil dari kegeliisahan generasi
muda Blitar yang bergabung dalam dewan kesenian
dan tokoh - tokoh yang “gemi” terhadap budaya
dan sejarah bangsa, selain itu penggagas
Pancasila merupakan salah satu tokoh kelahiran
Blitar yang jasadnya juga disemayamkan di Blitar
pula, yaitu Ir. Soekarno.

Prosesi peringatan hari lahir pancasila ini
konsisten dirayakan oleh Kota Blitar hingga
menginspirasi pemerintah pusat untuk menjadikan
tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Rangkaian Grebeg Pancasila yang sarat
pesan kebangsaan ini, dibalut beragam kegiatan
budaya Jawa. Acara dimulai sejak sehari sebelum
lahirnya Pancasila, yakni tanggal 31 mei.

Berikut rangkaian Grebeg Pancasila yang bisa
diikuti masyarakat umum di lokasi terbuka:

1. Bedhol Pusaka
Ritual ini dilakukan di Istana Gebang pada

Selasa (31/5) pukul 19.00 WIB sampai selesai.
Prosesi penyiapan ubo rampe Grebeg Pancasila
ini berupa kirab lambang budaya dan perlengkapan
upacara. Kirab dimulai dari dalem agung Istana
Gebang menuju Kantor Wali Kota Blitar.

Rute kirab mulai dari Istana Gebang Jalan
Sultan Agung-Jenderal Sudirman-A Yani-Merdeka.

2.Tirakatan (Macapat)
Dilaksanakan usai rombongan kirab Bedhol

Pusaka sampai di Kantor Wali Kota Blitar. Kegiatan
ritual semacam perenungan pada malam menjelang
tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Tembang macapat ini sebagai media
menghayati pentingnya Pancasila sebagai nilai
luhur bangsa.

3. Upacara Budaya
Dilaksanakan pada tanggal 1 juni  yang

biasanya bertempat di di Aloon-aloon Kota Blitar
mulai pukul 07.00 WIB. Upacara peringatan Hari
Lahir Pancasila ini didesain sebagai peristiwa
budaya.

Rekaman pidato Bung Karno berkumandang
sayup-sayup bersama Ketawang Ibu Pertiwi.
Disusul masuknya prosesi Gunungan Lima yang
diiringi gending Lancaran Bela Pancasila.

4. Kirab Gunungan Lima
Sebuah arak-arakan Gunungan Lima sebagai

gambaran simbol lima sila
dalam Pancasila. Simbol
ini dikawal Bregodo 1,6
dan 45 dari Aloon-aloon
Kota Blitar menuju
Makam Bung Karno.

5 .

Kenduri Pancasila
Ritus terakhir ini berupa selamatan dan kirim

doa bagi arwah almarhum Bung Karno sebagai
penggagas Pancasila. Kegiatan akan
dilaksanakan di areal Perpusnas Bung Karno yang
berada di sisi selatan Makam Bung Karno.

MAKNA PADA RITUS GREBEG PANCASILA
DI  KOTA BLITAR

Ritus Bedholan Grebeg
Ritus Bedholan Grebeg dimaksudkan adalah

prosesi pengambilan atau memboyong pusaka
nagari dari rumah dinas Walikota Blitar dibawa ke
kantor dinas Walikota Blitar yang akan dileremkan
semalam, kemudian dikirab bersama dengan
Gunungan Lima pada tanggal 1 Juni menuju makam

Bung Karno.

Pusaka nagari yang diboyong
ke kantor dinas Walikota dikirab
oleh Bregodo Siji, Bregodo Enem
dan Bregodo Patang Puluh Lima,
dan juga Prajurit Trisakti. Menurut

Rostiyati dkk (1994:79) pada
Upacara Grebeg di Yogyakarta selalu

diawali dengan pasukan (bregodo)
prajurit kraton di alun-alun utara

memberikan penghormatan kepada
hajad dalem (raja), kemudian
hajad dalem gunungan
(gunungan dari raja) dikawal
dan diiringi dibawa ke masjid

besar.
Jadi, dapat diambil

kesimpulan Bregodo
adalah prajurit atau

pasukan yang mengiring pusaka-pusaka atau
mengiringi raja yang tugasnya adalah menjaga atau
mengawal.

Ritus Malam Tirakatan
Ritus Tirakatan bertempat di Balai Kusuma

Wicitra. Tirakatan maksudnya adalah ritual malam
menjelang tanggal 1 Juni, diselenggarakan secara
rutin dengan maksud sebagai bentuk rasa syukur
kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan
untuk melaksanakan ritus Grebeg Pancasila.

Makna filosofis dari ritus Tirakatan adalah
untuk merenung, serta menghayati pentingnya
Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indone-
sia.

Acara tirakatan diisi dengan mocopatan atau
semaan mocopat Banjaran Bung Karno selama
semalam suntuk. Mocopat adalah kegiatan
menembang dengan bahasa Jawa, bentuk
mocopat berupa syair dalam bahasa Jawa.

Ritus Upaca Budaya
Pagi hari pada tanggal 1 Juni dilaksanakan

ritus Upacara Budaya, bertempat di alun-alun Kota
Blitar. Upacara Budaya berkonsepkan seperti
upacara militer biasa, dengan diberi berbagai
penambahan gerak, musik, busana, bahasa, dan
tari tradisional, sehingga terbentuk upacara yang
unik kedaerahan.

Keseluruhan acara dikemas dan dirancang
dengan sentuhan kebudayaan yang penuh dengan
nilai etik dan estetika, tanpa mengurangi
kekhidmatan dan makna yang terkandung dalam
ritus Upacara Budaya tersebut.

Terdapat acara inti pada Upacara Budaya yaitu,
pembacaan goro-goro dan puncak acara adalah
Sabda Kawedhar yang berupa amanat Grebeg
Pancasila. Goro-goro merupakan bagian dari
Upacara Budaya yang isinya pada setiap tahun

Budaya Grebeg Pancasila Di Blitar

pasti berbeda.
Pembuatan goro-goro didasarkan dengan

melihat suasana serta keadaan yang terjadi di
negara Indonesia atau Blitar sepanjang tahun
menuju pada tanggal 1 Juni. Maksud dari goro-
goro adalah menyampaikan suara rakyat atau
aspirasi, yang berupa sebuah kritikan terhadap
pemerintah yang membangun.

Bahasa yang digunakan pada ritus Grebeg
Pancasila adalah bahasa Jawa, hanya beberapa
saja menggunakan bahasa Indonesia yaitu pada
saat pembukaan, dan sambutan.

Ritus Kirab Gunungan Lima
Pembuatan Gunungan Lima melewati ritual

yang bernama Attasila. Ritual tersebut merupakan
ajaran yang terdapat dalam ajaran agama Buddha.
Biasanya Atthasila dilakukan pada hari-hari
Uposatha yaitu tanggal 1, 8, 15, 23 berdasarkan
perhitungan tarikh lunar atau penanggalan bulan.

Setelah ritual telah dilaksanakan kemudian
mempersiapkan sesaji yang ditaruh berdampingan
dengan Bathara Kala.

Bathara Kala memiliki arti waktu, dengan
harapan dalam pelaksanaa ritus Grebeg Pancasila
dapat berjalan dengan lancar, dan tidak terdapat
halangan apapun.

Komponen dari Gunungan Lima adalah ontong/
jantung pisang simbol dari jantung,  Jeruk dan
cabai, simbol rasa asam, pahit dan pedas
merupakan gambaran dari perjalanan hidup.

Wortel dilambangkan sebagai kebudayaan luar
negeri  yang dapat diterima di Indonesia, Kacang
panjang, simbol dari kehidupan yang mengikuti arah
atau peraturan, dan peraturan tersebut adalah
undang-undang.

Bawang putih simbol dari bapak dan bawang
merah simbol dari ibu, maknanya dalam hidup
manusia harus selalu mengingat dari mana manusia
datang, dan kemana manusia akan pergi.

Sawi putih hasil bumi yang ditaruh pada bagian
bawah Gunungan Lima, dilambangkan sebagai
pelataran, Indonesia adalah negara agraris.

Ritus Kenduri Pancasila
Ritus kelima adalah Kenduri Pancasila digelar

dengan duduk lesehan, tujuanya untuk
mendekatkan masyarakat dengan para pejabat,
juga merupakan pemersatu supaya tidak terjadi
kesenjangan antara pejabat dan masyarakat.

Pada ritus Kenduri Pancasila diundangan juga
peserta dari lintas agama (Islam, Hindu, Buddha,
Kristen, Katolik, dan Kong Hu Cu) yang membuk-
tikan bahwa Blitar Raya rukun dan damai.[*]
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1. Vladimir Putin
Presiden Rusia Vladimir Putin

berpidato di Ankara, Turki, pada 16
September 2019 untuk mendesak
adanya perdamaian di Yaman.
Secara mengejutkan, Putin
mengutip salah satu ayat Alquran,
yakni Surat Ali Imran ayat 103 yang
berbunyi, “Dan ingatlah nikmat Al-
lah kepadamu ketika kamu dahulu
bermusuhan. Lalu Allah mem-
persatukan hatimu, sehingga
dengan karunia-Nya kamu menjadi
bersaudara.”

Tak berapa lama, ia melan-
jutkan pidatonya dengan
menyelipkan kembali potongan
ayat suci Alquran dari surat Al
Baqarah ayat 109. Hal serupa juga
dilakukan Putin ketika menyam-
paikan pidatonya dalam peri-
ngatan Hari Persatuan Nasional
Rusia pada 4 November 2020.

Dalam acara yang dihadiri para
pemuka agama secara daring itu,
Putin mengutip ayat ke-23 Surat
As-Syura yang berbunyi, “Itulah
(karunia) yang Allah meng-
gembirakan hamba-hamba-Nya
yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh.

Katakanlah: ‘Aku tidak
meminta ke padamu sesuatu upah

3 Presiden Luar Negeri yang
Suka Mengutip Ayat Alquran

pun atas seruanku kecuali kasih
sayang dalam kekeluargaan’.
Dan siapa yang mengerjakan
kebaikan akan kami
t a m b a h k a n
b a g i n y a
kebaikan
p a d a
kebaikan
i t u .

dan orang-orang yang berbuat
kebaikan.”

2. Barack Obama
Barrack Obama merupakan

Presiden Amerika Serikat ke-44 yang
menjabat pada tahun 2009 sampai
2017. Di awal masa jabatannya, pria
yang pernah menetap di Indonesia itu
sempat berpidato di Mesir dengan
mengutip Surat Al Hujarat ayat 13.

“Alquran yang suci mengatakan,
‘Hai manusia! Kami ciptakan kamu
dari laki-laki dam perempuan, dan
Kami ciptakan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu

saling mengenal satu sama lain’.”

Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi

Maha Mensyukuri.”
Dia juga membacakan

surat lain, yakni An-Nahl
ayat 128 yang artinya,

“Sesungguhnya
Allah beserta

orang-orang
y a n g

bertakwa

Isi pidato Obama diungkap me-
dia pada 4 Juni 2009. Pidato
tersebut lantas memberikan
harapan dan titik terang bagi
hubungan antara dunia Barat dan
Islam. Dalam pidato tersebut,
Obama juga menyatakan komit-
mennya untuk dapat hidup damai
bersama masyarakat muslim.

Harapan tersebut diakuinya
tidak mudah tercapai. Karena itu,
adalah tanggung jawab bersama
yang harus dilakukan oleh berbagai
kalangan untuk mewujudkan dunia
yang diinginkan.

3. Joe Biden
Presiden AS yang saat ini

memimpin, Joe Biden, memberikan
ucapan selamat menjalankan
ibadah di bulan suci Ramadan
kepada umat muslim di seluruh
dunia. Pernyataan Biden itu
diungkap dalam laman The White
House pada 1 April 2022.

Menurut Biden, masih berada
dalam masa pandemi Covid-19
membuat siapa saja harus
berupaya agar mampu berdiri
bersama dengan mereka yang
menghadapi kesulitan.

Dalam pernyataannya itu,
Biden juga mengutip salah satu
ayat suci Alquran dari Surat Al
Zalzalah ayat 7 yang berbunyi,
“Barangsiapa yang berbuat
kebaikan seberat zarrah, maka ia
akan melihat balasannya.” Menu-
rutnya, Ramadan merupakan bulan
yang tepat untuk merefleksikan diri
dan semakin mendekat dengan
Sang Pencipta.

Rasa dan emosi spiritual patut-
nya juga terbangun dengan baik
dalam momen ini. Lihat Juga: Krisis
Ukraina, Rusia Bongkar Siapa Saja
yang Untung (sya)

1. Rusia
Baru-baru ini, Rusia sudah mulai

mengerjakan proyek pesawat anti-
kiamat atau anti-nuklir yang pernah
berjaya di masa Uni Soviet. Pesawat
itu kembali dirancang untuk nantinya
bisa menampung para pemimpin
Rusia, termasuk Presiden Vladimir
Putin, saat kondisi perang
nuklir di darat sedang
memuncak.

Pesawat tersebut
mengadopsi kerangka milik
Il-96-400M dan dikerjakan
Ilyushin, produsen pesa-
wat terkemuka. Pesawat
tersebut juga akan menjadi
pos komando jarak jauh,
sehingga Presiden bisa
memberikan perintah dari
atas langit.

Disebutkan, pesawat
anti-kiamat ini akan
menggantikan Ilyushin Il-

80 yang pernah ada. Pesawat baru
Rusia ini didukung oleh teknologi yang
sangat canggih dengan jangkauan
terbang amat luas.

Bahkan, pesawat ini mampu
melakukan pengisian bahan bakar di
udara dan berkomunikasi dengan
kapal selam yang berada di keda-

2 Negara Ini  Miliki
Pesawat Anti-Kiamat

laman 6.000 meter.

2. Amerika Serikat
Serupa dengan Rusia, Amerika

Serikat juga memiliki pesawat anti-
kiamat. Mengetahui Vladimir Putin
telah menyiagakan pasukan nuklir,
pesawat anti bom nuklir milik Angkatan
Udara AS langsung disiapkan dan
menggelar latihan di Nebraska pada 28
Februari 2022.

Pesawat tersebut berjenis Boeing-
747 yang kemudian dimodifikasi
menjadi Boeing E-4B. Pesawat itu
merupakan armada yang telah dimiliki
AS sejak tahun 1970-an dan populer

dengan nama Night-
watch. Fungsinya ada-
lah sebagai markas
komando bergerak jika
terjadi perang nuklir.

Boeing E-48 tidak
memiliki jendela, namun
dilengkapi dengan pelin-
dung khusus yang akan
melindungi penumpang
dan awaknya dari efek
termal nuklir. Lihat Juga:
Rusia Latihan Perang
Nuklir, Isyarat Nekatnya
Putin pada AS soal
Ukraina (sya)

Tanaman Terbesar Dunia
Ada di Australia

AUSTRALIA, BI - Tanaman
terbesar di dunia - rumput laut yang
diperkirakan seluas tiga kali Kota
Manhattan - ditemukan di lepas
pantai Australia.

Dengan menggunakan peng-
ujian genetik, para ilmuwan me-
mastikan bahwa hamparan rumput
bawah laut yang terletak Australia
bagian barat ini adalah satu
tanaman.

Rumput laut ini diyakini
menyebar luas dari satu benih
dalam kurun waktu setidaknya 4.500
tahun.

Lamun ini menutupi area sekitar
200 kilometer persegi, kata tim
peneliti dari University of Western
Australia.

Mereka lah yang secara tak
sengaja mendapati temuan ini di
Shark Bay, sekitar 800 kilometer dari
Perth.

Tim ini sebelumnya akan
meneliti keragaman genetik spesies
tersebut - yang juga dikenal dengan
nama ribbon weed - spesies rumput
laut yang umum ditemukan di area
lepas pantai Australia.

Para peneliti mengumpulkan
sampel tanaman tersebut dari
sepanjang lepas pantai dan meneliti
sekitar 18.000 penanda genetik
untuk membuat semacam “sidik jari”
dari sampel-sampel tersebut.

Mereka bertujuan untuk
menemukan berapa banyak
tanaman yang membentuk
hamparan padang rumput laut itu.

“Jawabannya sangat
mengagetkan kami, karena hanya
ada satu!” kata Jane Edgeloe,
penulis utama studi tersebut.

>> BERSAMBUNG KE HLM 09

Barack Obama

Joe Biden

Vladimir Putin
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Berhenti Merokok
& Selamatkan Bumi

>> SINGKIRKAN ORANG TOXIC DI INTERNET...DARI  HLM  16

membagikan lokasi real-time
dengan orang lain dan kini sudah tidak
ingin lagi? Dari Google Maps di web,
klik tombol menu (tiga garis, kiri atas),
lalu sentuh ‘Location sharing’, lanjut ke
‘Manage your location’.

Klik ‘X’ di sebelah nama siapapun
yang ingin kamu hapus dari daftar. Or-
ang itu tidak akan dapat lagi melihat
lokasimu di Google Maps.

4. Apple Find My
Mirip Google Maps, untuk

memeriksa dan mengubah dengan
siapa saja kamu berbagi lokasi real-

time, buka app ‘Find My’ di iPhone
atau iPad, lalu alihkan ke tab ‘People’.
Lalu, pilih saja nama orang yang tidak
kamu inginkan lagi terhubung.
Selanjutnya, klik ‘Stop Sharing My
Location’.

5. Seluruh sosial media
Facebook, Instagram, Twitter,

tinggal pilih tombol ‘Block’ yang
biasanya ada di pengaturan sehingga
kamu bisa menghindari orang ini di
dunia maya. WhatsApp dan Telegram
juga memiliki opsi untuk memblokir.
(ask/ask)

JAKARTA, BI - Hari Tanpa
Tembakau Sedunia diperingati pada 31
Mei, dan hari itu diperingati sebagai
momen untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan dampak buruk dari
kebiasaan merokok.

Pada tahun ini, peringatan
mengambil tema “Tobacco: Threat to
Our Environment”. Tema kali ini menyo-
roti dampak industri tembakau terhadap
lingkungan.

“Dampak berbahaya dari industri
tembakau terhadap lingkungan sangat
luas dan semakin menambah tekanan
yang tidak perlu pada sumber daya
planet kita yang sudah langka serta
ekosistem yang rapuh,” tulis Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) pada laman
resminya.

Tembakau disebut telah membunuh
lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya.
Tembakau juga disebut merusak
lingkungan yang pada akhirnya bisa
berbahaya pada kesehatan manusia
sebagai penghuni Bumi.

Melalui peringatan ini, WHO meng-
ajak masyarakat untuk menyetop
kebiasaan merokok demi menyela-
matkan planet Bumi.

“Setiap rokok yang dihisap atau
produk tembakau yang digunakan

membuang sumber daya berhaya yang
menjadi sandaran keberadaan kita,”
tulis WHO.

“Berhenti merokok untuk
kesehatan Anda dan
kesehatan planet kita.
Asap tembakau ber-
kontribusi pada tingkat
polusi udara yang
lebih tinggi,” tambah
WHO.

Hari Tanpa
T e m b a k a u
Sedunia diinisiasi
oleh WHO pada
1987 silam. Hari ini
sengaja diperingati
untuk menarik per-
hatian global tentang
epidemi tembakau
dan kematian akibat
penyakit yang dise-
babkan oleh kebiasaan
merokok.

Tercatat, kebiasaan
merokok atau menggunakan
produk tembakau telah menelan
8 juta nyawa setiap tahunnya.
Sebanyak 1,2 juta diantaranya terjadi
pada kelompok non-perokok yang
terpapar asap rokok. (asr)

“Hanya satu tanaman, yang
berkembang menjadi 180 kilometer
di Shark Bay, dan menjadikannya
sebagai tanaman terbesar yang
pernah ditemukan di muka Bumi.”

Tanaman ini juga dianggap luar
biasa karena sangat tahan banting,
mereka mampu hidup dan
berkembang di lepas pantai dengan
kondisi yang sangat bervariasi.

“Rumput laut itu sangat
tangguh, mengalami
berbagai suhu dan
salinitas, ditambah kondisi
cahaya yang ekstrem.
Semua faktor berbeda ini
biasanya akan membuat
kebanyakan tanaman
sangat stres,” kata salah
satu peneliti, Dr Elizabeth
Sinclair.

Spesies ini umumnya tumbuh
seperti rumput biasa, dengan
kecepatan hingga 35 sentimeter per
tahun. Beginilah para peneliti mem-
perkirakan butuh 4.500 tahun bagi
tanaman tersebut untuk berkembang
hingga ukurannya saat ini.

Penelitian ini telah dipublika-
sikan di jurnal Proceedings of the
Royal Society B. (ita/ita)

>> TANAMAN TERBESAR DI DUNIA...DARI  HLM  08
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SITUASI kontrak kerja yang juga memberikan
waktu libur setiap hari minggu dan hari besar
lainnya membuat PMI memiliki waktu untuk
kebutuhan mereka sendiri.

Bekerja di rumah orang memang penat dan
memerlukan waktu libur untuk melepas penat dan
stres. Dan cara untuk melepas stres dikalangan
PMI di Hong Kong pun beragam, ada yang sekerja
kumpul dengan saudara atau sahabat sembari
makan – makan menu masakan sendiri namun
ada juga yang berkumunitas sesuai dengan
kepentingan masing – masing.

Salah satu komunitas yang mencuri perhatian
Berita Indonesia adalah komunitas perias dan
calon perias, mereka biasa disebut komunitas
MUA [make Up Artis].

Kasih Chalondra, gadis asal Ponorogo Jawa
Timur ini yang suka menjadi model MUA hingga
tertarik untuk belajar tata rias kecantikan.

Kasih di Hong Kong baru bekerja 4,5 tahun
namun dia sudah mendapatkan kenyamanan
dengan kehidupannya, meski tetap ada masalah
dan kendala namun semua itu dianggapnya nor-
mal sebagai orang hidup, karena yang terpenting
bukan menyesali namun bagaimana kita bisa
membuktikan jika kita bisa berubah, berkembang,
maju hingga sukses.

Selain suka menjadi model ternyata Kasih
juga suka menyanyi meskipun diakuinya itu
sebagai hobi yang tidak diperlihatkan, bahkan
keluarga, tetangga kanan kiri juga tidak tahu jika
dia bisa dan suka bernyanyi di sekolah.

Di Hong Kong, hobi menyanyi Kasih

Kasih Model MUA yang Rilis Single

disalurkan dengan mengikuti event – event PMI,
seperti yang terakhir Kasih ikuti saat ini adalah
event The Voice Hong Kong 2022  besutan
komunitas suka nyanyi dari Indonesia dan
Filipina.  “tanggal 19 juni saya ada maju dalam
grand final.” ungkapnya.

Kasih juga bercerita jika dia juga telah merilis
single lagu yang berjudul MENGUKIR CINTA
pada 11 mei lalu.

Lantas bagaimana Kasih bisa merilis lagu?
Kaih bercerita: jika awalnya aku iseng - iseng

ikut event nyanyi, disini pada bulan agustus tahun
kemarin, dari situ aku kenalan dengan seorang
videografer sekaligus pemilik sebuah production
bernama AR PRODUCTION.

 Dari situ aku mulai akrab dan saling suport
satu sama lain, dia juga yang banyak
menyemangatiku untuk bernyanyi karena

tertarik dengan suaraku. Hingga pada akhirnya
saya dikenalkan dengan pencipta lagu dari
kalangan PMI, dia bernama Momon dan dari situ
terjadilah kerjasama membuat sigle perdanaku
yang berjudul  MENGUKIR CINTA diatas.

 Soal Kenapa Kasih memilih membeli lagu
diatas itu karena diakuinya karena lagu tersebut
berkisah kisah kasih yang mirip dengan kisah
asamaranya dimasalalu, kisah persahabatan yang
jadinya kebawa ke cinta.

Cerita Dibalik Pembuatan Video Klip Single
Kasih

Video Klip adalah pelengkap sebuah single,
maka Kasih juga membuatnya dengan sungguh –
sungguh, dia tampil sebagai dirinya sendiri tanpa
model.

Video Klip Kasih berlatar belakang gunung
dan pantai, sehingga saat pengambilan gambar
sang fotografer dan video grafernya kadang harus
masuk ke semak – semak agar posisinya dapat.

Selain itu ada momen dimana Kasih hampir
terpeleset ke laut karena situasi medan yang terjal
dan licin saat syuting di pantai.

Ada hal yang menguji mental Kasih, yaitu saat
syuting dilokasi juga banyak sekali orang Hong
Kong dan Indonesia yang sedang berlibur, jadi
dia menjadi tontonan warga disana.

“Malu ndak malu ya harus totalitas.” katanya
“ini  tanda ketulusan aku pada seseorang yang

sempat sama aku pada waktu itu,  meskipun
sekarang ini kisahnya sudah selesai.” tambahnya.

 Untuk Pembaca Berita Indonedia: apapun
yang yang Kasih lakukan saat ini murni sebuah
hobi dengan tujuan mengekspresikan diri bukan
tujuan terkenal, jadi jika suatu saat terkenal itu
hanya bonus.

Kasih juga mengaku ngefans banget sama
Ariel Noah dari masih duduk di sekolah dasar ,
sejak   pertama kali denger lagunya yang berjudul

Hong Kong memang tempat yang
pas untuk para pekerja migran
asing seperti  Pekerja  Migran
Indonesia [PMI] yang memiliki
kegelisahan dengan bakat dan hobi.

“BINTANG DISURGA” langsung suka sama
peterpan & Ariel sampai sekarang, bahkan Kaih
tak berhenti berharap untuk bisa bertemu
langsung dengan vokalis Band Noah tersebut.

Setelah rilis lagu, Kasih juga sempat DM
Intagram Ariel untuk meminta video support atas
lagunya, namun Ariel belum merespon hingga
berita ini diturunkan. [id.]

Spesial Thanks Untuk Kak Momon & MOAY Production, Kak Intan
Rizuka [editor klip], Aiu Wei Make Up dan Gege Zaky [fotografer].

Semoga mereka sukses & terus berkarya.



Salon Kecantikan Clean Paradise
HK Beri Diskon Untuk PMI

Tidak hanya terampil, tetapi mereka juga
memiliki pengetahuan untuk menyesuaikan
produk kecantikan dan jenis minyak
perawatan apa yang sesuai untuk pelanggan
agar mendapatkan kecantikan secara
maksimal.

Kami memiliki motto dan harapan kepada
seluruh pelanggan Salon Kecantikan Clean
Paradise  yaitu memberikan pelanggan tempat
penyembuhan yang nyaman dan rileks hingga
mereka merada seolah-olah sedang berada di
surga.

Ultrasonic Serum Infusion Treatment
Clean Paradise memberikan berbagai jenis

perawatan, termasuk  “Perawatan Infus Serum
Ultrasonik”, “Perawatan Hidropeeling”, dan
“Perawatan Penghilang Bulu Laser”.

Ultrasonic Serum Infusion Treatment adalah
kombinasi dari empat serum bermerek medis yang
dibuat di Australia untuk penetrasi lebih dalam: Anti-
alergi / Hydrating / Pore Refining / Collagen Re-
building dan Serum Spot Brightening.

Sebelumnya terapis salon akan mendiagnosis
kebutuhan kulit klien yang berbeda dan
menggunakan kombinasi fleksibel dari serum yang
berbeda.

Perawatannya nyaman dan tanpa rasa sakit,
tanpa efek samping dan cocok untuk semua jenis
kulit serta menggunakan perangkat infus yang
disetujui FDA. Perawatan ini sangat efektif dan
menembus jauh ke dalam semua aspek kulit.

Selain itu, Ini membantu dengan cepat
memperkenalkan bahan aktif dalam produk
perawatan kulit, sehingga kulit benar-benar dapat
menyerap nutrisi secara efektif untuk
membersihkan, melembabkan, meringankan bintik-
bintik dan kulit akan dilindungi dengan antioksidan.

Hydropeeling Treatment

Hydropeeling Treatment adalah perawatan pra-
perawatan topikal yang membersihkan pori-pori dari
kotoran dan minyak. Menyalakan jalur penyaluran
nutrisi, terutama untuk zona-T/dagu dan area
penyumbatan pori lainnya, secara efektif akan
menggandakan keefektifan perawatan - perawatan
kulit berikutnya.

Clean Paradise Salon juga ada perawatan deep
cleansing dan pelembab yang disebut Aqua Peel,
yang melepaskan gelembung asam salisilat untuk
menembus pori-pori dan menghilangkan kotoran,
juga memberikan kelembapan dan nutrisi yang kaya
pada kulit, yang membantu mengurangi peradangan,
membersihkan kulit, mengelupas, mencerahkan,
melembabkan dan meningkatkan elastisitas Pada
dasarnya, menghilangkan komedo, menghilangkan
jerawat, menghaluskan pori-pori dan
mengencangkan kulit.

Hair Removal Treatment
Clean Paradise Salon  juga ada layanan La-

ser Hair Removal Treatment, merupakan
perawatan non-invasif yang mengurangi dan
menghilangkan rambut di akar pada area yang

STRES DAN CAPEK KERJA akan
membuat kulit bermasalah, maka dari
itu semua orang butuh refreshing atau
healing, bagi wanita healing atau
penyembuhan stres bisa dengan
memanjakandiri di salon kecantikan,
pijat wajah, totok wajah atau sekedar
facial.

Clean Paradise Salon adalah tempat heal-
ing yang cocok untuk teman - teman Indone-
sia yang ingin kembali mendapatkan dirinya
cantik dan percayadiri karena memiliki sistim
perawatan dari dalam dam luar.

Salon Clean Paradise  akan membuat
setiap inci kulit Anda mencapai keadaan
yang sehat dan tembus cahaya. Dinamakan
“Clean Paradise”, konsepnya berasal dari
Beauty IT Muda, yang berarti bahwa tidak
akan ada produk “tanpa aditif, tanpa peng-
ujian pada hewan, tanpa toksisitas/ racun
juga tanpa bahaya”, yang diintegrasikan ke
dalam setiap inci kulit Anda selama
perawatan.

Benar - benar akan menyehatkan kulit
dan juga tubuh hingga pada akhirnya secara
alami akan  menyehatkan jantung.

Ayo manjakan diri dan dapatkan
perwatan mewah dari salon kami dengan
terapis profesional yang sudah
berpengalaman bertahun - tahun dibidang
kecantikan hingga terampil.

ditargetkan dengan mengarahkan panjang
gelombang cahaya yang sangat
terkonsentrasi pada folikel tertentu.

Ketika pigmen dalam folikel menyerap
cahaya, itu merusak folikel rambut hingga
merusak kulit di sekitarnya. Ujung dingin
mendinginkan dan melindungi lapisan atas kulit
dan meningkatkan kenyamanan perawatan.
Sinar laser menembus kulit dan diserap oleh
batang rambut dan diubah menjadi panas. Ini
secara efektif merusak folikel rambut yang
secara signifikan menghambat kemampuannya
untuk tumbuh kembali.

Ada 5 manfaat utama Laser Hair Re-
moval Treatment : Hemat waktu, hanya
diperlukan 6 sesi untuk mencapai hasil;
Jangka Panjang, setelah kursus perawatan
selesai, kulit perempuan akan mulus tanpa
bulu selamanya, meningkatkan kolagen dan
membuat kulit semakin  halus, cerah, dan
kencang tanpa ada rasa lelah sehingga Anda
dapat segera melanjutkan rutinitas, Anda
juga hematn Uang karena tidak perlu lagi
perawatan hair removal.

Diskon Harga Perawatan Untuk PMI
Harga Umum untuk  Infus Serum

Ultrasonik adalah HK$888
Perawatan Hidropeeling untuk

umum HK$680
Perawatan Penghilang Bulu Laser

untuk umum adalah  HK$1,800.

HARGA KHUSUS PMI
Baik “Infus Serum Ultrasonik” dan

“Perawatan Hidropeeling” akan dikenakan
biaya hanya dengan HK$280 per
perawatan, dan kami memiliki paket

perawatan 10 kali untuk
pasar Indonesia hanya
dengan $2.000 dengan
cicilan 3 bulan jika diperlu-
kan (Bebas Bunga).

Untuk “Perawatan La-
ser Hair Removal” diskon
HK$333 untuk setiap bagian
area tubuh (lengan atas,
lengan bawah, tungkai atas,
dan tungkai bawah).

Kami kan melayani
semua pelanggan Indonesia
di hari minggu.

Jadi tunggu apa lagi,
Clean Paradise adalah
tempat yang akan menjamin
Anda mendapatkan pe-
ngalaman yang nyaman dan

unik hingga tidak akan pernah Anda
lupakan.

Hubungi kami untuk
pemesanan perawatan di:

Alamat
Unit A, 15/F, Jalan Di Gedung Komersial,

504 Jaffe Road, Causeway Bay,
Hong Kong

(Sogo Exit D1, Jalan kaki selama 2
menit)

Jam kerja
Senin sampai Minggu
    • 10:00 hingga 20:00

    • Khusus hari Minggu buka untuk
pasar Indonesia

Nomor WhatsApp
    • (852) 5536 3192
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Kisah Mistis
Grojogan Sewu
Tawangmangu

PESONA air terjun memang tak ada habisnya.
Aliran air yang begitu deras dan jernih, dikelilingi
pepohonan besar nan asri. Suara binatang liar pun
menambah saya tariknya. Untuk di Indonesia, air
terjun juga dianggap sebagai sumber kehidupan.

Bahkan oleh masyarakat adat, air terjun
seringkali dianggap tempat keramat. Banyak yang
mencari wangsit, mengambil air untuk syarat
hingga bersemedi di air terjun.
Beberapa air terjun di Indone-
sia rupanya memiliki pesona
mistis.

Berikut  5 diantara air terjun
alami Indonesia yang bernu-
ansa mistis:

Air Terjun Madakaripura
Selain terkenal akan

keindahannya, air terjun Mada-
karipura yang terletak di
Kabupaten Probolinggo me-
nyimpan kisah mistis tersen-
diri. Salah satu yang paling
terkenal adalah kemunculan
harimau putih.

Berdasarkan kisah dari
warga sekitar, harimau putih itu
menjadi penunggu air terjun yang terkenal memiliki
hubungan khusus dengan Patih Gajah Mada. Sosok
mistis tersebut disebut kerap muncul di beberapa
bagian air terjun tiap tahunnya.

Air terjun Sedudo
Wisata alam air terjun Sedudo yang berada di

Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten

Pesona Mistis Air Terjun
di Indonesia

Nganjuk, Jawa Timur, seringkali digunakan sebagai
lokasi pencucian pusaka. Air terjun Sedudo sudah
terkenal sejak zaman Kerajaan Majapahit karena
diyakini sebagai tirta suci yang mengalir dari
kahyangan.

Para raja, bangsawan dan pendeta pada zaman
itu sering mempergunakan untuk upacara ritual,
yaitu memandikan arca atau senjata pusaka dalam

upacara parna prahista, yang
kemudian sisa airnya diper-
cikkan untuk keluarga agar
mendapat berkah keselamatan
dan awet muda.

Air terjun Sri Gethuk
Air Terjun ini terletak di

Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta. Air
terjun ini juga dikenal dengan
sebutan Air Terjun Slempret
warnanya sangat cantik kehi-
jauan.

Nama Slempret sendiri
berasal dari legenda yang ada
di Desa Bleberan. Air terjun ini
bermula dari tiga sumber mata
air yaitu Kedungpoh, Ngandong,

dan Ngumbul.
Ketiga sumber mata air tersebut mengalir

menjadi satu dan membentuk butiran-butiran air
yang jatuh dari tebing bebatuan karst yang tandus.

HAMPIR semua tempat wisata di Indone-
sia terdapat kisah mistisnya, terutama wisata
yang berbau alam dan sejarah seperti candi
dan makam pendiri desa hingga negara.

Tempat wisata alam air terjun di
Tawangmangu, Jawa Tengah  yang telah turun
temurun dipercaya hingga berkembang luas di
masyarakat Indonesia.

Nama air terjun tersebut adalah Grojogan
Sewu, berasal dari bahasa Jawa; ‘grojogan’
artinya “air terjun”, sedangkan ‘sewu’ artinya
“seribu”. Penamaan “seribu” pada air terjun ini
disebabkan oleh aliran airnya yang sangat
deras.

Konon, menurut para ahli spiritual, air terjun
ini merupakan tempat pertemuan bagi para roh
leluhur yang hidup di Pulau Jawa pada zaman
dahulu dan para makhluk gaib lainnya. Maka
dari itu, wajar saja jika tempat ini dinilai angker
oleh para warga sekitarnya.

Di kawasan air terjun tersebut juga terdapat
sebuah jembatan kayu yang seringkali dipakai
oleh para pengunjung untuk berfoto. Mitosnya,
jika ada sepasang kekasih yang datang untuk
berpacaran dan melalui jembatan itu maka
hubungan mereka pun tidak akan bertahan lama
alias kandas. Bisa jadi sepasang kekasih itu
putus di tengah jalan, atau mungkin tidak jadi
naik ke pelaminan meskipun sudah sepakat
untuk menikah.

Menurut paranormal, jembatan yang
diberi nama Kretek Pegat (Jembatan

Pemisah) itu memang memiliki aura pemisah
atau pegat. Kabarnya, dulu pernah ada
sepasang suami-istri yang baru saja menikah
dan berlibur ke Grojogan Sewu. Ketika pulang,
mereka mengalami kecelakaan dan
meninggal dunia.

Di jembatan kayu itu sendiri, konon
seringkali terlihat sosok penunggu yang memiliki
wujud kakek-kakek. Menurut cerita yang beredar
di sana, kakek itu merupakan abdi setia dari
Kyai Baladewa.

Biasanya kakek itu akan terlihat di saat
petang dan kawasan di sana sedang dipenuhi
oleh kabut.

Selain sosok abdi Kyai Baladewa, kabarnya

Grojogan Sewu memiliki penunggu-penunggu
yang berbeda di setiap titik. Lapisan terluar
dari kawasan tersebut konon ditunggui oleh
sejumlah kuntilanak.

Di sana juga ada patung ular yang
kabarnya merupakan batas gerbang menuju
dimensi gaib. Jika ada yang bertindak tidak
sopan atau menantang para penunggu, bisa-
bisa orang itu akan dibawa ke dimensi lain
dan tersesat.

Berhubung lokasi ini sendiri merupakan
tempat pertemuan para roh leluhur, sudah
sewajarnya para pengunjung bertindak sopan
saat datang ke tempat ini jika tidak ingin
diganggu.[*]

>> BERSAMBUNG KE HLM 15



tanpa kenal lelah dan karena kehendal Allah
akhirnya Sutarman mampu menjual lumpia
gorengnya sedikit demi sedikit hingga dikenal
orang.

Singkatnya setelah tiga bulan merintis jualan
akhirnya dagangannya direpons pasar. Lumpia
goreng yang dijualnya makin meningkat setiap
hari. Melihat situasi pasarnya yang terus
berkembang tersebut membuat Sutarman
melakukan pengembangan jualan dengan
menjual produk mentahnya berupa lumpia.
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Sutarman, Tukang Becak
Jadi Bos Lumpia

SEMARANG, BI - Nasib orang siapa yang
tahu, karena perjuangan tak kenal lelah bisa
menghantarkan seseorang kedalam ruang
keberhasilan, seperti Sutarman yang sempat
menjadi tukang becak karena tuntutan ekonomi.

Sebelum jadi tukang becak Sutarman bekerja
menjadi buruh pada seseorang hingga dia
menyerah karena gajinya tak bisa menutupi biaya
hiduk 3 anaknya.

“Awalnya kan saya kerja ikut orang. Ikut or-
ang kan gaji nggak cukup, (punya, red) anak tiga,”
kata Sutarma dalam YouTube Kawan Dapur yang
diunggah 21 Mei 2022 lalu.

Diakui Sutarman jika setelah keluar kerja dan
menjadi tukang becak juga tidak berlebih apa -
apa, tetap saja kekurangan, akhirnya

Dia pun mulai memutar otak, dia pun punya
keinginan untuk jualan lumpia untuk
menambah penhasilan keluarga
dia berpikir untuk menjajakan
jajanan lumpia khas Semarang.

Sambil mencari modal, dia
tetap menjadi tukang becak.
Setelah meminjam uang dari
sejumlah koleganya,
terkumpul uang sebanyak Rp
600.000 dan dimanfaatkan
untuk membangun gerobak.
Dari sinilah, usaha lumpianya
dimulai.

Saat merintis usaha, Sutarman
menjajakan lumpia goreng.
Jualannya kala itu jauh dari
ekspektasinya.  Pada
hari pertama ber-
jualan, dia hanya
mampu menjual

dua lumpia gorengnya yang
berisian  rebung, telur dan
daging ayam.

“Kadang satu hari
jualan itu cuma laku dua
biji. Saya itu perjua-
ngannya luar biasa,
mati-matian, sungguh.”
ujarnya.

Karena usahanya
yang terus menerus

Saat ini, di tempat tinggalnya dia juga sudah
mempekerjakan banyak pegawai serta sudah
memiliki 1 cabang,  dia memiliki dua lokasi rumah
produksi kulit lumpia di wilayah Semarang, Jawa
Tengah.

Untuk produksi lumpianya berada di
Kranggan, Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa tengah. Sementara untuk lokasi jualan
lumpia gorengnya berada di Jalan Pemuda
Nomor 30, Pandansari, Semarang Tengah, Kota
Semarang, Jawa Tengah.

Untuk saat ini, dalam sehari Sutarman bisa
menjual 500 lumpia goreng. Sementara itu, untuk
kulit lumpia, dia bisa menjual hingga 10.000 lembar
per hari.  Produk kulit lumpia dikemas  100 lembar
perbungkus dengan bandrol harga jual Rp 60.000.

Hebatnya Sutarman, dia tak pelit ilmu dan
tak takut bersaing, yang mana dia suka mengajari
orang - orang yang mai belajar hingga bisa
membuka bisnis lumpia sendiri.

“Saya mulai menurunkan (ilmu, red) ke or-
ang-orang. Jadi setelah belajar, keluar bikin
(usaha, red) sendiri,” ucapnya.

Rejeki orang sudah tertakar dan tidak
mungkin tertukar, jangan pelit ilmu dan tidak perlu
risau  jika ada saingan bisnis disekitar kita.
Sutarman juga legowo atau lilahitaallah saat
disekitar rumahnya mulai menjamur pengusaha
lumpia.[ida]

Resep Lumpia Semarang
Bahan Lumpia :

15 lembar kulit lumpia yang siap pakai
2 sdm tepung terigu serta 1 sdm air dilarutkan
sebagai perekat
½ liter minyak goreng

Bahan Isi Lumpia :
3 siung bawang putih, cincang halus
1 sdt ebi sangrai, haluskan
50 gr udang cincang
50 gr daging cincang
2 butir telur, kocok lepas
200 gr rebung, iris memanjang seukuran korek
api
1 sdm kecap manis
½ sdt garam
¼ sdt merica bubuk
½ sdt gula pasir
2 sdm minyak untuk menumis

Bahan Saus Lumpia :
1 siung bawang putih, haluskan
300 ml air

50 gr gula merah, sisir halus
¼ sdt merica bubuk
25 gr gula pasir
3 sdm tepung sagu serta 1 sdm air, larutan
sebagai pengental

Cara Membuat Lumpia Semarang :
Panaskan minyak lalu tumis bawang putih
serta ebi sampai harum. Beri tambahan
udang serta daging, lalu aduk sampai
berubah warna kemudian sisihkan di pinggir
wajan.
Masukan telur dan aduk sampai membetuk
butiran kecil – kecil. Lalu tambahkan irisan
rebung serta aduk sampai menjadi layu.
Beri tambahan kecap manis, merica bubuk,
garam serta gula pasir. Masaklah sampai bumbu
menjadi meresap semua.
Ambil selembar kulit lumpia lalu beri isi dan
lipat dengan bentuk gulungan.
Rekatkan kulit lumpia dengan larutan tepung
terigu. Kemudian goreng menggunakan minyak
yang telah dipanaskan sampai menjadi kuning
kecoklatan.

Saus
Rebus bawang putih serta air sampai
mendidih, lalu masukan gula merah, gula
pasir serta merica bubuk. Aduk – aduk
sampai larutan ini menjadi satu.
Kentalkan larutan dengan menambahkan
larutan tepung sagu, masak sampai
mendidih.
Lalu sajikan lumpia semarang ini bersama
dengan saus.
Membuat lumpia semarang ini sangat mudah
dan segera coba di rumah dan apabila enak,
maka bisa dicoba untuk dikembangkan men-
jadi peluang usaha yang bisa dijalankan.[*]

Sutarman

Air Terjun Kakek Bodo
Terletak di lereng Gunung Welirang,

Pegunungan Prigen, Jawa Timur, tepatnya di dalam
kawasan hutan lindung di RPH Prigen, BKPH
Lawang Barat, KPH Pasuruan. Selain memiliki
keindahan alamnya, air terjun ini juga menyimpan
banyak cerita yang melegenda di masyakarat.

Menurut cerita rakyat yang beredar, air terjun
yang berada di tengah hutan itu awalnya adalah
tempat semedi seorang kakek yang telah lama
mengabdi pada keluarga Belanda yang kaya raya.

Karena keluarga Belanda sering menyebutnya
kakek itu dengan sebutan ‘Si Kakek Bodoh’ maka
dia bertekat untuk mencari kesaktian dengan
bersemedi, hingga akhirnya sang kakek memiliki
kesaktian yang bisa digunakan untuk membantu
masyarakat setempat jika dalam masalah.[*]
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Lacak Lokasi Pakai WhatsApp di HP
Google Maps ternyata bisa

digunakan untuk melacak lokasi
lewat WA, selain navigasi seperti
biasa. Ini langkah melacak lokasi
dengan Google Maps dengan tingkat
keakuratan yang cukup baik:

1. Google Maps bisa dibuka
lebih dulu, kemudian klik simbol
akun di pojok kanan atas dan pilih
berbagi lokasi

2. Selanjutnya klik mulai untuk
menunjukkan lokasi kepada teman.
Durasi berbagi lokasi real time bisa
ditentukan lebih dulu, atau hingga
dinonaktifkan

3. Pilih WhatsApp dan kontak
yang hendak dikirimi informasi.
Selanjutnya lokasi terkini sudah
bisa diketahui.[*]

JAKARTA - Lewat WhatsApp,
kita bisa melacak lokasi seseorang
dengan mudah. Kamu bisa melaku-
kannya HP Android atau iPhone.

Namun tips ini bukan bertujuan
untuk stalking. Tips ini justru untuk
mempermudah kita menemukan
lokasi seseorang saat janjian.

Berikut cara mudah mengetahui
lokasi seseorang lewat WhatsApp:

Live Location
Fitur dari WhatsApp ini bisa

langsung melacak lokasi pemilik
akun WhatsApp lain alias real time.
Fitur ini bisa digunakan dengan
mengikuti langkah ini:

1. Aplikasi WhatsApp dibuka
kemudian dipilih orang atau grup

yang akan diajak berbagi live action.
Selanjutnya, klik ikon paperclip di
kanan bawah dan pilih opsi lokasi

2. Langkah selanjutnya klik
berbagi lokasi terkini, kemudian
berapa lama hendak menggunakan
live location. Di bagian tambah
keterangan, bisa diketik pesan yang
hendak dikirim bila diperlukan.

3. Penerima pesan kemudian bisa
melihat langsung lokasi pengirim,
termasuk pindah tempat. Fitur ini
otomatis berhenti jika waktu berbagi
live location sudah habis, atau bisa
dihentikan sendiri dengan mengeklik
berhenti berbagi.

Melacak lokasi dengan Google
Maps

JAKARTA, BI - Tak semua orang
layak untuk mengetahui kabar atau
segala hal tentang dirimu. Tidak semua
orang bisa dijadikan teman karena
faktanya, orang di sekitarmu juga
menentukan dirimu yang sekarang.

Dirangkum dari Pop Science,
berikut ini adalah sejumlah langkah
yang bisa dilakukan untuk
menyingkirkan toxic circle di dunia

maya. Dengan cara lain, kamu bisa
menyingkirkan orang sepenuhnya di
internet. Semoga bisa membantu, ya.

1. Spotify
Riwayat mendengarkan musik di

Spotify bisa jadi bukan informasi
sensitif, tapi bisa kok membuat orang
lain tidak melihatnya. Untuk memblokir
seseorang melalui aplikasi seluler

Singkirkan Orang “Toxic” di Internet
Spotify, ketuk ‘Home’, lalu ikon roda
gigi (kanan atas), lalu ‘View profile’. Di
sana, buka ‘Followers’ untuk melihat
siapa yang mengikutimu. Pilih nama
dari daftar, lalu ketuk tiga titik (kanan
atas) dan ‘Block’.

2. YouTube
Meski tidak ada lagi fitur pesan

langsung, seseorang bisa menuliskan

komentar di konten. Untuk
memblokirnya, klik nama pengguna
dan alihkan ke tab ‘About’. Setelahnya
klik bendera di sebelah kanan dan pilih
‘Block user’. Mereka tetap bisa melihat
video yang kamu publikasikan umum
tetapi tidak diperkenankan menulis
komentar.

3. Google Maps
Coba cek, apakah kamu pernah
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SWIS, BI - Interpol telah
menerbitkan Yellow Notice untuk
membantu pencarian Putra Sulung
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,
Emmeril Khan Mumtadz alias Eril yang
hilang di Sungai Aare, Swiss pekan
lalu.

Yellow Notice diterbitkan untuk
membantu menemukan orang hilang.
Biasanya yellow notice digunakan
untuk menemukan anak di bawah umur
atau membantu mengidentifikasi orang
yang tidak dapat mengidentifikasi diri
mereka sendiri.

“Ya betul, Interpol sudah merilis
Yellow Notice Eril,” kata Kadiv Humas
Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada
wartawan, Kamis (2/6).

Ia menyebutkan bahwa Yellow No-
tice itu membuat seluruh negara yang
menjadi anggota Interpol telah
menerima informasi kehilangan
tersebut.

Langkah penerbitan Yellow Notice
merupakan langkah pro-aktif dari Korps

Interpol Terbitkan Yellow
Notice Pencarian Eril

Bhayangkara untuk membantu
pencarian anak orang nomor satu
di Jawa Barat.

“Polri bekerja sama dengan
Interpol, kepolisian Swiss dan KBRI
setempat terus memantau secara

aktif perkembangan di lapangan,”
jelasnya.

Dari data Yellow Notice yang
diterima CNNIndonesia.com,
penerbitan itu sudah dilakukan sejak 1
Juni lalu. Berkas itu bernomor kontrol
F-1254/6-2022. Tertulis pemohon Yel-
low Notice adalah Indonesia.

Eril, sapaan akrabnya, hilang kala
berenang di Sungai Aare, Swiss pada
Kamis (26/5) siang waktu setempat. Ia
dikabarkan terseret arus sungai yang

cukup deras.
Hingga tujuh hari

Tim SAR terjun ke
lapangan, pencarian
Eri l  belum
membuahkan hasil.
Kendati demikian,
KBRI Bern dan
kepolisian Swiss
terus mengupayakan
untuk melakukan
operasi pencarian
Eril. (mjo/gil)

Menkes  Arab Saudi Cek Kesiapan Haji 2022
RIYADH, BI - Menteri Kesehatan

Arab Saudi Fahad Al-Jalajel
memeriksa beberapa fasilitas
kesehatan di Klaster Kesehatan
Makkah. Kunjungan tersebut dilakukan
untuk menilai kesiapan dan persiapan
pelayanan kesehatan terpadu.

Menteri Kesehatan juga meninjau
dengan cermat kemajuan
pekerjaan di situs-situs
yang memberikan pera-
watan kepada jamaah
jelang musim haji men-
datang.

Al-Jalajel didampingi
Ketua Dewan Penasehat
Klaster Kesehatan
Makkah Dr Adnan Al-
Mazrooa dan wakilnya Dr
Hani Jokhdar.

Pejabat lainnya ter-
masuk penjabat CEO
dari Makkah Health Clus-
ter Dr Hatem Al-Omari

dan Direktur Jenderal urusan
Kesehatan di Makkah Dr Wael Mutair.

Kunjungan tersebut meliputi
bidang kesehatan di kawasan Arafat
yang diwakili Rumah Sakit (RS) East
Arafat, RS Umum Arafat, RS Jabal Al-
Rahma, RS Umum Namira dan
Puskesmas Arafat.

Menteri diberikan penjelasan rinci
tentang departemen di pusat dan
layanan yang mereka berikan,
menguraikan penerapan persyaratan
kesehatan dan protokol yang disetujui
kementerian.

Dia kemudian pergi ke Mina dan
melakukan tur inspeksi Rumah Sakit

Mina Al-Wadi, Rumah
Sakit Jalan Baru Mina,
Rumah Sakit Darurat
Mina, Rumah Sakit Mina
Al-Jaser, selain Puskes-
mas Mina 2 dan 17, di
mana beliau diberi peng-
arahan tentang tingkat
layanan yang diberikan.

Al-Jalajel mengakhiri
tur inspeksinya dengan
mengunjungi King
Abdullah Medical City
(KMAC) di Makkah, di
mana dia mengunjungi
berbagai departemen,

terutama bagian darurat, kardiologi,
onkologi, dan rawat inap, serta
mendengar penjelasan rinci tentang
aspek layanan khusus yang disediakan
oleh kota medis.

Dia juga bertemu dengan direktur
klaster kesehatan di Makkah dan
tempat-tempat suci. Setelah tur,
menteri mengadakan pertemuan di
kantor pusat KAMC dengan Al-
Mazrooa dan para pemimpin Klaster
Kesehatan di Mekah di mana dia diberi
pengarahan tentang mekanisme kerja,
fokus kerja saat ini dan tantangan pal-
ing menonjol yang dihadapi oleh staf
medis.

Al-Jalajel mendesak staf untuk
meningkatkan kapasitas di dalam
rumah sakit dan menegaskan kembali
komitmen mereka melakukan segala
upaya untuk melayani pasien, penerima
manfaat dan pengunjung Masjidil
Haram untuk meningkatkan layanan
kesehatan. [bi]

JAKARTA, BI - Perdana Menteri
yang baru Australia Anthony Albanese
bakal melakukan kunjungan ke Indo-
nesia pada 5-7 Juni mendatang.

Dalam kunjungannya tersebut,
politikus Partai Buruh Australia itu
disebut bakal bertemu dengan Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara
Annual Leaders Meeting.

“Indonesia akan menjadi tujuan bi-
lateral pertama bagi Perdana Menteri
Albanese semenjak beliau dilantik
sebagai Perdana Menteri Australia
yang ke-31,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut,
Albanese disebut bakal membahas
berbagai isu mulai dari penguatan
ekonomi, G20, dan isu-isu hangat
lainnya.

“Pembahasan akan fokus kepada
isu-isu terkait kerja sama ekonomi dan
kerja sama lain, termasuk kerja sama
regional dan global. Tentunya selama
ini kita juga mengetahui bahwa
kemitraan strategis komprehensif
antara Indonesia dan Australia banyak
sekali isu-isu terkait dengan ke-
amanan, dan terkait dengan kerja sama
demokrasi, dan lain-lain, juga diangkat,”
ujar Santo..

“Kedua pemimpin harapannya
bakal bahas isu hangat, termasuk isu
tersebut [G20],” katanya saat meres-
pons pertanyaan terkait pembahasan
G20 dalam pertemuan kedua kepala
negara tersebut.

Sementara itu, kala ditanya soal
pakta pertahanan AUKUS (Australia,
United Kingdom/Inggris, dan United
States of America/Amerika Serikat),
Santo menjawab beberapa isu bilateral
bakal diangkat, termasuk ekonomi dan
pertahanan. Namun, fokus pembicaraan
dalam pertemuan kali ini akan lebih
banyak pada isu kerja sama ekonomi.
(pwn/kid)

PM Australia
Akan ke RI

Temui Jokowi

sediakan blender. Lalu masukan kacang
kedelai ke dalamnya bersama
dengan air sebanyak ½ liter.
Blender kedelai hingga benar-
benar halus. Jika sudah, silakan
saring dengan menggunakan
kain tipis. Sisihkan.

Untuk ampas sisa
saringan, silakan blender lagi

dengan menggunakan air sebanyak ½
liter. Anda bisa menyaringnya kembali
menggunakan air.

Selanjutnya silakan sediakan
panci. Lalu masukan susu
kedelai ke dalam panci
tersebut. Masukan juga
aneka bahan yang lainnya
seperti jahe, pandan, garam,

gula dan air.
Masak semua bahan-bahan

tersebut sambil diaduk-aduk hingga
mendidih. Apabila sudah mendidih,
anda bisa mematikan api kompor.
Terakhir anda bisa menyajikannya
dalam keadaan hangat atau dingin
sesuai selera. Selamat
Mencoba.[bi]

Kain tipis untuk menyaring.

Cara Membuat Susu Kedelai
Pertama, silakan cuci kedelai

yang sudah anda sediakan hingga
benar-benar bersih. Jika sudah,
rendam kedelai dengan menggu-

nakan air yang banyak selama
semalaman hingga lunak.

Kemudian kulit ari kedelai silakan
dibuang. Lalu cuci lagi sampai bersih.
Jika sudah, silakan tiriskan terlebih
dahulu.

Langkah berikutnya silakan
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JAKARTA, BI - Ikan mujair memiliki
rasa yang gurih dan tekstur daging yang
lembut, sehingga banyak masyarakat
menyukainya. Jenis ikan ini juga
mengandung nutrisi penting yang
dibutuhkan tubuh, sehingga ada beragam
manfaat ikan mujair yang sayang untuk
dilewatkan.

Jenis nutrisi yang terdapat pada ikan
mujair meliputi protein, vitamin B12, vi-
tamin D, kalsium, fosfor, magnesium,
dan selenium.

Selain mengandung beragam nutrisi
penting diatas  ikan mujair juga rendah
kandungan merkuri sehingga aman
dikonsumsi sehari-hari.

Berikut ini adalah manfaat ikan
mujair bagi kesehatan yang dapat Anda
peroleh:

1. Meningkatkan metabolisme tubuh
Kandungan protein yang tinggi

dalam ikan mujair bisa meningkatkan
metabolisme, sehingga tubuh mampu
membakar kalori lebih banyak. Hal ini
membuat ikan mujair cocok dijadikan
sebagai menu makan bagi Anda yang
sedang menjalani diet.

Namun, perlu diketahui bahwa
menurunkan berat badan tidak hanya

 Ikan Mujair dan Resiko
Penggumpalan Darah

dilakukan dengan mengonsumsi ikan
mujair saja, Anda juga harus
menerapkan pola hidup sehat, seperti
berolahraga secara rutin dan mencukupi
waktu tidur.

2. Memelihara kesehatan jantung
Selain protein, ikan mujair juga

mengandung omega-3 yang dapat
menurunkan tekanan darah tinggi dan
kadar kolesterol jahat sehingga dapat
menurunkan risiko terkena penyakit
jantung.

Kandungan omega-3 di dalam ikan
mujair memang tidak sebanyak ikan
salmon, tapi lebih tinggi dari daging sapi
dan ayam.

3. Mendukung kesehatan tulang
Kandungan kalsium dalam ikan

mujair cukup tinggi, sehingga
konsumsinya dapat mendukung
kesehatan tulang. Kalsium merupakan
salah satu nutrisi penting yang
dibutuhkan tubuh untuk membangun dan
memelihara tulang yang sehat dan kuat.

Selain kalsium, nutrisi lain di dalam
ikan mujair yang juga dapat mendukung
kesehatan tulang, yaitu vitamin D, mag-
nesium, dan fosfor.

4. Meningkatkan suasana hati
Tak hanya baik untuk kesehatan

tubuh, ikan mujair juga diketahui dapat
meningkatkan suasana hati. Manfaat ini
dapat diperoleh berkat kandungan vita-
min B12 yang dapat memicu produksi
serotonin dalam tubuh, yaitu hormon
yang memengaruhi suasana hati.

5. Mencegah penyakit kanker
Ikan mujair mengandung selenium

yang tinggi. Selenium merupakan jenis
mineral yang diketahui dapat mencegah
penyakit kanker, bahkan meringankan
gejala yang timbul setelah kemoterapi,
misalnya mual, muntah, dan rambut
rontok.

Meski begitu, manfaat selenium
dalam ikan mujair masih diteliti lebih
lanjut terkait keamanan dan
efektivitasnya dalam mencegah
sekaligus mengatasi penyakit kanker.

Nah, supaya manfaat ikan mujair
dapat diperoleh secara maksimal, maka
pastikan saat memasak ikan mujair yang
masih segar dan cara pengolahannya.

Ikan mujair tidak dianjurkan untuk
dikonsumsi dalam kondisi mentah atau
digoreng. Sebaiknya, olah ikan mujair
dengan cara dikukus atau dipanggang
agar manfaatnya bisa diperoleh secara
maksimal.

Diluar dari semua nutrisi dan
manfaat  ikan mujair dokter juga
menyarankan supaya orang dapat
mengkonsumsi ikan tersebut dengan
bijaksana, sebab jika terlalu sering
konsumsi ikan mujair bersamaan
dengan suplemen omega-3 akan
beresiko bisa memicu penggumpalan
darah.[bi]

JAKARTA, BI - Ikan tenggiri
merupakan salah satu jenis ikan
yang cukup banyak dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia, karena
mudah ditemukan, harganya
terjangkau, dan dapat diolah menjadi
berbagai jenis
masakan hingga
camilan.

Selain itu,
ikan tenggiri
j u g a
mengandung
b e r a g a m
nutrisi penting
bagi tubuh,
seperti vitamin
A, vitamin B12,
kalsium, fosfor,
kalium, sele-
nium, dan
omega-3.

Berikut ada
beberapa manfaat
konsumsi ikan
tenggiri secara rutin:

1. Meningkatkan imunitas tubuh
Ikan tenggiri mengandung asam

amino esensial dan salah satunya
adalah lisin. Jenis asam amino ini
dapat meningkatkan energi dan
imunitas tubuh. Selain lisin, di dalam

JAKARTA, BI - Air kelapa
merupakan salah satu jenis
minuman sehat, karena di
dalamnya terdapat beragam
nutrisi penting yang dibutuhkan
tubuh. Tak hanya itu, rasanya
yang menyegarkan membuat
minuman ini menjadi favorit
banyak orang untuk melepas
dahaga.

Diungkapkan bahwa khasiat
air kelapa untuk asam lambung
dapat diperoleh berkat kandungan
nutrisi di dalamnya. Salah satu
nutrisi penting yang terdapat di
dalam air kelapa adalah kalium.

Kalium dipercaya mampu
meredakan asam lambung yang
naik, karena sifatnya yang bisa
menetralkan asam. Inilah yang
mendasari mengapa banyak or-
ang percaya bahwa air kelapa
bisa dijadikan sebagai obat alami
untuk mengatasi asam lambung
naik.

Meski begitu, air kelapa
sebaiknya dikonsumsi dengan
cara yang tepat. Anda dianjurkan
untuk mengonsumsi air kelapa
murni yang belum dicampur gula
atau pemanis lainnya. Ini
dilakukan agar manfaat air kelapa

untuk asam lambung dan
kesehatan tubuh

d a p a t
A n d a

peroleh
s e c a r a

maksimal.
[alldok]

Manfaat Ikan Tenggiri bagi Kesehatan
ikan tenggiri juga terkandung vitamin A
yang cukup tinggi. Vitamin ini diketahui
bermanfaat untuk meningkatkan
imunitas tubuh.

2. Menjaga kesehatan jantung

Ikan tenggiri mengandung vitamin
B12 yang tinggi. Vitamin ini diketahui
bisa membawa beragam manfaat, salah
satunya mengurangi kadar homosistein
dalam darah, yaitu jenis asam amino
yang berperan penting dalam
pembentukan protein dalam tubuh.

Namun, bila kadarnya berlebihan

dalam tubuh, asam amino homosistein
dapat membahayakan kesehatan
jantung dan bisa memicu stroke.

3. Mencegah anemia
Manfaat ikan tenggiri selanjutnya

adalah mencegah anemia.
Manfaat ini berasal
dari kandungan zat
besi, vitamin B12,
dan folat di dalam-
nya. Ketiga nutrisi
tersebut berperan
penting dalam proses
pembentukan sel

darah merah yang sehat.

4. Mengurangi risiko
terkena diabetes

Meski perlu diteliti
lebih lanjut, penelitian
menunjukkan bahwa

konsumsi makanan yang
mengandung lemak tak jenuh,

seperti ikan tenggiri, bisa
mencegah penyakit diabetes.

Manfaat ini dikaitkan dengan
kandungan omega-3 di dalamnya yang
dapat mengontrol berat badan dan
mengendalikan kadar gula darah.
Namun, manfaat ini bisa diperoleh jika
Anda juga mengimbanginya dengan
gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi

makanan bernutrisi dan
berolahraga secara rutin.

5. Mengurangi risiko terkena
kanker payudara

Selain diabetes, konsumsi ikan
tenggiri juga dipercaya dapat
mengurangi risiko terkena kanker
payudara. Manfaat ini bisa
diperoleh berkat kandungan
omega-3 di dalamnya. Meski
begitu, hal ini masih perlu diteliti
lebih lanjut.

Manfaat ikan tenggiri sangatlah
beragam. Namun, Anda dianjurkan
untuk mengonsumsinya secara
bijak. Pasalnya, beberapa jenis
ikan tenggiri mengandung merkuri
yang tinggi dan bisa berbahaya bagi
kesehatan bila dikonsumsi
secara berlebihan.

Ikan tenggiri seba-
iknya hanya dikon-
sumsi sebanyak 2
porsi per minggu dan
setiap porsinya hanya
sekitar 80–90 gram.
Anda pun harus
memasaknya hingga
matang sebelum dimakan
untuk mencegah
kemungkinan paparan
bakteri.[alldok]

Air Kelapa
untuk Asam

Lambung



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 250 - JUNI 2022 19

JAKARTA, BI - Mengingat kulkas
merupakan peralatan rumah tangga
yang banyak dimiliki masyarakat.
Mungkin lebih banyak dibandingkan AC.
Apalagi pada umumnya kulkas selalu
menyala tanpa henti.

Sehingga, kulkas berpotensi
memakan daya listrik cukup banyak
apabila tidak tepat dalam
menggunakannya. Untuk itu, Anda patut
mengetahui dan menerapkan beberapa
tips pemakaian kulkas agar hemat listrik.

1. Letak Kulkas
Pastikan kulkas memiliki ventilasi

yang cukup untuk menghindari
kerusakan dan peningkatan konsumsi
energi karena panas berlebih. Letak
kulkas yang tanpa celah ini akan
membuat kompresor tidak bisa
melepaskan panas.

Akibatnya kulkas akan bekerja
lebih keras dan panas. Untuk itu,
baiknya Anda meletakkan kulkas di
tempat yang paling sejuk, beri jarak

Bagaimana Supaya Kulkas Irit Listrik
setidaknya 5 centimeter dari dinding, dan
jauh dari sumber panas. Adapun sumber
panas yang dimaksud seperti oven,
kompor, radiator, sinar matahari
langsung, dan sebagainya.

2. Mengatur Suhu
Mengatur suhu kulkas menjadi cara

lain untuk dapat menghemat listrik.
Meskipun cara ini sebetulnya
menyesuaikan kondisi suhu ruangan
serta isi kulkas. Namun, salah satu pa-
rameter yang bisa Anda terapkan yakni
mengatur suhu antara 4 derajat celsius
hingga 5 derajat celsius. Sementara
untuk freezer sekitar -18 derajat celsius.

3. Perawatan Teratur
Mencairkan es yang sudah

membeku dan menumpuk pada freezer
akan membantu menghemat listrik
kulkas. Sehingga Anda patut
mengawasinya secara berkala. Selain
itu, Anda juga harus membersihkan coil
kondensor dan radiator yang terletak di

bagian belakang kulkas secara teratur.
Memastikan kondisi segel pintu kulkas
berfungsi dengan baik juga akan
menekan konsumsi listriknya.

4. Penggunaan Sehari-Hari
Meminimalisir durasi pintu kulkas

terbuka merupakan tips menghemat
listrik selanjutnya. Memang tampak

sederhana namun terkadang sering
diabaikan. Sebab pintu kulkas yang
terbuka akan membuat udara dingin
keluar, sementara udara hangat dari luar
masuk.  Kondisi itupun akan membuat
kulkas meningkatkan kecepatan
kerjanya untuk mendinginkan semuanya
kembali.

Di samping itu, memasukkan
makanan yang masih panas ke dalam
kulkas juga merupakan cara
menggunakan yang tidak tepat. Karena
ketika kondisi di dalam panas, tentu
kulkas akan bekerja keras untuk
mendinginkan makanan itu.

Jadi alangkah baiknya biarkan
makanan dingin sebelum mema-
sukkannya.

Selanjutnya, jumlah makanan atau
barang yang berada di dalam kulkas juga
turut berpengaruh pada konsumsi
listriknya. Intinya jangan sampai
mengisi kulkas terlalu sedikit ataupun
banyak. Sesuaikan dengan kapasitas-
nya saja.[bi]

Jangan Minum Air Tanpa Tutup

3 Manfaat Ampas Kopi Untuk Selulit

JAKARTA, BI - Jika Anda pernah
minum air yang telah didiamkan
semalaman dan merasa rasa airnya
berbeda, itu disebabkan oleh karbon
dioksida.

Jadi ketika  Anda menaruh air
dalam gelas terbuka selama sekitar
12 jam, maka karbon dioksida dalam
ruangan tersebut akan bercampur
dengan air. Hal itulah yang akan
mengurangi kadar pH air dan
membuat rasanya tidak enak.

Air tersebut lebih baik tidak
dikonsumsi, apalagi ketika kedapatan
binatang masuk ke dalamnya, sepeti
nyamuk atau lalat.

Air yang dibiarkan di wadah
terbuka

Anda harus menghindari minum
air dari wadah yang terbuka dalam
waktu yang lama. Hal itu dikarenakan
air yang dibiarkan dalam wadah
terbuka akan menjadi rumah bagi
banyak bakteri dan itu tidak aman

untuk diminum.
Anda pun tidak tahu selama

semalaman atau bahkan lebih, berapa
banyak debu, serpihan, dan partikel
mikroskopis lainnya yang masuk ke
dalam air tersebut.

Minum air dari botol
Air yang dibiarkan dalam botol

untuk waktu lama tidak aman untuk
dikonsumsi. Hal itu dikarenakan
ketika kita menempelkan bibir kita ke
ujung botol untuk minum, akan
meninggalkan debu, kulit mati, bahkan
keringat yang kemudian terbawa
kembali oleh air sisa tersebut.

Tak hanya itu, air liur juga
mengandung banyak bakteri yang
kemudian tercampur dengan air dalam
botol tersebut. Ketika dibiarkan bakteri
tersebut akan tumbuh, dan masuk ke
dalam tubuh ketika diminum lagi.

Hal itu dapat menyebabkan
banyak masalah kesehatan pada

tubuh, terlebih jika Anda berbagi
minum dengan orang yang punya
penyakit menular. [bi]

Tips
Terdapat beberapa tips untuk Anda

yang terbiasa minum air yang telah
didiamkan semalaman, yaitu:

Tidak ada salahnya jika Anda
minum air yang telah didiamkan
semalaman, dengan catatan air
tersebut tersimpan dengan baik.

Selalu tutupi air yang tersimpan
dalam gelas atau wadah terbuka.

Jangan pernah masukan mulut
Anda ke dalam botol ketika minum,
jika sudah demikian segera
habiskan air dalam botol tersebut.[*]

JAKARTA, BI - Cara membuat susu
kedelai sangat mudah, anda tinggal
menghaluskan kedelai menggunakan
blender, kemudian disaring, dipanaskan
dan ditambahkan bahan lainnya.

Dengan membuat susu kedelai
sendiri di rumah anda jadi bisa
memperhatikan kebersihan dari susu.
Susu kedelai mengandung gizi serta
nutrisi yang bagus untuk kesehatan.

Beberapa manfaat susu kedelai di
antaranya yaitu mendukung tumbuh
kembang anak, menurunkan kolesterol,
menurunkan tekanan darah, mengontrol
gula darah, bermanfaat untuk kesehatan
tulang serta gigi, mencegah osteoporo-
sis dan lain sebagainya.

Bahan-Bahan yang Dibutuhkan 100
gram kacang kedelai 100 gram, gula
pasir ¼ sendok teh garam,  2 lembar
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Resep Susu
Kedelai Praktis

& Enak

campurkan setengah gelas ampas kopi
dengan 1/4 gelas minyak zaitun
sehingga menjadi scrub tubuh.
Kemudian balurkan scrub tersebut
pada bagian tubuh yang mengalami
selulit dan pijat lembut selama 3 menit.
Kemudian, bilas bersih tubuh Anda.

3. Sebagai pengharum kulkas
Selain itu, Anda juga bisa meman-
faatkan kopi sebagai menghilangkan
bau tak sedap di kulkas. Anda cukup
gunakan filter yang berisi ampas kopi
yang telah kamu pakai sebelumnya,
masukkan ke dalam toples atau mug.
Kemudian letakkan pada bagian
belakang kulkas.(genpi/jpnn)

JAKARTA,BI - Kopi merupakan
salah satu minuman kesukaan bagi
pria dan wanita. Minuman tersebut
bisa dikonsumsi kapan saja. Namun,
kopi biasanya dikonsumsi saat pagi
hari untuk menghilangkan rasa
kantuk. Setelah Anda menghabiskan
minuman kopi, biasanya tersisa
ampasnya dan langsung dibuang
begitu saja.

Nah, jangan dibuang terlebih
dahulu. Ampas kopi ternyata
memiliki manfaat yang cukup bagus

bagi para perempuan. Ampas kopi
sebenarnya bisa digunakan untuk
berbagai hal, bahkan sebagai
pelengkap produk kecantikan
wanita.

1. Mempertahankan warna
rambut

Ampas kopi dipercaya bisa
menjaga kesehatan dan kilau rambut
berwarna cokelat. Caranya tuangkan
ampas kopi pada rambut Anda
setelah keramas, dan pijat lembut

kepalamu. Tutup kepala dengan
shower cap, diamkan selama 30
menit, lalu bilas sampai bersih.

Mencuci rambut dengan ampas
sisa kopi ini bisa membuat rambut
cokelat tampak lebih bercahaya,
serta memberikan tambahan warna
pada akar rambut yang menggelap.

2. Merawat selulit
Kopi juga dipercaya bisa

menghilangkan selulit dari
permukaan kulit. Caranya,
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BELUM GENAP 40 hari Nabi Musa
bermunajat kepada Allah Ta’ala di
Bukit Thursina (Gunung Sinai), Samiri
melakukan penyimpangan dengan
membuat patung anak sapi dari emas
yang dapat berbicara. Parahnya,
patung ini dijadikan Tuhan dan
sesembahan bagi Bani Israil.

Samiri adalah pengikut Nabi Musa
‘alaihissalam yang membangkang.
Ibnu Abbas mengatakan, Samiri
adalah seorang penduduk Bajarma
dan berasal dari kaum penyembah
berhala. Dalam dirinya telah tertanam
kecintaan kepada penyembahan
terhadap patung dan berhala sapi.

Samiri menampakkan dirinya
sebagai pengikut Musa di hadapan
Bani Israil, tetapi hatinya mengikuti
kepercayaan nenek-moyangnya.

Menurut Muhammad Ibnu Ishaq,
Samiri adalah nama
panggilan bagi Musa
bin Zhufar. Kisah
Samiri membuat
patung sapi sesem-
bahannya diceritakan
dalam Surat Al-A’raf
Ayat 148. Allah ber-
firman: “Dan kaum
Musa, setelah keper-
gian (Musa ke Gunung
Sinai) mereka mem-
buat patung anak sapi
yang bertubuh dan
dapat melenguh (ber-
suara) dari perhiasan
(emas).

Apakah mereka
tidak mengetahui
bahwa (patung) anak
sapi itu tidak dapat berbicara dengan
mereka dan tidak dapat (pula)
menunjukkan jalan kepada mereka?
Mereka menjadikannya (sebagai
sembahan). Mereka adalah orang-or-
ang yang zalim.” (QS. Al-A’raf Ayat
148) Bani Israil telah menyembah
patung anak sapi selama kepergian
Nabi Musa ke Bukit Sinai menerima
wahyu dari Allah.

Patung anak sapi itu dibuat oleh
Samiri atas anjuran pemuka Bani
Israil, padahal ia manusia yang taat
dan mempunyai kedudukan yang
terhormat dalam masyarakat.

Menurut tafsir Kementerian
Agama, nama Samiri disebutkan
dalam Firman Allah yang artinya: “Dia
(Allah) berfirman, “Sungguh, Kami
telah menguji kaummu setelah engkau

tinggalkan, dan mereka telah
disesatkan oleh Samiri.” (QS Thaha:
85) Cara Samiri Membuat Patung
Dapat Berbicara Disebutkan bahwa
patung anak sapi dari emas itu berasal
dari emas perhiasan wanita-wanita
Mesir yang dipinjam oleh wanita-
wanita Bani Israil saat mereka
meninggalkan Mesir.

mas perhiasan itu dilebur dan
dibentuk oleh Samiri menjadi patung
anak sapi. Menurut ath-Thabari, emas-
emas itu dipinjam dari gelang emas
tanda perbudakan Bani Israil oleh
penduduk asli Mesir.

Keinginan Bani Israil menyembah
patung anak sapi sebagai tuhan selain
Allah ini adalah pengaruh dari
kebiasaan mereka di Mesir dahulu.
Sebetulnya nenek-moyang mereka
adalah orang-orang Ahli Tauhid,

karena mereka adalah
keturunan Nabi Ya’qub.
Akan tetapi setelah
bergaul dengan orang
Mesir, gejala-gejala
w a s a n i y a h
(menyembah selain Al-
lah) itu menular kepada
mereka.

Patung anak sapi
yang disembah sebagai
tuhan oleh Bani Israil itu,
berupa patung anak
sapi yang dibentuk
sedemikian rupa,
sehingga jika ditiupkan
angin ke dalamnya ia
akan dapat bersuara.
Suara dari patung anak
sapi itu keluar adalah

karena masuknya angin ke dalam
rongga mulut dan keluar dari lubang
yang lain, sehingga menimbulkan
suara.

Hal ini dapat dibuat dengan
memasukkan alat semacam pipa yang
dapat berbunyi dalam rongga patung
anak sapi itu. Jika pipa itu terembus
angin, maka berbunyilah patung anak
sapi itu seperti bunyi anak sapi
sebenarnya.

Karena hal seperti itu dipandang
aneh oleh Bani Israil, maka dengan
mudah timbul kepercayaan pada diri
mereka bahwa patung anak sapi itu
berhak disembah, sebagaimana
halnya menyembah Allah.

Akibat perbuatan ini, Allah
mencela Bani Israil yang lemah iman
itu. Mereka tidak dapat membedakan

Kisah Samiri dan Patung
Sapi yang Bicara

antara Tuhan yang menurunkan wahyu
kepada para Rasul dan makhluk
Tuhan yang hanya dapat bersuara.

Bani Israil berbuat demikian itu
bukanlah berdasar sesuatu dalil yang
kuat, mereka berbuat demikian
hanyalah karena pengaruh kebiasaan
nenek-moyang mereka yang ada di

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

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

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA
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Padahal kepada
mereka telah
diturunkan

bukti-bukti yang
nyata, seperti

membelah laut,
tongkat menjadi

ular...

Mesir dahulu yang menyembah anak
sapi.

Padahal kepada mereka telah
diturunkan bukti-bukti yang nyata,
seperti membelah laut, tongkat
menjadi ular dan sebagainya. Karena
mereka tidak mau memperhatikan
bukti-bukti dan dalil-dalil, mereka

mengingkari Allah, yang berakibat
buruk pada diri mereka sendiri.

Demikian kisah Samiri yang
menyesatkan Bani Israel. Semoga
kita dapat mengambil hikmah dan
memperkokoh Tauhid kita kepada Al-
lah, satu-satunya Tuhan yang patut
disembah.[*]
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KESELAMATAN pribadi kita bergantung pada
jawaban kita terhadap pertanyaan itu dan
komitmen kita terhadap jawaban itu. Jawaban
Petrus yang terungkap adalah “Engkau adalah
Mesias, Anak Allah yang hidup!” (Matius 16:16).

Banyak saksi dapat memberikan jawaban
yang sama dengan kekuatan yang sama, dan
saya bergabung bersama mereka dalam rasa
syukur yang rendah hati. Tetapi kita masing-
masing harus menjawab pertanyaan itu bagi diri
kita sendiri—jika tidak sekarang, maka kelak;
karena pada hari terakhir, setiap lutut akan
bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa
Yesus adalah Kristus.

Tantangan kita adalah untuk menjawab
dengan benar dan hidup sesuai dengannya
sebelum itu menjadi terlambat selamanya.
Karena Yesus sesungguhnya adalah Kristus,
apa yang harus kita lakukan?

Pengurbanan puncak Kristus dapat
menghasilkan hasil sepenuhnya dalam
kehidupan kita hanya ketika kita menerima
ajakan untuk mengikuti-Nya [lihat A&P 100:2].
Panggilan ini bukanlah tak relevan, tak realistis,
atau tak mungkin. Mengikuti seseorang berarti
memerhatikan dia atau mendengarkan dia
dengan saksama; menerima wewenangnya,
menjadikan dia sebagai pemimpin, dan
mematuhinya; mendukung dan membela
gagasannya; serta menjadikan dia sebagai
teladan.

Kita masing-masing dapat menerima
tantangan ini. Petrus berkata, “Kristus pun telah
menderita untuk kamu dan telah meninggalkan
teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-
Nya (1 Petrus 2:21). Sama halnya ajaran-ajaran
yang tidak selaras dengan ajaran Kristus adalah
palsu, demikian pula kehidupan yang tidak
selaras dengan teladan Kristus adalah salah
arah, dan mungkin tidak mencapai takdirnya
yang berpotensi tinggi .…

Keselamatan & Komitmen
Mengikuti Juruselamat

Kesalehan harus dimulai dengan kehidupan
individu kita sendiri. Itu harus dipadukan ke
dalam kehidupan keluarga. Orangtua memiliki
tanggung jawab untuk mengikuti asas-asas Injil
Yesus Kristus dan mengajarkannya kepada
anak-anak mereka [lihat A&P 68:25–28]. Agama
harus menjadi bagian dari cara hidup kita.

Injil Yesus Kristus harus menjadi pengaruh
yang memotivasi dalam segala yang kita
lakukan. Harus ada lebih banyak upaya batiniah
untuk mengikuti teladan luar biasa yang
diberikan oleh Juruselamat jika kita ingin
menjadi lebih seperti Dia. Ini menjadi tantangan
besar kita.13

Jika kita dapat memolakan hidup kita
mengikuti Sang Guru, serta menjadikan ajaran
dan teladan-Nya sebagai pola utama bagi hidup
kita sendiri, kita tidak akan kesulitan untuk
menjadi konsisten dan loyal dalam semua segi
kehidupan, karena kita akan berkomitmen pada
standar tingkah laku dan keyakinan yang satu,
yang sakral.

Apakah di rumah ataupun di tempat
berbelanja, apakah di sekolah ataupun lama
setelah sekolah tinggal kenangan, apakah kita
bertindak sama sekali sendirian ataupun dalam
kebersamaan dengan serombongan orang lain,
arah kita akan jelas dan standar-standar kita
akan nyata. Kita akan telah bertekad, seperti
yang Nabi Alma katakan, “untuk berdiri sebagai
saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam
segala hal, dan di segala tempat di mana [kita]
boleh berada, bahkan sampai kematian” (Mosia
18:9).14

Kita hendaknya menyediakan tempat bagi
Kristus.

Pada malam itu di Betlehem tidak ada kamar
bagi-Nya di penginapan, dan ini bukanlah satu-
satunya saat selama tiga puluh tiga tahun
perjalanan-Nya dalam kefanaan di mana tidak
ada tempat bagi-Nya. Herodes mengutus serdadu

ke Betlehem untuk membunuh anak-anak.
Tidak ada tempat bagi Yesus dalam daerah
kekuasaan Herodes, maka orangtua-Nya
membawa-Nya ke Mesir.

Selama pelayanan-Nya, ada banyak or-
ang yang tidak menyediakan tempat bagi
ajaran-ajaran-Nya—tidak ada tempat bagi Injil
yang Dia ajarkan. Tidak ada tempat bagi
mukjizat-mukjizat-Nya, bagi berkat-berkat-
Nya, tidak ada tempat bagi kebenaran-
kebenaran ilahi yang Dia firmankan, tidak ada
tempat bagi kasih atau iman-Nya.

Dia berfirman kepada mereka, “Serigala
mempunyai liang dan burung mempunyai
sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai
tempat untuk meletakkan kepala-Nya” (Matius
8:20).

Bahkan di zaman kita, walaupun dua ribu
tahun telah berlalu, ada banyak orang yang
mengatakan hal yang sama dengan yang
dikatakan pada malam itu di Betlehem. “Tidak
ada tempat, tidak ada tempat” (lihat Lukas 2:7).
Kita menyediakan tempat bagi pemberian-
pemberian, tetapi kadang-kadang tempat tidak
disediakan bagi si pemberi.

Kita memiliki tempat untuk komersialisasi
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Natal dan bahkan pencarian kesenangan pada hari
Sabat, tetapi ada kalanya ketika tidak ada tempat
untuk ibadat. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal
lain—tidak ada tempat.15

Walaupun akan menjadi pemandangan yang
indah melihat lampu-lampu Natal … , adalah lebih
penting bila kehidupan manusia diterangi dengan
suatu penerimaan akan Dia yang adalah terang
dunia [lihat Alma 38:9; A&P 10:70]. Sungguhlah
kita hendaknya menjunjung Dia sebagai penuntun
dan teladan kita.

Pada malam menjelang kelahiran-Nya,
malaikat bernyanyi, “Damai sejahtera di bumi di
antara manusia” (Lukas 2:14). Jika manusia mau
mengikuti teladan-Nya, ini akan menjadi dunia
dengan kedamaian dan kasih bagi semua orang.16

Apa tanggung jawab kita dewasa ini sebagai
anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir? Yakni untuk memastikan bahwa
kehidupan individu kita tercerminkan dalam
perkataan dan perbuatan Injil sebagaimana yang
diajarkan oleh Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus
Kristus. Semua yang kita lakukan dan ucapkan
hendaknya mengikuti pola teladan satu-satunya
orang tanpa dosa yang pernah berjalan di bumi,
yaitu Tuhan Yesus Kristus .

Ajakan Tuhan untuk mengikuti-Nya bersifat individu dan pribadi, dan itu
mendesak. Kita tidak dapat berdiri selamanya di antara dua pendapat. Kita
masing-masing pada suatu saat harus menghadapi pertanyaan teramat
penting: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” (Matius 16:15).
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Waspadai Cuaca
Panas di HK

HONG KONG, BI - Pusat
Perlindungan Kesehatan (CHP)
Departemen Kesehatan (DH)
kembali   mengingatkan kepada
anggota masyarakat, terutama yang
melakukan kegiatan di luar ruangan
atas cuaca yang sangat panas.

“Masyarakat harus membawa
dan minum banyak air untuk
mencegah dehidrasi saat melakukan
kegiatan di luar ruangan,” kata juru
bicara CHP.

“Mereka yang melakukan
aktivitas luar ruangan atau pekerja
berat harus menghindari minuman
yang mengandung kafein, seperti
kopi dan teh, serta alkohol, karena
mereka mempercepat kehilangan air
melalui sistem kemih,” jelas juru
bicara itu.

“Anak-anak, orang tua, orang
gemuk dan mereka yang memiliki
penyakit kronis, seperti penyakit
jantung atau tekanan darah tinggi,
lebih rentan terhadap serangan
panas. Mereka harus memberi
perhatian khusus,” tambah juru
bicara itu.

Masyarakat harus mengambil
tindakan pencegahan berikut:

- Kenakan pakaian longgar dan
berwarna terang untuk mengurangi
penyerapan panas dan memfasilitasi
penguapan keringat dan
pembuangan panas.

- Hindari olahraga berat dan
aktivitas berkepanjangan seperti
hiking atau trekking karena panas,
berkeringat, dan kelelahan dapat
menambah beban pada tubuh.

- Lakukan kegiatan di luar
ruangan di pagi atau sore hari

- Untuk kegiatan di dalam
ruangan, buka semua jendela,
gunakan kipas angin atau gunakan
AC untuk menjaga ventilasi yang
baik.

- Jangan tinggal di dalam
kendaraan yang diparkir.

- Jadwalkan ulang pekerjaan ke
waktu yang lebih dingin. Jika bekerja
di lingkungan yang panas tidak dapat
dihindari, perkenalkan naungan di
tempat kerja jika memungkinkan.
Mulailah bekerja secara perlahan
dan tingkatkan kecepatannya
secara bertahap. Pindah ke tempat
yang sejuk untuk beristirahat secara
berkala agar tubuh dapat
memulihkan diri.

Masyarakat juga harus mem-
perhatikan indeks Ultraviolet (UV)
terbaru dan perkiraan cuaca yang
dirilis oleh Observatorium Hong
Kong (HKO). Ketika Indeks UV tinggi
(6 atau lebih tinggi) maka minimalkan
paparan langsung sinar matahari,
kenakan pakaian lengan panjang dan
longgar, kenakan topi bertepi lebar
atau gunakan payung,[*]

HONG KONG, BI - Menyikapi
situasi Festival Perahu Naga yang
dipastikan akan terjasi banyak
kerumunan pejabat pemerintah
mendesak para pekerja rumah tangga
asing (PRTA) untuk tidak keluar pada
hari libur selama periode perahu naga,
karena pihak berwenang akan
menegakkan aturan jarak sosial
dengan ketat.

Departemen Tenaga Kerja juga
mengatakan jika operasi bersama
akan dilakukan dengan polisi,
Departemen Kebersihan Makanan dan
Lingkungan, dan pejabat lainnya

PRT Dimbau Tak Libur Saat Festival Perahu
antara 3 Juni dan 5 Juni di berbagai
taman, pantai, dan kawasan pejalan
kaki guna memastikan jika  para
pekerja mematuhi peraturan anti
epidemi.

“Kami mengingatkan PRT untuk
secara ketat mematuhi peraturan dan
mengimbau mereka untuk
menghindari pertemuan (termasuk di
fasilitas asrama), berbagi makanan
dan kegiatan sosial lainnya pada hari-
hari istirahat dan hari libur mereka, dan
tinggal di rumah untuk istirahat sejauh
mungkin demi menjaga kesehatan
pribadi mereka sekaligus mengurangi

risiko infeksi,” kata juru bicara
Departemen Tenaga Kerja.

“Kami juga mengimbau majikan
untuk menjelaskan tentang situasi
khusus saat ini sembari
mendiskusikan pengaturan hari libur
lain hari atau disesuaikan dengan
kesepakatan bersama asisten rumah
tangga masing - masing.” imbuh juru
bicara diatas. Aturan jarak sosial saat
ini adalah larangan pertemuan lebih
dari empat orang di tempat umum, dan
wajib memakai masker di luar
ruangan, bagi siapa yang melanggar
akan didenda  HK$5.000. [bi]

HONG KONG, BI - Pemerintah
meluncurkan proyek percontohan
yang akan membiarkan tur lokal
menggunakan Dermaga
Sha Tau Kok, yang terletak
di dalam area  perbatasan
yang sebelumnya tertutup
untuk umum.

Dermaga akan terbuka
untuk wisata lokal selama
akhir pekan dan hari libur.

Kepala Eksekutif Car-
rie Lam mengatakan
pemerintah berharap  kota
perbatasan Sha Tau Kok
akan menjadi tempat
wisata utama di Hong
Kong.

CE mengatakan
pembukaan dermaga

Dermaga Sha Tau Kok
Dibuka Untuk Wisata Lokal

adalah bagian dari rencananya yang
diumumkan dalam pidato kebijakan
tahun lalu untuk mengembangkan Me-

tropolis Utara.
Dia mengatakan mereka yang

mengikuti tur akan dapat naik feri
dari dermaga ke pulau-pulau
terpencil seperti Lai Chi Wo dan Kat
O untuk jalan-jalan.

Dia menambahkan bahwa
pemerintah telah menetapkan situs
di sebelah dermaga bagi warga Sha
Tau Kok untuk menjual suvenir.

CE mengatakan dia berharap
proyek tersebut akan
melestarikan budaya
Sha Tau Kok sambil
m e m b e r i k a n
dorongan baru.

Biro Keamanan
mengatakan proyek
percontohan akan
berlangsung selama
enam bulan, me-
nambahkan bahwa
para pejabat akan
menilai dampaknya
terhadap penduduk
dan lalu lintas seba-
gai antisipasi.[bi]

HONG KONG, BI -
Pejabat kesehatan  mem-
peringatkan kemungkinan
adanya rebound  infeksi
Covid-19 karena bebrapa
hari terakhir otoritas mencatat
ada lebih dari 489 kasus
infeksi baru tiap harinya.

Sekitar dua pertiga dari
infeksi terbaru dikonfirmasi
melalui tes RAT yang
dilaporkan sendiri, dan Pusat
Perlindungan Kesehatan
(CHP) mengatakan
beberapa dari mereka
mungkin merupakan kasus positif palsu
untuk sebuah kepentingan pribadi.

Otoritas juga mencatat adanya
kenaik hingga 505 infeksi baru
meskipun pihak berwenang juga
mengatakan ada beberapa dari mereka
kemudian dites ulang ternyata negatif.

Chuang Shuk-kwan dari CHP
mengatakan pihak berwenang akan
memantau situasi pandemi dengan

cermat, menambahkan bahwa orang
harus berhati-hati selama akhir pekan
panjang mendatang.

“Jika harus pergi ke tempat-tempat
berisiko tinggi [selama akhir pekan
panjang mendatang], harap divaksinasi
sepenuhnya,” katanya.

Chuang mengatakan wabah baru
telah muncul di 4 bar  di Central, sebuah
sekolah menari pada hari Minggu dan

sebuah sekolah asrama,
yang melibatkan total 28
pasien.

Dia menunjukkan
bahwa 18 pasien pergi
ke bar LINQ di Pottinger
Street Jumat dan Sabtu
lalu, dan salah satu
pasien juga pernah ke
bar Iron Fairies – pusat
wabah lain.

Enam orang lainnya
terinfeksi setelah meng-
hadiri kelas dansa jazz
di Holy Trinity College

di Shek Kip Mei pada hari Minggu.
Wabah ketiga melibatkan empat
mahasiswa Li Po Chun United World
College di Wu Kai Sha, yang tinggal di
asrama di lantai berbeda di dua blok
terpisah.

Secara terpisah, Biro Makanan dan
Kesehatan memperingatkan masya-
rakat untuk tidak menyerahkan hasil tes
cepat palsu atau tanggal.[bi]

HK  Ada Kemungkinan Rebound Covid
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Yadi Sembako Satu Jam Mati Suri
JAKARTA, BI - Yadi Sembako belum lama ini

mengalami kebangkrutan. Kondisi itu pun membuat
kesehatannya memburuk. Bahkan komedian itu
pun mengaku sempat mati suri beberapa hari
setelah Lebaran.

“Dibilang mati suri sih belum berapa lama ya.
Kalau kata keluarga, sejam lebih 15 menit. Di rumah,
saya dibawa ke rumah sakit, enggak tahu kondisi
saya sudah bagaimana saya disuruh dibawa pulang
lagi gitu. Mungkin kalau di sana takutnya kenapa-
kenapa, jadi disuruh dibawa pulang lagi. Saya
menggigilnya itu sampai ya sudah,” ungkap dia
saat menjadi nara sumber di salah satu program

televisi swasta minggu lalu. Namun sepulangnya
dari rumah sakit kondisinya justru makin
memburuk. Sebelum kembali tak sadarkan diri, ia
sempat mengucapkan perpisahan.

“Kata keluarga saya bilangnya, ‘Mau berangkat,
mau berangkat, mau berangkat.’ Memang saya ada
kerjaan yang besoknya saya ada acara jauh
sebelum Lebaran mereka sudah lunasin. Kita sudah
persiapan tanggal 4 malam itu baju apa yang
dipakai, saudara yang mau antar sudah menginap
di rumah,” katanya. Meski tak sadarkan diri, pria
48 tahun itu masih ingat bahwa dia berada di suatu
tempat dan bertemu dengan para ulama.
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“Saya bertemu Guru Anom yang masih hidup.
Jadi saya ketemu beliau di suatu perjalanan, di
mana saya merasa asing. Enggak ada yang saya
kenal. Tapi yang saya kenal apa yang selama ini
saya haul. Mereka yang bilang, ‘Balik Yadi, balik
Yadi belum waktunya.’ Itu terngiang di telinga
kencang banget,” lanjut dia.

Setelah mengalami hal tersebut, pemilik nama
Suryadi Ishaq itu pun terbangun. Selama satu jam
lebih 15 menit tak sadarkan diri, dia banyak
diceritakan soal kondisinya oleh keluarga. Dia pun
merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk
hidup lagi.[okz]

JAKARTA, BI - Aktris Marshanda mengabarkan dirinya saat ini berada di
Singapura untuk menjalani pengobatan, tumor payudara.

“Gue ke Singapura, because i wanna fight for my life (karena mau
memperjuangkan hidup),” kata Marshanda.

Meski dia tidak takut mati namun Marshanda tak menampik dengan rasa
sakit akibat tumor yang dideritanya kerap mengganggu. Kini, wanita 32 tahun
tersebut hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Marshanda pun
menyatakan tak keberatan apabila Tuhan mengambil nyawanya karena
penyakit yang dia derita. “Gue menganggap kematian bukan hal yang
menakutkan. Its beautiful soul,” papar Caca. Marshanda mengatakan
siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam hidupnya.

 Meski pasrah soal kemungkinan terburuk, perempuan yang karib
disapa Chaca itu tetap berusaha agar bisa sembuh. Oleh sebab itu,
Marshanda berangkat menuju Singapura untuk menjalani
pemeriksaan kesehatan.  Marshanda juga berharap sebelum
dirinya meninggal dia berencana merealisasikan sejumlah
niat, salah satunya ialah Chaca berharap segera bertemu
dengan ayahnya, Irwan Yusuf. [bi]

Marshanda Pasrah Derita TumorCinta Laura Pidato di
Gedung DPR MPR

JAKARTA, BI - Cinta Laura, baru-baru ini mendapat undangan spesial
dari DPR dan MPR RI. Bertepatan dengan Hari Pancasila yang jatuh pada
1 Juni 2022 kemarin, bintang serial Daniel & Nicolette ini diminta untuk
berpidato di Gedung DPR MPR RI. Cinta sendiri merasa bahagia lantaran
diberi kepercayaan untuk bisa memberikan pidato. Ia pun menganggap bahwa
hal tersebut merupakan sebuah kehormatan besar yang diberikan padanya.

Cinta merasa bangga bisa jadi satu-satunya perwakilan generasi muda
yang diundang secara terhormat untuk merayakan Hari Pancasila di Gedung

DPR MPR. “Sebagai satu-satunya perempuan yang mewakili generasi
muda, saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan para Doc-
tor Filsafat mengenai esensi dari ideologi negara kita, PANCASILA,”
tambahnya lagi..[bi]
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