
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

WARGA HONG KONG

B O R O N G
BELANJAAN

Rusia Kuasai Nuklir
Ukraina, China Ikut Gerah
UKRAINA, BI - China ikut dibuat gerah

setelah pasukan Rusia menyerang dan
menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir
(PLTN) Ukraina di Zaporizhzhia padajJumat
(4/3) dini hari waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri China
mendesak seluruh pihak untuk menjaga
keamanan fasilitas nuklir di Ukraina.
Pernyataan ini muncul setelah kebakaran
terjadi di area PLTN Zaporizhzhia yang kini
direbut pasukan Rusia.

“Kami akan mengawasi situasi dan
meminta segala pihak untuk menahan diri,
menghindari eskalasi, dan memastikan
keamanan fasilitas nuklir yang relevan,” kata
juru bicara Kemlu China, Wang Wenbin, dikutip
dari Reuters (4/3).

Wang juga menyampaikan ia sangat
khawatir dengan situasi yang terjadi di PLTN
tersebut.

Sementara itu, China menolak mengecam
tindakan Rusia kepada Ukraina ataupun
menyebutnya sebagai invasi.

Kini, PLTN Zaporizhzhia berhasil direbut
oleh militer Rusia. Pemerintah kawasan tempat

PLTN Zaporizhzhia berada mengonfirmasi
pengambilalihan tersebut.

Meski demikian, personel Ukraina
dipastikan bakal memantau operasional PLTN
ini sesuai standar keamanan.

“Personel operasional memantau kondisi
unit-unit daya,” demikian pernyataan
pemerintah lokal Ukraina.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Ukraina
mengungkapkan kekhawatiran mereka atas
potensi bencana nuklir yang muncul akibat
pertarungan PLTN ini.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro
Kuleba, menyatakan bila PLTN ini meledak,
dampaknya bisa mencapai sepuluh kali lebih
besar daripada Chernobyl.

Sementara itu, Presiden Ukraina,
Volodymyr Zelensky, mengatakan bahwa bila
satu dari 15 reaktor nuklir di Ukraina meledak,
Eropa akan berakhir. Ia juga menuturkan, ini
pertama kalinya suatu negara nekat menyerang
reaktor nuklir.

Ledakan reaktor nuklir dapat berimbas pada
kebocoran radiasi besar-besar yang
membahayakan kehidupan dunia.[CNN]

HONG KONG, BI - Situasi Endemi yang belum juga
kondusif membuat semua warga antisipasi dan selalu tanggap
jika tiba - tiba ada kebijakan lockdown lokal mau pun
menyeluruh, Jadi ketika fihak berwenang menyampaikan akan
ada kemungkinan lockdown seluruh kota saat tes universal
maka warga menjadi panik dan memborong bahan makanan
pokok yang ada di supermarket. Mulai hari selasa [1/3]
warga sudah “panic buying” hingga membuat rak - rak
etalasi produk kosong, hingga kerumunan orang belanja
terjadi di mana - mana, di supermarket dan pasar tradisi-
onal. Buntut dari panic buying tersebut supermarket
PARKnSHOP dan Watsons Hong Kong memberlakukan
aturan belanja dengan membatasi pembelian beberapa
jenis produk dan obat-obatan mulai jumat [4/3] lalu.

PARKnSHOP juga mengatakan bahwa beras, makanan
kaleng, pasta, telur, tisu toilet, dan obat-obatan dibatasi hingga
lima item per pelanggan setiap kali transaksi.

Sedangkan untuk Watsons, mulai saat ini pembelian
semua produk pereda nyeri dan penurun panas, serta pilek
dan flu akan dibatasi, dan setiap pelanggan dibatasi hingga
5 item dari setiap kategori produk dalam satu kali transaksi.

PARKnSHOP dan Watsons mengatakan bahwa karena
lonjakan permintaan pelanggan baru-baru ini untuk berbagai
produk, maka mereka telah berhubungan erat dengan
pemasok lokal dan telah meningkatkan jumlah barang yang
masuk ke toko.  Saat ini, pasokan berbagai kebutuhan pokok
seperti makanan, pasta, nasi, minyak, makanan kaleng,
makanan laut beku dan kebutuhan sehari-hari seperti
tisu toilet dan produk pembersih masih stabil namun

pembelian harus tetap dibatasi untuk
menjaga kestabilan, mengingat banyak
tenaga kerja terkait yang terinfeksi dan

tidak bisa bekerja.
Sementara Carrie Lam, pe-

mimpin kota sudah menjelaskan
tentang kemungkinan lockdown,
poinnya tak akan ada lockdown
total, semua rumah tangga masih
diizinkan untuk mengirim perwaki-

lannya keluar untuk keperluan men-
desak, supermarket dan toko obat
akan teap buka.[bi]
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>> BERSAMBUNG KE HLM  02

Karantina PPLN dan
PMI Hanya 3 Hari

JAKARTA, BI - Pemerintah telah resmi menerbitkan
aturan yang memberlakukan masa karantina selama tiga
hari bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) termasuk
Pekerja Migran Indonesia [PMI] yang masuk ke Indonesia.
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AKHIR-AKHIR ini sering terdengar teriakan,
”Covid naik lagi. Covid naik lagi…!” Nadanya
mengandung kepanikan mendalam, seolah-olah
sebuah hal unpredictable sementara terjadi.
Padahal dengan dominasi Omicron yang
transmisinya sporadis, sangat jelas jumlah kasus
akan meroket. Fenomena ini sudah diprediksi dan
dialami banyak negara.

Bukan sesuatu yang unpredictable. Salah satu
alasannya, doubling-time Omicron adalah 2–3
hari. Artinya, setiap 2–3 hari jumlah kasus
meningkat dua kali lipat. Nilai ini jauh lebih tinggi
daripada doubling-time varian Delta yang berkisar
11–14 hari. Jadi, sebenarnya tidak ada yang aneh
kalau jumlah kasus meroket. Justru yang aneh
kalau di tengah badai Omicron ini jumlah kasus
menurun.

Bila kasus meroket, apakah akan terjadi
peningkatan kefatalan atau kematian? Jawa-
bannya jelas iya. Ending-point dari semua penyakit
adalah kematian. Maka, setiap pertambahan
kasus penyakit berpotensi menambah kematian.
Artinya, ada hubungan antara kasus dan kematian.
Yang menjadi isu: apakah hubungan ini linier
proporsional atau tidak? Apakah derajat pening-
katan kasus sama dengan derajat peningkatan
kematian? Pada fenomena Omicron, jawabannya
ternyata tidak.

Omicron pertama dideteksi di Indonesia
pertengahan Desember lalu. Dalam periode dua
bulan, telah terjadi peningkatan laju kasus dari
0,67 menjadi 201,5 per 1 juta penduduk. Pening-
katannya lebih dari 300 kali lipat. Pada saat yang
sama, angka kematian (death rate) juga meningkat
dari 0,03 menjadi 0,61 per 1 juta penduduk.
Peningkatannya 20 kali lipat.

Artinya, laju pertambahan kematian berkali-
kali lipat lebih rendah dibanding laju pertambahan
kasus. Menariknya, proporsi kasus positif yang
meninggal (case fatality rate) justru menurun dari
3,4 persen menjadi 0,47 persen. Ini penurunan
kefatalan yang signifikan. Pesan yang
disampaikan jelas: transmisi Omicron memang
luas, namun kefatalannya relatif rendah (wide-
spread but mild). Setidaknya hingga saat ini.

Bila fenomena Omicron bersifat widespread
but mild, apakah tidak perlu serius mengha-

Omicron, Faedah Terselubung?
Oleh: Iqbal Mochtar

dapinya? Tentu saja harus serius. Tingkat trans-
misi Omicron yang tinggi tentu berkorelasi dengan
tingkat kesakitan. Semakin banyak kasus,
semakin banyak pula pasien yang bergejala,
membutuhkan obat dan perawatan rumah sakit.
Kebutuhan logistik dan sumber daya meningkat.
Bila tidak diantisipasi, akan terjadi overload yang
mengancam kestabilan pelayanan.

Pelayanan bahkan bisa kolaps. Artinya,
meski tingkat kefatalan Omicron relatif tidak
tinggi, persebarannya yang sporadis berpotensi
menguras sumber daya kesehatan. Selain itu,
kematian tetaplah kematian. Ia merupakan efek
tragis dan tragedi kesehatan, seberapa kecil pun
jumlahnya. Artinya, jangan tidak serius
berhadapan dengan Omicron. Perlawanan
terhadap Omicron adalah perang dan semua
perang harus dilakoni dengan serius.

Dalam perang melawan Omicron, senjata apa
yang harus digunakan? Penatalaksanaan pandemi
patronnya sudah jelas: pembatasan kegiatan, 3M,
3T, vaksinasi, dan obat. Senjata paling awal adalah
3M dan 3T. Ini kunci proteksi individu dan semua

masyarakat harus disiplin serta konsisten
melakukannya. Sesuai kebutuhan, pemerintah
dapat melakukan pembatasan kegiatan sesuai
stratifikasi risiko. Senjata berikutnya adalah
vaksinasi.

Vaksin punya multifungsi: mencegah
terinfeksi, mengurangi keluhan klinis, serta
mencegah pemberatan penyakit dan kematian.
Bila semua penatalaksanaan telah dilakukan dan
tetap saja terinfeksi serta menderita
sakit, senjata terakhir adalah obat.
Kini telah banyak obat yang muncul
meski yang disetujui WHO baru empat
macam. Kombinasi penatalaksanaan
ini menjadi multi-weapons melawan
Omicron.

Didasari oleh fenomena Omicron
yang terkesan widespread but mild
serta telah tersedianya multi-weap-
ons, sebagian ahli memprediksi Omi-
cron akan menjadi end-game
pandemi. Omicron dianggap sebuah
faedah terselubung; menginfeksi

sporadis namun menjadi pintu keluar pandemi.
Bahkan, beberapa senior WHO beropini

bahwa fase akut pandemi akan berakhir tahun ini
dan dunia segera masuk ke fase endemi. Artinya,
Covid-19 akan terus ada, hilang-timbul, scattered,
namun tidak lagi menimbulkan lonjakan kasus
dan kematian yang signifikan. Syaratnya, paling
tidak 70 persen penduduk bumi harus telah
mendapat vaksin Covid-19. Apakah prediksi ini
benar dapat tercapai?

Saat ini lebih dari 62 persen penduduk bumi
telah mendapat vaksinasi. Sayangnya,
persebarannya tidak merata. Di negara-negara
maju, hampir 75 persen penduduknya telah
mendapat vaksinasi, sementara di negara-negara
berkembang penduduk yang tervaksin kurang dari
itu. Karena beragam kendala, per Januari 2022,
123 negara yang terdaftar di WHO belum berhasil
memvaksin 40 persen penduduknya dan 36
negara bahkan tidak mampu mencapai cakupan
10 persen.

Ketimpangan besar ini membuat sebagian
negara bisa mengendalikan tingkat kasus dan
kematian, sementara sebagian lainnya harus
terus berjibaku dengan angka infeksi, kesakitan,
dan kematian yang terus tinggi. Ketidakseim-
bangan ini menjadi barrier serius tercapainya tar-
get WHO.

Maka, sebagian ahli masih ragu bila Omicron
ini benar-benar bisa menjadi end-game pandemi.
Apalagi bila hal itu terjadi tahun ini. Menariknya,
di tengah beragam pro-kontra opini, banyak
negara yang buru-buru merelaksasi penatalak-
sanaannya. Mereka sangat yakin bahwa Omicron
bisa mengantar mereka keluar pandemi.

Tentu ada alasan lain, termasuk kejenuhan
terhadap pandemi plus munculnya beragam
turbulensi ekonomi, sosial, dan politik. Multi-rea-
sons. Mereka ingin segera memasuki hidup
seperti dulu. Mereka lebih memilih mengambil
keputusan berisiko daripada melanjutkan
kehidupan dengan beragam restriksi. (JP*)

Covid-19 akan terus ada, hilang-timbul, scattered, namun tidak lagi
menimbulkan lonjakan kasus dan kematian yang signifikan. Syaratnya,

paling tidak 70 persen penduduk bumi harus telah mendapat vaksin

“Tidak ada rencana penguncian,” kata
Putin pada pertemuan dengan pengusaha
Rusia yang disiarkan di televisi pemerintah
pada kamis (3/2).

Putin menambahkan bahwa Rusia justru
akan melonggarkan beberapa pembatasan.

“Dalam waktu dekat pembatasan interaksi
bisa dicabut, sehingga masyarakat bisa
bekerja dengan tenang,” kata Putin.

Di bawah aturan Rusia saat ini, siapa pun
yang pernah melakukan kontak dengan orang
positif Covid harus mengisolasi diri selama
tujuh hari.

Pernyataan Putin ini pun datang ketika
Rusia mencatat 155.768 kasus infeksi virus

corona baru.
Jumlah kasus di seluruh negeri meningkat

tajam, dengan Omicron merupakan mayoritas
kasus.

Sementara jarak sosial telah
longgar di banyak tempat di
Moskow, pemimpin lama Rusia itu
sendiri telah berhati-hati dengan
Covid.

Ketika menjamu Perdana
Menteri Hongaria Viktor Orban di
Moskow minggu ini, keduanya
minum sampanye sambil berdiri di
ujung yang berlawanan dari karpet
besar di Kremlin.

Sejak awal pandemi Covid-19,
Rusia telah melaporkan 333.357
kematian akibat Covid-19,
menjadikannya sebagai negara
dengan jumlah kematian tertinggi
di Eropa.[bi]

>> KARANTINA...DARI HLM 01
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Transportasi Di HK Terkena Imbas Wabah
HONG KONG, BI - Pemerintah  didesak untuk

membuat seperangkat aturan isolasi dan
karantina baru bagi pekerja transportasi untuk
mengatasi gangguan layanan terkait epidemi
yang memburuk. MTR Corporation mengatakan
jika fihaknya telah mengurangi kereta
berjalankarena kekurangan staf akiabt terjankit
virus  atau akibat kontak dekat mereka terjangkit
Covid, sementara lusinan rute bus juga telah
dihentikan sementara waktu.

KMB mengatakan bahwa lebih dari 2.000
pekerjanya tidak dapat melakukan tugasnya

HK Semakin Sulit, Tambah
25 Pengemudi Truk Positif

sebagai pengemudi setelah terinfeksi atau
diperintahkan untuk dikarantina.

James Ockenden, pendiri Transit Jam -
sebuah surat kabar yang berfokus pada
transportasi berkelanjutan - mengatakan lebih
banyak upaya harus dilakukan untuk menjaga kota
tetap bergerak dan staf transportasi tetap bekerja.

“Kita berbicara tentang kelompok yang sangat
terpilih di sini, kelompok yang sangat penting…
Saya pikir kita benar-benar harus memperlakukan
mereka tidak setara dengan pekerja medis tetapi
pada tingkat itu, tidak memperlakukan mereka
sebagai warga negara biasa,” kata Ockenden
kepada RTHK di Kamis.[bi]

HONG KONG, BI - Hong Kong kembali men
dapatkan kabar buruk dari  Kantor Pelabuhan
Pemerintah Rakyat Kota Shenzhen, Provinsi
Guangdong, otoritasnya mengumumkan bahwa
25 pengemudi truk lintas batas ditemukan terin-
feksi COVID-19 di Pelabuhan pada kami [3/3]
kemarin. Dikabarkan pula, 15 pengemudi di
antaranya baru kembali dari Hong Kong. Makna
dari laporan tersebut menyatakan bahwa semua
25 pengemudi yang terinfeksi memasuki
Shenzhen dari Hong Kong, Selasa (1/1), di mana
18 masuk melalui Pelabuhan Teluk Shenzhen,
masing-masing 2 masuk melalui Pelabuhan
Huanggang, Pelabuhan Liantang, dan Pelabuhan

Wenjindu, dan 1 sisanya datang dari Shaanxi
setelah masuk HK melalui  Pelabuhan Toujiao.

15 dari mereka telah kembali ke Hong Kong,
dan 10 lainnya berada di bawah pencegahan dan
pengendalian epidemi di Shenzhen. Pihak
berwenang telah melaporkan situasinya ke
departemen terkait di Hong Kong, dan
menekankan bahwa tempat di mana pasien pergi
telah menyelesaikan disinfeksi dan sterilisasi
yang ketat, dan orang yang masuk kontak dekat
sudah dikendalikan. Dengan situasi semakin
banyaknya pengemudi truk lintas batas yang
terinfeksi Hong Kong akan semakin sulit dalam
mendapatkan produk segar dari daratan.[bi]
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GELOMBANG KELIMA yang melanda Hong Kong membuat
Hong Kong sedang berada dalam fase kritis penanganan COVID-
19 terutama varian Omicron. Hal ini ditunjukkan melalui trend kasus
yang semakin meningkat tiap harinya. Per 3 Maret 2022 jumlah
kasus harian tercatat 56.827 kasus positif sehingga membuat total
kasus positif COVID-19 di Hong Kong mencapai 337.926 kasus.

Jumlah kasus yang cukup melonjak membuat fasilitas
kesehatan dan karantina di Hong Kong menjadi overcapacity
sehingga banyak pasien positif Covid-19 akhirnya diminta untuk
karantina mandiri sambil menunggu antrian masuk ke fasilitas
kesehatan atau karantina. Tidak dapat dipungkiri bahwa lonjakan
kasus serta penuhnya kapasitas karantina dan perawatan membuat
kecemasan dan kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi penduduk
lokal Hong Kong namun juga bagi seluruh penduduk pendatang
termasuk warga negara Indonesia di Hong Kong.

Upaya KJRI Hong Kong melindungi Warga Negara Indonesia
di Hong Kong yang terdampak COVID-19

Jumlah WNI di Hong Kong saat ini adalah sekitar 165.000 jiwa
dengan mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia yang juga
mengalami dampak lonjakan kasus di
Hong Kong. Dalam perkembanganya,
ditemukan variasi permasalahan
ketenagakerjaan antara lain kasus
pemberhentian pekerja migran karena
positif COVID-19 oleh majikannya. Selain
itu ditemukan pula kasus PMI positif
COVID-19 yang harus karantina mandiri
namun tidak memiliki tempat tinggal di
majikan karena kontrak kerjanya habis
dan akan pulang ke Indonesia, ataupun
terdapat kasus PMI positif COVID-19 lalu
diminta oleh majikan untuk tinggal di luar,
sehingga mereka menghubungi KJRI
Hong Kong untuk meminta bantuan.

Menanggapi kasus-kasus ini, KJRI
Hong Kong memberikan bantuan fasilitasi
PMI dengan kasus tersebut sehingga

mendapatkan lokasi karantina/
isolasi mandiri, melalui kerja
sama dengan Departemen
Ketenagakerjaan Hong Kong
dan Lembaga swadaya
masyarakat di Hong Kong.
Komunikasi intensif dengan
Departemen Ketenagakerjaan
Hong Kong juga terus dibina
dalam memastikan layanan
kesehatan bagi PMI yang
terindikasi positif COVID-19.

Selain itu, posko darurat
logistik juga dibuka untuk
memberikan bantuan logistik
dan alat kesehatan tes rapid

antigen bagi WNI termasuk PMI sangat yang membutuhkan.
Puluhan paket logistik telah dibagikan untuk PMI dan WNI yang
menjalani karantina mandiri. Sebanyak 8.000 rapid antigen test
telah dibagikan kepada warga yang membutuhkan, baik melalui
paket logistik maupun melalui ormas/komunitas Indonesia di Hong
Kong.

Selaras dengan
peringatan dari Peme-
rintah Hong Kong,
KJRI Hong Kong
senantiasa mengingat-
kan kepada semua
majikan dan agen
penempatan untuk
tetap memastikan hak-
hak ketenagakerjaan
dan hak-hak PMI lain-
nya untuk dipenuhi,
sehingga apabila di-
temukan /adanya
laporan pelanggaran
terhadap hak-hak PMI,
kami lakukan pendam-
pingan akan

HADAPI GELOMBANG KELIMA, HARUS BAGAIMANA?
kasusnya.

KJRI Hong Kong tetap beroperasi normal selama 6 hari
seminggu, dari hari Senin s.d Jumat dan hari Minggu serta memiliki
hotline +85267730466/+85268942799 untuk merespon pengaduan
darurat dari seluruh WNI terutama PMI.

Apakah majikan boleh memberhentikan pekerja migrannya
yang terkena sakit COVID-19?

Menanggapi adanya kasus pekerja migran positif COVID-19
dan diberhentikan oleh majikannya, Departemen Ketenagakerjaan
Hong Kong kembali mengeluarkan himbauan dan peringatan kepada
seluruh majikan terkait hukum ketenagakerjaan Hong Kog.

Sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Hong Kong, majikan
tidak boleh memberhentikan pekerjanya bila sakit dan majikan
wajib menanggung biaya selama pekerjanya dalam kondisi sakit.
Sehingga dalam hal ini, majikan memiliki kewajiban untuk
menanggung perawatan kesehatan
pekerjanya. Majikan harus menyediakan
akomodasi serta perawatan kesehatan
secara gratis dan layak serta cuti sakit
yang dibayar kepada pekerja.

Majikan yang melanggar ketentuan
tersebut dapat dituntut dan dikenai
denda maksimum HKD100,000 serta
dapat ditolak untuk mempekerjakan
kembali pekerja migran domestik.
Majikan juga dapat dikenai pelanggaran
Ordinansi Diskriminasi Disabilitas
(ODD) jika mereka memperlakukan
pekerja migran domestik dengan kurang
baik setelah terinfeksi atau pulih dari
COVID-19. Majikan harus
memperhatikan ketentuan dalam
Ordinansi Ketenagakerjaan dan Standar
Kontrak Kerja di masa pandemi.

Bila menemui kesulitan/perma-
salahan semacam itu, pekerja migran
agar segera menghubungi Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong
melalui Hotline khusus nomor 2157 9537 (ext 1823) atau email fdh-
enquiry@labour.gov.hk. Informasi terkait ODD dapat diakses
melalui www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-

19-and-discrimination.
Pengumuman ini dapat diakses juga

di media sosial KJRI Hong Kong dalam
tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris
dan Kanton).

Apa yang harus dilakukan bila saya
positif?

Pemerintah Hong Kong menghimbau
kepada seluruh warga yang terindikasi
positif COVID-19 baik melalui tes PCR
ataupun rapid test antigen, dapat
menjalani karantina mandiri di rumah
sambil menunggu antrian masuk ke
fasilitas perawatan dan karantina.

Selama menjalani karantina mandiri
tetap menjaga protokol kesehatan
dengan ketat antara lain selalu memakai
masker, hindari tatap muka dengan or-

ang serumah, sering mencuci tangan, memisahkan pemakaian
barang pribadi dengan orang serumah, melakukan disinfektasi di
area rumah serta tempat yang masih dipakai bersama setelah
pemakaian, rutin menuang air di saluran air (pipa) di kloset atau
wastafel dan pastikan udara mengalir dengan baik.

Tetap tenang, jangan panik dan tetap di rumah sambil menunggu
antrian dihubungi oleh petugas kesehatan setempat. Jika gejala
memburuk segera hubungi nomor darurat 999 untuk ambulans dan
pertolongan medis.

Upaya Pemerintah Hong Kong dalam mengatasi lonjakan kasus
positif

Pemerintah Hong
Kong membuka
layanan hotline yang
dikelola Hospital Au-
thority pada nomor
1836115 untuk
layanan informasi
dan konsultasi medis
bagi residen Hong
Kong termasuk pe-
kerja migran, yang
terkonfirmasi positif
COVID-19 dan
menunggu layanan
ke fasilitas karantina
terutama bila ada gejala ringan.  Sementara itu, bagi yang muncul
gejala berat (seperti sesak napas, nyeri dada dan perut dan gejala
berat lainnya) selama karantina mandiri, dapat langsung hubungi
nomor darurat 999 dan segera menuju unit gawat darurat.

Pemerintah Hong Kong juga membuka 14 klinik khusus
penanganan COVID-19 yakni di Shau Kei Wan Jockey Club Gen-
eral Out-patient Clinic (GOPC), G/F Violet Peel GOPC Wan Chai,

Kennedy Town Jockey Club GOPC, Ab-
erdeen Jockey Club GOPC, Robert
Black GOPC, Yau Ma Tei Jockey Club
GOPC, Kowloon Bay Health Centre
GOPC, Cheung Sha Wan Jockey Club
GOPC, Tseung Kwan O GOPC, South
Kwai Chung Jockey Club GOPC, Yuen
Chau Kok GOPC, 1/F Fanling Family
Medicine Centre, Yan Oi General Out-
patient Clinic, dan Tin Shui Wai Com-
munity Health Centre.

Klinik ini khusus menangani kasus
positif COVID-19 untuk memberikan
konsultasi medis dan perawatan bagi
pasien terkonfirmasi positif dengan
gejala ringan (demam, batuk, sakit
tenggorokan) yang sedang menunggu
fasilitas karantina. Klinik ini dapat
diakses oleh seluruh residen Hong Kong
yang membutuhkan, termasuk juga
Pekerja Migran yang membutuhkan

pengobatan dengan membuat janji terlebih dahulu melalui telepon
ke klinik yang dituju.

Bagi yang sudah mempunyai janji temu ke klinik tersebut maka
dapat memesan taksi
khusus melalui laman
h t t p s : / /
designatedtaxihk.com
atau nomor telepon 3693
4770. Untuk melakukan
pemesanan taksi khusus
ini perlu menginforma-
sikan nama, nomor kontak,
jam janji temu di klinik,
dan informasi lainnya
yang diminta.

Jaga kesehatan
selalu, semoga pandemi
lekas berlalu. Yang sakit
agar segera dipulihkan
dan yang sehat untuk tetap
sehat dan ketat menjaga
protokol kesehatan.

KJRI HONG KONG
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JAKARTA, BI - Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menyampaikan
ucapan selamat Hari Raya
Nyepi bagi umat Hindu
yang merayakan, Kamis
(3/3). Hal itu disam-
paikannya melalui akun
resmi Instagram @jokowi.

“Selamat Hari Raya
Nyepi Tahun Baru Saka
1944, Presiden Joko
Widodo,” tulis Jokowi

Dalam keterangan
unggahan itu, Jokowi
mengatakan Nyepi bisa
menjadi momentum bagi warga untuk
melihat dengan mata dan hati yang bening.
Termasuk untuk menyelaraskan niat,
pikiran, dan langkah untuk menuju Indone-
sia maju.

“Dalam hening kita melihat dengan mata
dan hati yang bening. Kita selaraskan niat,
pikiran, dan langkah menuju Indonesia yang
kita cita-citakan bersama. Indonesia yang
maju,” tuturnya.[iNews]

JAKARTA, BI -  Sebanyak 1.117
narapidana beragama Hindu dari
berbagai wilayah di Indonesia
menerima Remisi Khusus (RK) Nyepi
Tahun 2022 bertepatan dengan Hari
Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944.

“Pemberian remisi diharapkan
memotivasi narapidana untuk menjadi
lebih baik dan meningkatkan ketaatan
kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata
Koordinator Humas dan Protokol
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) Rika
Aprianti melalui keterangan tertulis
yang diterima di Jakarta, Kamis pagi.

Dari jumlah tersebut 1.113
narapidana, kata dia, mendapatkan
RK I atau pengurangan sebagian.
Adapun perinciannya sebanyak 269 narapidana
menerima remisi 15 hari, 687 narapidana
mendapat remisi 1 bulan, 117 narapidana
mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 40 orang
mendapat remisi 2 bulan.

Sementara itu, empat orang menerima RK II
atau langsung bebas usai satu narapidana

1.117 Narapidana Beragama
Hindu Terima Remisi

mendapat remisi 15 hari dan tiga narapidana
mendapat remisi 1 bulan.

Pada tahun ini Kantor Wilayah (Kanwil)
Kemenkumham Bali menyumbang kembali
narapidana penerima RK Nyepi terbanyak, yakni
792 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham
Kalimantan Tengah 70 narapidana, dan Kanwil

Kemenkumham Sumatera Utara
sebanyak 47 narapidana.

Rika menyebutkan seluruh
pemberian remisi secara daring atau
sistem database pemasyarakatan,
dan tidak dipungut biaya. Layanan
pemberian remisi secara daring
sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

“Ini mempermudah kami
melakukan pemeriksaan syarat ad-
ministratif dan substantif yang
tentunya telah dipenuhi narapidana
penerima remisi,” kata dia.

Selain itu, baik narapidana
maupun keluarganya, juga dapat
memantau langsung proses usulan
remisi dengan memanfaatkan
pemindai biometrik.

Secara umum, per 22 Februari
2022 jumlah warga binaan pemasyarakatan di
Indonesia mencapai 271.252 orang dengan
perincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan.

Pemberian RK Nyepi tahun ini menghemat
anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp551
juta dengan rata-rata biaya makan per hari Rp17
ribu untuk satu narapidana. (antara)

Jokowi: Selaraskan
Niat Menuju

Indonesia Maju

Angelina Sondakh Bebas, Mohon Maaf
kepada Rakyat Indonesia

W . 1 0 -
2598.PK.01.01.02
Tahun 2015 Tanggal
14 Agustus 2015
tentang Pemberian
Remisi Dasawarsa
Tahun 2015, remisi
dasawarsa diberikan
kepada seluruh
narapidana.

Angelina Sondakh
dinilai telah memenuhi
persyaratan adminis-
tratif dan substantif
untuk diberikan pro-

gram Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebesar
remisi terakhir paling lama 3 (tiga) bulan yang
jatuh pada tanggal 29 Oktober 2021.[okzone]

JAKARTA, BI - Angelina Patricia Pinkan
Sondakh bebas pada hari kamis (3/3). Hal ini
dikatakan Kabag Humas dan Protokol Ditjen
PAS Kemenkumham, Rika Aprianti.

Angelina Sondakh yang tersangkut kasus
korupsi sudah menjalani masa hukumannya
sejak 27 April 2012 lalu. Ia mendapatkan vonis
hukuman penjara selama 10 tahun atas dasar
putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1616
K/Pid.Sus/2013.

Dalam putusan MA RI Nomor 107PK/
Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh selain dijatuhi
hukuman pidana penjara 10 tahun ia juga
diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider
enam bulan kurungan serta uang pengganti
Rp2.500.000.000 dan USD 1.200.000 subsider 1
tahun Penjara Hingga saat ini sudah dibayar
8.815.972.722,- , sisa Rp. 4.538.027.278,-
subsider 4 Bulan 5 hari (belum dibayar, diganti
dengan menjalanakan pidana kurungan 4 bulan

5 hari).
Tanggal bebas awal

Angelina Sondakh adalah
27 April 2022, apabila denda
dan uang pengganti dibayar
lunas. Selama menjalani
pidana Angelina Sondakh
mendapatkan remisi Dasawarsa sebanayak
tiga bulan berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

Vaksin Merah Putih Kantongi Sertifikat Halal
mematahkan argumentasi kaum yang tidak
mau divaksin, dengan alasan hanya memberi
keuntungan segelintir pengusaha saja. Dia
menegaskan, vaksin Merah Putih halal.

“Semoga dapat memenuhi kebutuhan
vaksin dan segera dipergunakan untuk
vaksinasi masyarakat,” ujar @Abe_Mukti.
“Mantap.

Akun @TulusRitonga1 mengungkapkan,
vaksin Merah Putih juga telah mengantongi
sertifikat halal dari Kementerian Agama
(Kemenag). Kata dia, vaksin Merah Putih
karya anak bangsa akan menjadi saingan
produk vaksin impor.

Akun @Tuman48215069 tak sabar. Dia
menunggu kabar baik vaksin Merah Putih
didistribusikan ke daerah-daerah untuk
disuntikkan kepada masyarakat.

Diketahui, Indonesia kembali menambah
jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikan

JAKARTA, BI - Vaksin
Covid-19 buatan anak
bangsa yang dinamakan
Vaksin Merah Putih telah
lulus sertifikasi halal Majelis
Ulama Indonesia (MUI).
Penetapan vaksin Merah
Putih sebagai produk halal
oleh Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) disambut antusias
oleh netizen.

Vaksin buatan anak
negeri ini diharapkan bisa
bersaing dengan produk impor dan mendunia.

Akun @lawancovid19_id mengungkapkan,
MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 8 Tahun
2022 tentang Produk Vaksin Covid-19 Merah
Putih.

“Dalam fatwa tersebut, MUI
menyatakan vaksin Merah Putih
produksi PT Biotis Pharmaceu-
ticals dan Universitas Airlangga
(Unair) halal dan suci untuk
digunakan,” ujarnya.

Akun @kaukutangkap_
mengapresiasi gerak cepat MUI
dalam menetapkan vaksin
Merah Putih sebagai produk
halal. Dia menjelaskan, vaksin
Merah Putih sudah kantongi
sertifikat halal dari MUI hingga

2026.
“Saat ini, vaksin Merah Putih telah masuk

tahap uji klinis. Mantap,” ungkapnya.
Akun @NidyaLuna mengucapkan syukur

alhamdulillah, vaksin Merah Putih sudah

kantongi sertifikat halal MUI. Dia bangga dengan
vaksin buatan anak negeri.

“Yes, vaksin Merah Putih sudah menerima
sertifikat halal. Indonesia punya vaksin sendiri,”
timpal @Ranisor.

Akun @RaniSudibyo menunggu kelanjutan
proses vaksin Merah Putih. Dia berharap, vaksin
Merah Putih bisa segera digunakan oleh
masyarakat. Bahkan, kalau bisa dapat diakui
dunia.

Menurut @joanatobing01, Indonesia akan
lebih baik lagi dengan hadirnya vaksin Merah
Putih. “Indonesia, akan segera bangkit dari
keterpurukan akibat pandemi,” katanya.

“Vaksin Merah Putih tersertifikasi halal oleh
MUI. Great,” ujar @dr_koko28.

Akun @MelianaMhely mengatakan,
tersertifikasinya vaksin Merah Putih oleh MUI
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JOGJA, BI – Dinas Kesehatan
(Dinkes) Sleman mengimbau pondok
pesantren (Ponpes) ataupun sekolah
yang menyediakan asrama agar
menyiapkan ruang karantina. Langkah
tersebut sebagai upaya antisipasi
persebaran Covid-19, dari klaster
keluarga masuk ke lingkungan
pesantren. Ruang karantina diharapkan
terpisah dari gedung lainnya.

Kepala Dinkes Sleman Cahya
Purnama mengatakan, hal ini diperlukan
karena persebaran Covid-19 di
lingkungan pondok pesantren maupun
sekolah yang menyediakan asrama bagi
siswa, tingkat persebarannya tinggi.
Seperti halnya muncul klaster di sebuah
pondok pesantren putri, Kapanewon

Mlati, Selasa (1/3). Sebanyak 29 santri
terkonfirmasi positif dan harus menjalani
isolasi di isoter. Sebelumnya, juga
didapati sekolah boarding school dan
pondok pesantren lainnya yang menjadi
klaster Covid-19 diduga varian omicron.

Dengan demikian, adanya ruang
karantina, dapat dimanfaatkan oleh
siswa yang baru usai berpergian dari
luar kota maupun bagi siswa kontak
erat dengan anggota keluarganya yang
datang dari luar kota. Sebelum
karantina dianjurkan swab antigen
terlebih dahulu. “Kalau negatif tapi
gejala batuk pilek ya dikarantina dulu.
Nanti bisa dilakukan swab kedua untuk
melihat positif atau tidak setelah
karantina,” ungkapnya.

Imbau Siapkan Karantina Antisipasi Klaster

Mengacu pada aturan pelaku
perjalanan dapat melakukan karantina

selama tiga sampai lima hari. Apabila
negatif tetapi kondisinya batuk pilek,

dapat melakukan karantina lebih
panjang dan dilakukan swab ke dua.
Cahya menyebut, ada 60 titik klaster di
lingkungan pendidikan. Kendati begitu,
instansinya belum merinci berapa
jumlah klaster di Ponpes maupun
sekolah boarding yang berasrama.
“Kasus terbaru di lingkungan Ponpes
Kapanewon Mlati, kami masih
melakukan tracing,” bebernya.

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Sleman Makwan
menyebutkan, total pasien Covid-19
yang menjalani isolasi di shelter
terpadu per kemarin (2/3) sebanyak
225. Rinciannya, 119 pasien isolasi di
Asrama Haji, 87 pasien di Rusunawa
Gemawang, 11 pasien di Universitas
Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, dan 8
pasien di Universitas Islam Indonesia
(UII) Jogjakarta.(mel/bah)
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BANYUWANGI, BI - Festival Gandrung Sewu
Banyuwangi, Jawa Timur, masuk dalam program
Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 yang
secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
sebagai upaya membangkitkan geliat kegiatan di
daerah.

“Terima kasih kepada Kemenparekraf yang
telah mempercayai Gandrung Sewu Banyuwangi
menjadi salah satu agenda KEN 2022. Terima
kasih kepada Mas Menteri Sandiaga Uno yang
memilih salah satu atraksi seni budaya
Banyuwangi kami masuk di agenda nasional,” ujar
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di
Banyuwangi, Rabu.

Menurut dia, Gandrung Sewu merupakan
salah satu event dari Banyuwangi Festival.
Gandrung Sewu digelar sejak tahun 2012 hingga
sekarang.

Pada awalnya, Gandrung Sewu digelar untuk
mengenalkan kebudayaan Banyuwangi,
khususnya Gandrung ke khalayak luas. Pada saat
ini Gandrung Sewu sudah menjadi ikon pariwisata
budaya di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

“Kami terus melestarikan seni dan budaya

Pawai Ogoh-Ogoh Kembali
Ada di Gresik

Banyuwangi. Agar bisa dinikmati masyarakat
luas, kami buat acara kolosal agar seni budaya
Banyuwangi lebih luas dikenal. Dan tahun lalu,
kami tetap menggelar Gandrung Sewu dengan
menyesuaikan kondisi saat pandemi. Kami bikin
kolosal dengan mengundang para diaspora
Banyuwangi dari berbagai penjuru nusantara untuk
menari Gandrung bersama-sama, lalu ditampilkan
secara virtual berbarengan,” kata Bupati Ipuk.

Sebelumnya, masuknya Gandrung Sewu
dalam KEN 2022 melalui proses kurasi dari total
395 festival yang diusulkan dari 95 kabupaten/
kota, 34 Provinsi se Indonesia. Aneka festival itu
merayakan kekayaaan Indonesia di bidang
budaya, alam, kuliner hingga bertema kegiatan
olahraga.

Dalam peluncuran KEN 2022 pada Selasa
(1/3) kemarin, Menparekraf Sandiaga Uno
menyampaikan bahwa penilaian KEN 2022 ini
melibatkan dinas-dinas pariwisata dan ekonomi
kreatif tingkat provinsi dan kabupaten.

“Saat ini event sudah menggeliat, sehingga
selain diselenggarakan daring, juga akan
diadakan kegiatan hybrid juga offline. Kebangkitan
industri event diyakini akan memantik geliat
industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Semangat
pemulihan juga terlihat dari pertambahan event
yang tahun ini bertambah 17 dibandingkan 2021,”
kata Sandiaga.

Katanya, dalam penyelenggaraan KEN 2022
akan menerapkan prinsip cleanliness, health,
safety, environment sustainability (CHSE) secara
ketat,disiplin dan berkoordinasi dengan satuan
tugas penanganan COVID-19 di pusat hingga
daerah.

“Semua pihak berkolaborasi agar aspek
kesehatan tetap terlaksana, seiring dengan
kebangkitan kegiatan ekonomi, lapangan kerja
terbuka kembali di daerah,” ujarnya. (*)

PAKISAJI, BI – Kabupaten Malang mulai
merambah wisata pertanian. Ini diawali
dengan wisata edukasi pertanian organik di
Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji.
Lahan pertanian 3,5 hektare milik Profesor
Hariyadi itu menjadi pilot project wisata
pertanian.

Wisata bernama Sulaiman Garden itu
berorientasi mengangkat perekonomian
warga sekitar, khususnya buruh tani. Di lahan
tersebut, dia menanam padi jenis Hidup
Makmur Sejahtera (HMS). Perawatannya
menggunakan sistem organik, yakni bebas
pestisida. “Untuk meningkatkan peluang
jualan (hasil pertanian), kami bikin pasar
desa. Desa-desa di sini (Pakisaji) akan
diinventarisasi produk apa, termasuk beras
organik, kemudian kami tampilkan,” ujar
Pengelola Sulaiman Garden Prof Dr
Hariyadi MP, kemarin (2/3).

Menurut Hariyadi, pasar desa akan
menjadi etalase produk asli Pakisaji,
terutama produk pertanian dan perkebunan.
Pensiunan guru besar UPN itu mengatakan,
ada sederet hasil pertanian yang bisa dijual
di pasar desa tersebut. Misalnya buah,
sayuran, olahan tahu tempe serta makanan
ringan. (fin/dan/ JP)

Wisata Baru Khas
Pertanian Pakisaji

Jalan Rusak Akibat Angkutan Melebihi Muatan
RANTAU, BI – Jalan Nasional yang rusak

di Kabupaten Tapin, dari Kecamatan Binuang
sampai Kecamatan Lokpaikat jadi sorotan
masyarakat, karena tidak sedikit yang
mengalami kecelakaan akibat jalan tersebut.

Seperti Abdillah warga Kecamatan
Bakarangan mengakui hal itu. Menurutnya, jalan
rusak sangat mengganggu, apalagi yang ada di
Bundaran Bungur.

Jalan rusak ini juga menjadi sorotan
Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser.
Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tapin
karena jalan rusak.

Sebelumnya, dari Dinas Perhubungan
(Dishub) Tapin mengungkapkan, bahwa faktor
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Hari Raya Nyepi adalah sebuah
hari raya memperingati pergantian
tahun Saka (Isakawarsa) yang
dirayakan setiap tahun sekali dan
jatuh sehari setelah tileming kesanga
di tanggal 1 sasih kedasa.

Hari raya pergantian tahun Saka
mulai diresmikan pada penobatan raja
Kaniskha dan dinasti Kushana pada
tahun 78 Masehi.

Dulu Negeri India dan wilayah
sekitarnya digambarkan selalu
mengalami krisis dan konflik sosial
berkepanjangan. Pertikaian antar
suku-suku bangsa, al. (Suku Saka,
Pahiava, Yueh Chi, Yavana dan Ma-
laya) menang dan kalah silih berganti.

Gelombang perebutan kekuasaan
antar suku menyebabkan terombang-
ambingnya kehidupan beragama itu.

Pola pembinaan kehidupan
beragama menjadi beragam, baik
karena kepengikutan umat terhadap
kelompok-kelompok suku bangsa,
maupun karena adanya penafsiran
yang saling berbeda terhadap ajaran
yang diyakini.

Dan pertikaian yang panjang pada
akhirnya suku Saka menjadi
pemenang dibawah pimpinan Raja
Kaniskha I yang dinobatkan menjadi
Raja dan turunan Saka tanggal 1 (satu
hari sesudah ti lem) bulan 1
(caitramasa) tahun 01 Saka, pada
bulan Maret tahun 78 masehi(Drs. I
Gusti Made Ngurah, M.Si., IHDN –
Denpasar WHD No. 495 Maret 2008).

Dari peristiwa tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa pergantian
tarikh Saka adalah hari keberhasilan
kepemimpinan Raja Kaniskha I
menyatukan bangsa yang tadinya
bertikai dengan paham keagamaan
yang saling berbeda .

Sejak tahun 78 Masehi itulah
ditetapkan adanya tarikh atau
perhitungan tahun Saka, yang satu
tahunnya juga sama-sama memiliki 12
bulan dan bulan pertamanya disebut
Caitramasa, bersamaan dengan bulan
Maret tarikh Masehi dan Sasih
Kesanga dalam tarikh Jawa dan Bali
di Indonesia.

Menurut Negarakertagama, di
jaman Majapahit pergantian tahun
Saka ini dirayakan secara besar-
besaran.

Peringatan Tahun Baru Saka yang
dimaknai sebagai hari kebangkitan,
hari pembaharuan, hari kebersamaan

Sejarah, Makna, dan Budaya Nyepi

(persatuan dan kesatuan), hari
toleransi, hari kedamaian sekaligus
hari kerukunan nasional ini
disebarluaskan ke seluruh daratan In-
dia dan Asia lainnya sampai akhirnya
ke Indonesia.

Ini ditandai dengan Kehadiran
Sang Pendeta Saka bergelar Aji Saka
tiba di Jawa di Desa Waru Rembang
Jawa Tengah tahun 456 Masehi,
dimana pengaruh Hindu di Nusantara
saat itu telah berumur 4,5 abad.
Dinyatakan Sang Aji Saka telah
berhasil mensosialisasikan
peringatan pergantian tahun saka di
Indonesia.

Makna dan Tujuan
Nyepi berasal dari kata sepi

(sunyi,senyap), berbeda dengan
perayaan Tahun Baru Masehi yang
biasanya dirayakan dengan gegap
gempita. Nyepi justru dirayakan
dengan cara meniadakan aktifitas
yang biasanya dilakukan sehari-hari.
Tujuan Nyepi adalah memohon
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
alam semesta untuk menyucikan
Buwana Alit (alam manusia / micro-
cosmos) dan Buwana Agung/
macrocosmos (alam semesta). Saat
hari raya Nyepi juga umat Hindu
mengadakan mawas diri, menyatukan
pikiran, serta menyatukan cipta, rasa,
dan karsa, menuju penemuan hakikat
keberadaan diri kita dan inti sari
kehidupan semesta.

Kegiatan

Terdapat 4 kegiatan sebelum dan
sesudah Nyepi yang merupakan
rangkaian kegiatan upacara Nyepi.
Banyak yang bertanya-tanya apakah
arti dari orang-orang yang ramai ke
pantai, atau apakah arti dari ogoh-
ogoh, dan apakah kegiatan yang
dilaksanakan selama Nyepi, ini dia
penjelasannya.

Melasti
Melasti disebut juga melis atau

mekiyis bertujuan untuk melebur
segala macam kekotoran pikiran,
perkataan dan perbuatan, serta
memperoleh air suci (angemet tirta
amerta) untuk kehidupan yang
pelaksanaannya dapat dilakukan di
laut, danau, dan pada sumber/ mata
air yang disucikan.

Bagi pura yang memiliki pratima
atau pralingga seyogyanya

mengusungnya ke tempat tersebut di
atas. Pelaksanaan secara ini dapat
dilakukan beberapa hari sebelum
tawur.

Tawur
Upacara tawur bertujuan untuk

menyucikan dan mengembalikan
keseimbangan bhuwana agung dan
bhuwana alit baik sekala maupun
niskala. Upacara ini dilakukan pada
sandikala (pagi, tengah hari, sore).
Tilem Caitra, sehari sebelum hari raya
Nyepi.

Ogoh-ogoh bukanlah merupakan
ritual dalam rangkaian kegiatan Nyepi
melainkan sebuah budaya yang
muncul di kalangan umat Hindu Bali.
Ogoh-ogoh merupakan simbol bhuta
kala yang merupakan sumber
kekuatan negatif meliputi
keserakahan, keangkaramurkaan, dan

berbagai sifat jelek lainnya di muka
bumi. Setelah diarak, Ogoh-ogoh akan
dibakar sebagai pertanda
melenyapkan segala unsur negatif di
Dunia untuk menyambut Tahun Baru
yang lebih suci.

Ada satu ritual pada kegiatan
Tawur yaitu membuat suara berisik
lalu mengelilingi rumah kita untuk
mengusir bhuta kala agar tidak
mengganggu dan memberi efek negatif
pada keluarga. Biasanya saya akan
menabuh-nabuh panci, gorengan, dan
segala benda berbunyi keras lainnya
sambil mengibaskan janur kering yang
berisikan api.

Ogoh-ogoh adalah salah satu
Kebudayaan yang sangat menarik
untuk dijaga karena perayaan Tahun
Baru Saka dengan ogoh-ogoh hanya
ada di Bali.

Dan sayapun sangat holic dengan
Ogoh-ogoh sampai-sampai waktu
kecil ngefans banget dengan lagu
“Ogoh-ogoh” yang dinyanyikan oleh
seorang penyanyi Bali.

Hari raya Nyepi.
Sesuai dengan hakekat hari raya

Nyepi maka umat Hindu wajib
melaksanakan catur brata nyepi
meliputi :

Amati Geni, tidak menyalakan api
serta tidak mengobarkan hawa nafsu

Amati karya, yaitu tidak
melakukan kegiatan kerja jasmani
melainkan meningkatkan kegiatan
menyucikan rohani.

Amati lelungaan, yaitu tidak
bepergian melainkan melakukan
mawas diri.

Amati lelanguan, yaitu tidak
mengobarkan kesenangan melainkan
melakukan pemusatan pikiran
terhadap Ida Sanghyang Widhi.

Ngembak Geni
Hari Ngembak Geni jatuh sehari

setelah Hari Raya Nyepi sebagai hari
berakhirnya brata Nyepi.Hari ini dapat
dipergunakan melaksanakan dharma
sant(silaturahmi) baik di lingkungan
keluarga maupun masyarakat.

Nyepi pernah ingin diangkat oleh
Dunia menjadi World Silent Day
karena hari sejenis Nyepi bisa menjadi
hari untuk mengistirahatkan Bumi
sejenak yang tentunya bisa menjadi
sebuah penghematan energi besar-
besaran juga memperlambat
terjadinya Global Warming.[*]
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1. Kerokan
Kerokan adalah metode pengobatan tradisional

yang masih banyak dipraktikkan hingga sekarang
di Indonesia. Biasanya kerokan digunakan untuk
mengobati penyakit-penyakit dengan gejala
demam, termasuk pilek.

Cara melakukan kerokan sendiri terbilang
sederhana, namun tetap memerlukan teknik
khusus. Orang yang hendak dikerok akan diminta
duduk atau tidur dalam posisi tengkurap dalam
kondisi bertelanjang dada.

Sesudah itu, punggung orang tersebut akan
dikerok dengan memakai uang logam yang sudah
diolesi dengan minyak. Jika kerokan sudah selesai
dilakukan, orang yang bersangkutan bakal memiliki
punggung yang penuh dengan garis-garis berwarna
gelap. Orang yang dikerok juga bakal cukup sering
bersendawa.

Bagi sebagian orang, kerokan merupakan terapi
pengobatan yang terasa menyakitkan. Itulah
sebabnya tidak semua orang bersedia dikerok.
Kerokan juga dianggap merusak penampilan
karena orang yang baru saja dikerok bakal memiliki
punggung yang penuh dengan garis-garis gelap
dan badan yang dipenuhi aroma minyak.

Kerokan sendiri bukan hanya dikenal di Indo-
nesia. Di China dan di negara-negara yang banyak
dihuni oleh warga keturunan China, penduduk
setempat juga mengenal teknik pengobatan yang
konsepnya serupa dengan kerokan.

Teknik pengobatan tersebut adalah gua sha
atau pijat naga merah. Bedanya adalah jika kerokan
menggunakan uang logam untuk membuat guratan
di punggung, maka gua sha menggunakan batu
yang bentuknya pipih.

2. Mendengarkan Musik
Manfaat mendengarkan musik

ternyata bukan hanya terbatas

Ragam Cara Pengobatan Flu  Yang Aneh

membuat hati gembira namun menurut hasil
penelitian dari ilmuwan Jerman, musik membantu
meningkatkan kekebalan tubuh sehingga orang
tersebut menjadi lebih mudah sembuh dari pilek
yang dideritanya.

Masih menurut hasil penelitian yang sama,
mendengarkan musik bakal membantu mengurangi
stress dan meningkatkan kadar protein bernama
immunoglobulin. Immunoglobulin adalah protein
yang jumlahnya bakal meningkat secara alamiah
setiap kali tubuh sedang terkena infeksi.

Dengan mendengarkan musik bergenre jazz
atau dansa, maka kadar antibodi orang tersebut
akan meningkat dan kadar hormon stressnya bakal
berkurang. Tubuh yang sedang berada dalam
kondisi santai memiliki peluang lebih tinggi untuk

menyembuhkan diri
dibandingkan tubuh

yang sedang
berada dalam

k o n d i s i
tertekan.

Jadi jika di kemudian hari anda sedang terkena
pilek, tidak ada salahnya untuk beristirahat sambil
mendengarkan musik yang menenangkan jiwa
anda. Yang penting volume musiknya jangan disetel
terlalu keras supaya tidak sampai merusak indra
pendengaran anda.

3.Memakai Kaos Kaki dan Bawang
Bagi penduduk Eropa di masa lampau, kaos

kaki juga memiliki manfaat lain. Manfaat tersebut
adalah menyembuhkan pilek. Mereka memiliki
metode pengobatan tradisional yang cukup unik
dalam menyembuhkan pilek dengan memakai kaos
kaki. Dalam metode pengobatan ini, jika seseorang
terkena pilek, maka orang tersebut dianjurkan untuk
segera memotong-motong bawang. Sesudah itu,
potongan bawang tersebut ditempelkan di bagian
bawah telapak kaki. xSupaya bawangnya tidak
terlepas dan menyebar ke mana-mana, orang
tersebut sesudah itu harus memakai kaos kaki.
Hal berikutnya yang perlu ia lakukan selanjutnya
hanyalah beristirahat hingga pileknya sembuh.

Metode pengobatan ini diklaim sudah ada sejak
tahun 1500-an. Menurut keyakinan mereka, bawang

memiliki khasiat mengobati aneka macam penyakit
dan meningkatkan ketahanan tubuh. Jadi saat ada
bawang yang ditaruh di bawah telapak kaki, zat-
zat dalam bawang akan terserap ke dalam tubuh
dan membantu tubuh memerangi penyakit.

4.Memakan Sup Kadal
Masyarakat China dikenal dengan metode

pengobatan tradisionalnya yang amat beragam.
Selain memakai metode gua sha, praktisi
pengobatan tradisional China juga memiliki metode
pengobatan lain untuk menyembuhkan pilek.
Namun seperti halnya gua sha, metode ini juga
bukanlah metode pengobatan yang bisa diterima
oleh setiap orang. Pasalnya metode pengobatan
ini menggunakan hidangan berwujud sup kadal.

Untuk menyiapkan sup kadal, mula-mula kadal
yang sudah dikeringkan akan direndam
ke dalam air panas bersama dengan biji-
bijian dan ubi. Saat ubinya sudah terasa
empuk, sup kadal ini sudah siap untuk
disantap.

Sup kadal diklaim bisa membantu
menyembuhkan penyakit yang berkaitan
dengan saluran pernapasan, khususnya
batuk dan pilek. Karena sup kadal
disantap dalam kondisi masih panas, uap
dan kuah panas yang terdapat dalam sup
ini juga membantu memberikan rasa
hangat dalam tubuh. Dengan begitu, lendir
yang menumpuk di saluran pernapasan
bakal mengencer sehingga menjadi lebih
mudah untuk dikeluarkan.

5. Memakai Kaos Kaki Basah
Dalam metode pengobatan ini, mula-mula

seseorang diharuskan menyiapkan 2 pasang kaos
kaki terlebih dahulu.

Sebelum memakai kaos kaki, orang yang
sedang terkena flu harus merendam kakinya
terlebih dahulu ke dalam baskom berisi air hangat
selama kurang lebih 10 menit. Di saat yang
bersamaan, sepasang kaos kaki juga dicelupkan
ke dalam baskom lain yang berisi air dingin.

Jika orang tersebut sudah selesai merendam
kakinya, maka hal berikutnya yang perlu dilakukan
adalah memakai kaos kaki basah tadi. Supaya
air dari kaos kakinya tidak membasahi ranjang
atau lantai, orang tersebut selanjutnya harus
memakai kaos kaki kering di luar kaos kakinya
yang basah.

Singkatnya, ada 2 kaos kaki yang harus
dikenakan dalam metode pengobatan ini. Jika
sudah, orang tersebut hanya perlu pergi ke atas
ranjangnya untuk tidur sambil mengenakan kaos
kakinya. Keesokan harinya, kaos kaki tersebut
sudah bisa dilepas. Jika kondisi orang tersebut
masih belum membaik, maka metode ini kembali
diulangi.[#}
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ke masyarakat. MUI baru saja mengeluarkan
fatwa halal bagi vaksin Covid-19 jenis Merah
Putih. MUI menyatakan vaksin Merah Putih
hukumnya suci dan halal.

“Vaksin Covid-19 produksi
Universitas Airlangga dan PT
Biotis Pharmaceutical Indonesia
hukumnya suci dan halal,” kata
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun
Ni’am Sholeh dalam
konferensipersnya, Kamis (10/2)

lalu.
Dengan demikian, vaksin karya anak

bangsa itu boleh digunakan, sepanjang
keamanan vaksin Covid-19 Merah Putih
terjamin.

“Vaksin Covid-19 produksi
kerjasama Universitas Airlangga
dan PT Biotis Pharmaceutical In-
donesia sebagai mana angka 1
boleh digunakan sepanjang
terjamin keamanannya menurut
ahli yang kredibel, dan kompeten,”
tambahnya. (asi/umm/rmid/kpc)

>> VAKSIN MERAH PUTIH...DARI HLM 05

jalan rusak di Kabupaten Tapin kebanyakan karena
angkutan yang Over Dimension Over Loading
(ODOL). Ditambah musim hujan yang juga
mempercepat rusaknya jalan.Diberitahukannya
bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat
kondisi jalan tersebut. Pihaknya bersama forum lalu
lintas melaksanakan survei identifikasi jalan rusak.

Kemudian bersama Sat Lantas Polres Tapin,
Kodim 1010 Tapi, Subdenpom, Pengadilan Negeri
Tapin dan Kejaksaan Negeri Tapin melaksanakan
pengawasan ODOL bersama.

Upaya terakhir yakni memasang rambu-
rambu perhatian atau kewaspadaan pada spot-
spot jalan yang rusak tersebut.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas
PUPR Tapin Taufik Hidayat, sudah mendapatkan
informasi bahwa tahun ini dari balai jalan akan
memperbaiki jalan nasional yang rusak di Tapin.

Termasuk di Bundaran Bungur, dijelaskan
Taufik Hidayat, di sana ada jalan nasional dan
Jalan Kabupaten. Khusus jalan Kabupaten,
kewenangannya akan diserahkan ke balai.
“Sudah diserahkan, tinggal menunggu saja lagi,”
jelasnya. (dly)

>> JALAN RUSAK AKIBAT...DARI HLM 06
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JAKARTA, BI - Kebiasaan sehari
hari akan membangun sebuah penca-
paian sehat dan cerdas jika itu berupa
kebiasaan makan sehat dan berolah-
raga secara teratur.

Berikut ada 3 contoh kebiasaan
sehari hari yang bisa meningkatkan
kecerdasan otak manusia, antara lain:

1. Luangkan Waktu untuk
Relaksasi

Di tengah dunia yang bergerak
semakin cepat, kamu mungkin memiliki
segudang aktivitas. Akibatnya, kamu
lupa untuk rehat dan jarang meluangkan
waktu untuk relaksasi. Padahal, relak-
sasi sangat penting untuk mene-
nangkan pikiran dan membantu otak
segar kembali sehingga dapat bekerja
dengan maksimal setelah digunakan
terus-menerus.

Sesibuk apapun, orang China
selalu meluangkan waktunya untuk
relaksasi, salah satu caranya
dengan melakukan meditasi.
Setidaknya selama 10 menit setiap
hari, mereka akan meditasi dan
mendengarkan apa yang tubuh mereka
butuhkan.

3 Kebiasaan Yang Bisa
Tingkatkan Kecerdasan

2. Membaca
Sudah bukan rahasia lagi bahwa

membaca memberikan banyak
manfaat, salah satunya mening-
katkan kecerdasan otak dengan
menambah wawasan. Orang China
selalu meluangkan waktu di tengah
aktivitas yang padat untuk membaca
buku. Seperti ketika bepergian

dengan kereta, menunggu bus,
menunggu teman, dan situasi-situasi
lainnya.

Mereka sadar bahwa membaca
tidak hanya menarik dan
menyenangkan, tapi juga penting
bagi kesehatan otak. Sebab,
membaca membuat otak berpikir,
membayangkan, atau menghitung.

Kegiatan ini akan membuat kamu
lebih cerdas sekaligus berpikiran
terbuka.

3. Mengonsumsi Makanan Sehat
Kebiasaan sehari-hari orang China

yang membuat mereka cerdas adalah
dengan mengonsumsi makanan sehat
seperti ikan san sayur-sayuran segar.
Tidak hanya itu, mereka juga banyak
bergerak dan rutin berolahraga.

Jenis Makanan Yang Bisa Bantu
Mencerdaskan:

Ikan, dagin tanpa lemak, kacang -
kacangan, oatmeal, susu dan yogurt,
brokoli, telur, anggur dan buah berry,
alpukat, sayuran berwarna cerah.[*]



Overthinking dan Dampak
bagi Kesehatan

2. Muncul rasa khawatir yang
berlebihan setiap malam

Saat kekhawatiran itu muncul setiap
saat, sampai rasanya pikiran Anda tak
bisa berhenti, inilah tanda-tanda
overthinking. Bahkan ketika ingin tidur,
otak Anda tetap memutar ulang skenario
di kepala, yang menyebabkan bayangan
tentang hal-hal buruk itu kembali datang.

Oleh karena itu, overthinking dapat
menyebabkan Anda sulit untuk tertidur
dan menurunkan kualitas tidur. Anda
tentu sulit untuk tidur nyenyak saat saat

otak sibuk memikirkan segalanya,
bukan?

3. Sulit untuk membuat
keputusan

P e n e l i t i a n
menunjukkan bahwa terlalu
lama berpikir dapat
menyebabkan seseorang
sulit untuk membuat
keputusan. Overthinking

bisa membuat Anda ragu
akan segala hal, mulai dari

memilih pakaian apa yang
akan dikenakan, pekerjaan

mana yang harus didahulukan,
bahkan sampai buah apa yang ingin

Anda makan. Meski terlihat sepele,
hal kecil yang terlalu dikhawatirkan
ini akan menjadi masalah besar di
kemudian hari. Jadi, saat Anda
menghabiskan lebih banyak waku
untuk berpikir dan sulit untuk
menentukan keputusannya, inilah
salah satu tanda-tanda overthinking.

4. Tidak mampu mengendalikan
pikiran

Tanda-tanda overthinking lainnya
adalah Anda selalu memikirkan hal

JAKARTA, BI - Kacang mete sering kali
ditemukan sebagai isian cokelat batangan,
dijadikan bahan tambahan dalam kue kering, atau
dipanggang untuk dimakan sebagai snack.
Mengonsumsi kacang mete bukan hanya
mengenyangkan, tapi juga memberikan manfaat
baik bagi kesehatan tubuh Anda.

Kacang yang diambil dari buah jambu mete
alias jambu monyet ini memiliki kalori yang cukup
tinggi, serta mengandung karbohidrat, protein,
lemak, dan serat. Kacang mete juga mengandung
vitamin K, vitamin E, folat, dan vitamin B, kalsium,
natrium, kalium, magnesium, fosfor, zinc, dan zat
besi.

Beberapa manfaat kacang mete yang bisa
Anda rasakan, di antaranya:

1. Mengurangi risiko penyakit jantung
Tingginya kadar kolesterol jahat (LDL)

dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya
penyakit jantung dan stroke.

Kacang mete dipercaya dapat menurunkan
kadar kolesterol jahat LDL. Semua itu berkat serat,
vitamin, dan mineral yang terkandung dalam
kacang mete.

2. Mencegah kurang darah (anemia)
Kandungan zat besi dan tembaga dalam

kacang mete dapat mengoptimalkan kerja tubuh
dalam memproduksi dan menggunakan sel darah
merah. Selain mencegah anemia, hal ini juga
akan membuat kesehatan tulang, sistem
kekebalan tubuh, saraf, serta pembuluh darah
menjadi lebih baik.

3. Sumber energi yang baik
Sama seperti kacang-kacangan lainnya,

kacang mete juga kaya akan kalori dan lemak
baik. Dalam 30 gram kacang mete, terkandung
sekitar 150 kalori dan 12 gram lemak. Dua nutrisi
ini merupakan sumber energi tubuh.

4. Menjaga kesehatan tulang
Kacang mete mengandung kalsium dalam

jumlah yang tidak sedikit. Dalam 100 gram kacang
mete terkandung sekitar 37 mg kalsium. Hal ini

Manfaat Kacang Mete
untuk Kesehatan

menjadikan kacang mete sebagai salah satu
makanan yang dianjurkan untuk menjaga
kekuatan dan kesehatan tulang.

5. Memelihara kesehatan mata
Kacang mete mengandung antioksidan yang

disebut lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini
diketahui mampu melindungi mata dari kerusakan

yang dapat menyebabkan kebutaan. Bahkan,
mengonsumsi kacang mete juga dipercaya dapat
menurunkan risiko katarak.

6. Mencegah batu empedu
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JAKARTA, BI - Kebiasaan
overthinking ini cukup melelahkan,
sekaligus cukup sulit untuk
dihilangkan. Apa saja tanda-tanda
overthinking dan dampaknya bagi
kesehatan?

Otak merupakan prosesor luar
biasa yang mampu membuat
keputusan secara sadar maupun di
bawah sadar lebih dari 35.000 kali per
hari. Namun, jika tidak cermat dalam
menganalisis pertanyaan yang masuk
ke dalam otak, maka akan terjadi
kekhawatiran berlebihan atau disebut
juga dengan overthinking.

Sebagai contoh, Anda terus-
menerus memikirkan tentang
kelancaran presentasi dengan klien,
padahal hal itu sudah terjadi dua hari
yang lalu. Atau Anda mungkin terlalu
berlebihan dalam memikirkan
kemungkinan terburuk dari sesi inter-
view pekerjaan yang akan dijalani,
padahal semuanya belum terjadi.

Dengan kata lain, overthinking
merupakan pikiran negatif yang
mengganggu. Jika dibiarkan, over-
thinking dapat berdampak buruk bagi
kesehatan. Bahkan, studi menunjukkan
bahwa memikirkan hal yang sama
secara terus-menerus dapat mening-

katkan risiko terjadinya gangguan
mental, seperti frustasi dan depresi.

Oleh karena itu, pahami apa
saja tanda-tanda overthinking,
agar tidak terbelenggu dalam
pikiran Anda sendiri dan
mencegah terjadinya dampak
buruk bagi kesehatan.

T a n d a - T a n d a
Overthinking yang Harus
Diwaspadai

Pikiran yang berlebihan
dapat menjadi musuh bagi diri
sendiri. Saat memikirkan suatu
masalah, situasi di masa lalu,
atau skenario di masa depan
secara terus menerus, otak akan
bekerja sangat keras dan hal ini
sungguh melelahkan.

Agar tak menjadi bumerang dalam
hidup Anda, simak beberapa tanda-
tanda overthinking berikut ini:

1. Pikiran Anda tidak berfokus pada
solusi

Perlu dipahami bahwa
overthinking berbeda dengan
pemecahan masalah. Overthinking
hanya fokus dalam memikirkan
masalah, sedangkan pemecahan
masalah akan mencari solusi dari

masalah yang Anda alami.
Jadi, bila Anda hanya memikirkan

masalahnya saja tanpa solusi, bisa jadi
hal ini adalah tanda-tanda overthinking.

yang sama berulang kali, baik itu
kejadian masa lalu atau bayangan
hal buruk yang akan terjadi.
Pikiran ini bisa muncul terus-
menerus karena
ketidakmampuan diri untuk
mengendalikannya.

Bila hal ini terus terjadi, maka
risiko gangguan kesehatan men-
tal mungkin akan terjadi. Saat
kondisi kesehatan mental
terganggu, overthinking akan
kembali mencengkeram diri Anda
dan siklus ini akan terus berulang.

Semua orang memiliki pikiran
negatif dalam hidupnya. Namun,
sebaiknya pikiran negatif ini
dijauhkan dari kehidupan Anda
karena dapat menyebabkan
tekanan batin dan memengaruhi
kondisi kesehatan mental Anda.

Dampak Overthinking bagi
Kesehatan

Overthinking yang berlarut-
larut dapat berdampak bagi
kesehatan, baik secara fisik
maupun psikologis. Berikut ini
adalah beberapa dampak
overthinking yang mungkin
terjadi:

Merasa gelisah, Mudah lelah,
Sulit untuk berkonsentrasi, Sulit
t idur, Stres, Gangguan
kecemasan, Depresi, Mudah
merasa bersalah

Untuk mencegah dampaknya,
Anda harus mengenali tanda-
tanda overthinking dan cara
mengatasinya. Pastikan Anda
mengetahui apa yang menjadi
pemicu overthinking tersebut llau
mengendalikannya.[bi/allodokter]
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Benarkah Air Es Turunkan BB?
JAKARTA, BI - Minum air es membuat tubuh

bekerja lebih keras untuk menghangatkan air
yang masuk ke dalam tubuh, dengan cara
membakar kalori untuk meningkatkan
metabolisme tubuh.

Untuk membantu mengurangi berat
badan, Anda dianjurkan minum satu
gelas air putih atau air es sebelum
makan. Sebuah penelitian menunjukkan
bahwa minum air sebelum makan dapat
membantu Anda lebih kenyang, sehingga
mengurangi asupan makanan.

Meski demikian, minum air es atau
air putih saja tidak cukup. Anda tetap
disarankan untuk rutin berolahraga,
mengonsumsi makanan sehat, seperti buah
dan sayur, serta menjauhi makanan dan
minuman manis, juga makanan berlemak.

Tips Mengonsumsi Air Es dengan Sehat
Air putih atau air es memang merupakan

pilihan sehat dan murah, karena tidak
mengandung kalori dan bebas gula.

Air putih dianggap lebih sehat daripada
minuman manis yang mengandung gula maupun
pemanis buatan, sebab tambahan pemanis
tersebut bisa merusak gigi dan menaikkan berat
badan jika sering diminum.

Bila Anda bosan mengonsumsi air
tawar, cobalah buat air es menjadi in-
fused water, dengan merendam jeruk
lemon, jeruk nipis, semangka, atau
mentimun di dalamnya. Selain itu, Anda
juga dapat mencampur air mineral dengan
100% jus murni, untuk membuat minuman
segar dan rendah kalori.

Meski air baik untuk kesehatan,
disarankan untuk tidak minum air putih atau
air es secara berlebihan, terutama jika
sedang berpuasa atau makan sangat
sedikit. Hal ini karena air yang masuk harus

seimbang dengan kadar elektrolit.
Tubuh perlu menjaga keseimbangan

elektrolitnya untuk menghindari risiko
hiponatremia, yang dapat mengakibatkan
serangan jantung dan bahkan kematian.[bi]
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HONG KONG, BI - Timbulnya kasus pemecatan
akibat adanya program lockdown blok perumahan
dan tes masal warga membuat pemerintah Hong
Kong mempertegas larangan pemecatan atau
pemutusan kontrak yang tidak msauk
akal.

Sesuai dengan Ordinansi
Ketenagakerjaan Hong Kong SAR dan
Standar Kontrak Kerja yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Hong Kong, KJRI Hong
Kong kembali mengingatkan para
majikan ketentuan sebagai berikut:

1. Majikan tidak boleh memutuskan
kontrak kerja pekerja migran domestik
yang terkena Covid-19. Majikan harus
memperhatikan ketentuan dalam
Ordinansi Ketenagakerjaan dan
Standar Kontrak Kerja di masa
pandemi.

Majikan Dilarang Pecat
PRTA Karena Covid-19

2. Majikan yang melanggar ketentuan tersebut
dapat dituntut dan dikenai denda maksimum
HKD100,000 serta dapat ditolak untuk
mempekerjakan kembali pekerja migran
domestik.

3. Majikan juga dapat dikenai pelanggaran
Ordinansi Diskriminasi Disabilitas (ODD) jika
mereka memperlakukan pekerja migran domestik
dengan kurang baik setelah terinfeksi atau pulih
dari COVID-19.

4. Majikan juga harus menyediakan akomodasi
serta perawatan kesehatan secara gratis dan layak
serta cuti sakit yang dibayar kepada pekerja.

5. Informasi Hotline khusus di Departemen
Tenaga Kerja Hong Kong nomor 2157 9537 (ext
1823) atau email fdh-enquiry@labour.gov.hk.[bi]

HK  Berlakukan Lockdown
Terbatas Saat CUT

HONG KONG, BI - Menyikapi situasi Hong
Kong yang memburuk karena serangan
gelombang ke 5 covid-19 maka pemerintah
mewacanakan untuk lockdown dengan
kebijakan tempat-tempat penting seperti
penjuan bahan makanan dan obat akan tetap
buka, termasuk supermarket.

Tindakan lockdown terbatas ini diambil
karena otoritas akan melakukan tes covid
secara universal atau Compulsory Universal
Testing (CUT yang mana semua penduduk
Hong Kong akan di tes tanpa kecuali.

Menurut rencana, tes CUT akan
dilaksanakan pada tanggal 26 maret hingga 3
april, total memakan waktu 9 hari, dan selama
itu kota akan ditutup.

Sumber lain juga menyatakan, jika warga
terdiagnosis positif selama CUT, pemerintah
akan mengizinkan pasien yang terinfeksi
untuk memilih antara isolasi rumah atau di
tempat karantina fasilitas.

Selama penguncian terbatas di seluruh
kota, pihak berwenang masih akan
mengizinkan warga mengirim perwakilan

rumah tangga untuk pergi keluar
membeli makanan dalam jumlah
banyak.

Terlepas dari apakah itu
adalah periode penguncian 4
hari atau 9 hari, sejumlah
pengecualian akan tetap
diberikan kepada personel
tertentu, termasuk personel anti-
epidemi, personel penegakan
hukum disiplin, personel
fasilitas keuangan dan jurnalis,
mereka semua masih bisa
bekerja.[bi]

HONG KONG, BI - Ahli mikrobiologi terkemuka
Yuen Kwok-yung mengatakan melakukan
pengujian Covid universal di Hong Kong pada
tahap ini “tidak akan banyak membantu”, sehingga
ia menyarankan supaya tes masal dilakukan
setelah puncak wabah saat ini.

Profesor Universitas Hong Kong tersebut

mengambil contoh keberhasilan daratan dalam
mengatasi pandemi dengan tes masaldulu karena
merkan tepat waktu dalam melakukannya,
sedangkan untuk Hong Kong waktu yang tepat itu
sudah berlalu.

>> BERSAMBUNG KE HLM 15

 Tes Universal Saat Kasus
Tinggi Itu Dinilai Tidak Tepat
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CERITA MONYET JADI-JADIAN NGUJANG
sangat melegenda dimasyarakat Jawa Timur,
dimata wisatawan Ngujang merupakan spot wisata
menarik dan unik yang layak dikunjungi karena
menyuguhkan pemandangan yang ramah
terhadap monyet - monyet liar yang hidup ditempat
itu.

Dari kisah yang beredar, monyet yang tinggal
dimakam umum tersebut sudah ratusan ekor, tak
ada yang berani mengganggu atau pun menyakiti
monyet - monyet yang dikabarkan merupakan
penampakan dari tumbal pesugihan.

Monyet di makan tersebut juga sering
diceritakan hilang secara mendadak dan datang
secara tiba-tiba seperti siluman yang bisa hilang
dan datang semaunya.

Jawa Timur tak berbeda dengan daerah lain
seperti jawa tengah dan jawa barat yang juga
memiliki aneka tempat mitos seperti Ngujang yang
menjadi perbincangan hingga tujuan mencari
pesugihan.

Tempat pesugihan di Jawa Timur menjadi
sebuah magnet bagi kalangan orang-orang
tertentu yang sengaja meniti jalan gelap guna
mewujudkan keinginannya untuk menjadi orang
yang berkecukupan di dunia.

Dalam faktanya tak sekedar mereka yang
terhimpit masalah ekonomi semata yang nekat
melakukan ritual mencari pesugihan melainkan
juga mereka yang beranggapan jika kehidupan di
dunia ini harus bergelimang harta tanpa melihat
benar tidaknya cara yang mereka tempuh.

Kesenjangan sosial serta gaya hidup manusia
diduga kuat membuat maraknya praktek ritual
pesugihan di Jawa Timur yang hingga kini masih
sangat kontroversi ini terjadi.

Dikatakan sangat kontroversi karena
memang ada orang yang membenarkan tindakan
tersebut namun ada pula sebagian orang yang
benar-benar mengutuk ritual-ritual pesugihan yang
dianggap sesat.

Berikut sekilas tentang tempat pesugihan
Ngujang di Jawa Timur yang hingga kini masih
banyak menyimpan misteri.

Lokasi pesugihan pertama berada di wilayah
Ngujang Tulungagung. Di wilayah ini terdapat
salah satu makam keramat dan penuh misteri,
terlebih makam ini menjadi hunian puluhan bahkan
ratusan kera. Entah ada kaitannya atau tidak yang
jelas mayoritas pelaku pesugihan yang
mendatangi Makam Ngujang berkeinginan untuk

melakukan ritual pesugihan
dengan memuja siluman kera
dengan bantuan orang yang
dianggap memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan
penunggu gaib makam tersebut.

Sejak awal keberadaan
monyet-monyet di makam
Ngujang memang sangat mistis,
bahkan beberapa cerita yang
entah darimana awalnya
mengatakan jika monyet-monyet
tersebut dulunya bermula dari
dua santri dari salah satu pondok
pesantren yang berada tidak
jauh dari tempat tersebut.
Singkatnya santri yang
diceritakan ngeyel dan susah
dinasehati tersebut malah enak-

enakan memanjat pohon ketika datang waktu
mengaji.

Setelah peristiwa itu Sang Kyai atau guru dari
kedua santri tersebut mengutuk keduanya menjadi
seekor monyet. Legenda inilah yang hingga kini
masih banyak di percaya masyarakat sekitar
sehingga keberadaan monyet-monyet di makam
Ngujang sangat dianggap keramat.

Dalam sebuah ritual, pelaku pesugihan
diceritakan harus menyediakan tumbal dan sesaji
bagi siluman kera atau monyet penguasa makam
Ngujang. Entah melewati berapa
tahapan ritual dan semedi konon
setelah berhasil sang pelaku
pesugihan akan mendapatkan kera
peliharaan yang diyakini mampu
mendatangkan rejeki.

Tak heran jika pesugihan ini
kerap disebut dengan pesugihan
kera ngujang tulungagung karena
memang ritualnya dilakukan di
tempat pesugihan di Jawa Timur.

Penerawangan Paranormal
Tentang Monyet Yang Berkeliaran
Hingga Jembatan

Mitos Monyet Jadi - Jadian di Ngujang
Salah satu paranormal asal Tulung Agung

mengatakan jika kepercayaan tentang monyet -
monyet yang berkeliaran itu adalah monyet jadia-
jadian itu salah kaprah karena yang namanya jadi
- jadian itu tidak akan tampat oleh mata biasa
apalagi disianghari.

Jadi yang membuat monyet - monyet suka
berada dijembatan itu karena ada energi negatif
yang datang dari jembatan sungai brantas
tersebut, apalagi moyet termasuk primata yang
peka terhadap energi - energi gaib.[*]
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HONG KONG, BI - Kepala
Eksekutif Carrie Lam mene-
gaskan bahwa pemerintah Kota
tidak memiliki rencana untuk
mengunci total pada pengujian
Covid massal yang akan
berlangsung bulan ini.

Spekulasi yang berkembang
tentang penguncian yang akan
segera terjadi telah memicu orang
panik hingga menimbun bahan
makanan hingga membuat
kerumunan di pasar dan super-
market.

Mereka berebut bahan
makanan hingga rak - rak etalase
bahan makanan jadi kosong.

Kepanikan tersebut dipicu
oleh pengumuman Menteri
Kesehatan Sophia Chan yang
mengatakan bahwa langkah dan
perintah warga untuk tetap
dirumah saja selama pengujian itu
tidak bisa dikesampingkan.

Carrie Lam Carrie Lam Carrie Lam Carrie Lam Carrie Lam TTTTTegaskanegaskanegaskanegaskanegaskan HK Tak Akan Lockdown Total

Lam mengatakan orang-orang
terlalu berlebihan dalam mengartikan

ucapan menteri diatas hingga
terjebak dalam “panic buying’ yang

terjadi akhir - akhir ini di Hong Kong.
Oleh karena itu Lam menjelaskan
kembali jika saat ini pemerintah
masih terus menyempurnakan
sistim pengujian yang terbaik untuk
warga.

“Setiap kali saya ditanya tentang
itu, saya katakan kami tidak
memberlakukan penguncian kota
secara total. Seperti yang kita
ketahui di beberapa tempat,
memberlakukan penguncian berarti
tidak ada masuk dan tidak ada jalan
keluar. Ini tidak akan terjadi di Hong
Kong. ,” dia berkata.

“Tetapi dalam hal membatasi
pergerakan individu sampai batas
tertentu untuk mengurangi arus or-
ang, kami telah melakukan ini di
masa lalu, dan kami percaya itu
perlu ketika melakukan pengujian
massal. Namun, seperti yang saya
‘ sudah mengatakan, sejauh mana
ini harus memperhitungkan

keadaan aktual Hong Kong, dan
kebutuhan masyarakat.”

Adapun apa yang harus
dilakukan dengan orang yang
terinfeksi yang ditemukan selama
skema pengujian massal, CE
mengatakan t idak mungkin
menempatkan semua orang di
fasilitas isolasi komunitas. Tetapi
jangan kawatir karena Hong Kong
akan memiliki lebih banyak tempat
isolasi, salah satunya di San Tin.

Situs ini termasuk di antara
yang dibangun oleh Beijing di
tengah gelombang kelima infeksi
Covid di Hong Kong.

Yang pertama, di Tsing Yi sudah
mulai menerima pasien Covid tanpa
gejala atau gejala ringan pada
selasa minggu lalu, pasien pertama
sudah ada sekitar 10 orang tinggal
di fasi l i tas isolasi tersebut,
sementara ketersediaan tempat
tidur ada sekitar 4.000.[bi]

Carrie Lam, Kepala Eksekutif  Hong Kong

HONG KONG, BI - Asosiasi Manajemen
Pedagang Ritel mengeluhkan bahwa anggotanya
hanya menerima potongan sewa besar hanya dari
satu pengembang saja, kondisinya saat ini  banyak
bisnis ritel yang tutup dan sebagian terus berjuang
untuk tetap bertahan di tengah pandemi yang
memburuk.

Pengecer telah berulang kali meminta pemilik
gerai atau tuan tanah untuk menawarkan konsesi
sewa, karena tindakan anti-epidemi yang ketat
membuat banyak bisnis terhenti.

Namun, ketua asosiasi, Annie Yau Tse,

Toko Retail Hong Kong
Banyak Yang Tutup

mengatakan banding tersebut
belum berjalan terlalu jauh.

Tse mengatakan selain satu
pengembang yang menyetujui
pemotongan sewa yang lebih tinggi,
dua pengembang lainnya hanya
menawarkan konsesi sewa
sebagian.

Kepala asosiasi ritel menam-
bahkan bahwa bisnis juga
terganggu oleh masalah kepega-
waian, dengan banyak pekerja
terkena virus.

Dia mendesak pemerintah
untuk meluncurkan langkah-
langkah paling ketat untuk
menahan wabah sesegera
mungkin.

Gambaran suram yang dilukis oleh asosiasi itu
muncul ketika data baru menunjukkan sektor swasta
Hong Kong berkontraksi untuk bulan kedua dan pada
kecepatan yang lebih cepat.

“Meningkatnya gangguan Covid-19, termasuk
penerapan pembatasan ketat, membuat sektor
swasta Hong Kong SAR menyusut pada laju
tercepat sejak penurunan 2020,” kata Jingyi Pan,
direktur asosiasi ekonomi di IHS Markit. “Kondisi
permintaan dan output keduanya memburuk tajam
sementara kepercayaan bisnis semakin
memburuk.”[bi]

“Semua tindakan contact tracing, pengujian
sampel limbah dan pengujian universal ini,
waktu yang paling efektif untuk melakukannya
bukan ketika Anda memiliki puluhan ribu kasus,
tetapi ketika Anda memiliki puluhan kasus,”
jelasnya. Dia mengatakan cara paling efektif
adalah dengan lebih memperkuat jarak sosial
untuk menekan penularan, dan menguji populasi
ketika jumlah kasus harian turun menjadi

beberapa ratus atau lebih rendah.
Dia mengatakan waktu terbaik untuk

memvaksinasi lansia juga telah berlalu. Bahkan
dia telah melihat banyak warga di panti jompo
yang  batuk dan curiga mereka mungkin sudah
terinfeksi.

Dalam kesempatan itu Yuen juga
mengusulkan agar pihak berwenang membantu
penghuni panti jompo melakukan tes cepat dan
kemudian memvaksinasi mereka yang negatif
sesegera mungkin.[bi]
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Banyak Anak - Anak HK
Terpapar Covid-19

HONG KONG, BI - Otoritas kese-
hatan HK mengatakan pada hari Rabu
bahwa hampir 1.940 anak di bawah
umur - berusia 17 tahun ke bawah kini
mendapat perawatan  di rumah sakit
akibat infeksi Covid sejak gelombang
kelima pecah.

49  dari anak-anak ini telah mene-
rima perawatan intensif, dan 60 persen
di antaranya mereka yang dirawat
adalah balita berusia dua tahun ke
bawah.

Mike Kwan, konsultan Unit
Penyakit Menular Anak Rumah Sakit
Princess Margaret, mengatakan anak-
anak dibawah 6 tahun cenderung
mengembangkan gejala yang lebih
serius karena mereka tidak memenuhi
syarat untuk mendapatkan suntikan
virus corona.

“Mereka memiliki sistem kekebalan
yang belum matang, dan juga dua
tahun ini, anak-anak kita sebenarnya
tidak memiliki
peluang untuk
terkena virus
c o r o n a ,
s e h i n g g a
mereka tidak
d a p a t
mengembangkan
k e k e b a l a n
terhadap virus
corona ini,”
katanya.

“ M e r e k a
bukan populasi
u n t u k

vaksinasi, jadi mereka tidak memiliki
kekebalan terhadap virus ini sama sekali.
Itulah sebabnya ketika mereka mene-
mukan virus Omicron yang sangat
menular ini, jumlah infeksinya sangat
tinggi, mengakibatkan insiden rawat
inap yang sangat tinggi, kasus yang
parah dan juga masuk ke unit perawatan
intensif.”

Kwan mengatakan sebagian besar
anak yang lebih tua yang terinfeksi Omi-
cron hanya mengalami gejala ringan dan
dapat pulih dalam tujuh hingga 10 hari,
menambahkan bahwa anak-anak yang
memenuhi syarat yang belum divak-
sinasi harus melakukannya sesegera
mungkin.

Ahli juga menyarankan orang tua untuk
memanggil ambulans jika anak-anak
mereka mengalami kesulitan makan atau
bernapas, demam tinggi terus-menerus,
kejang-kejang atau mengembangkan gejala
serius lainnya.[bi]
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JAKARTA, BI - Cara mengetik dengan suara di
laptop ternyata dapat dilakukan dengan
memanfaatkan aplikasi Google Docs. Diketahui
aplikasi Google Docs memiliki fitur untuk mengubah
suara menjadi teks. Fitur ini berfungsi untuk
memanajemen waktu agar lebih efektif. Umumnya
kecepatan berbicara dengan kecepatan mencatat
berbeda.

Fitur ini berfungsi untuk memanajemen waktu
agar lebih efektif. Umumnya kecepatan berbicara
dengan kecepatan mencatat berbeda.

Fitur Google Docs ini bisa untuk mendeteksi
suara yang didapat dari rekaman suara orang atau
rekaman. Dilansir dari berbagai sumber, berikut cara
mengetik suara di laptop dengan menggunakan
Google Docs.

1. Buka Google Docs pada URL https://
docs.google.com/.

2. Masuk ke akun Google kamu terlebih dahulu.
3. Buat dokumen baru atau buka dokumen yang

pernah dibuat.
4. Klik menu Tools dan pilih Voice Typing. Atau

gunakan shortcut Ctrl + Shift + S.
5. Klik tombol bahasa di atas ikon mikrofon.

Pilih bahasa yang diinginkan.
6. Klik area dokumen, lalu klik ikon mikrofon.
7. Klik Allow jika muncul pop-up perizinan Use

your microphone.
8. Mulailah mengetik dengan suara apabila

mikrofon berwarna merah.
9. Pastikan untuk melafalkan setiap kata dengan

jelas agar tidak ada kesalahan pengetikan pada
dokumen.

Agar mikrofon dapat merekam suara sehingga
dapat otomatis mengetik dengan benar pastikan
ruangan tempat anda mengetik dalam keadaan
kondusif tanpa ada gangguan suara apapun.

Selain itu, Apabila anda ingin menyisipkan tanda
baca, anda bisa langsung mengucapkan seperti “titik”
atau “koma”.[*]

JAKARTA, BI - Cara mematikan hp otomatis
bisa Anda lakukan agar penggunaan baterai lebih
awet ketika sedang beristirahat. Sebenarnya,
hampir semua smartphone memiliki fitur
mematikan hp otomatis tapi sayangnya tidak
semua orang tahu.

Perkembangan teknologi membuat
smartphone miliki beragam cara mematikan hp
otomatis. Fungsinya untuk menjaga daya tahan
baterai. Fitur mematikan dan menghidupkan
smartphone merupakan fitur yang canggih,
khususnya perangkat android. Pengguna tidak
perlu repot-repot lagi mematikan perangkat an-
droid secara manual.

Cara Mematikan HP Otomatis
Dengan menggunakan fitur ini, Anda bisa

mematikan otomatis hp saat malam hari menjelang
tidur dan kemudian menyala sendiri di pagi hari.
Berikut cara mematikan hp otomatis yang diolah
dari berbagai sumber :

1. Buka menu setelan atau setting.
2. Gulir layar kebawah dan Pilih “Daya mati

dan menyala terjadwal” atau “Scheduled power
on and off”.

3. Aturlah waktu mematikan dan menyala
secara otomatis sesuai keinginan.

4. Ketuk jam terjadwal untuk mengatur waktu
secara otomatis yang dikehendaki.

5. Aturlah hari yang dijadwalkan atau bisa

Cara Mengetik
dengan Suara

di LaptopCHINA, BI - Seorang influencer dengan
pengikut 24 juta orang dari China, Ping Rong
dihukum membayar denda sebesar USD10 juta
atau mencapai Rp143 miliar karena berbohong
soal pendapatan.

Disebutkan South China Morning Post
menyebutkan kantor pajak di Guangdong, China
menginformasikan Ping Rong telah berbohong

mengenai penda-
patan yang diterima
dari 2019 hingga
2020.

Hal itu diketahui
karena Ping Rong
menolak untuk meng-
isi data perbaikan
yang dikirimkan oleh
kantor pajak setem-
pat. Sebaliknya kan-
tor pajak justru telah
melakukan penelitian
big data yang kemu-
dian menyimpulkan
ada sejumlah penda-
patan yang tidak
dilaporkan oleh Ping
Rong. Dari situ
mereka kemudian
mereka mengirimkan

data perbaikan yang harus diisi Ping Rong.
Sayangnya influencer yang terkenal di

aplikasi buatan Kuaishou Technology itu justru
enggan untuk mengisi kembali data perbaikan.
Alhasil mereka menghukum Ping Rong untuk
membayar denda sebesar 62 juta Yuan atau setara
Rp143,3 miliar.

Ping Rong sebenarnya bukan satu-satunya
selebritas sosial media atau influencer yang
pernah melakukan pembohongan pendapatan
guna menipu pembayaran pajak. Kantor pajak di
China juga pernah menghukum beberapa influ-
encer lain seperti Viya yang memiliki nama asli
Huang Wei, Zhu Chenhui dan Lin Shanshan.

Di antara mereka Huang Wei merupakan in-
fluencer yang paling besar kena denda yakni
mencapai USD211,8 juta atau setara Rp303,5
miliar.  Bisnis live streaming dan sosial media di
China memang sangat besar. South China Morn-
ing Post menyebut nilai pasar dunia maya di
China mencapai 1,2 triliun Yuan atau mencapai
Rp2.722 triliun. Tidak heran jika banyak influencer
dan penggiat sosial media di China banyak
berbohong soal pendapatan mereka guna
menghindar dari pajak yang besar.[bi]

Berbohong Soal
Pendapatan, Influencer

China Dihukum

Google Pay dan Apple Pay
Kompak Blokir Rusia

MOSKOW, BI - Apa yang dilakukan Rusia
terhadap Ukraina menyebabkan sejumlah
nasabah bank Rusia tidak bisa lagi
mengintegrasikan kartu kredit bank mereka ke
layanan Google Pay dan Apple Pay.

Kondisi ini menimpa nasabah dari bank dan
lembaga keuangan Rusia termasuk VTB
Group, Sovcombank, Novikombank,
Promsvyazbank, dan Otkritie FC Ban.

Para nasabah dari bank-bank tersebut tidak
akan bisa lagi menggunakan layanan

pembayaran melalui Apple Pay dan Google
Pay. Segala transaksi termasuk berbelanja
online kini tidak bisa lagi dilakukan.

Meski demikian, Google Pay dan Apple
Pay sendiri tidak begitu populer di Rusia .
Menurut statistik yang tercatat pada tahun 2020,
layanan pembayaran seluler paling populer di
Rusia adalah Sberbank Online, YooMoney, dan
QIWI.

BERSAMBUNG KE HLM 17

diaktifkan setiap hari 6. Setelah pengaturan waktu
selesai, aktifkan dengan menghidupkan tombol
on-off disampingnya.[*]
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ISTANBUL, BI —
Ukraina meminta bantuan
dari China untuk mene-
ncatan senjata dalam
perang dengan Rusia,
menurut otoritas China
pad Selasa (1/3). Per-
mintaan itu diberikan
selama percakapan tele-
pon antara Menteri Luar
Negeri China Wang Yi dan
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba.

“Ukraina bersedia memperkuat komunikasi
dengan China dan menantikan mediasi China
untuk realisasi gencatan senjata,” kata Kuleba
kepada Wang, menurut pernyataan Kementerian
Luar Negeri China.

Otoritas China mengatakan permintaan
untuk berbicara via telepon itu datang dari Kiev.

Perang Rusia-Ukraina memasuki hari
keenam pada Selasa, dengan laporan terbaru
menunjukkan bahwa pasukan Rusia sedang

Ukraina Minta Bantuan China

menuju Kiev. Setidaknya 136 warga sipil telah
tewas di Ukraina dan lebih dari 600.000 lainnya

telah meninggalkan negara itu, menurut pejabat
PBB. Ukraina mengatakan lebih dari 350 warga

sipil tewas dan lebih dari 1.600 terluka selama
serangan pasukan Rusia. Perang telah
disambut dengan kemarahan dari komunitas
internasional, dengan Uni Eropa, Inggris, AS,
dan Jepang menerapkan berbagai sanksi
ekonomi terhadap Rusia. “Mengakhiri perang
adalah prioritas utama Ukraina,” kata Kuleba.

Wang menyesalkan pecahnya konflik “dan
sangat prihatin dengan kerugian bagi warga
sipil,” menurut pernyataan itu.

“Posisi dasar China dalam masalah Ukraina
adalah terbuka, transparan, dan konsisten.”

China sebelumnya menentang sanksi
“ilegal” terhadap Rusia.

“Kami selalu menganjurkan penghormatan
terhadap kedaulatan dan integritas teritorial
semua negara,” kata menlu China dalam
pernyataan itu.

“Menanggapi krisis saat ini, China meminta
Ukraina dan Rusia untuk menemukan solusi
masalah melalui negosiasi, dan mendukung
semua upaya internasional konstruktif yang
kondusif untuk solusi politik,” kata Wang.

Wang mengatakan China “selalu percaya
bahwa keamanan satu negara tidak dapat
mengorbankan keamanan negara lain, dan
keamanan regional tidak dapat dicapai dengan
memperluas blok militer.[Rep]

NAIROBI, BI — Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) akan menyetujui rencana untuk membuat
perjanjian polusi plastik global pertama di dunia
pada Rabu (2/3). Rencana ini akan
menggambarkannya sebagai kesepakatan hijau
paling signifikan sejak perjanjian iklim Paris 2015.

Negara-negara anggota telah mengadakan
pembicaraan selama lebih dari seminggu di Nairobi.
Mereka melakukan pembahasan untuk menyetujui
garis besar pakta untuk mengendalikan
melonjaknya polusi plastik, krisis
lingkungan yang meluas dari palung laut
ke puncak gunung.

Direktur Eksekutif Program
Lingkungan PBB  Inger Andersen
menyatakan, para pejabat pemerintah
akan menyetujui resolusi yang
menjabarkan persyaratan luas untuk
sebuah perjanjian yang harus
diselesaikan pada akhir 2024. “Ini
adalah momen bersejarah,” kata
Andersen kepada delegasi di Nairobi,
memperingatkan bahwa keberhasilan
kesepakatan apa pun akan tergantung
pada persyaratan akhir yang masih
harus dinegosiasikan.

“Saat kita memulai perjalanan ini,
mari kita perjelas bahwa perjanjian

PBB Akan Rilis Perjanjian Polusi Plastik Global
hanya akan benar-benar diperhitungkan jika
memiliki ketentuan yang jelas dan mengikat secara
hukum,” kata Andersen.

Setiap perjanjian yang membatasi produksi,
penggunaan, atau desain plastik akan berdampak
pada perusahaan minyak dan kimia yang membuat
plastik mentah. Di samping itu, raksasa barang
konsumen yang menjual ribuan produk dalam
kemasan sekali pakai.

Laporan Reuters sebelumnya menyatakan
rancangan resolusi menyatakan bahwa perjanjian
plastik akan mengikat secara hukum. Perjanjian
ini membahas siklus hidup penuh plastik yang dapat
mencakup produksi dan desain kemasan, serta
limbah.

Tapi, persyaratan dalam rancangan resolusi
itu luas dan komite perunding antar pemerintah
PBB sekarang harus bersaing dengan negara-

negara dan kepentingan bisnis yang
akan menafsirkan kata-kata itu untuk
keuntungan mereka. Duta Besar
Swiss untuk Lingkungan Franz
Perrez mengisyaratkan perpecahan
antar negara selama sekitar 90 jam
negosiasi larut malam selama
seminggu terakhir.

“Ini adalah pembagian antara
mereka yang ambisius dan ingin
menemukan solusi dan mereka yang
tidak ingin menemukan solusi karena
alasan apa pun,” katanya dalam
konferensi pers di Nairobi pada Selasa
(1/3).

“Kita harus mengatasi bersama
kekhawatiran mereka yang belum siap
untuk membuat langkah ambisius yang
ingin kita buat bersama,” ujarnya.[Rep]

KABUL, BI — Bank Dunia mengumumkan
akan memberi lebih dari Rp 14 triliun dana bantuan
kemanusiaan untuk Afghanistan. Bantuan itu akan
diberikan ke badan-badan PBB dan LSM
internasional sambil tetap “di luar kendali”
penguasa Taliban di negara itu.

Dilansir dari Al Arabiya, alokasi anggaran itu
dari Afganistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)
mengikuti Rp 4 triliun dana ARTF yang dicairkan
Desember lalu. Bantuan ini ditujukan untuk
mendukung aksi kemanusiaan selama bulan-
bulan musim dingin yang kritis.

Dana tersebut, yang akan diberikan dalam
bentuk hibah, bertujuan untuk mendukung
pemberian layanan dasar penting, melindungi

warga Afghanistan yang rentan, membantu layanan
ekonomi dan sosial utama dan mengurangi
kebutuhan akan bantuan kemanusiaan di masa
depan. Jelas badan yang yang berbasis di Wash-
ington mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Bank menangguhkan bantuannya ke Kabul
akhir Agustus lalu setelah militan Taliban kembali
berkuasa. ARTF adalah dana multi-donor yang
mengoordinasikan bantuan internasional untuk
meningkatkan kehidupan jutaan warga Afghani-
stan.  Ini dikelola oleh Bank Dunia atas nama
mitra donor.

Sampai Taliban mengambil alih, ARTF adalah
sumber pendanaan pembangunan terbesar untuk
Afghanistan, membiayai hingga 30 persen dari

anggaran pemerintah.
Karena Bank Dunia tidak dapat memberikan

uang secara langsung kepada rezim Taliban yang
tidak diakui oleh masyarakat internasional, maka
Bank Dunia telah mengalihkan dana tersebut ke
organisasi seperti badan anak-anak PBB UNICEF
sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan.

Penduduk Afghanistan telah menghadapi
kekurangan pangan dan kemiskinan yang
meningkat sejak Taliban mengambil alih.

“Tujuan dari bantuan baru ini adalah untuk
melindungi warga Afghanistan yang rentan (dan)
membantu melestarikan sumber daya manusia
dan layanan ekonomi dan sosial utama,” kata
Bank Dunia.[bi]

Bank Dunia Sumbang Rp 14 T Ke Afghanistan

Sebuah studi menyebutkan bahwa orang
yang rutin mengonsumsi kacang-kacangan,
termasuk kacang mete, berisiko lebih rendah
untuk terkena batu empedu.

Hal ini diduga berkat kandungan lemak baik
dan serat di dalam kacang mete yang bermanfaat
untuk menurunkan kadar kolesterol jahat
penyebab batu empedu.

7. Menjaga berat badan
Kacang mete sering digunakan sebagai

makanan untuk diet. Alasannya adalah karena
protein dan serat yang terkandung di kacang
mete dapat membuat kenyang lebih lama.
Dengan begitu, berat badan pun bisa lebih cepat
turun. Namun karena kalorinya tinggi, kacang
mete cukup dikonsumsi sebagai makanan
ringan, dan pilih kacang mete yang tidak
mengandung garam tinggi.[bi/allodok]
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Jadi sepertinya tidak terlalu ada
pengaruhnya. Terlebih, Bank Sentral juga
mengatakan pembayaran selain
menggunakan layanan Google Pay dan
Apple Pay masih akan tetap bisa dilakukan.

Diketahui, bank-bank di Rusia sendiri
telah mendapat sanksi setelah negara yang
dipimpin oleh Vladimir Putin menginvasi
Ukraina. Menurut Ursula von der Leyen,
Presiden Komisi Eropa, sanksi yang
dikeluarkan oleh Uni Eropa menargetkan
70% jaringan perbankan.

Amerika Serikat juga diketahui telah
menjatuhkan sanksi kepada Sberbank dan
VTB Bank, dua lembaga keuangan terbesar
Rusia, sementara Inggris membekukan aset
lima bank Rusia.[bi]
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Dmytro Kuleba



Terpapar COVID-19, Erick
Thohir Bekerja Online

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Andika
Perkasa terkonfirmasi positif virus COVID-19,
namun tanpa disertai gejala apa pun.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana
TNI Yudo Margono mengatakan bahwa Jenderal TNI
Andika baik-baik saja dan tidak memiliki gejala.

Lantaran Panglima TNI terkena COVID-19,
maka Kasal mewakili Panglima TNI untuk membuka
Rapim TNI-Polri yang dihadiri Presiden Joko
Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR
Bambang Soesatyo, dan lainnya.

Saat ini, tambah dia, Jenderal TNI Andika tengah
menjalani isolasi mandiri. Namun, tidak dijelaskan
apakah Andikamenjalani isolasi di rumah sakit atau
di rumahnya.

Terkonfirmasinya Panglima TNI terkena
COVID-19, saat Presiden Jokowi memberikan
pembekalan di Rapim TNI-Polri yang menyatakan
bahwa Jenderal TNI Andika dinyatakan positif
COVID-19.[bi]

JAKARTA, BI - Staf Khusus Menteri BUMN
Arya Sinulingga mengungkapkan Menteri
BUMN Erick Thohir terkena COVID-19 dan
dalam kondisi sehat serta tetap bekerja secara
virtual (online) sambil menjalani isolasi mandiri.

“Jadi benar Bapak Menteri BUMN Erick
Thohir positif, tapi dari kemarin sore sampai
dengan hari ini beliau tetap bekerja di mana
beberapa meeting dilakukan secara online atau
virtual conference baik di internal Kementerian
BUMN dan juga sempat rapat paripuna secara
virtual dengan Bapak Presiden RI Joko
Widodo,” ujar Arya Sinulingga.

Arya juga menambahkan bahwa Menteri
BUMN saat ini dalam kondisi sehat dan tetap
bekerja secara online.

“Tadi malam saya juga baru berkoordinasi
dengan Bapak Menteri BUMN terkait beberapa
pekerjaan yang perlu saya kerjakan dan
koordinasikan dengan beliau. Jadi sampai hari
ini beliau dalam kondisi baik, mantap dan tidak
ada masalah serta kerja terus,” kata Staf Khusus
Menteri BUMN tersebut.

“Kita harapkan Bapak Menteri BUMN Erick
Thohir dalam waktu dekat beliau bisa lepas dari
isolasi mandiri,” tambah Arya.

TANGERANG, BI - Kapolres Metro Tangerang
Kota Kombes Pol Komarudin meminta kepada
jajarannya membantu PMI Kota Tangerang dalam
pemenuhan stok darah dengan melaksanakan
donor darah.

“Kepada para anggota khususnya di wilayah
Polres Metro Tangerang Kota agar ikut membantu
PMI Kota Tangerang dalam hal donor darah untuk
memenuhi kebutuhan stok yang ada,” kata
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol
Komarudin usai melaksanakan kegiatan donor
darah di PMI Kota Tangerang, Senin.

Kombes Pol Komarudin bersama jajarannya
melakukan donor darah di PMI Kota Tangerang
dalam membantu pemenuhan stok darah dan
memeringati HUT Kota Tangerang ke-29 Tahun.

“Kegiatan ini juga bertujuan agar dapat
menambah stok darah untuk PMI Kota Tangerang
yang sangat dibutuhkan,” kata Kapolres Metro
Tangerang Kota

Ia juga mengatakan kegiatan donor darah tetap
mengutamakan protokol kesehatan seperti
penggunaan masker, mencuci tangan sebelum
donor maupun sesudah. Lalu saat pengambilan
darah juga dilakukan sterilisasi sesuai protokol
COVID-19.

“Tentunya protokol kesehatan cukup ketat kita

Kapolres Metro Tangerang Ajak
Anggota Penuhi Stok Darah PMI

terapkan, memastikan pendonor yang datang
bebas COVID-19, semua tertib menggunakan
masker dan menjaga jarak,” katanya.

Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah
menuturkan selama masa pandemi, masyarakat
yang melakukan donor darah alami penurunan.

Maka itu PMI mengajak semua pihak dalam
membantu pemenuhan kebutuhan stok darah.

“Stok yang ada terbatas dan permintaan
banyak. Sehingga kita mengajak semua pihak
dalam membantu pemenuhan stok darah dengan
melaksanakan donor darah,” katanya.[bi]

TANGERANG, BI - Sejumlah pedagang daging
di Pasar Gudang Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,
Banten melakukan aksi mogok berjualan secara
serentak akibat adanya kenaikan harga daging yang
mencapai sekitar Rp120 ribu per kilogram.

“Ya, kami para pedagang di Pasar Tigaraksa,
hari ini sepakat untuk mogok jualan. Dengan alasan
dampak adanya kenaikan harga daging, kami
keberatan,” kata salah satu pedagang daging sapi,
Badri (56) di Tangerang, Senin.

Ia menjelaskan aksi mogok jualan ini
merupakan bentuk protes para pedagang atas
adanya kenaikan sejumlah harga daging di pasar.
Menurutnya, aksi mogok tersebut juga dilakukan
secara serentak oleh para pedagang daging sapi
di sejumlah Pasar di Kabupaten Tangerang dan
Jakarta.

“Kita rencananya mogok satu hari saja, mulai
hari Senin (28/3). Besok kita akan kembali jualan
lagi,” katanya.

Ia mengungkapkan saat ini harga daging
mengalami kenaikan hampir setiap hari, dengan
nilai Rp1.000 sampai Rp1.500.

Dimana, kata Badri, dalam kondisi normal
harga daging sapi hanya Rp95 ribu per kilo-
gram. Akan tetapi kini sudah naik menjadi Rp120
ribu per kilogram sampai Rp130 ribu per kilo-
gramnya.

“Sekarang harga potongnya sudah mahal, dan
kita jualnya hanya sebatas Rp112 ribu saja
biasanya. Makanya banyak para konsumen juga
protes adanya kenaikan itu,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah
dapat membantu untuk menormalkan harga daging
di pasaran sebelum memasuki bulan suci
Ramadhan.

“Saya berharap, pemerintah bisa bantu kita
(pedagang) supaya harga tidak terlalu tinggi. Karena
mau bagaimana pun nanti para konsumen daya
belinya bisa kembali normal,” kata dia.[antara]

Pedagang Daging
di Pasar Mogok

sedikit usaha untuk menghilangkan krayon
pada dinding bertekstur karena krayon bisa
‘bersembunyi’ di celah-celah.

2. Penghapus
Anda bisa menggosok penghapus pada

dinding. Anda mungkin perlu melakukan sedikit
usaha ekstra pada dinding bertekstur, tetapi ini
akan berhasil.

 Hindari menggunakan penghapus ini pada
dinding yang mengkilap, berpanel kayu, lapisan
satin atau warna gelap.

 Jika Anda menggunakan ini pada
permukaan yang mengkilap, Anda akan
menghilangkan lapisannya.

3. Mayones
Cara Mudah dan

Cepat Hilangkan Noda
Krayon di Tembok

Tips menghilangkan
noda krayon di dinding.
Foto: Shutterstock

 Gosokkan sedikit
mayones pada noda
krayon dan biarkan
meresap selama
beberapa menit sebelum seka permukaan
dengan kain lembab.

4. Pasta gigi
Anda juga bisa mencoba pasta gigi non-

gel. Ambil kain lap atau sikat scrub, oleskan

pasta gigi ke dinding dan
gosok secara perlahan.

 Bahan abrasif pada
pasta gigi akan
melarutkan krayon.
Kemudian bilas dinding
dengan air.

5. Baking soda
Bahan lain yang bisa

Anda gunakan adalah
baking soda. Caranya basahkan spons dan
taruh baking soda, kemudian gosok noda
krayon dengan perlahan.

 Setelah noda hilang, kemudian bilas sisa
baking soda dengan air atau gunakan kain.

 (KIE)
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Menghilangkan Noda Minyak
di Keramik Dapur

JAKARTA, BI - Rutinitas di dapur
yang digunakan untuk memasak sehari-
hari pasti tak luput dari noda dan kotoran.
Meskipun Anda telah membentengi
dinding dapur dengan keramik, tapi hal
ini tak mencegah noda untuk tidak
hinggap di dinding keramik.

Nah, jika keramik dapur Anda sudah
terkena noda, maka untuk
menghilangkannya pun susah-susah
gampang. Tapi, Anda tak perlu khawatir,
ada tips yang bisa dilakukan untuk
menghilangkan noda keramik di dapur.

Berikut:
1. Siapkan satu atau dua kain,

seember air, koran atau handuk kertas,
dan tepung.

2. Semprotkan sedikit air ke keramik
dapur dan tuangkan tepung ke bagian
yang berminyak. Biarkan selama sekitar
15 menit.

3. Pada titik ini, tepung seharusnya
sudah menyerap minyak. Jadi, gunakan
koran atau handuk kertas Anda untuk
menyeka tepung dari keramik. Harusnya
noda minyak sudah hilang. Jika belum

hilang, ulangi langkah-langkah
sebelumnya sampai semua noda hilang.

4. Bersihkan keramik dengan kain
dan sedikit air.

5. Untuk area yang sulit dijangkau,
bersihkan dengan sikat gigi dan soda
bikarbonat yang ditambah dengan seikit
air untuk menghilangkan noda yang
tertinggal pada grouting.

Ingatlah untuk tidak menyikat terlalu
keras, tekanan ringan dalam gerakan
melingkar akan memudahkan Anda
membersihkannya.[*]

JAKARTA, BI - Cuka putih
adalah salah satu produk pembersih
tertua dan alami yang banyak
digunakan orang untuk member-
sihkan berbagai permukaan dan
benda di rumah.

Cuka putih tidak hanya
membersihkan berbagai peralatan
rumah tangga, tetapi juga digunakan
dalam masakan atau makanan.
Cuka dapat membantu mengawetkan
makanan tertentu dengan mence-
gah perkembangbiakan mikroor-
ganisme.

Cuka putih juga mengandung
kalsium, magnesium, natrium, ka-
lium, dan fosfor dalam jumlah yang
signifikan.

Apa saja yang bisa dibersihkan
dengan cuka putih?

Cuka putih dapat bertindak
sebagai degreaser, desinfektan, dan
pembersih. Cuka putih juga
mendukung perawatan dan
kebersihan hewan peliharaan.
Salah satu manfaat cuka putih
adalah membersihkan keran air dan
menghilangkan kelebihan kapur.

Untuk memanfaatkannya
secara efektif, basahi permukaan

Ragam Manfaat Cuka Putih

yang hendak dibersihkan dengan
sedikit cuka putih dan biarkan cairan
bekerja selama beberapa jam. Untuk
hasil terbaik, biarkan selama sema-
laman.

Sementara itu, untuk menghi-
langkan kerak kapur dari ubin atau nat
keramik, buat campuran cuka putih,
soda bikarbonat, dan air, lalu aduk rata
sampai membentk pasta.

Setelah itu, oleskan pada ubin
dan nat keramik, lalu biarkan pasta
bekerja selama beberapa menit. Bila
sudah, lap bersih atau bilas
permukaan untuk membersih-
kannya.

Pada permukaan yang sangat
berkapur, mungkin perlu meng-
gunakan sikat untuk meng-
gosoknya. [*]

Cara Menghilangkan  Kerak Membandel di Akuarium
NODA KERAK yang menempel pada

kaca akuarium dapat membuat tampilan
akuarium menjadi kusam dan terlihat kotor.
Jika kamu sudah mencoba untuk
membersihkannya namun gagal, sebaiknya
kamu jangan menyerah dulu dan buru-buru
membeli akuarium baru.

Berikut ini 3 cara untuk menghilangkan
noda kerak pada akuarium.

1: Noda kerak ringan 1. Gunakan cairan
berbahan asam seperti Vixal dengan HCL
17%. jika kamu tidak memiliki cairan

pembersih ini di rumah, kamu bisa gunakan
cuka putih, sitrun ataupun pembersih merk
lainnya.

2. Tuangkan cairan pembersih ke
permukaan kaca yang berkerak secara
merata.

3. Gunakan sikat atau spons untuk
menyikat dan menggosok area yang
berkerak. Sebaiknya gunakan sarung
tangan latex untuk menghindari reaksi alergi
dengan kulit tangan. Baca juga:
Penggantian Air Akuarium, Apakah Bisa
Bikin Ikan Mati?

4. Setelah akuarium selesai disikat,
diamkan selama 15 menit agar noda benar-
benar terangkat.

5. Siapkan campuran baking soda dan
sedikit di dalam wadah kecil lalu aduk
hingga merata. Oleskan larutan baking soda
ini di kaca yang berkerak hingga merata.
Baking soda akan bereaksi dengan sisa
asam tadi dan menghasilkan gelembung.

6. Gosok kembali menggunakan spons
hingga bersih lalu bilas dengan air. Jika
masih terdapat noda kerak, kamu bisa
melanjutkan ke cara yang kedua.[*]

JAKARTA: Dinding penuh dengan
coretan krayon adalah pemandangan
yang sering dijumpai di rumah, terutama
yang memiliki anak kecil. Namun, tak
perlu khawatir karena noda tersebut
bisa dihilangkan.

 Sebelumnya, ketahui dulu apakah
cat yang digunakan dinding di rumah
Anda aman menggunakan beberapa
bahan ini. Berikut ini cara
menghilangkan krayon di dinding tanpa
merusak permukaan dinding.

1. Hairdryer dan sabun cuci piring
Salah satu cara jitu untuk

menghilangkan noda krayon dari
dinding adalah dengan menggunakan
pengering rambut dan sabun cuci
piring.

 Nyalakan pengering rambut dan
arahkan ke dinding yang terkena
krayon. Lilin akan memanas dan mulai
meleleh, sehingga lebih mudah
dibersihkan.

 Gunakan kain pembersih atau
handuk kertas dengan
sedikit sabun cuci piring
cair, kemudian bersihkan
bekas krayon dengan
lembut.

 Metode ini aman
digunakan pada
sebagian besar
permukaan dinding.
Anda mungkin perlu

Cara Mudah dan Cepat
Hilangkan Noda Krayon

di Tembok

>> BERSAMBUNG KE
HLM  18
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MARI kita simak kisah inspirasi
seorang anak yang bernama Stella
berikut ini, dia sangat menyukai
kalung mutiara palsu sehingga
mengalahkan cintanya terhadap ayah,
sehingga Stella susah untuk
mendapatkan kalung mutiara asli yang
sudah disiapkan untuk jadi miliknya.

Stella dan Kalung Mutiara
Stella adalah seorang gadis kecil

berusia 5 tahun, dia cantik dan lincah.
Siang itu Stella sedang pergi
berbelanja bersama ibunya dan disaat
menunggu ibunya yang sedang antre
di meja kasir, gadis itu melihat sebuah
kalung mutiara yang dipamerkan di
salah satu etalase.

“Bunda, bolehkah aku
memilikinya?” pintanya kepada
ibunya.

Sang ibu segera melihat label
harga kalung itu. Lalu katanya kepada
anaknya, “Harganya 100 ribu. Bila
kamu sungguh ingin memilikinya,
kamu bisa menabung dulu. Ulang
tahunmu tinggal seminggu lagi kan?
Kamu mungkin akan mendapatkan
angpao dari oma.”

Sesampai di rumah, Stella segera
mengosongkan kaleng tabungannya.
Ternyata uangnya sudah berjumlah
45 ribu. Setelah makan malam, ia ikut
membantu membersihkan meja dan
dapur lebih lama daripada biasanya.
Keesokan harinya sang ibu
memberikan uang jajan lebih banyak
daripada hari-hari sebelumnya.

Dan pada hari ulang tahunnya,
sang oma menghadiahkan padanya
angpao senilai 50 ribu rupiah. Akhirnya
Stella memang memiliki uang yang
lebih dari cukup untuk membeli kalung
mutiara idamannya itu.

Stella amat menyukai kalung
mutiaranya itu. Ia memakainya ke
mana pun ia pergi, baik saat bermain
mau pun ke sekolah, bahkan saat tidur
sekalipun.  Ia akan melepaskannya
hanya saat pergi mandi atau berenang.
Kata ibu, air bisa membuat kalungnya
memudar.

Stella mempunyai seorang ayah
yang amat mengasihinya. Setiap
malam sang ayah akan membacakan
sebuah cerita sebelum Stella
berangkat tidur.

Pada suatu malam, setelah selesai
dengan ceritanya, sang ayah bertanya
kepada Stella, “Apakah Stella sayang
pada Ayah?”

Stella menjawab, “Tentu saja,
ayah. Aku sangat sayang padamu.”

“Kalau begitu, berikanlah kepada
ayah kalungmu itu!”

Stella terkejut. “Jangan kalungku
ini, ayah. Ayah boleh minta boneka
barbie-ku atau yang lain, tetapi jangan
kalungku ini,” kata Stella dengan
memelas.

Ayahnya tersenyum. “Ok. Tidak
apa-apa. Ayah sayang Stella!” katanya
sambil mengusap rambut putrinya itu
dan mengecup keningnya.

Seminggu kemudian, seusai
membacakan cerita sebelum tidur,
ayah Stella bertanya lagi.

“Apakah Stella sayang pada
Ayah?”

“Tentu saja, Ayah. Aku sangat
sayang pada Ayah,” jawabnya.

“Kalau begitu, berikanlah kepada
ayah kalungmu itu!”

“Jangan dong, Ayah. Ayah boleh
ambil semua hadiah yang Stella terima
waktu ulang tahun kemarin, tetapi
jangan kalung ini,” pinta Stella sambil
matanya berkaca-kaca.

“Ya sudah. Tidak jadi deh.
Selamat bobok ya. Ayah sayang
Stella.” Dan seperti biasanya,
sang ayah sejenak

m e n g u s a p - u s a p
rambutnya dan
mengecup keningnya.

Beberapa hari
kemudian, ketika
sang ayah masuk
ke kamarnya, Stella
sedang duduk

bersila di atas tempat
tidurnya. Ketika sang
ayah mendekat, ia melihat
bahwa putrinya itu sedang
tersedu-sedu. Air mata
meleleh di pipinya.

“Lho ada apa Stella?
Kok menangis sih?”

Stella tidak berkata
apa-apa. Ia hanya
mengangkat tangannya
yang kecil itu ke depan
wajah ayahnya. Ketika

Berprasangka Baik pada Takdir
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Berprasangka baiklah pada setiap takdir  yang diturunkan padamu,
karena dengan kita berprasangka buruk maka hal baik akan susah
masuk kedalam taksirmu, jadi berpransangka baiklah pada kebaikan
Tuhan.

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

3/1/2022 05:31 06:45 12:36 15:57 18:27 18:27 19:37
3/2/2022 05:30 06:44 12:36 15:57 18:28 18:28 19:38
3/3/2022 05:29 06:43 12:36 15:57 18:28 18:28 19:38
3/4/2022 05:28 06:43 12:35 15:57 18:28 18:28 19:38
3/5/2022 05:27 06:42 12:35 15:57 18:29 18:29 19:39
3/6/2022 05:27 06:41 12:35 15:57 18:29 18:29 19:39
3/7/2022 05:26 06:40 12:35 15:57 18:30 18:30 19:40
3/8/2022 05:25 06:39 12:34 15:57 18:30 18:30 19:40
3/9/2022 05:24 06:38 12:34 15:57 18:30 18:30 19:40
3/10/2022 05:23 06:37 12:34 15:57 18:31 18:31 19:41
3/11/2022 05:22 06:36 12:34 15:57 18:31 18:31 19:41
3/12/2022 05:21 06:35 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/13/2022 05:20 06:35 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/14/2022 05:19 06:34 12:33 15:57 18:32 18:32 19:42
3/15/2022 05:18 06:33 12:33 15:57 18:33 18:33 19:43
3/16/2022 05:17 06:32 12:32 15:57 18:33 18:33 19:43
3/17/2022 05:17 06:31 12:32 15:57 18:33 18:33 19:43
3/18/2022 05:16 06:30 12:32 15:57 18:34 18:34 19:44
3/19/2022 05:15 06:29 12:31 15:56 18:34 18:34 19:44
3/20/2022 05:14 06:28 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/21/2022 05:13 06:27 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/22/2022 05:12 06:26 12:31 15:56 18:35 18:35 19:45
3/23/2022 05:11 06:25 12:30 15:56 18:36 18:36 19:46
3/24/2022 05:10 06:24 12:30 15:56 18:36 18:36 19:46
3/25/2022 05:09 06:23 12:30 15:55 18:36 18:36 19:47
3/26/2022 05:08 06:22 12:29 15:55 18:37 18:37 19:47
3/27/2022 05:07 06:21 12:29 15:55 18:37 18:37 19:47
3/28/2022 05:06 06:20 12:29 15:55 18:37 18:37 19:48
3/29/2022 05:05 06:20 12:28 15:54 18:38 18:38 19:48
3/30/2022 05:04 06:19 12:28 15:54 18:38 18:38 19:49
3/31/2022 05:03 06:18 12:28 15:54 18:38 18:38 19:49

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

genggamannya ia buka, tampak di sana kalung
mutiaranya. Dengan bibir bergetar, Stella berkata,
“Ayah, kalung ini untukmu.”

Hati sang ayah amat tersentuh. Ia memeluk putrinya
itu. Kemudian dengan salah satu tangannya ia merogoh
saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil
berwarna biru yang di dalamnya terdapat seuntai
kalung mutiara asli. Ia memberikan kalung itu kepada
putrinya. Ia telah lama menantikan saat itu. Ia hanya
menunggu saat sang putri itu merelakan kalung mutiara
imitasinya supaya ia dapat memberikan kepadanya
kalung mutiara yang asli.[*]
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PERTANYAAN
Shalom Pastor Jeanet, aku mau Tanya

atou curhat ya. Hati aku kok selama ini susah
terus kenapa ya. Sudah kerja banyak, badan
capek, di rumah banyak permintaan, banyak
masalah, gak tahu mau ngomong sama siapa.
Mau doa terus tapi kok doanya itu2 tok
gapapa ya? Pastor Jeanet tolong ya. Terima
kasih.

Titik, Somewhere di HK

JAWAB: Shalom sis Titik, kelihatannya

kesusahannya borongan ya. Memang masalah
kadang datangnya tidak sendirian tetapi suka
mengajak teman-teman lainnya.

Telebih di tengah situasi seperti ini yang bukan
hanya di HK atau Indonesia saja, tapi secara glo-
bal, sis Titik tidak sendirian. Ada banyak orang
juga sedang mengalami masalah demi masalah
bahkan secara bertubi-tubi.

Ayo mari berbesar hati untuk terus belajar
dan menemukan jurus menghadapi keadaan-
keadaan yang sulit seperti apa yang sedang
dihadapi oleh banyak orang saat-saat ini.

# Memilih untuk Menjadi Kuat
Seperti juga makan, minum, istirahat,

olahraga, bahkan berjemur dibawah matahari
adalah pilihan-pilihan yang baik untuk
meningkatkan imun dan kesehatan jasmani kita,
kita juga memiliki pilihan-pilihan yang baik untuk
meningkatkan iman dan kesehatan mental dan
rohani kita.  Pilihan-pilihan yang baik itu seperti
bersukacita, bersyukur, memuji Tuhan,
mendoakan orang lain dan masih banyak lagi
termasuk menjadi kuat!

Raja Daud pernah mengalami masa yang
sangat sulit yang digambarkan dengan kata
sangat terjepit. Tetapi Daud memilih apa yang
benar, dikatakan dalam 1 Samuel 30:6c, “Tetapi
Daud menguatkan kepercayaannya kepada
TUHAN, Allahnya.”

Pilihan benar Daud akhirnya menuntunnya
dan pasukannya akhirnya mengalami

kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang
bukan saja dinikmati oleh Daud dan orang-
orangnya tapi juga bisa menjadi berkat dan
dinikmati oleh orang-orang yang tidak berjuang
bersama mereka juga.

Pilihan benar yang kita lakukan di dalam
Tuhan akan menuntun kita kepada sikat dan hasil
akhir yang baik.

# Kekuatan kita adalah di dalam TUHAN
Rasul Paulus menasehati Timotius dan kita

semua untuk menjadi kuat di dalam Kristus Yesus

JADILAH KUAT!

“Hai engkau yang dikasihi,
janganlah takut, sejahteralah

engkau, jadilah kuat, ya, jadilah
kuat!”

Daniel 10:19b

Tuhan kita.
“Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh

kasih karunia dalam Kristus Yesus.” 2
Timotius 2:1

Untuk terus menikmati kekuatan didalam
Dia kita harus terus menjaga hubungan kita
dengan Tuhan yaitu tentunya dengan cinta
akan FirmanNya, rindu berbicara dan
menikmati hadiratNya dan ingin lebih dalam
lagi mengenalNya, kasihNya dan kuasaNya.
Ini sangat penting bagi kita, karena hanya
dengan terus berada dalam Kristus kita bukan
saja menjadi kuat tetapi kita juga mengalami
perlindungan dan segala kasih karunia Allah
bagi kita umatNya. Bahkan dalam Efesus 6:10
lebih menegaskan, “Akhirnya, hendaklah
kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan
kuasa-Nya.”

Sis Titik, semangat ya. Tetaplah berdoa
bagaimanapun keadaannya. Tuhan meihat hati
dan iman kita kepadanya kok bukan semata-
mata kata-kata indah kita. Bersyukur karena
Tuhan bukan hanya tahu kita tapi dia
mengasihi dan menerima kita apa adanya. Dan
yang paling penting Tuhan mau menolong kita.

Satu ayat terakhir untuk saat ini dari 1
Korintus 10:13 “Pencobaan-pencobaan yang
kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia
akan memberikan kepadamu jalan ke luar,
sehingga kamu dapat menanggungnya.”

Doa saya dan saya percaya sis Titik akan
terus mengalami kemenangan di dalam setiap
tantangan hidup dan menjadi pemenang
kehidupan di dalam Kristus!

Tuhan Yesus memberkati!

HONG KONG, BI - Tahun 2022 ini Hong Kong
harus memilih pemimpin baru, meski sempat
ditunda akibat kasus covid yang meninggi namun
pemerintah memastikan jika untuk saat ini otoritas
tidak memiliki rencana untuk menunda lebih lanjut
pemilihan Kepala Eksekutif [CE]setelah 8 Mei
mendatang.

Jajak pendapat, yang semula dijadwalkan
pada 27 Maret, telah ditunda oleh Kepala Eksekutif
Carrie Lam dengan menerapkan Ordonansi
Darurat sehingga pemerintah dapat fokus pada
penanganan wabah Covid-19.

Sekretaris Tetap Urusan
Konstitusi dan Daratan, Roy
Tang, ditanyai oleh beberapa
anggota parlemen mengenai
apakah pemilihan akan
ditunda lagi jika wabah tetap
serius pada Mei.

Sebagai tanggapan, Tang
mengatakan 8 Mei adalah “satu-
satunya rencana”, menekankan
bahwa keputusan pemerintah
SAR tentang kapan akan
m e n g a d a k a n
pemilihan terikat
oleh Undang-
Undang Dasar,
dan tidak
m e m i l i k i
w e w e n a n g
untuk menunda
p e m i l i h a n

HK Sakit, Bagaimana
Tentang Pemilihan CE

setelah 30 Juni sebagai hari terakhir pemilihan.
“Kekuasaan pemerintah untuk mengubah

undang-undang dibatasi oleh Undang-Undang
Dasar. Itu sebabnya pengaturan apa pun yang
melampaui 1 Juli tidak berada dalam kewenangan
pemerintah SAR. Saya pikir kita semua mengerti
itu, ”kata pejabat itu.

Namun dia mengakui bahwa di bawah
Undang-undang Pemilihan Ketua Eksekutif,
Komisi Urusan Pemilihan memang memiliki
kekuatan untuk menunda pemilihan lebih lanjut

selama 14 hari untuk alasan kesehatan
masyarakat.

Ditanya apakah Komite Tetap Kongres
Rakyat Nasional dapat memerintahkan
pemilihan diadakan setelah 30 Juni, Tang
mengatakan undang-undang yang
disahkan oleh badan legislatif tertinggi
negara itu mengesampingkan undang-

undang setempat. Namun dia mengatakan
dia tidak bisa mengomentari pengaturan

negara untuk pemilihan CE.
Dia juga mengatakan ada rencana

darurat untuk setiap anggota
Komite Pemilihan yang
terinfeksi untuk memilih
pada hari pemungutan
suara.[bi]

Roy Tang
Sekretaris Tetap
Urusan Konstitusi dan
Daratan
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USAHA BUTIK Merupakan Usaha yang
menjual berbagai jenis pakaian dengan berbahan
dasar jahitan halus yang di tata secara rapih
berdasarkan pola jahitan di setiap jenis pakaian
yang di keluarkan. Butik Berdasarkan KBBI
dengan kalimat frasa BU.TIK yang berarti Toko
pakaian ekslusif yang menjual jenis pakaian
wanita modern dengan mode mutakhir dengan
segala jenis perlengkapannya.

Usaha Butik juga menjual berbagai jenis
Aksesoris Fashion, Hand Bag, Tote Bag, Scarf,
Selendang dan Sepatu yang Membantu Para
konsumen untuk memadu padankan bersama
dengan Jenis mode fashionnya.

Usaha Butik memang susah-susah gampang
untuk memulainya. Pasalnya, Selain perlu
memiliki modal yang banyak, Usaha Butik wajib
memiliki keterampilan khusus, yaitu : Mampu
mendesain berbagai jenis mode pakaian sesuai
permintaan konsumen entah itu dari pola, gambar,
dan motifnya.

Memulai Usaha Butik juga diperlukan proses
persiapan secara matang karena jenis usaha
satu ini berbeda sekali dengan
usaha di bidang fashion lainnya
Seperti : Konveksi, Modiste,
Clothing dan Distributor Pakaian.
Alasannya, Usaha Butik
mengacu Pada hasil akhir yang
tinggi dari busana itu sendiri
dengan proses kerapihan jahitan
serta kehalusan bahan dasar
yang digunakan sehingga
pengerjaan pembuatan busana
dapat memakan waktu lebih
lama.

Usaha Butik juga harus
memiliki ciri khas perbedaan
rancangan busana dengan butik
lainnya agar semakin menarik
daya minat pasar. Misalnya :
Usaha Butik-mu memiliki
rancangan yang sama dengan
Usaha butik milik komplek
sebelah. Akan tetapi, Harga yang kamu tawarkan
jauh lebih mahal dibandingkan kompetitor.
Pastinya, Usaha Butik pesaing lebih laris
dibandingkan usaha butik milik-mu.

Terutama untuk para pemula. Selagi
memikirkan untuk Memulai Usaha ini, Berikut ini
6 Langkah Memulai Usaha Butik Bagi Pemula
yang Harus Kamu Coba :

Mengenal Usaha Butik

1.  Langkah Pertama : Asah Keterampilan
Basic mendesain ditujukan untuk membuat

pola model jenis pakaian wanita, anak dan pria
perlu kamu asah semaksimal mungkin untuk
memulai usaha butik. Meski kamu sudah memiliki
sejumlah karyawan untuk membantu proses
kelancaran usaha butik-mu. Kamu sendiri perlu
memiliki Basic mendasar dalam bidang desainer

fashion.
Langkah pertama ini adalah langkah yang

perlu kamu lakukan agar usaha butik-mu bukan
hanya unggul dengan usaha butik lainnya untuk
sementara waktu. Tapi agar bisa lebih
berkembang dan para konsumen dapat menyukai
model yang kamu desain.

2. Persiapkan Modal
Setelah langkah pertama telah kamu coba.

Langkah kedua yaitu Kamu perlu mempersiapkan
modal. Usaha Butik diperlukan memiliki modal
yang cukup kuat pada di awal. Hal tersebut guna
memastikan bahan baku pembuatan baju yang
tidak boleh menggunakan bahan sembarangan
apalagi berkualitas rendahan.

Modal Untuk Memulai Usaha Butik diperlukan
kurang lebih sekitar : 30 Juta, Berikut ini tabel
perinciannya ;

Berdasarkan Rincian di atas, modal menjadi
acuan utama yang kamu perlukan untuk
membuka usaha butik. Jika kamu memiliki modal
kurang dari 50 Juta, Kamu bisa membuka Usaha
Butik Via Online saja tanpa membuka toko offline
yang menggunakan banyak biaya.

3. Menentukan Nama Butik dan Lokasi yang

Strategis
Menentukan Nama Butik serta Perencanaan

Tempat/Lokasi untuk kamu pasarkan butik-mu
sangat perlu kamu pikirkan secara matang. Selain
berpengaruh pada perkembangan usaha butik
nantinya, Nama serta Lokasi juga akan selalu di
ingat oleh calon konsumen dan Menjadi ikon
utama untuk usaha butik milikmu nanti.

Sebaiknya, Penggunaan untuk Nama Butik
di wajibkan menggunakan nama secara singkat
dan unik. Seperti : Butik ‘ Angel Paris ‘, dimana
butik yang satu ini menggunakan nama singkat
yang terdiri atas nama pemiliknya dan lokasinya
juga sangat mudah untuk di cari para
pelanggannya, khususnya untuk kamu yang ingin
membuka usaha butik offline maupun online.

4. Mempersiapkan Promosi dan Perencanaan
Survey Tingkat Tinggi

Langkah Keempat memang sudah
semestinya perlu kamu lakukan. Usaha Butik
yang akan kamu bangun diharuskan untuk
mempersiapkan segala bentuk promosi dan
Perencanaan Survey Tingkat Tinggi. Alasannya
karena fungsi keduanya ialah :  Untuk memahami
peluang pasar saat melakukan perencaan sur-
vey tingkat tinggi, Promosi di media sosial
maupun Memasang Banner/Spanduk sangat
berpengaruh terhadap nilai konversi penjualan-
mu nantinya.

Langkah keempat ini diperlukan tim market-
ing guna upaya memaksimalkan target
pemasaran untuk usaha butik-mu. Selain itu,
Pesaing yang tinggi dan Persaingan daya jual
beli terkadang membuat usaha butik-mu perlu
waspada apalagi usaha butik yang sangat baru
sekali.

5. Melakukan Manajemen Usaha Butik
Langkah kelima ialah kamu wajib untuk

melakukan manajemen usaha butik. Pengertian
dari langkah ini ialah : Pengelolaan, Strategi,
Pengawasan, Perencaan Usaha serta
Pengendalian Usaha yang ditujukan untuk
mengatur usaha butik-mu agar mencapai tujuan
dan target tertentu.

Manajemen usaha butik yang baik ditujukan
sebagai alat untuk mengantisipasi hal diluar
kendali dan merancang sepenuhnya
pengembangan usaha butik-mu nantinya.

6. Berpikir Inovatif
Setelah Langkah pertama sampai Langkah

kelima telah kamu coba. Langkah terakhir yang
harus kamu lakukan adalah ‘ Berpikir Inovatif ‘.
Berpikir inovatif secara singkat yang artinya kamu
sebagai pemilik usaha butik jangan mempunyai
pikiran STUCK alias di situ-situ saja. Kamu perlu
mengembangkan diri dengan keterampilan yang
kamu miliki dengan mempunyai pikiran inovatif
maka usaha butik-mu akan lebih berkembang.

Bisa diambil contoh, semisal : Kamu sudah
membangun usaha butik-mu, Model dan motif dari
rancangan busana yang ada di butik-mu itu-itu
saja bahkan mengikuti trend lama sehingga
membuat bosan dimata. Calon konsumen yang
ingin memesan busana-mu akhirnya berpikir
seribu kali karena desain yang kamu buat itu
tidak sesuai selera dan membuat begah ketika
melihatnya.

Peran Berpikir Inovatif inilah yang akan
membawa-mu untuk berpikir lebih luwes agar
ketika mendesain motif serta pola busana bisa
mengikuti perkembangan trend dan menciptakan
produk, model dan motif baru yang sesuai dengan
minat pasar.[*]
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Naga Medan Yang Besar
Di Bali Bahagia di HK

DALAM memberikan pelajaran kepada manusia
seringkali Tuhan membiarkan kita jatuh dan
merasakan sakit karenanya, seperti Lasiyani
Sinaga yang biasa di panggil Naga ini.

Untuk bisa menerima kesulitan dan tantangan
kerja di Hong Kong dia harus mengalami ketidak
berhasilannya saat kerja di Negara Singapura.

“Dulu waktu di Singapore pernah ikut kerja sama

majikan orang melayu, dan saya di pekerjakan di
rumahnya yang ada di Johor Bahru Malaysia. Saya
merasa keberatan karena majikan saya di
SIngapura kenapa saya harus kerja di Malaysia.
akhirnya saya kabur dan kembali ke Singapura
untuk mencari job baru.” Cerita Naga pada Berita
Indonesia.

Naga, wanita yang besar di Bali ini akhirnya

kembali ke Singapura, saat itu pada tahun 2007 dan
Naga mendapatkan job jaga orang tua dan dia bisa
menyelesaikan kontrak kerjanya hingga tahun 2009.

Salanjutnya Naga pulamg ke Bali dan
melanjutkan perjuangannya, pada tahun 2011
perempuan usia 37 tahun tersebut melanjutkan
langkahnya untuk pergi ke Hong Kong.

Saat ini  Naga sudah 11 tahun di Hong Kong dan
4 kali ganti majikan dengan kontrak baru, Di Hong
Kong Naga mendapatkan apa yang dia tidak
dapatkan di Singapura, dia merasa bahagia di
kepualauan bagian China ini.

“Kerja di Hong Kong itu sangat
mengasyikan, libur tiap minggu dan
bisa bertemu teman - teman dari
tanah air dan hebatnya lagi Pekerja
MIgran Indonesia di Hong Kong bisa
berkarya sesuai dengan talentanya.”
Ucap Naga dengan senyum.

Dalam mengisi hari liburnya Naga
banyak melakukan hal yang dia sukai
seperti membaca, memancing,
photografi atau sekedar jalan -
jalan sambil dengarkkan musik.

Selain itu, sejak mengenal
Komunitas Youtuber Hong Kong
(KYH) Naga sekarang menjadi lebih
berbahagaia, meskipun pandemi
berkepanjangan namun kami tetap bisa
bersama dan membuat karya untuk
ditunjukan kepada mereka yang suka
merendahkan pekerjaan PMI.

Komunitas KYH akan meng-
habiskan waktu bersama untuk
menyatukan ide dan kreativitas, kami
berkumpul bersama dengan Mbak Yuli
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Lee, Diana Anzumi, Mas Sandro yang sabar
membimbing kami dan Mbak Inces juga yang
lainnya.

“Saya juga mengikuti kegiatan Syuting
Film bersama N3 Production, disitu saya  ikut
bermain di film ROGO.” jelas Naga pada
Berita Indonesia.

Meski Naga bahagia di Hong Kong
bersama teman - temannya namun dia tak
lupa dengan  jati dirinya yang asli orang Indo-
nesia hingga suatu saat dia juga harus
kembali ketanah air, lantas apa yang sudah
Naga siapkan untuk kepulangannya
tersebut.

“Alhamdulillah Naga sudah punya
rumah di Bali dan dan tanah di Medan,
sebagai bukti hasil kerja saya selama di

Hongkong.” kata Naga.
“Selebihnya saat ini

Naga hanya ingin
menabung untuk bekal
sekaligus modal usaha
Nanti kalau sudah
pensiun kerja di
Hong Kong.”
tambahnya

Naga juga
m e n c e r i t a k a n
kenapa dia beli
rumah di Bali, karena
dia besar di Bali dan
tetap ingin tinggal di
Bali, selanjutnya
kelak dia berharap
bisa memiliki usaha
di Bali pula.[bi]
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