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tanggal 6 hingga 8 Mei 2022. Beberapa
kesiapan dan antisipasi lainnya pun telah
disiapkan secara matang dan penuh
perhitungan, apabila terjadi kepadatan volume
kendaraan saat arus balik.

Dalam peninjauan tersebut, mantan
Kabareskrim Polri itu mengecek rekayasa lalu
lintas sistem satu arah (one way) dalam
menghadapi arus balik yang telah diterapkan
sejak pukul 14.00 WIB, mulai dari Km 414 Tol
Kalikangkung hingga Km 47 Tol Cikampek,
dilanjutkan dengan contraflow hingga Km 28.

Ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas one
way sudah diterapkan sejak pukul 14.00 WIB
hari ini, dikarenakan berdasarkan parameter
volume kendaraan sudah mengalami
peningkatan signifikan per jamnya. Sehingga,
kepolisian bersama stakeholder terkait lainnya
memutuskan untuk menerapkan strategi
rekayasa lalu lintas demi mencegah maupun
mengurai kepadatan arus balik.

Dalam kesempatan itu, Sigit mengimbau
kepada masyarakat yang akan menuju Bandung
maupun wilayah Jawa Tengah, untuk
menggunakan jalur-jalur alternatif yang telah
disediakan.

Sigit memastikan dirinya akan terus
memantau pelaksanaan arus balik Lebaran,
agar dapat melayani masyarakat yang akan balik
ke daerah domisili terhindar dari kepadatan
arus lalu lintas.[ant]

JAKARTA, BI -  Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh
jajaran kepolisian memberikan pengamanan
dan layanan maksimal kepada masyarakat
dalam menghadapi arus balik Lebaran 2022.

Kapolri meninjau langsung situasi terkini

arus balik Lebaran 2022 serta upaya rekayasa
lalu lintas yang diterapkan untuk mengurai
kepadatan, di Pos Pengamanan Halim Km
3+500, Jakarta, Jumat, menyatakan semua
upaya dan strategi tersebut dilakukan demi
memberikan situasi yang aman dan lancar

kepada masyarakat yang kembali pulang, usai
merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung
halaman.

Dia menekankan, pihaknya akan terus
mengikuti perkembangan arus balik Lebaran 2022
yang diprediksi puncak arus balik terjadi pada

HONG KONG, BI - Banyak
cara untuk meluapkan rasa
bahagia, namuan untuk
kebahagiaan yang bercampur
dengan rindu biasanya
orang akan menagis
karena haru dalam
bahagia.

Arina Manasikana,
seorang Pekerja
MIgran Indonesia [PMI]
yang twlah lama
memendam kerinduannya
terhadap sholat idul fitri di
majid akhirnya tersampaikan,
karena tidak tahan menahan rasa
bahagianya akhirnya dia pun

menangis.
Pandemi memang telah merubah banyak hal,

termasuk pembatasan sosial di tempat ibadah
seperti masjid. Namun atas kehendak Allah SWT

para perayaan hari raya idul fitri yang jatuh
pada 2 mei 2022 lalu kondisi Hong Kong

sudah membaik sehingga banyak
pelonggaran yang terapkan.

“saya terharu karena sudah
sekian lama tidak injak rumah
Allah,dan sholat idul fitri di masjid

jadinya menangis.’” ungkap Arina pada
Berita Indonesia.
Situasi yang ramai telah membuat

kepolisian turun tangan dalam membantu jamaah
berbaris dan disiplin dalam antrian, Arina
Manasikana merasa tak sabar ingin masuk
hingga harus rela berdesakan dengan jamaah
laki - laki yang juga sedang mengantri untuk
sholat idul fitri berjaam di masjid.

Karena tidak sabarnya Arina memaksa untuk
masuk, namun sampai di arah tangga ke masjid
dia dihadang polisi hingga nyeletuk “
Allahuakbar!”, namun saya tetap bertahan dalam
antrian tidak jadi naik ke masjid.

“Uniknya, dalam masa saya menunggu
teman - teman saya mengajak saya untuk
menyerah dan tidak usah melanjutkan
melanjutkan niat saya untuk sholat idul fitri,
namun dengan sekuat niat saya bilang kita harus
semangat demi sholat idul fitri tahun ini.”kisah

Arina Manasikana.
DIsaat Arina Manasikana melihat

teman - temannya galau antara maju
atau mundur dia berinisitif untuk

mengumandangkan takbir dengan
harapan semua jamaan yang telah

berbaris akan kembali semangat.

KIEV, BI - Di Ukraina saat ini petani juga
membutuhkan jaket antipeluru dan ranjau untuk
menghancurkan bom yang tersebar di ladang
mereka.

Petani Ukraina Butuh Jaket
Anti Peluru dan Ranjau

>> BERSAMBUNG KE HLM 08
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Mudik, Agar Tidak
Lupa Jalan Pulang
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O P I N I

BISA MUDIK LAGI tahun ini, setelah 2
tahun dilarang mudik akibat pandemi Covid-
19. Bila terjadi macet di mana-mana, terpaksa
dilakukan rekayasa lalu lintas. Itu semua
hanya konsekuensi dari euforia mudik yang
telah lama dinantikan. Jadi, tidak usah marah-
marah di jalan. Nikmati saja perjalanannya
dan syukuri atas anugerah-Nya. Karena
akhirnya bisa mudik lagi.

Mudik itu memberi energi tersendiri.
Bukan soal orang kampung atau orang kota.
Tapi mudik adalah sikap tentang
cara menghargai kampung
halaman, cara
menghormati tanah
kelahiran dan bumi
pijakan para
leluhur. Tidak
peduli macet,
tidak peduli
panas terik
matahari. Demi
menjenguk rindu
akan kampung
halaman dan segala
kenangan yang ada
di dalamnya.

 Mudik berarti
pulang kampung.

Tradisi leluhur bangsa Indonesia. Kebiasaan
yang sama sekali tidak terpengaruh oleh
kemajuan teknologi. Mau secanggih apapun
otak manusia, sehebat apapun teknologi.
Mudik tetap jadi pilihan banyak orang.
Ibaratnya, mudik adalah simbol “lonceng
disuruh pulang”. Sebuah panggilan psikologis
untuk pulang. Karena dengan mudik, siapa
pun dapat “menemukan” kembali jati dirinya,
seperti aslinya.

Literasi mudik sulit dibantah. Karena mudik
adalah sebuah panggilan batin. Untuk
mengingatkan manusia tentang “dari mana ia
berasal dan mau ke mana ia menuju …”. Mudik
hanya simbol. Bahwa setiap manusia pasti akan
pulang. Pulang ke kampung halaman, pulang ke
orang tua. Dan pada akhirnya akan pulang ke
haribaan sang pencipta. Karena ke mana pun
manusia pergi dan berjalan, akhirnya akan
“pulang” juga.

Mudik adalah ritual sederhana. Untuk
mengenali siapa sebenarnya manusia, di
samping jadi momen untuk mencapai kesucian
lahir dan batin. Sebuah proses tazkiyatun nafs,
membersihkan jiwa yang pernah dikotori oleh diri
sendiri. Di kampung halaman, pemudik siap
melapangkan hati untuk menemui orang tua dan
sanak saudara. Lalu berani meminta maaf dan
memaafkan kesalahan orang lain.

Maka mudik seharusnya bukan hanya
seremoni. Tapi harus dilihat dari esensi.
Sebagai cara untuk mereposisi hakikat hidup

Ketika Tamu dan Tuan
Rumah  Saling Hormati

kepada Fulan sebagai ganti semua hidangan yang
telah disediakannya. Pakaian Qais pun juga ikut
diberikan.

“Uang itu dan juga pakaianku, tolong serahkan
kepadaku sekarang!,” pinta Qais kepada si asisten.

Sejurus kemudian, Qais berkata kepada kawan-
kawannya, bahwa sebelum Fulan tiba, mereka
akan segera undur diri kepada Fulanah. Sesuai

dan kehidupan manusia. Mudik untuk
kembali pada empat filsafat hidup
manusia, yaitu:

1. Lebaran, sebagai tanda tuntasnya
kewajiban berpuasa, zakat fitrah, dan
ibadah sunah lainnya. Tanda kemenangan
orang-orang yang berpuasa.

2. Luberan sebagai tanda melimpahnya
rezeki dan karunia Allah SWT untuk berani
berbagi dan sedekah kepada kaum yang
membutuhkan.

3. Leburan sebagai tanda melebur dosa
dan kesalahan yang pernah diperbuat
sebelumnya. Berani dan bersedia meminta
maaf dan memaafkan agar terlebur dalam
kesucian lahir dan batin.

4. Laburan sebagai tanda “kembali
fitrah”, suci kembali. Dan senantiasa
menjaga kebersihan lahir dan batin di usia
tersisa, di samping hijrah pada kebaikan.

Mudik, tentu bukan hilir-mudik. Bukan
pula ajang memamerkan kekayaan atau
status sosial. Tapi mudik jadi momen

membangun kesadaran diri. Bahwa
manusia itu bukan apa-apa dan bukan

siapa-siapa. Mudik sebagai proses
untuk mengingatkan kembali.

Akan arti penting hidup yang
sederhana, ikhlas, dan sabar.
Bahwa manusia itu berasal dari
Allah SWT dan akan kembali
kepada Allah.

Kenapa mudik? Karena hari
ini makin banyak manusia yang
lupa “jalan untuk pulang”. Akibat
terlalu cinta pada dunia, pada
pangkat pada jabatan. Salam
literasi.

(Penulis Merupakan Pegiat
Literasi TBM Lentera Pustaka)

BERSAMA beberapa teman, hari itu, Qais
bin Sa’ad sedang dalam perjalanan dari Syam.
Karena satu dan dua hal, Qais dkk akhirnya
mampir ke sebuah rumah. Rumah itu milik
sepasang suami istri. Sebut saja Fulan dan
Fulanah.

Saat Qais sedang bertamu, Fulan sedang
tidak di rumah. Yang ada hanya Fulanah. Dan
setelah meminta izin (dan diizinkan), Qais dkk
masuk ke dalam rumah. Tak lama berselang,
Fulan datang.

Singkat cerita, karena merasa didatangi tamu,
Fulan mengambil seekor unta untuk dihidangkan
kepada tamu.

“Silakan kalian potong unta ini untuk
dimakan!” perintah Fulan kepada Qais dkk.

Tanpa banyak bicara, unta itu pun langsung
dipotong, dimasak, dan dimakan dagingnya.

***
Keesokan harinya, penghormatan Fulan

kepada tamu pun terulang lagi, dalam bentuk yang
sama: unta. Fulan membawakan mereka untuk
disembelih.

“Bukankah daging yang kemarin masih
banyak?,” jawab Qais mencoba menolak tawaran
Fulan. Hal ini dilakukannya semata-mata karena
tidak ingin merepotkan.

Namun, Fulan juga tak kurang akal. Karena
memang berniat untuk hormat tamu, ia pun
menjawab dengan jawaban yang begitu
bijaksana, “Kami tak ingin memberi hidangan
kepada tamu dengan makanan kemarin”.

Fulan pun pergi meninggalkan untanya dan
Qais dkk.

Perlakuan Fulan yang begitu menghormati
tamu justru membuat Qais merasa tidak enak. Ia
berinisiatif untuk segera undur diri dan
melanjutkan perjalanan.

“Semakin lama kita di sini akan membuat
unta Fulan akan semakin habis. Oleh karenanya,
kita harus segera pergi dari sini,” kata Fulan
kepada kawan-kawannya.

Tak lupa, ia pun meminta asistennya untuk
mengumpulkan semua uang yang dibawa.
Jumlahnya empat ratus dirham. Qais pun
meminta uang itu untuk kemudian diberikan

rencana, uang dan pakaian pun diberikan.
Mereka pamit.

***
Di tengah jalan, Qais melihat ada seorang

berkuda mendekatinya.
“Siapa dia?,” tanya Qais kepada kawan-

kawannya.
Tak seorang pun dari kawan-kawan Qais

yang mengetahui siapa gerangan.
Semakin lama, orang berkuda itu semakin

dekat. Ternyata ia adalah Fulan. Kedatangan
Fulan membuat Qais merasa takut, jangan-
jangan uang dan pakaian yang ia berikan
dianggap kurang oleh Fulan.

“Ambillah ini!,” kata Fulan sambil
menyerahkan uang dan pakaian milik Qais.

Qais menolak untuk menerima kembali
uang dan barang tersebut. Namun, Fulan

tak mau kalah. Ia tetap tak mau menerima
barang itu. Juga, ia berharap—bahkan
memaksa—Fulan untuk
mengambilnya kembali.

Akhirnya, Qais kalah. Ia
menerima kembali uang dan pakaian
yang telah ia berikan itu. Sebelum
meninggalkan Qais dkk, Fulan
berkata bahwa ia tak menjual
hidangan yang telah ia berikan
kepada tamu. Sikap Fulan ini benar-
benar membuat Qais iri dan ingin
menirunya.**
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Ketatnya Aturan Anti-epidemi bagi Pebisnis Katering

HONG KONG, BI - Pantai dan kolam renang
akan diizinkan untuk dibuka kembali, makan di
restoran juga sudah boleh menampung hingga
delapan pelanggan per meja, sementara
orang yang berolahraga di luar ruangan
tidak perlu lagi memakai masker.

Relaksasi dalam pembatasan
pandemi diumumkan oleh Kepala
Eksekutif Carrie Lam pada hari selasa
lalu [3/5], saat  wabah Omicron di Hong
Kong terus menerus mereda dalam 2
pekan terakhir.

“Mempertimbangkan situasi Covid yang stabil
dan keinginan masyarakat, saya mengumumkan

pelonggaran tiga tindakan dua minggu lebih cepat
dari jadwal,” katanya.

Lam mengatakan taman air juga dapat dibuka
kembali dan orang tidak perlu memakai

masker di taman pedesaan.
CE juga mengatakan akan

melonggaran lebih banyak aturan pada
19 Mei dengan membuka  bar dengan
izin empat pelanggan per meja, dan bar
boleh beroperasi hingga pukul 2 pagi.

Restoran kemudian akan diizinkan
untuk tetap buka hingga tengah malam dan

HK Longgarkan
Banyak Aturan

HONG KONG, BI - Sophia Chan Siu-chee, Sekretaris
Makanan dan Kesehatan mengimbau kepada pelaku bisnis
katering untuk mengamati jalannya arus pelanggan secara
ketat demi mematuhi berbagai persyaratan dan petunjuk
di bawah pasal peraturan anti-epidemi yang berlaku.

Berdasarkan arahan terbaru, terhitung mula 5 mei
kemarin  jumlah maksimum orang per meja di tempat
katering akan dinaikkan dari empat menjadi delapan,
sementara persyaratan dan batasan lain di tempat katering

akan terus berlaku.
 Selain itu, Kepala Dinas Penerangan juga mengimbau

masyarakat untuk mengupdate aplikasi mobile
“LeaveHomeSafe” ke versi terbaru (3.2.3), yang membuat
fungsi menampilkan kode QR Vaccine Pass bekerja lebih
lancar.

Juru bicara FEHD mengatakan, “FEHD akan terus
meningkatkan inspeksi dan melakukan operasi bersama
dengan Polisi, untuk mengambil tindakan penegakan yang

ketat terhadap operator, staf dan pelanggan bisnis katering
dan tempat terjadwal tertentu yang menentang anti-epidemi.
peraturan selama akhir pekan panjang mendatang.”

FEHD juga akan mengeluarkan surat himbauan
kepada operator katering yang mengingatkan pelanggan
dan masyarakat untuk mematuhi peraturan dan arahan
terkait tentang vaksinasi, pertemuan kelompok dan
pemakaian masker di tempat katering, hal ini dimaksudkan
untuk mencegah terjadi lonjakan kasus infeksi lagi.[bi]

>> BERSAMBUNG KE HLM  19
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Seperti dendam rindu Juga harus
dibayar tuntas, seperti rindu warga
terhadap perayaan hari raya idul fitri
tahun 2022 ini. Hong Kong telah
memberikan banyak pelonggaran
karena kasus covid yang telah mereda
dan terus melandai di Kota jadi saatnya
melampiaskan rindu bersholat id
bersama dengan saudara semuslim.

Eforia perayaan isudl fitri di tanah
air juga nampak dengan antusiasisme
warga untuk mudik ke kampung
halaman setelah memendam rasa
dengan berlebaran jarak jauh.

Di Hong Kong, terpantau para
pekerja migran Indonesia rela antri
untuk mendapatkan waktu sholat idul
fitri di masjid - masjid wilayah SAR.

Cerita Zoplo Tentang Sholat Idul Fitri
Di Masjid Tsim Sha Tsui

Zoplo,  BMC ( Buruh Migran Cerdas
) Dan Materi Pembelajaran yang kita
sampikan Bisniss Model Canvas (
BMC ) menceritakan pengalamannya
dalam proses mengikuti sholat idul fitri
di Masjid Tsim Sham Tsui.

Zoplo yang awalnya janjian dan
ingin sholat bareng teman - temannya
jadi batal karena situasi lapangan yang
ternyata harus antri dan grup sholat
dibagi hingga 11 kloter.

“Awalnya bersama teman - teman,
janjian berangkat bareng namun setelah
sampai di tempat jadi ambyar karena
ada yang masuk kloter depan ada yang
belakang, karena begitu banyaknya
antrian jamaah yang rindu bersholat
idul fitri bersama.” ungkat Zoplo pada
Berita Indonesia.

Zoplo juga menceritakan jika
dirinya antri sejak jam 8 pagi dan barum
jam 11 dapat antrian sholatnya, 3 jam
menunggu ditengah guyuran rintik hujan
memang tidak gampang jadi ada juga
yang merasa lelah dan memilih untuk
keluar dari antrian.

Namun ada yang membuat antrian
tersebut menjadi lebih menyenangkan
bahkan indah yaitu adanya lantunan

takbir dari para jamaah yang
mengantri diluar.

“lanturan takbir menja-
dikan suasana antrian jamaan
yang datang dari berbagai
negara tersebut menjadi lebih
syahdu dan indah.’ begitu
ungkap Zoplo.

Zoplo juga menyampaikan
jika sebelum masuk jamaah
harus scan status vaksi-
nasinya dengan aplikasi
LeaveHomeSave, setelah
berhasil jamaah diper-
silahkan masuk tanpa harus
mengambil jarak khusus, yaitu dengan
jarak normal orang sholat berjamaah.
Masjis Tsim Sha Tsui benar - benar
dipenuhi jamaah yang diperkiraan pada
setiap grup sholat bisa mencapai

seratus lebih orang yang berjamaah
saat itu.*

Jamaah dari Masjid Ammar Whan
Chai Juga Membludak

Ustad Muhaemin Karim mengarkan

Dendam Rindu Lebaran  di Hong Kong

Kisah Lucu Saat Antri Sholat Idul Fitri
Polisi Hong Bilang: Maju Maju ..
Seorang Polisi pengatur antrian akhirnya belajar

bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi, dia
berucap maju mundur dan minggir pada jamaah Indone-
sia yang tampak ragu - ragu untuk melangkah maju
sambil melambaikan tangannya sebagai tanda antrian
harus maju.

Situasi tentusaja menjadi riuh penuh gelak tawa saat
Polisi Hong Kong menirukan ucapan teman - teman
pekerja migran yang bilang maju mbak, majuu ...

Zoplo Simpan Sandal Di Saku
Zoplo, salah satu pekerja migran yang ikut jamaah

sholat idul fitri di Masjid Tsim Sha Tsui terpaksa
menyimpan sandalnya di saku karena melihat jamaah
laki - laki dari Pakistan nyeker akibat kehilangan
sandalnya setelah menyelesaikan sholatnya.

“Mungkit tepatnya tidak hilang tapi karena bertumpuk
jadi sulit mencarinya” kata Zoplo.

Ambil aman akhirnya Zoplo simpan sandalnya dan
membawanya masuk ke dalam masjid.[*]
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kepada Berita Indonesia jika tahun ini
acara sholat idul fitri di Masjid Ammar
membludak hingga dilakukan 6 kali
sholat idul fitri berjamaah. Imamnya
dari Pakistan, China dan Indonesia.

Yang dari Indonesia
diimami oleh saya sendiri
dan Bapak Mahmudi
Abdussalam, Presiden
POSMIH Hong Kong.

“Jamaah membludak
dan mengular ratusam
meter yang diperkirakan
mencapai 8000 an. Sesi
pertama dimulai jam 7.30
dan sesi keenam jam
11.15. Mayoritas
jamaahnya adalah warga
Indonesia yang bekerja di
HK.” ungkap Ustad

Muhaemin.
“Mereka sanggup menunggu

berjam-jam demi mendapatkan tempat
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akrab dengan para jurnalis. Lebaran tahun
ini, Nadia bersyukur karena angka

cakupan vaksin semakin besar
dan kasus Covid-19 semakin
turun. Meski begitu, ia tetap
bertugas saat Lebaran.

Menurut Nadia, meski
Lebaran bisa tetap meraya-

kannya bersama keluarga, akan
tetapi ia tetap standby di saat situasi

urgent atau mendesak. Makna Lebaran
kali ini, katanya, tentunya ucapan syurkur
karena Lebaran dan Ramadan tahun ini

sudah bisa beribadah di masjid dan
berlebaran serta mudik untuk seluruh
masyarakat.

“Dua tahun pandemi dan berbagai
upaya yang dilakukan bersmaa
berkolaborasi dan dukungan masyarakat,
teman media swasta artinya semua
bergerak dan berjuang mengatasi
pandemi. Dan kami yakin ke depan
perjuangan ini bisa kita teruskan untuk
mengembalikan kondisi kita kembali,”
tegas Nadia. Sosok ibu 5 anak ini juga
menghargai dukungan suami yang selalu

senantiasa bersabar dan mendukung
setiap langkahnya. Nadia memiliki 5
anak terdiri dari 3 perempuan dan 2
laki-laki yang selalu mengerti
kesibukan ibunya. Setiap Lebaran,
meski di sela-sela kesibukannya,
Nadia selalu menghidangkan makanan
favorit keluarga yakni opor ayam dan
lontong, sayur labu dan rendang
tentunya. Setelah salat Idul Fitri, maka
seperti Lebaran pada umumnya, Nadia
dan keluarganya selalu mengunjungi
keluarga lainnya.[bi]

JAKARTA, BI - Siti Nadia Tarmizi
merupakan salah satu sosok yang pal-
ing sibuk dalam memberikan
informasi seputar data Covid-
19, vaksinasi, hingga melurus-
kan berbagai informasi seputar
pandemi di masyarakat.
Perannya sebagai juru bicara
ternyata masih tetap membu-
atnya bertugas pada Lebaran kali ini.

Perannya sebagai Juru Bicara
Vaksinasi Covid-19 Kementerian
Kesehatan, Siti Nadia dikenal dekat dan

Lebaran, Siti Nadia Bersyukur Kasus Covid Turun

JAKARTA, BI - Manajer Area Jasa
Marga Tollroad Operator (JMTO) Ade
Rukmana mengatakan kendaraan arus
balik Lebaran 2022 ke arah Jakarta di
Tol Palikanci, Cirebon pada Rabu (4/
5) sudah mulai terlihat padat.

Dia mengatakan r ibuan
kendaraan yang melakukan arus
balik ke Jakarta mulai terlihat setelah
pukul 12.00 WIB. “Jadi, datanya
setelah jam 12 siang tadi, itu ke arah
Semarang lebih tinggi daripada ke
arah Jakarta,” ungkap dia.

Pihaknya memantau arus
kendaraan pada masa balik Lebaran.

 Arus Balik ke Arah
Jakarta Mulai Ramai

Semarang.
Dia mengatakan hal itu merupakan

beberapa pemudik yang melakukan
arus balik lebih cepat untuk
menghindari kemacetan yang mungkin
terjadi pada 6–8 Mei 2022. “Dari
Jakarta itu melalui per jam, yang kita
pantau dari jam 11, 12 (siang, Red.) itu
lebih tinggi ke Jakarta dibanding Jawa
Tengah, mulai ada peningkatan,” ujar

“Tapi dari jam per jam,
ke arah Jakarta lebih
tinggi, arah Jateng
2.215 (kendaraan,
red.), tapi yang ke arah
Jakarta 2.226
(kendaraan),” sam-
bungnya.

Dirinya menam-
bahkan hingga pukul
18.00 WIB, jumlah
kendaraan yang pergi
menuju arah Jakarta di
Tol Palikanci selalu lebih banyak
dibandingkan dengan yang menuju arah

Ade.
Berdasarkan pantauan, suasana

Tol Palikanci di arah Jakarta maupun
Semarang ramai lancar meskipun
ramai pengendara. Para pengendara
diimbau untuk melakukan perjalanan
ke arah Jakarta lebih awal atau setelah
tanggal tersebut. (*)

15 Calo Tiket Kapal di
Pelabuhan Ditangkap

mail atau Web Reservation atau
Aplikasi Ferizy,” katanya.

Karena kuota terbatas, kata dia,
pemesanan dapat dilakukan mulai
60 hari sebelum perjalanan, dan
mulai check-in 2 jam sebelum jadwal
masuk pelabuhan.

“Tiket akan hangus apabila
melewati jadwal masuk pelabuhan
yang Anda pilih,” kata Pandra.

Di sisi lain, dia juga mengajak
masyarakat pemudik untuk

menghindari antrean di Pelabuhan
Bakauheni dapat menggunakan

Pelabuhan Panjang Bandar
Lampung sambil
menikmati wisata laut
Lampung di perjalanan

kapal.
Sejak 4 Mei hingga 8 Mei

2022, Pemerintah menye-
diakan alternatif penye-

berangan dari Pelabuhan
Panjang ke Pelabuhan
Ciwandan, Cilegon Banten
dengan waktu pelayaran
sekira 4 sampai 5 jam.

“Pemudik arus balik
bisa istirahat lebih lama di
kapal dengan tarif yang
sama dengan penye-
berangan Bakauheni-Merak
sambil menikmati wisata
laut Lampung,” pungkas
Pandra.[Ant]

LAMPUNG, BI - Polisi menangkap
15 calo tiket kapal yang beroperasi di
Pelabuhan Bakauheni. Kabid Humas
Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad
mengatakan 15 orang itu diamankan
saat sedang operasi di wilayah kawasan
pelabuhan, Selasa (3/5) malam.

Namun 15 calo tiket itu hanya
diwajibkan mengisi surat pernyataan
dan tidak ditahan di Kepolisian Sektor
Kawasan Pelabuhan (KSKP)
Bakauheni Lampung Selatan.

Pandra mengimbau pemudik
untuk membeli tiket melalui e-Ticket
Ferizy agar sampai di pelabuhan
sudah tidak ada kendala.

“Caranya buka
www.ferizy.com atau down-
load aplikasi ferizy di Google
Play Store/Apps Store di
handphone Anda, lakukan log
in atau daftarkan e-mail Anda.
Selanjutnya, pilih jadwal
masuk pelabuhan (check-in)
dan pastikan golongan
kendaraan yang dipil ih
benar,” terang Pandra.

Ia mengatakan bahwa

mereka wajib mengisi seluruh data
penumpang sesuai dengan kartu
identitas dan nomor polisi kendaraan
dengan benar bila menggunakan
kendaraan, lalu konfirmasi data
pemesanan.

“Setelah itu, lakukan
pembayaran melalui ATM atau
melalui mobile banking,
internet banking, dompet digi-
tal, Alfamart, Indomaret, agen
BRILink, Yomart Grub,
Kantor Pos, maupun
Pegadaian. Selanjutnya
unduh e-ticket Anda melalui e-CIREBON, BI - Puncak arus balik

Lebaran 2022 pengguna jasa kereta api
dari wilayah KAI Daop 3 Cirebon terjasi
terjadi pada hari kamis (5/5) lalu. Hal
itu disampaikan Manajer Humas PT
KAI Daop 3 Cirebon Suprapto.

Pada H+1 Lebaran saja sudah
tercatat 6.974 lebih orang yang telah
berangkat menggunakan kereta api,
oleh karena itu pihaknya telah
mengoperasikan KA tambahan, di
antaranya enam KA tambahan menuju
Jakarta, yaitu Argo Cheribon.

Selain itu, dua KA tambahan
menuju Bandung, yaitu KA Harina serta

Arus Balik, KAI Operasikan
KA Tambahan ke Jakarta

KA Ciremai. Total perjalanan KA yang
beroperasi pada masa arus balik di
wilayah Daop 3 Cirebon terdapat 115
KA, yang terdiri dari pemberangkatan
awal dari Daop 3 Cirebon berjumlah 10
KA, dan 105 KA yang melintas di Daop
3 Cirebon. “Penambahan kereta api ini
untuk melayani para penumpang yang
ingin menggunakan transportasi KA,”
terangnya.

Suprapto menambahkan untuk
jumlah penumpang yang turun atau
kedatangan, mulai menurun
dibandingkan pada masa sebelum
Lebaran.[bi]
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Bupati, Kapolres dan Dandim
Terjun Urai Kemacetan

“Saya lihat ini cukup lancar dan wajar, tidak
ada kemacetan yang begitu panjang. Petugas
sudah mengarahkan dan bisa mengurai
kemacetan. Tidak ada masalah, karena ini
merupakan salah satu cara kita untuk bisa
mengembalikan atau menggerakkan kembali
perekonomian masyarakat setelah dua tahun
diterpa pandemi Covid 19,” terang bupati.

Lebih lanjut diungkapkan Juliyatmono,
pihaknya bersama kapolres, dandim, dan
anggota memilih mengendarai sepeda motor
agar lebih bisa leluasa melakukan pantauan dan
membantu mengurai kemacetan.

“Lebih cepat, lebih efisien dan sekaligus
lincah kalau pakai sepeda motor ini. Ke titik
satu menuju titik lain lebih mudah, penanganan
permasalahan untuk lalu lintas juga cukup
cepat,” ungkap bupati. (rud/ria)

SURABAYA, BI - Jawa Timur
melaporkan kejadian 114 anak
berstatus suspek hepatitis misterius.
Pasalnya, mereka bergejala mirip
atau serupa dengan ditandai sakit
kuning atau suspect jaundice (kuning)
akut.

Berdasarkan data Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) Jawa Timur, minggu 1 hingga
minggu 17 Tahun 2022 (per 4 Mei
2022), telah ditemukan 114 kasus sus-
pect jaundice (kuning) akut di 18
kabupaten/kota di Jatim. Pada minggu
ke-14 hingga minggu ke-17 cenderung
mengalami kenaikan.

Sebagai catatan, data SKDR tersebut adalah
kasus suspect jaundice (kuning) akut yang
dilaporkan dengan usia secara umum (tidak
spesifik d” 16 tahun). Menyikapi hal tersebut
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Erwin Astha Triyono meminta para orang tua
waspada. Khususnya kepada anak-anak dan or-

114 Anak Diduga Terjangkit
Hepatitis Misterius di Jatim

ang tua untuk selalu menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS) serta protokol
kesehatan secara disiplin.

“Lakukan upaya pencegahan dengan PHBS
seperti mencuci tangan pakai sabun, meminum air
bersih yang matang, memastikan makanan dalam
keadaan bersih dan matang penuh, menggunakan

alat makan sendiri, memakai masker,
menjaga jarak serta menghindari
kontak dengan orang sakit,” katanya
dalam keterangan resmi akun media
sosial Dinas Kesehatan Jawa Timur
@dinkesjatim.

Sebelumnya, Kementerian
Kesehatan meningkatkan kewas-
padaan terhadap KLB Hepatitis Akut
dengan mengeluarkan Surat Edaran
Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang
Kewaspadaan terhadap Penemuan
Kasus Hepatitis Akut yang Tidak
Diketahui Etiologinya (Acute Hepati-
tis of Unknown Aetiology) tanggal 27
April 2022.

Kewaspadaan tersebut meningkat setelah tiga
pasien anak yang dirawat di RSUPN dr.
Ciptomangunkusumo Jakarta dengan dugaan
Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya
meninggal dunia, dalam kurun waktu yang
berbeda dengan rentang dua minggu terakhir
hingga 30 April 2022. (*)

Bule Pose Telanjang di Pohon Keramat
TABANAN, BI - Seorang warga negara asing

(WNA) atau bule di Bali membuat heboh di me-
dia sosial (medsos) dengan  hasil foto berpose
tanpa busana alias telanjang di sebuah pohon
yang diyakini keramat dan telah berumur ratusan
tahun.

Video bule dengan pose telanjang itu
diunggah akun Instagram @alina_yogi.
Disebut-sebut pohon raksasa itu ada di Banjar
Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan, Bali.

Dalam unggahannya, sang bule yang
belum diketahui identitasnya dan asal
negaranya, itu berpose layaknya seorang
model yang sedang melakukan sesi
pemotretan. Bule tersebut mengaku
terpesona dengan pohon raksasa kayu putih
peninggalan para leluhur warga Bali itu.

“Nenek moyang telah memberi Anda
kekuatan, jangan menolaknya, ambillah.

Rasakan itu. Terapkan kebijaksanaan mereka
melalui Anda. Jadilah penjaga diri sendiri,” tulis
si bule dalam unggahannya.

Menanggapi hal tersebut, aktivis perempuan
yang juga desainer terkenal Ni Luh Djelantik.
“Habis turis nari telenji di Gunung Batur, sekarang

ada lagi kayak beginian. Kamu
tahu pohon kayu putih yang telah
berusia 700 tahun ini terletak di
belakang Pura Babakan?
Artinya apa? Pura ini masuk dalam lingkungan
tempat suci. Kalau mau meditasi atau selfi

silakan. Maksudmu apa? Demi konten?
Kesucian pura jadi tercemar karena
kelakuanmu,” keluhnya.

Dia mengecam aksi bule tersebut dan
mendesak aparat setempat memeriksa WNA
yang bersangkutan agar diberikan sanksi.
Bahkan, Ni Luh Djelantik itu juga mendesak
bule tersebut dideportasi dari Bali jika
terbukti bersalah.

Saat ini bule bernama asli Alina
Fazleeva alias Alina Yogi akhirnya diperiksa
oleh Polda Bali. Bahkan setelah
pemeriksaan selesai wanita tersebut  akan
dideportasi.(lia/jpnn)

MEDAN, BI - Satuan Tugas (satgas)
penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara
(Sumut) menyatakan empat daerah di Sumut
telah berstatus zona hijau atau nihil kasus baru
terkonfirmasi virus Corona.

Berdasarkan data yang tertuang dalam
laman resmi covid19.go.id yang dikutip di
Medan, Rabu (4/5), menunjukkan bahwa jumlah
daerah yang masuk kategori zona hijau itu
bertambah dari pekan sebelumnya hanya satu
daerah.

Adapun keempat kabupaten yang berstatus
zona hijau Covid-19 yakni Kabupaten Pakpak
Bharat, Nias Barat, Nias dan Kabupaten Nias
Selatan.

Sementara itu, 29 kabupaten dan kota
lainnya di Sumut masih berstatus zona kuning
atau risiko rendah terhadap penularan Covid-
19. Adapun 29 daerah tersebut adalah
Kabupaten Samosir, Asahan, Kota Pematang

Siantar, Langkat, Tapanuli Utara, Kota
Padangsidempuan, Nias Utara, dan
Labuhan Batu Utara.

Selanjutnya, daerah yang berstatus
risiko rendah itu Kabupaten Humbang
Hasundutan, Simalungun, Karo, Tapanuli
Selatan, Sibolga, Labuhan Batu Selatan.
Kemudian, Kabupaten Padang Lawas
Utara, Deli Serdang, Tapanuli Tengah,

Gunung Sitoli, Batu Bara, Serdang Bedagai,
Mandailing Natal, Binjai, Medan, Toba Samosir,
Dairi, Padang Lawas, Labuhanbatu, Tebing
Tinggi dan Tanjung Balai.

Dijelaskan dalam laman Satgas Covid-19,
penetapan status zonasi risiko penyebaran
terpapar Corona dihitung berdasarkan
sejumlah indikator kesehatan masyarakat.

Pasien Covid-19 Sembuh di Sumut
Bertambah Yakni dengan menggunakan
skoring dan pembobotan melalui epidemiologi
yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek
dan sebagainya.  Kemudian, indikator
surveilans kesehatan masyarakat seperti
jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta
indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah
keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah
sakit rujukan untuk pasien Covid-19.(ant)

Empat Daerah di
Sumut Berstatus
Zona Hijau Covid

KARANGANYAR, BI - Hingga Lebaran mau
usai kawasan wisata Tawangmangu masih
cukup padat. Membuat arus lalu lintas menuju
sejumlah lokasi wisata sempat terjadi
kemacetan. Dengan mengendarai mo-
tor, Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karang
anyar terjun memantau arus lalu lintas di
sejumlah kawasan wisata pada H+4.

Tampak Kapolres Karanganyar AKBP

Danang Kuswoyo bersama Bupati Karanganyar
Juliyatmono dan Komandan Kodim 0727/

Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo
turut dalam tim pantauan tersebut.

Bupati Karanganyar Juliyatmono,
mengaku, berkat kinerja personel

gabungan TNI, Polri dan pemerintah serta
dibantu sejumlah gabungan relawan cukup
efisien dan bisa mengatasi persoalan lalu
lintas di kawasan wisata.
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Ngaku Lepat
dengan Ketupat

JAKARTA, BI -  Idul Fitri sangat
identik dengan ketupat, bahkan sudah
menjadi ikon perayaan lebaran di In-
donesia. Terkait sejarah kenapa
ketupat itu sendiri Berita Indonesia
merangkum penjabaran dari berbagai
sumber.

dari ketupat. Ada nilai keislaman dalam
asal usul ketupat, makanan khas
Lebaran yang selalu ada di setiap Hari
Raya Idul Fitri. Sunan Kalijaga
membaurkan pengaruh Hindu pada
nilai keislaman, sehingga menjadi

akulturasi yang padu di antara
keduanya.

Kendati menjadi makanan
untuk Lebaran, Fadly tidak

memungkiri, sejarah ketupat bisa
jadi berasal dari zaman Hindu-Budha

di Nusantara.
 “Secara tertulis dalam prasasti

yang diteliti oleh para ahli, tak disebut
secara spesifikasi merujuk ke ketupat,
tetapi indikasi makanan beras yang
dibungkus nyiur sudah dilakukan
sebelum masa pra-Islam,” jelas Fadly.

Pada zaman pra-Islam, bahan
makanan nyiur dan beras dijadikan
sebagai sumber daya alam yang
dimanfaatkan sebagai makanan oleh
masyarakat zaman itu. Adapun masya-
rakat di Bali hingga saat ini meng-

gunakan ketupat dalam ritual ibadah.
Lebih lanjut, makanan ketupat tidak

hanya ditemukan di Indonesia,
melainkan dapar dijumpai di kawasan
Asia Tenggara, khususnya negara yang
berpenduduk Suku Melayu.

Di negara-negara tersebut, ketupat
juga dijadikan sebagai salah satu sajian
Hari Raya Idul Fitri.

Seorang sejarawan H.J. De Graaf
menyebutkan, janur untuk membung-
kus ketupat kemungkinan menun-
jukkan identitas budaya pesisiran yang
banyak ditumbuhi pohon kelapa. Warna
kuning pada janur dimaknai sebagai
upaya masyarakat pesisir Jawa untuk
membedakan warna hijau dari Timur
Tengah dan merah dari Asia Timur.

Sementara itu, menurut Slamet
Mulyono dalam ‘Kamus Pepak Basa
Jawa’, kata ketupat berasal dari kupat,
yang banyak digunakan oleh
masyarakat Sunda dan Jawa, dengan
artian ngaku lepat atau mengakui
kesalahan.[*]

Simbol Janur Kuning dan Mitos

Hari Raya umat Hindu, sehari
sebelumnya warga akan memasang
penjor.

Penjor adalah bambu
melengkung panjang yang dihiasi
dengan rangkaian janur. Selain itu,
penjor juga dilengkapi dengan
beberapa hasil bumi seperti
kelapa, padi, pisang, dedaunan dan
lainnya.

Penjor merupakan simbol dari
Naga Basuki yang artinya
kesejahteraan dan kemakmuran.
Bagi umat Hindu di Bali penjor
merupakan simbol gunung yang
dianggap suci.[*]

DI INDONESIA memiliki budaya
memanfaatkan Janur kuning atau daun
muda dari pohon kelapa untuk berbagai
kepentingan yang membahagiakan.

Dalam tradisi Jawa sendiri, janur
menjadi salah satu simbol
kebahagiaan. Asal kata janur
sendiri berasal dari Bahasa
Arab yang berarti cahaya
dari surga, selain itu dalam
Jawa janur juga diartikan
‘sejatining nur’ atau cahaya
sejati. Sedangkan kuning
sendiri berasal dari Bahasa Jawa
yang memiliki arti suci.

Secara filosofi janur juga memiliki
bermakna sebuah pengharapan dari
orang yang memiliki acara hidupnya
akan bersinar sama seperti arti yang
terkandung didalam janur. Sedangkan
kuning mengandung filosofi
pengharapan setiap semua yang
dikatakan berasal dari hati dan jiwa
yang bening serta akan
terwujud.

Jadi bila janur kuning
disatukan maka memiliki
filosofi sebuah isyarat
pengharapan yang tinggi
dari hati yang suci untuk
mendapatkan cahaya
Tuhan, agar segala
tindakan serta aktivitas
yang dilakukan berjalan
dengan baik dan berakhir
pada kebahagiaan.

Janur kuning sering
ditemukan di di budaya

adat Sunda dan Bali.
Janur memiliki arti cahaya yang

diambil dari kata Nur dengan harapan
agar saat disandingkan pengantin
wanita akan bersinar, sedangkan

kuning bermakna sabda dadi
yang memiliki harapan semua

perkataan akan terwujud
dihasilkan dari hati dan jiwa
yang bening.

Mitos Janur Kuning Layu
di Pernikahan
Dalam sebuah pernikahan

adanya janur kuning memiliki makna
cita-cita mulia dan tinggi untuk
menggapai cahaya ilahi dan dibarengi
dengan hati yang bening.

Mitosnya ketahanan dari warna
janur kuning yang dipasang sepanjang
acara bisa menandakan keperjakaan
dan keperawanan pengantin, hingga

ada mitos  jika hiasannya janur kuning
yang dipasang saat acara pengantinan
tidak layu sampai acara selesai maka
tandanya sepasang pengantin tersebut
masih perjaka dan perawan.

Namun jika salah satu janur
kuning menjadi layu maka salah satu
di antara pengantin ini sudah tidak
perjaka dan perawan. Penanda
keperawanan dan keperjakaan
disebut dengan tetengger.

Janur sendiri memiliki kadar air
yang tinggi, sehingga dapat
mempercepat keringnya janur dan
berubah warna menjadi kecoklatan.

Biasanya, pengrajin akan
menyiasati agar tidak cepat berubah
warna, dengan menghindari teknik
potong atau digunting, karena
dengan begitu juga dipercaya
mempelai dapat menghadapi segala
persoalan hidup.

Arti Janur di Acara Hindu
Bali

Di Bali, janur atau yang
biasa disebut warga Bali,
busung, digunakan sebagai
hal penting dalam ritual
keagamaan Hindu, baik untuk
sehari-hari maupun upacara
besar. Bagi umat Hindu Bali,
warna kuning janur
melambangkan kemakmuran
dan kesemarakan
persembahan.

Salah satu kepentingan
janur di Bali saat menyambut

Salah satu sumber dari sejarawan
Universitas Padjadjaran Bandung Fadly
Rahman, Ia menuturkan jika
berdasarkan cerita rakyat, ketupat
berasal dari masa hidup Sunan Kalijaga,
tepatnya saat masa syiar agama Islam
yang dilakukan salah satu Wali Songo

ini pada abad ke-15 hingga ke-
16.

Sunan Kalijaga
menjadikan makanan ini
sebagai budaya dan filosofi
Jawa. “Sunan Kalijaga
menjadikan ketupat sebagai
budaya sekaligus filosofi
Jawa yang berbaur dengan
nilai keislaman,” kata Fadly
Rahman penulis buku Jejak Rasa
Nusantara.

Dibalik asal-usul makanan
Lebaran ini, ternyata ketupat memiliki
sejarah asal mula yang tak terlepas dari
Islam. Fadly mengatakan hidangan
yang menjadi ikon saat Lebaran tersebut
dicocokkan dengan nilai keislaman
oleh Sunan Kalijaga. Ketupat disebut
sebagai kupat oleh masyarakat Jawa
dan Sunda, yang memiliki arti ngaku
lepat atau mengakui kesalahan.

Selain itu, simbolisasi lain dari
ketupat adalah laku papat (empat laku)
yang juga melambangkan empat sisi

6. Menjaga kesehatan jantung
Buah timun rendah sodium,

tetapi mengandung serat, anti-
oksidan, dan tinggi akan
kandungan kalium. Nutrisi-nutrisi
tersebut baik untuk mengontrol
kadar kolesterol dan tekanan
darah, serta menjaga kesehatan
jantung anak.

7. Menjaga kesehatan mata
Selain tinggi akan kandungan

antioksidan dan kalium, buah
mentimun juga mengandung
cukup banyak beta karoten. Di
dalam tubuh Si kecil, beta karoten
berperan penting untuk menjaga
kesehatan indra penglihatannya,
termasuk mencegah terjadinya
rabun senja dan katarak.

8. Meningkatkan kemampuan
mengingat

Mentimun dipercaya cukup
baik untuk kesehatan otak anak.
Sebab, buah timun kaya
kandungan flavonoid yang
disebut dengan fisetin.
Berdasarkan penelitian, fla-
vonoid mampu melindungi sel
saraf otak dan dapat
meningkatkan kemampuan
mengingat Si Kecil.

Mentimun bisa dikonsumsi
langsung, dicampurkan dengan
air putih sebagai infused water,
atau diolah menjadi menu
masakan, seperti sayur timun
bening.[bi]

>> MANFAAT BUAH...
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RIBUAN warga DKI Jakarta memadati area
Jakarta International Stadium (JIS) untuk
melaksanakan ibadah Salat Id, Senin (2/5). Momen
ini rupanya juga menarik perhatian media Jerman,
Deutsche Welle (DW News).

Dalam liputannya, DW News menyoroti ribuan
warga yang datang untuk menjalankan Salat Id
sekaligus menjajal stadion yang baru rampung itu.
Momen ini menjadi semakin berkesan karena
digelar setelah lebih dari dua tahun pandemi
COVID-19 melanda dunia, yang menyebabkan
berbagai pembatasan kegiatan masyarakat.

“Ini adalah kemenangan setelah 2 Idul Fitri kita
lalui tanpa kebersamaan, tanpa perayaan besar karena
perjuangan kita kendalikan pandemi,” kata Gubernur
DKI Anies Baswedan di JIS saat sambutan.

Menurut Anies, lebaran tahun ini menjadi
kemenangan tersendiri bagi warga Jakarta.
Khususnya karena setelah 13 tahun, akhirnya

Salat Id di JIS
Jadi Sorotan

Media Jerman
mereka memiliki stadion sendiri.

“Ini adalah kemenangan setelah 13 tahun
menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya
sendiri, yaitu JIS. Stadion yang jadi mahakarya
bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka
namun juga kerja keras luar biasa dari anak
negeri,” tambah Anies.

Sejak pagi, warga terlihat sudah datang
berbondong-bondong bersama keluarga dan
kerabat masing-masing. Salat Id perdana di JIS
ini diimami oleh juara nasional tilawah dewasa
putra MTQ Nasional 2018, Heri Kuswanto.
Sedangkan Ketua MUI Pusat, Muhammad Cholil
Nafis, menjadi khatib yang membawakan
khotbah bertema “Spirit Fitrah untuk Membangun
Kesalehan.”

Usai menjalankan ibadah Salat Id, warga
diizinkan untuk berkeliling area dalam stadion
JIS yang baru rampung sebelum pulang.[*]

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden
merayakan Idulfitri di Gedung Putih. Perayaan ini
merupakan pemenuhan janji Joe Biden saat pemilihan
presiden (pilpres) lalu. Ia membawa suasana Idulfitri
kembali ke Gedung Putih.

Perlu diketahui jika perayaan Idulfitri telah
dilakukan oleh Presiden AS sejak pemerintahan Bil
Clinton. Namun, acara formal ini sempat hilang dalam
masa pemerintahan Donald Trump.

“Biden mengatakan tradisi kebebasan beragama
memperkokoh negara AS,” kata Biden dalam

sambutannya.
Di akun Twitter Biden juga antusia membagikan

foto – foto kebersamaanya dengan umat muslim
yang sedang merayakan hari kemenangannya di
Amerika Serikat.

“Jill dan saya merasa terhormat untuk
menjadi tuan rumah resepsi Idul Fitri di Gedung
Putih malam ini, dan kami mengirimkan salam
terhangat kami untuk semua orang yang
merayakan di seluruh dunia. Idul Fitri!” tulisnya
di Twitter.[bi]

>> PETANI UKRAINA...DARI HLM 01

Salah satu roket yang tidak meledak
tergeletak di sebuah pulau dengan tanah hitam
yang tidak terganggu di ladang Igor Tsiapa, di
barat daya negara itu. Roket itu menjadi ancaman
mematikan untuk menanam jagung di tanah yang
sebelumnya dibajak dan menunggu ditanami.

“Semuanya harus dilakukan sesuai jadwal
jika Anda ingin panen yang kurang lebih tepat.
Kami harus tetap bekerja,” tambah pria berusia
hampir 60 tahun di daerah desa Grygorovka.

Petani di Ukraina telah menemukan diri
mereka di garis depan invasi Rusia yang telah
mencemari petak-petak negara dengan ranjau
yang tidak meledak, peluru dan roket. Kini mereka
menghadapi risiko unik mematikan salah satu
perangkat saat mengerjakan ladang.

Polisi mengatakan cedera terakhir terjadi di
daerah Kiev di mana seorang petani di desa
Gogoliv menabrak ranjau di traktornya saat
berada di ladang pada hari Rabu.

Sekitar 20 insiden telah dicatat tentang petani
yang terkena ledakan persenjataan perang yang
tidak disengaja, tetapi tidak jelas berapa banyak

kejadian yang berakibat fatal.
Di lapangan Tsiapa, roket ditinggalkan di

tempat ia mendarat, dan penambang berhelm
biru menempatkan balok-balok bahan peledak
seukuran kepalan tangan oranye di sepanjang
muatan bahan peledaknya sebelum menyekop
gundukan tanah di atasnya.

“Setelah petani mulai bekerja di ladang,
kami mulai mendapat telepon rutin dari orang-
orang yang memberi tahu kami tentang
perangkat baru,” katanya. Ia mencatat bahwa
tim tersebut menghancurkan hingga tiga bom
per hari.[bi]

Gedung Putih Kembali Rayakan Idul Fitri
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Walau suasana hujan rintik-rintik di
awal pagi, namun semangat mereka
begitu tinggi. Mereka terus maju
bergerak hingga mendapatkan tempat
untuk shalat.” imbuhnya.

Mmenurut Ustad Muhaemin
membludaknya jamaah warga Indonesia ke

Masjid Ammar Wan Chai karena Lapangan
Victoria Park masih belum bisa

digunakan untuk shalat berjamaah.
Terkait aturan pandemi, panitia

tetap mewajibkan jamaah
untuk melkukan scan QR Code

leaveHomeSafe sebelum masuk.*

Menu Opor Ayam Laris di Kedai Jadul
Menurut Merry, pemilik Kedai

Jadul pada hari raya kemarin menu
yang banyak dicari dan dipesan lewat online
adalah ketupat, lepet dan  opor ayam.

“menu yang laris opor ayam karena masuk menu
spesial lebaran.”

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kedai,
Merry mendatangkan ayam kampung 100  ekor
khusus untuk lebaran tgl 1.2.8 dan 9, dan ketupat lepet
kisaran 1200 biji, semuanya bisa dipastikan sold out
di bulan syawal ini. “puncak acara lebaran nanti pada
hari minggu [8/5], jadi kedai akan lebih ramai dari pas
kemarin.” ungkap Merry. Meski masih berjualan
secara pesan dan antar di stasiun MTR Yau Ma Tei
Merry sudah merasa kewalahan.

Rencanaya Merry baru akan membuka kedainya
nanti pada akhir bulan mei, mengikuti perkembangan
peraturan pemerintah yang ada.[*]

>> DENDAM RINDU...DARI HLM 04
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Diet Setelah Lebaran
JAKARTA, BI - Setelah berpuasa semua

umat muslim akhirnya berebaran Idulfitri, dan
dihari kemenangan tersebut semua orang
termasuk saudara non muslim pun ikut
menyajikan berbagai kue dan kudapan yang
beraneka ragam, bahkan tak jarang saat
berkunjung ke rumah kerabat kita disuguhi menu
makanan berat berkuah santan yang tinggi
lemak.

Jadi, apabila kita tidak mengontrol asupan
makanan itu, maka tubuh akan mengalami
kenaikan berat badan secara drastis, oleh
karena itu banyak orang merasa perlu
melakukan diet setelah Lebaran
karena berat badan naik.

Faktor yang paling
memengaruhi terjadinya kenaikan
berat badan setelah Lebaran
umumnya karena banyak makan
makanan tinggi lemak, gula, tepung,
yang dikonsumsi melebihi batas kalori
harian, kurangnya asupan air mineral,
dan cenderung kurang aktivitas
olahraga.

Untuk mengembalikan berat badan normal
seperti semula, berikut cara diet yang bisa
coba;

1. Kontrol kalori harian
Dilansir Healthline, langkah pertama yang

dapat diterapkan yaitu menghitung jumlah
kebutuhan kalori harian tubuh sesuai berat
badan, tinggi, dan aktivitas.

Cara menghitungnya bisa melalui

konsultasi dengan ahli gizi secara langsung,
lewat telemedisin, atau menggunakan aplikasi.

Setelah mendapat total kalori sesuai
kebutuhan pastikan asupan makanan harian
Anda tidak melebihi batas kalori tersebut serta
harus kaya akan nutrisi.

Rata-rata umum, kebutuhan kalori diet per
hari bagi wanita sekitar 1.200-1.500 kcal
sedangkan pria 1.500-1.800 kcal.

2. Olahraga
Cara diet setelah Lebaran ini tetap perlu

berolahraga supaya tubuh selalu aktif
melakukan pembakaran kalori dan

meningkatkan laju metabolisme.
Untuk permulaan tidak harus

langsung olahraga berat. Bisa
mulai dengan jogging setiap pagi

selama 30 menit, atau jalan santai
tanpa berhenti 45 menit.

Apabila sudah terbiasa bisa
menerapkan latihan HIIT (High Inten-

sity Interval Training) 5 kali dalam
seminggu dengan durasi singkat per latihan

yaitu 10-15 menit.
Olahraga kardio ini dinilai lebih cepat

membakar lemak dan kalori tubuh dibanding
olahraga lainnya, bahkan efektif melunturkan
lemak perut.

3. Perbanyak konsumsi serat
Idealnya asupan serat yang

direkomendasikan per orang sekitar 25-38 gram
per hari. Tapi kebanyakan orang hanya

mengonsumsi
s e r a t
s e p a r u h n y a
dalam sehari.

Padahal serat
ini berperan sangat
penting terutama saat
diet karena bisa membantu
sistem kerja metabolisme
tubuh.

Ada banyak jenis makanan yang
mengandung serat tinggi untuk diet, mulai dari
sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian
atau oatmeal.

Contohnya ada alpukat, quinoa, biji chia,
stroberi, buncis, pir, brokoli, bayam, kale. Selain
serat tetap perlu konsumsi gizi seimbang lain
seperti protein, lemak sehat, dan karbohidrat.

4. Perbanyak minum air
Air putih merupakan minuman paling

sederhana dengan berbagai manfaat baik bagi
kesehatan serta diklaim nol kalori.

Jika minum lebih banyak air putih sebelum
makan, maka dapat meningkatkan rasa kenyang
karena mengikat kalori dan Anda jadi makan
lebih sedikit.

Selain itu, konsumsi air putih sesuai
kebutuhan juga membantu tubuh terhidrasi.

Apabila air tersebut diminum saat perut masih
kosong, kondisi ini efektif melancarkan
pencernaan.

Terlebih diminum dalam kondisi hangat, air
tersebut akan memengaruhi sistem meta-
bolisme sekaligus membantu membersihkan
sisa racun dalam tubuh.

5. Melakukan puasa sunah
Menerapkan puasa sunah ke dalam pro-

gram diet setelah Lebaran dinilai cukup
bermanfaat dalam mengontrol asupan harian.

Tapi ketika masuk waktu buka puasa, Anda
tetap harus memperhatikan nutrisi makanan
yang dikonsumsi. Pastikan terdiri atas
karbohidrat kompleks, protein, serat, vitamin,
dan mineral.(avd/fef)
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HONG KONG, BI - Pakar medis
Hong Kong mengatakan banyaknya
pelonggaran protokol kesehatan di
Hong Kong dinilai aman karena
infeksi telah turun dan sudah
banyak warga yang telah menda-
patkan vaksinasi.

David Hui, penasihat strategi vi-
rus corona pemerintah mengatakan
situasi pandemi di Hong Kong telah
stabil dan bahkan t idak ada
peningkatan meskipun  beberapa

pembatasan jarak sosial telah
dilonggarkan.

Pemberlakukan pas vaksin
dibanyak kepentingan juga telah
menurunkan risiko infeksi orang
yang makan di luar, menambahkan
bahwa banyak restoran telah
meningkatkan ventilasi mereka
dengan memasang pembersih udara
efisiensi tinggi.

Hui juga mengatakan bahwa
Covid-19 telah menjadi endemik di

sini dan banyak tempat dengan
tingkat vaksinasi yang lebih tinggi
tidak dapat memberantas virus
tersebut.

Sementara i tu,  ahl i
mikrobiologi Ho Pak-leung dari
Universitas Hong Kong setuju
bahwa pelonggaran aturan jarak
sosial ,  bahkan menurut  d ia
kebebasan bersyarat vaksinasi ini
tidak akan berdampak besar pada
situasi wabah.[bi]

HONG KONG, BI - Menteri
Lingkungan Wong Kam-sing mengata-
kan rencana pemerintah   untuk mema-
sang setidaknya 10 pengisi daya cepat
untuk taksi listrik di Lantau dan di Sai
Kung tahun ini,  sebagai upaya dan per-
siapan dalam memperkenalkan kenda-
raan ke kota.

Dalam tanggapan tertulis atas
pertanyaan Legco dari anggota
parlemen Federasi Serikat Buruh Bill

Hong Kong Akan
Kenalkan Taxi Listrik

Tang tentang pengembangan taksi
elektronik kota, Wong mengatakan
pemerintah juga mencari lokasi yang
cocok, seperti pangkalan taksi, untuk
menyiapkan titik pengisian yang lebih
cepat untuk taksi listrik.

Hong Kong tidak memiliki taksi
listrik yang beroperasi atau fasilitas
pengisian khusus untuk taksi listrik,
kata sekretaris itu, tetapi pemerintah
akan mempromosikan uji coba

berbagai kendaraan listrik umum dan
komersial termasuk taksi listrik,
katanya.

Wong jugs mengatakan uji coba
yang melibatkan empat taksi listrik
diharapkan otoritas akan dimulai pada
pertengahan tahun ini.

Uj i  coba akan disponsori
sebagian oleh Dana Transportasi
Energi Baru pemerintah yang
dibentuk pada tahun 2011, di mana

berbagai perdagangan transportasi
dapat menerima subsidi untuk

membeli kendaraan energi baru dan
memasang pengisi dayanya.[bi]

HONG KONG, BI – Sekretaris
Transportasi dan Perumahan Frank
Chan Fan mengumumkan bahwa
perpanjangan jalur penyeberangan
pelabuhan East Rail Line akan dibuka
pada 15 Mei.

Jalur ini akan menghubungkan Hung
Hom ke Admiralty, melalui Stasiun Pusat
Pameran / Exhibition Centre Station yang
baru. Waktu perjalanan antara Hung Hom
dan Admiralty akan terpotong dan lebih
cepat 12 menit, dari 19 menjadi 7 menit
saja.

Jumlah gerbong di setiap kereta akan
dikurangi dari 12 menjadi 9, tetapi Menteri
Transportasi Frank Chan mengatakan
frekuensi layanan akan ditingkatkan
selama jam-jam sibuk untuk memenuhi
permintaan penumpang.

Dia menambahkan bahwa dia yakin
jalur lintas pelabuhan keempat kota itu

akan beroperasi dengan lancar.
“Mereka berada di bawah

pengawasan yang sangat ketat sebelum
diizinkan untuk beroperasi. Kereta api
Hong Kong adalah salah satu yang
terbaik di seluruh dunia. Kami memiliki
keyakinan bahwa perpanjangan lintas
pelabuhan yang baru akan beroperasi
dengan sangat lancar pada waktunya,”
katanya.

Menanggapi laporan bahwa MTR
akan berhenti mengoperasikan kereta
lintas batas antara Hong Kong, Dongguan,
Guangzhou, Beijing dan Shanghai, Chan
mengatakan para pejabat sedang
meninjau layanan dengan rekan-rekan
mereka di daratan dan pengumuman akan
dibuat pada waktu yang tepat. .

Kereta api antarkota menggunakan
jalur East Rail, tetapi layanan telah
ditangguhkan sejak awal pandemi.[bi]

Jalur Cepat Hung Hom –
Admiralty Segera Buka

Perbaikan Aplikasi LeaveHomeSafe
HONG KONG, BI - Pemerintah

kembali melakukan pembaruan
aplikasi LeaveHomeSafe Covid untuk
menghapus fungsi pengenalan wajah
yang tidak pernah diminta.

Kantor berita Fact
Wire mengungkapkan
bahwa versi Android
dari aplikasi tersebut
memiliki alat
pengenalan wajah, dan
ini kemudian dikon-
firmasi oleh divisi TI
pemerintah.

Wakil Kepala Peja-
bat Informasi Peme-
rintah Tony Wong juga
mengatakan kepada

program Radio Komersial bahwa
versi iPhone dari aplikasi tersebut
mungkin juga memiliki fungsi
pengenalan wajah, tetapi fitur tersebut
belum diminta dan belum diaktifkan.

Wong mengatakan dia merasa
aneh bahwa LeaveHomeSafe memiliki
fitur ini dan kontraktor yang terlibat
telah memberi tahu kantornya bahwa
fungsi tersebut dibundel dengan

modul yang tersedia
yang mereka adopsi
untuk aplikasi tersebut.

Wong mengatakan
pembaruan untuk meng-
hapus kemampuan pe-
ngenalan wajah aplikasi
akan segera dike-
luarkan, untuk meng-
hilangkan kekhawatiran
publik terkait penyalah-
gunaan identitas
pribadi.[bi]

HONG KONG, BI - ICAC  atau Badan
anti-korupsi Hong Kong mengatakan
telah menerima 2.264 laporan tahun
2021, naik hampir seperlimanya laporan
pada tahun 2020 tetapi serupa dengan
pada tahun 2019.

Ada sedikit peningkatan jumlah
pengaduan yang diajukan ke

ICAC Terima 2.264
Aduan Tindak Korupsi

departemen pemerintah pada tahun
2021, naik dari 629 menjadi 645,
sementara ada peningkatan 31 persen
pengaduan tentang sektor swasta
menjadi 1.482.

Simon Peh, kepala ICAC,
mengatakan sektor manajemen gedung,
konstruksi, keuangan dan asuransi

mengalami peningkatan paling
mencolok, berkisar antara 20 hingga 60
persen.

Peh, yang masa jabatannya akan
berakhir pada 30 Juni, menolak
mengatakan apakah dia ingin tetap
sebagai komisaris, dengan mengatakan
itu terserah kepala eksekutif berikutnya.

Dia menolak berkomentar dengan
mengatakan jika semua sudah
disampaikan oleh Kepala Eksekutif
tentang mengapa dia menghadiri pesta
ulang tahun anggota Kongres Rakyat
Nasional Witman Hung awal tahun 2022
lalu.[bi]

Apa Kata Ahli Dengan Banyak Pelonggaran Prokes







KEBERADAAN KOTA GAIB
memang banyak terdapat di
berbagai tempat di Indonesia, tak
terkecuali di Kalimantan Barat.
Konon, di Kalimantan Barat
terdapat sebuah kota gaib mewah
yang bernama Padang 12.

Menurut kepercayaan
masyarakat, kota gaib Padang
12 ini merupakan kota gaib yang
sangat makmur, mewah, dan
sejahtera. Saking makmur-nya,
kemakmuran di kota gaib ini
melebihi semua kota yang ada
di belahan dunia manapun.
Padang 12 ini terdapat di
Kabupaten Ketapang, sekitar 30 menit dari Bandara
Supadio, Pontianak.

Tidak seperti kota gaib pada umumnya yang
terkesan tradisional, konon kota Padang 12 ini
menurut beberapa orang yang pernah menyaksikan
merupakan kota gaib mewah dan modern. Di dalam-
nya banyak terdapat mobil-mobil mewah seperti
Ferrari ataupun Rolls Royce. Motor gede Harley
Davidson hingga pesawat pribadi ataupun kapal
pesiar juga sering terlihat lalu lalang di kota ini.

Namun bagi orang yang tak mempunyai
kemampuan khusus melihat hal gaib,
kota Padang 12 ini hanyalah sebuah
tanah kosong yang dipenuhi padang
ilalang dan pohon pinus. Tanah
kosong seluas 12 km persegi inilah
yang secara gaib menjadi lokasi kota
Padang 12 ini. Pemberian nama
Padang 12 ini mengacu pada tanah
kosong yang berupa padang rumput
dengan variasi pohon pinus dengan luas 12
km persegi, sehingga diberi nama Padang 12.

Penduduk Ketapang menyebut penduduk kota
gaib Padang 12 ini sebagai orang-orang Kebenaran
atau Orang Limun. Menurut orang yang pernah
melihat, wujud Orang Limun ini sama seperti
manusia pada umumnya, yang membedakan
hanyalah Orang Limun tidak mempunyai garis
belahan diantara bibir dan hidung.

Banyak pendapat mengenai Orang Limun atau
Orang Kebenaran ini. Ada yang menyebutkan bahwa
di masa lalu mereka adalah orang-orang yang taat
beribadah. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka
adalah golongan jin muslim yang mendiami wilayah
itu sejak lama.

Banyak kisah mengenai interaksi Orang Limun
dengan manusia biasa. Menurut salah seorang

warga Ketapang, orang Limun ini juga mempunyai
kegiatan layaknya manusia, misal pergi ke pasar.

Uniknya, mereka tidak menggunakan uang
sebagai alat pembayaran, melainkan menggunakan
rempah-rempah sebagai alat tukar, misalnya kunyit.
Ajaibnya, keesokan harinya kunyit tersebut akan
berubah menjadi emas.

Ada juga kisah seseorang yang dimintai tolong
untuk mengantarkan seorang nenek pada malam
hari. Nenek itupun dibonceng sepeda motor, namun

anehnya nenek tersebut menghilang di dekat
Padang 12. Keesokan harinya, pemilik

sepeda motor itu menemukan potongan
emas di sepeda motornya.

Tidak hanya orang biasa, seorang
Raja Dangdut Rhoma Irama pun
mempunyai pengalaman dengan kota
Padang 12. Menurut Rhoma, ia sudah

dua kali pentas di kota Ketapang,
sementara menurut masyarakat, Rhoma

Irama baru pentas di Ketapang sebanyak satu
kali saja.

Bang Rhoma saat itu heran karena pada
kunjungannya yang pertama, kota Ketapang terlihat
sangat megah dan mewah, namun pada
kunjungannya yang kedua kok berubah menjadi
biasa saja.

Mitos Kampung Hilang
Mitos yang berkembang perkampungan Padang

12 dulunya adalah sebuah kampung biasa, ketika
penjajahan Jepang kampung itu akan diserang oleh
tentara Jepang, di kampung tersebut terdapat seorang
yang memiliki ilmu sakti, lalu dengan ilmunya itu
kampung 12 itu dihilangkan agar tidak dapat dilihat
oleh manusia biasa.

Sayangnya Sang Orang Sakti tersebut tidak
berhasil mengembalikan kampung itu seperti
sediakala, sehingga kampung tersebut tetap
menghilang termasuk semua penduduk di
dalamnya.  Banyak orang yang pernah
mengalami peristiwa aneh, mereka
mengatakan bahwa ia pernah melihat sebuah
Bus yang sepertinya menurunkan seseorang,
namun orang itu kasat mata.

Bagi orang biasa, yang terlihat di Padang
12 itu hanyalah hamparan pasir atau
rerumputan. Mungkin karena orang Dayak
banyak yang memiliki kemamuan
supranatural, sehingga mengaku sering datang
ke kota gaib itu dan hidup bersama mereka.

Dengan demikian, kota yang konon

terletak di Ketapang, Kalimantan Barat ini diyakini
sebagai kota gaib yang menyimpan banyak misteri.
Hanya orang-orang berhati bersih yang bisa melihat
keberadaan dan kemegahannya.

Misteri Orang Limun
Berdasarkan kesaksian orang yang pernah

melihatnya, orang Limun ini parasnya tidak beda
jauh sama manusia. Cuma bedanya mereka tak
punya belahan di antara bawah hidung dan di atas
bibir. Kebayang nggak tuh bagaimana raut
wajahnya?  Soal wujud dan sosok orang Limun
yang sebenarnya juga simpang siur. Ada yang
katakan orang Limun merupakan keturunan
malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi.
Beberapa orang menyebut kalau orang Limun ini
orang yang suci dan taat beribadah.

Ada pula yang menyebut orang Limun sebagai

jin yang sudah ribuan tahun tinggal di daerah itu.
Namun, kebanyakan meyakini kalau orang limun ini
hidup layaknya manusia biasa.

Kawasan ini sejatinya di penuhi dengan pasir
kuarsa yang ditumbuhi oleh pohon kayu kecil dan
rerumputan serta sedikit ilalang. Kendati diyakini
hanya 12 kilometer saja, namun menurut pandangan
kalangan tertentu, kawasan ini adalah kota besar
alam gaib, bahkan harta karun juga dipercaya
tertimbun di Padang Dua Belas ini.

Ada sisi lain juga yang tak kalah aneh, adalah
catatan kantor yang mengurus tentang kendaraan
roda empat dan barang mewah di Kabupaten
Ketapang, setelah di survey ternyata banyak mobil-
mobil mewah seperti Ferrari, Mclaren, pesawat
pribadi dll terdapat di kota Ketapang.

Sangat aneh memang, padahal mereka yang
asli orang Ketapang pun belum pernah melihat mobil-
mobil mewah tersebut berjalan di jalan raya
kabupaten Ketapang, apalagi ada pesawat pribadi
segala, bandara di Ketapang hanya ada satu dan
kecil, secara akal sehat tak mungkin ada landasan
lain yang dapat menampung banyak pesawat pribadi
penduduk.[*]
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pun harus mengetahui target pasar dan layanan
apa yang akan kamu siapkan untuk para
pelanggan.

Umumnya, studio rumahan merujuk pada dua
dimensi yang kuat, yakni untuk kebutuhan
photoshoot dan juga foto pre wedding.

Dalam hal ini photoshoot bukan hanya merujuk
pada orang dan model saja, melainkan juga sebuah
foto produk.

3.  Pilih bagian rumah yang tepat untuk
dijadikan sebagai studio

Sama seperti studio musik, studio foto rumah
juga memanfaatkan bagian yang kosong di rumah,

namun cenderung lebih praktis.
Pasalnya, studio ini bisa kamu tempatkan di

mana saja di dalam rumah, baik dalam ruangan
khusus maupun ruang tengah.

Meski demikian, pastikan studio ini tidak
mengganggu aktivitas keluarga dan privasi di
dalam rumah.

4.  Perlengkapan studio foto pastikan sudah
terpenuhi

Tak hanya spesifikasi kamera yang mumpuni,
perlengkapan studio juga harus terpenuhi secara
lengkap.

Selain kamera, kamu juga harus memiliki

beberapa jenis lensa, baik lensa manual, tele
maupun fixed lens.

Perlengkapan lain seperti green screen, dan
lighting profesional juga merupakan bagian yang
sangat penting untuk membuat studio foto di rumah.

5.  Menetapkan harga produksi
Harga produksi secara umum berkaitan

dengan biaya jasa yang kamu berikan kepada
klien.

Pertimbangan harga produksi merujuk pada
biaya jasa yang kamu terapkan untuk produksi
dan hasil fotomu.

Sebagai contoh, kamu bisa membedakan
harga hasil foto, sesuai dengan kebutuhan dan
perencanaan.

6.  Menentukan strategi dan promosi yang
tepat

Tanpa ada strategi dan promosi, studio yang
kamu miliki akan sulit bersaing dengan banyak
fotografer pada umumnya.

Kamu pun bisa melakukan promosi yang
menarik di media sosial dengan hasil jepretan
terbaikmu.

Selain itu, supaya calon klien merasa lebih
yakin, kamu juga bisa membuat portofolio dalam
bentuk situs pribadi.

7.  Manajemen usaha dan bisnis yang baik
Selain hasil foto yang berkualitas, kamu pun

juga dituntut untuk membentuk manajemen usaha
yang baik di rumah.

Manajemen usaha ini merujuk dari jumlah
pekerja yang akan kamu siapkan, tak terkecuali
juga perputaran uang.

Sebab, perputaran maupun manajemen
keuangan merupakan hal yang sangat sensitif
dalam merintis usaha seperti ini.

8.  Selain mempunyai studio di rumah, kamu
bisa melakukan panggilan

Selain memiliki studio di dalam rumah, kamu
pun juga bisa melakukan pendekatan door to door
untuk membantu pemotretan dari para klien yang
kamu kehendaki.

Hal ini bertujuan supaya kamu bisa lebih dekat
dengan para klien, sekalipun proses jemput bola
tersebut bisa menghasilkan ekosistem pelanggan
yang sangat baik.

Demikian beberapa tips dan inspirasi untuk
kamu yang ingin merintis usaha studio foto di rumah
sebagai tempat terbaik dalam menyalurkan hobi.[*]
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STUDIO FOTO rumahan menjadi salah satu
inspirasi menarik dalam mencari cuan dari rumah.
Simak 8 tips dan trik memulai usaha ini supaya
bertahan lama, selengkapnya.

Studio foto rumahan dalam beberapa tahun ke
belakang kian menjamur seiring dengan minat
masyarakat terhadap fotografi.

Pembuatan studio foto tersebut bukan
hanya sekadar menyalurkan hobi yang
menyenangkan, melainkan juga
menghasilkan pundi-pundi uang.

Jika kamu menekuninya
dengan baik, bukan tak mungkin
membuat studio foto rumahan bisa
menjadi salah satu jenis hobi yang
dibayar.

Pasalnya, ada banyak orang yang
memutuskan banting setir dari pekerjaan
mereka dan menjadi seorang fotografer
penuh waktu.

Lantas, bagaimana cara memulai
usaha studio foto di rumah bagi para pemula?

Sebelum kamu merintis studio foto di rumah,
ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui terlebih
dahulu.

1. Pastikan kamera yang kamu gunakan sudah
memadai

Harus diakui jika jenis kamera merupakan hal
yang sangat penting untuk diperhatikan maupun
diimplementasikan. Penggunaan kamera tersebut
merujuk pada spesifikasi dan jenis yang dimiliki
untuk kebutuhan studio.

Ada beberapa jenis dasar kamera yang perlu
kamu tahu, yakni mirrorless, DSLR, dan full frame.

Jika hanya untuk kebutuhan studio foto
rumahan kelas menengah, penggunaan mirrorless
pada dasarnya sudah lebih dari cukup, namun
harus diperhatikan juga kebutuhannya.

Perlu diingat, kamera yang kamu gunakan
bukan hanya untuk gaya semata, melainkan juga
sebagai investasi dalam menghasilkan uang.

2.  Menentukan layanan dan jasa pemotretan
Sebelum merintis studio foto rumahan, kamu

Jadi Anda bisa memilih aplikasi mana
saja yang dirasa sesuai kebutuhan Anda.

Salah satu aplikasi kamera keamanan
yang bisa Anda gunakan yaitu aplikasi Alfred
Camera. Aplikasi ini tersedia baik untuk
smartphone Android maupun iOS.  Caranya
tinggal instal aplikasi pada ponsel lawas  dan
ponsel yang akan digunakan untuk memonitor
rekaman video. Setelah terpasang, pilih opsi
“Camera” pada ponsel lawas. 1 Hape
pengintai, 1 hape untuk monitor.

2. Atur lokasi penempatan ponsel
Setelah menu kamera diaktifkan dan

streaming dimulai, Anda perlu menyiapkan
tempat untuk memposisikan ponsel sebagai
CCTV. Pilih lokasi yang aman dan dapat

menjangkau banyak area agar pengawasan
rumah menjadi lebih optimal. Ada baiknya
Anda memilih lokasi yang tidak begitu
mencolok.

Dan akan jadi lebih baik jika ponsel lawas
ditempatkan di dekat sumber listrik supaya
ponsel tetap aktif.

Untuk menopang ponsel, Anda dapat
menggunakan alat tambahan, seperti
tripod, atau semacam holder
agar ponsel tetap pada
posisinya dan mampu
merekam angle yang
tepat.

3. Aktifkan berbagai
fitur pendukung

Pada aplikasi Alfred, pengguna
dapat mengaktifkan fitur pendeteksi

gerakan yang cukup sensitif dan langsung
merekam setiap gerakan.

Fitur lainnya yang bisa diatur pengguna yaitu
audio yang dapat diaktifkan atau tidak. Ada pula
opsi untuk menggunakan kamera depan atau
kamera belakang dari ponsel lawas yang
dimanfaatkan sebagai CCTV.

Sementara cara atur ponsel yang bertindak
sebagai monitor antara lain dengan mengaktifkan
notifikasi, menambahkan pengguna yang
memiliki akses ke kamera pengawas, melihat
rekaman hingga mengatur sensitivitas pende-

teksi gerakan juga
pastikan jika kedua
ponsel [ pendeksi
dan monitor] sama
- sama menggu-
nakan akun yang
sama.[bi]

>> MANFAAT HAPE...DARI HLM 16
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JAKARTA, BI - Platform
perdagangan online resmi biasanya
telah menjamin keamanan transaksi
yang dilakukan pengguna, namun
sebagai konsumen yang cerdas semua
tetap harus hati - hati agar tidak tertipu
saat belanja jarak jauh.

Berikut ini ada beberapa tips
memilih toko di marketplace yang aman
dan terpercaya agar tidak tertipu;

1. Cek review produk
Setiap produk yang terjual dari toko

online akan menyediakan kolom
ulasan atau review produk yang bisa
dibuat oleh pelanggan, karena dari situ
kita dapat membaca berbagai ulasan
dan pendapat pelanggan lain yang telah
membeli dan telah menggunakan
produk tersebut.

Semakin banyak ulasan baik yang

Tips Memilih Toko
Online Yang Aman

diterima, maka semakin terpercaya
toko tersebut.

2. Lihat reputasi penjual
Pengecekan reputasi penjual bisa

dilakukan dengan mengecek  profil
toko, pastikan juga toko apakah aktif
atau tidak dengan melihat  umur toko
hingga kapan chat terakhir online
mereka.

3. Cek rating toko
Rating toko adalah

hasil penilaian pelang-
gan yang telah membeli
dan menggunakan salah
satu produk dari toko ter-
sebut. Rating toko ini
direpresentasikan dengan penilaian 1-
5 dan  ikon bintang.

Semakin banyak rating bintang
yang didapatkan pengguna, semakin
bagus pula reputasi toko yang dimiliki.

4. Testimoni sesama pembeli
Umumnya setiap marketplace

memiliki fitur chat yang dapat
dimanfaatkan pengguna untuk
terhubung pada seller maupun pembeli
lain. Dari sini pembeli bisa bertanya
lebih detail kepada penjual termasuk
negosiasi pengiriman dan ragam
barang yang diinginkan, semisal jika
mau campur warna atau campur jenis
barang hingga sekali kirim aneka

barang dalam  paket.
5. Murah belum

tentu aman
Harga murah me-

mang sangat menarik,
sebab harga produk terlalu murah juga
akan jadi pertanyaan karena bisa jadi
produk tersebut fiktif, kurang
berkualitas, maupun tidak sesuai
deskripsi dan ketentuan.

Agar lebih aman untuk memilih toko
online di marketplace Anda dapat
membandingkan harga produk serupa
dengan online shop lainnya, jika dirasa
kurang lebih sama dengan toko lain
maka dapat  lanjutkan proses check
out produk.

6. Lihat deskripsi produk
yang terpercaya akan memberikan

deskripsi produk secara lengkap dan
detail. Pihak seller akan menjelaskan
secara rinci mulai dari ukuran, varian,
hingga cara penggunaan.[*]

Manfaatkan HP Lawas Jadi CCTV
JAKARTA, BI - Seiring berkem-

bangnya teknologi, memantau
situasi rumah atau tempat
yang diinginkan bisa
menggunakan rekaman
kamera pengintai.  Selain
kamera CCTV, Anda juga
bisa memanfaatkan ponsel
lawas bertindak sebagai
pengitai atau pengawas.

Lantas bagaimana caranya?
Agar lebih jelas, berikut cara

menggunakan HP Android atau
iPhone lawas jadi CCTV.

1. Instal aplikasi kamera
keamanan

Ada berbagai aplikasi kamera
keamanan yang tersedia di toko
aplikasi baik Google Play Store
maupun App Store. Namun, sebagian
besar aplikasi kamera keamanan
menawarkan fitur yang serupa,
seperti streaming lokal, streaming
cloud, merekam dan menyimpan
rekaman video, hingga deteksi dan
peringatan gerakan.

BERSAMBUNG KE HLM 15
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Eropa Diserang Hepatitis Misterius

CHINA, BI - Otoritas kesehatan
Kota Beijing sedang membangun
rumah sakit darurat dalam
menghadapi gelombang terbaru
COVID-19 varian Omicron. bahkan
ada beberapa fasilitas umum di ibu
Kota Tiongkok itu telah berubah
fungsi menjadi rumah sakit yang
mampu menampung 4.000 orang
pasien COVID-19.

Sebagai distrik yang ditemu-
kan kluster baru di sekolahan,
Chaoyang mewajibkan warganya
melakukan dua kali tes PCR
massal pada hari Minggu (1/5) dan
Selasa (3/5). Tiga tes sebelumnya
sudah dilakukan yang terakhir
kalinya pada hari Jumat (29/4).

Bahkan, semua penjual maka-
nan dan minuman di Beijing me-
nangguhkan pelayanan makan dan
minum di tempat karena adanya
larangan makan di restoran untuk
sementara.

Pembelian makanan dan minu-
man hanya dilayani untuk dibawa
pulang, demikian pengumuman
otoritas Kota Beijing melalui pesan
singkat yang dikirimkan kepada
setiap pengguna telepon seluler di
Ibu Kota.[bi]

CHINA Bangun
RS Darurat
Covid-19

BEIJING, BI - China menutup 60
stasiun kereta bawah tanah di Beijing
sebagai langkah antisipasi meski tren
penularan lokal Covid-19 di Negeri Tirai
Bambu mulai turun.

Operator kereta bawah tanah China
mengumumkan bahwa mereka menutup

China Tutup 60 Stasiun Kereta Karena Covid
sebagian besar stasiun yang terletak di
dekat area-area lockdown sejak rabu
lalu.

“Pintu masuk dan keluar stasiun
ditutup, tapi transfer [penumpang] di
dalam stasiun bisa dilakukan,” demikian
pengumuman operator kereta bawah

tanah Beijing melalui WeChat,
sebagaimana dilansir AFP.

Secara keseluruhan, juru
bicara pemerintah Beijing,
XuHejian, juga mengatakan
bahwa mereka akan
memperpanjang sejumlah
aturan pencegahan Covid-19.

Aturan itu mencakup
larangan makan langsung di restoran,
penutupan tempat-tempat hiburan, dan
penghentian sementara operasional
sasana olahraga.

Xu menegaskan bahwa pember-
lakuan aturan pencegahan Covid-19 ini
bakal diperpanjang setidaknya hingga
besok, Kamis (5/5).

“Khsuus distrik Chaoyang dan
perusahaan-perusahaan di area di mana
transportasi publik beroperasi bakal
menerapkan sistem kerja dari rumah
mulai 5 Mei,” tutur Xu.

Meski demikian, pemerintah China
mulai melonggarkan sejumlah aturan,
salah satunya karantina pelaku

perjalanan internasional.
Pelaku perjalanan internasio-

nal yang tiba di Beijing hanya
diwajibkan menjalani karantina
selama 10 hari, dilanjutkan isolasi
di rumah hingga satu pekan.
Sebelumnya, pelaku perjalanan

internasional harus menjalani
karantina 21 hari.

Seorang warga Beijing
mengeluhkan keputusan

pemerintah China ini.
Menurutnya, aturan ini membuat

kehidupannya penuh ketidakpastian.
“Saya rasa, kota ini masuk ke sta-

tus semi-tertutup. Tak ada waktu pasti
kapan lockdown akan dicabut, dan
apakah akan ada lagi tempat yang
ditutup,” tuturnya.

Di sisi lain, ada pula warga yang
mendukung penuh keputusan
pemerintah China. Salah satu dari
mereka mengatakan, ia rela membeli
keperluan sehari-hari melalui pasar vir-
tual selama lockdown. (has)

mengakhiri perang pada 9 Mei, hari
ketika Rusia merayakan kemenangan
1945 atas Nazi Jerman. Paus
sebelumnya telah dikritik karena tidak
secara langsung mengecam Rusia
pada hari-hari awal serangan.

Pada Maret, dia menyerukan
“cara yang berbeda untuk mengatur
dunia” dan mendesak peradaban
untuk mengatasi kebutuhan refleksif
untuk “lebih banyak senjata, lebih
banyak sanksi, lebih banyak aliansi
politik-militer.”  Rusia menyerang
tetangganya pada akhir Februari,
menyusul kegagalan Kiev mene-
rapkan ketentuan perjanjian Minsk,
yang pertama kali ditandatangani pada
2014, dan pengakuan akhirnya
Moskow atas republik Donbass di
Donetsk dan Lugansk. [bi]

Mungkin NATO Lakukan Provokasi
ROMA, BI - Paus Fransiskus me-

ngatakan ekspansi NATO ke arah timur
mungkin telah memprovokasi Presiden
Rusia Vladimir Putin melancarkan
serangan terhadap Ukraina.

Dalam wawancara oleh harian Italia
Corriere Della Sera, Paus berspekulasi
“gonggongan NATO di pintu Rusia”
dapat mendorong Kremlin meluncurkan
kampanye militer pada 24 Februari.

“Saya tidak bisa mengatakan
apakah itu diprovokasi, tapi mungkin
ya,” ujar Paus. Baca juga: Strategi Baru
AS Berusaha Persenjatai Jepang untuk
Lawan China Paus Fransiskus juga
meminta pertemuan dengan Putin

selama minggu-minggu awal
konflik, tetapi masih belum
menerima jawaban.

Tipuan Kosong Paus
meminta diplomat tinggi
Vatikan untuk menghubungi
presiden Rusia tentang
pengaturan pertemuan sekitar
tiga pekan permusuhan.

“Kami belum menerima
tanggapan dan kami masih bersikeras,”
ujar dia kepada surat kabar itu.

“Saya khawatir Putin tidak bisa,
dan tidak ingin, mengadakan perte-
muan ini saat ini. Tapi bagaimana Anda
tidak bisa menghentikan begitu banyak

kebrutalan?” papar dia.
Paus mengatakan dia

sebelumnya telah berbicara
dengan kepala gereja
Ortodoks Rusia, Patriark
Kirill dari Moskow, selama
40 menit melalui Zoom.
Patriark, yang telah mem-
buat komentar yang mem-
benarkan serangan Rusia di

Ukraina, “tidak bisa menjadi putra altar
Putin,” tegas Paus.

Fransiskus juga mengatakan
kepada surat kabar itu bahwa Perdana
Menteri Hongaria Viktor Orban telah
meyakinkannya Putin memiliki rencana

JENEWA,BI - Badan Kesehatan Dunia (World Health
Organization/WHO) mendapatkan lebih dari 228 laporan
kasus hepatitis dengan penyebab tak diketahui per 1 Mei
2022. Laporan tersebut datang dari 20 negara. Sebagian
besar berada di Eropa.

’’Masih ada 50 kasus yang masih melalui
proses penyelidikan,’’ ujar Jubir WHO Tarik
Jasarevic seperti dilansir Agence France-
Presse.

WHO kali pertama mendapatkan laporan
dari pemerintah Skotlandia pada awal April.
Mereka menemukan 10 kasus hepatitis pada anak
dengan usia di bawah 10 tahun. Sebagian besar pasien
menderita gejala penyakit kuning, diare, muntah-muntah,
dan sakit perut.

Namun, pihak medis tak melihat virus-virus yang biasa
mengakibatkan hepatitis saat memeriksa pasien. Baik dari
varian virus A, B, C, D, atau E. Mereka menemukan adanya
adenovirus di tubuh pasien. Namun, virus tersebut biasanya
hanya mengakibatkan gangguan saluran pernapasan,
peradangan mata, atau gangguan saluran pencernaan. ’’Saat
ini adenovirus menjadi penyebab secara hipotesis. Namun,

perlu ada penyelidikan lebih lanjut untuk tahu pasti apa
penyebab hepatitis mereka,’’ paparnya.

Perkembangan kasus hepatitis baru itu makin
menyebar. Sebelumnya, WHO mencatat 12 negara yang

melaporkan wabah serupa. Namun, dalam sesi terbaru,
dilaporkan 20 negara yang sudah mempunyai
kasus. Meski, tidak diperinci negara mana saja.

Daily Mail menyebutkan, 20 negara tersebut
kebanyakan berada di Eropa. Kasus terbanyak
ada di Britania Raya dengan jumlah 145 kasus.
Dalam daftar tersebut tidak termasuk Indonesia.

Sampai saat ini baru ada satu kematian yang
dikonfirmasi akibat hepatitis tersebut.

’’Kami terus mengingatkan kepada orang tua untuk
mengawasi gejala hepatitis pada anak. Terutama, jika ada
warna kuning di mata mereka,’’ ungkap Meera Chand,
direktur infeksi pada UK Health Security Agency.

Berikut negara-negara yang dilaporkan terdapat kasus
kasus hepatitis misterius : Kanada,AS, Irlandia, Belgia,
Prancis, Spanyol, Inggris, Belanda, Italia, Norwegia,
Slovenia, Denmark, Polandia, Jerman, Rumania, Austria,
Siprus, Palestina, Maladewa dan Jepang. [*]



JAKARTA, BI - Mandi sebelum tidur
malam atau di waktu malam hari
dikaitkan dengan banyak mitos. Mitos
yang cukup melekat di masyarakat
adalah mandi malam berisiko
menyebabkan rematik.

Berbagai penelitian telah mem-
buktikan, mandi sebelum tidur malam
dengan air hangat bisa mempercepat
waktu tidurmu 10 menit dari biasanya
dan juga membuat tidur lebih nyenyak.

Mandi malam 90 menit sebelum tidur
diketahui dapat melancarkan sirkulasi
darah dan membuat suhu tubuh
menurun. Hal ini akan memicu tubuh
untuk memproduksi hormon melatonin,
sehingga tubuh akan terasa rileks dan
tidur pun bisa lebih cepat serta nyenyak.

Saat sedang pilek, mandi air hangat
sebelum tidur bisa jadi solusi untuk
mengatasinya, lho. Pasalnya,
menghirup uap panas
dapat mengatasi hidung
tersumbat dan membuat
pernapasan menjadi lebih
lega. Kebiasaan ini juga
dapat membantu
menurunkan tekanan

Fakta Tentang Mandi Malam
darah pada tubuh.

Berbeda halnya dengan mandi air
hangat, mandi malam dengan air dingin
bukan ide yang tepat untuk membuat
tidur lebih cepat, ya. Mandi air dingin
membuat suhu tubuh turun dengan cepat
yang akan mengaktifkan respons fight-
or-flight. Akibatnya, tubuh mungkin
menjadi terjaga dan justru dapat
membuatmu lebih sulit tidur.

Kendati demikian, mandi dengan air
dingin tetap memiliki sejumlah manfaat
selama tidak dilakukan sebelum tidur
malam, yaitu dapat menurunkan detak
jantung lebih cepat dan menenangkan
otot yang tegang setelah olahraga.
Kebiasaan ini juga diketahui dapat
meningkatkan imunitas tubuh.

Menguak Mitos Mandi
Malam Sebelum Tidur

Di balik manfaat-
nya, tersimpan bebe-

rapa mitos yang masih dipercayai
banyak orang. Mandi malam sebelum
tidur, terutama dengan air panas,
katanya bisa membuat kulit lebih kering.

Sebenarnya, anggapan ini tidak
sepenuhnya salah, namun tidak bisa
juga sepenuhnya dibenarkan.

Mandi air panas memang bisa

membuat kulit menjadi lebih kering,
terlebih bila dilakukan dalam waktu
yang lama. Tetapi, jika dilakukan dengan
durasi tidak lebih dari 10 menit, mandi
malam dengan air hangat terbilang
aman, kok.

Anggapan lain yang salah kaprah
adalah mandi malam dapat memicu
penyakit rematik. Rematik itu sendiri
merupakan istilah yang digunakan untuk
menggambarkan adanya peradang pada
sendi. Kondisi ini sering menyebabkan
munculnya nyeri pada sendi dan otot.

Meski bagi sebagian penderita
rematik suhu dingin dapat memperburuk
gejala, namun faktanya, penyakit ini
tidak disebabkan oleh mandi malam
maupun cuaca yang dingin. Kesim-
pulannya, kamu boleh mandi malam
untuk membuat tidurmu lebih nyenyak.
Akan tetapi, sebaiknya gunakan air
hangat, dilakukan 90 menit sebelum
tidur, dan tidak mandi berlama-lama.[bi]

tertera pada kemasan produk.
Minyak esensial yang asli hanya
mengandung ekstrak bahan-bahan
alami tanpa tambahan apa pun,
termasuk pewangi.

3. Periksa izin edar dan tanggal
kedaluwarsa

Jangan mudah tergiur dengan
minyak esensial yang dijual murah.
Pastikan produk minyak esensial
yang kamu beli berasal dari merek
atau produsen yang sudah
terpercaya dan terdaftar di BPOM.

Selain itu, penting pula untuk
memeriksa tanggal kedaluwarsa
produk. Walau tidak akan basi
seperti makanan, tetapi minyak
esensial yang telah kedaluwarsa
kemungkinan besar sudah rusak isi
atau kandungannya, sehingga
manfaat kesehatan yang diberikan
jadi kurang optimal.

4. Perhatikan informasi
peringatan di kemasan

Tidak semua jenis minyak
esensial cocok dengan kondisi
setiap orang. Oleh karena itu,
penting bagimu membaca informasi
peringatan di kemasan produk.
Pasalnya, kandungan tertentu pada
minyak esensial bisa saja
menimbulkan alergi atau iritasi.

Selain keempat tips di atas,
kamu pun disarankan untuk membeli
minyak dengan kemasan botol kaca
berwarna gelap. Ini karena minyak
esensial murni umumnya memiliki
konsentrasi yang tinggi dan dapat
larut jika diletakkan di wadah plastik.

Satu hal perlu diingat, walaupun
diyakini bermanfaat, belum ada
penelitian yang secara pasti
menyatakan efektivitas minyak
esensial dalam mengobati penyakit
tertentu.[bi]

Minyak Esensial untuk
Kesehatan

JAKARTA, BI - Minyak esensial
atau essential oil dikenal pula dengan
sebutan minyak atsiri. Minyak ini
merupakan hasil penyulingan dari
ekstrak bagian tanaman, seperti
bunga, daun, buah, kulit kayu, serta
akar.

4 Tips Sebelum Membeli Minyak
Esensial

Minyak esensial diyakini memiliki
berbagai manfaat kesehatan, mulai
dari meredakan stres dan
kecemasan, meningkatkan kualitas
tidur, membantu melegakan
pernapasan saat mengalami flu,
hingga bisa meredakan sakit kepala.

Berkat manfaatnya tersebut, tidak
heran bila minyak esensial digemari
oleh banyak orang. Tetapi, sebelum
membeli minyak ini, ada beberapa
tips penting yang perlu kamu ketahui,
yaitu:

1. Pilih minyak esensial sesuai
kebutuhan

Minyak esensial ada beragam
macam. Beda jenis, maka beda pula
manfaat kesehatan yang diberikan.
Sebelum membeli minyak esensial,
ada baiknya kamu mencari informasi
tentang jenis minyak yang kamu
perlukan.

Sebagai contoh, bila kamu
mengalami insomnia dan
membutuhkan minyak esensial agar
bisa tidur nyenyak, kamu bisa
membeli minyak yang memberikan
efek menenangkan, misalnya minyak
esensial lavender.

Sedangkan, jika kamu
membutuhkan minyak yang bisa
melegakan pernapasan,
menghangatkan tubuh, dan
meredakan gejala flu, kamu bisa
memilih minyak eukaliptus.

2. Cek kandungan isinya
Sebelum membeli, selalu cek

kandungan minyak esensial yang
akan kamu pilih. Pastikan kamu telah
membaca komposisi kandungan yang

JAKARTA, BI - Timun atau
mentimun seringkali dianggap sebagai
sayur. Padahal, timun termasuk ke
dalam jenis buah-buahan.

Sama seperti buah lainnya, timun
pun memiliki segudang nutrisi penting
untuk kesehatan anak, antara lain
karbohidrat, protein, serat, kalsium,
magnesium, fosfor, kalium, folat,
kolin, serta vitamin A, C, dan K.

Dilihat dari kandungan gizinya,
mengonsumsi timun bisa
memberikan banyak manfaat
untuk kesehatan anak, di
antaranya:

1. Mencegah dehidrasi
Hampir 95% buah timun

terdiri dari air. Nah, kandungan
air pada buah ini dapat
membantu mencukupi
kebutuhan cairan harian anak,
sehingga ia pun akan terhindar dari
dehidrasi.

2. Menurunkan risiko sembelit
Kandungan air dan serat pada timun

bermanfaat untuk menjaga keseimbangan
bakteri baik di usus dan membantu agar
usus bisa bekerja dengan optimal.
Dengan kondisi usus yang terjaga, anak

p u n

Manfaat Buah Timun
untuk Kesehatan Anak

dapat terhindar dari risiko sulit BAB.

3. Mendukung kesehatan tulang
Tidak hanya kaya dengan air, timun

juga mengandung cukup banyak
kalsium, dan kalsium merupakan salah
satu nutrisi yang penting untuk
mendukung kesehatan tulang anak.

Beberapa mineral lain, seperti
magnesium, zinc, dan mangan, juga

ditemukan pada timun. Sama
halnya dengan kalsium, min-

eral-mineral tersebut pun
berperan dalam menjaga
kesehatan tulang.

4. Mencegah kenaikan
berat badan berlebih

Bertambahnya berat badan
anak memang hal yang baik.

Namun, kalau bobot tubuhnya
bertambah terlalu banyak, ini justru
bisa meningkatkan risikonya
mengalami obesitas.

Agar berat badan Si Kecil bisa
terkontrol dengan baik, Bunda bisa nih
memberikan timun sebagai camilan
sehatnya. Pasalnya, buah ini
mengandung gizi yang melimpah, tetapi
tetap rendah kalori.

5. Menangkal
radikal bebas

Bunda mungkin
sudah tahu bahwa
paparan radikal bebas
yang berasal dari asap
rokok atau asap
kendaraan bisa
merusak sel-sel di
dalam tubuh Si Kecil
bahkan meningkatkan
risikonya mengalami
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MESIN CUCI bukaan depan atau front
loading merupakan alat pencuci pakaian
yang memberikan  efisiensi kebersihan
tinggi. Namun, komponen mesin cuci
bukaan depan seperti karet pencegah
kebocoran bisa menjadi sarang
pertumbuhan jamur jika dibiarkan kotor
atau tak terawat.

Hal ini didukung oleh suhu hangat,
bakteri dari pakaian, deterjen dan
residu, pelembut pakaian serta kondisi
mesin cuci yang gelap. Untuk mencegah
pertumbuhan jamur pada mesin cuci, jangan
gunakan deterjen dan pelembut pakaian dalam
jumlah berlebihan.

Selain itu, usahakan untuk menambah kipas
angin atau bahkan air conditioner (AC) ke dalam
ruang cuci di rumah untuk meningkatkan sirkulasi
udara.

Jika memungkinkan, letakkan pula dehumidi-
fier untuk menjaga tingkat kelembapan supaya

Trik Cegah Jamur
di Mesin Cuci

lebih rendah. Jangan lupa untuk selalu
memeriksa ventilasi pengering mesin cuci dan
memastikannya dalam keadaan kencang serta
tidak bocor. Biarkan pintu mesin cuci bukaan
depan terbuka setelah setiap pemakaian untuk
memungkinkan lebih banyak sirkulasi udara.

Pastikan juga kipas di mesin cuci bukaan
depan dalam keadaan bersih, berfungsi dengan

baik dan tidak ada kotoran yang
menghalangi ventilasi. Tips terpenting
adalah untuk selalu membersihkan mesin
cuci setiap minggu atau setiap bulan,
disesuaikan saja dengan penggunaan.

Cara membersihkan mesin cuci dari jamur
Langkah pertama adalah memastikan mesin

cuci dalam keadaan kosong dari deterjen atau
pelembut pakaian.

Selanjutnya, pilih siklus pencucian normal
untuk beban besar agar air yang cukup dapat
mengalir melalui mesin cuci. Atur suhu air menjadi

hangat atau panas. Kemudian, tambahkan satu
atau setengah cangkir pemutih klorin ke
kompartemen deterjen mesin cuci bukaan depan
dan nyalakan mesin cuci untuk satu siklus penuh.

Setelah siklus pencucian rampung, bersihkan
drum dan pintu mesin cuci. Area ini harus
dibersihkan dan dirawat secara teratur untuk
memastikan segel kedap air. Kelupas perlahan
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karet pencegah kebocoran di pintu mesin cuci
dengan menggunakan kain mikrofiber atau sikat
berbulu yang telah dibasahi dengan seperempat
campuran pemutih klorin dan air.

Keringkan area tersebut menggunakan kain
lembut. Jangan lupa untuk turut membersihkan
laci dispenser deterjen dan pelembut pakaian agar
tak jadi sarang kuman.[*]

BAGI ibu rumah tangga, blender adalah teman setia
yang memudahkan proses masak
memasak. Penggunaan blender terlalu
sering akan membuat kotoran mengendap
di dalamnya. Membersihkan blender
sebenarnya cukup rumit karena harus
memisahkan pisau pemotong dan
wadahnya.

Namun kini Anda tidak perlu ribet lagi.
Cukup tuangkan air panas, sabun cuci

Membuat Blender
Kembali Bersih

1. Pakaian spandek
Mungkin karena tak punya

waktu untuk mencuci pakaian, or-
ang akan meletakkan semua jenis
pakaian termasuk yang berbahan
spandek ke dalam mesin cuci tanpa
harus memilah dan memilih mana
yang bisa dimasukan ke mesin cuci
dan mana yang tak bisa masuk.

Kebiasaan buruk tersebut
seharusnya tak pernah lagi Anda
lakukan karena dapat merusak
pakaian Anda. Pakaian spandek
sangat dilarang diletakkan di mesin
cuci, karena sangat rentan melar.

Sebaiknya, usahakan Anda
mencuci pakaian berbahan spandek
dengan tangan agar pakaian
kesukaan dapat lebih tahan lama.
Halaman Selanjutnya

2. Bantal dan guling
JIka bantal guling masuk mesin cuci hasilnya

tak hanya membuat bantal dan guling jadi rusak,

kapuk juga menyebabkan filter pada mesin cuci
tersumbat. Sehingga, mesin cuci tak dapat
bekerja sebagaimana mestinya.

Sebaiknya, cuci bantal maupun guling Anda
menggunakan tangan secara hati-hati sehingga

Jangan Cuci Bantal Guling Dengan Mesin Cuci
kapuk yang ada dalam kedua barang
tersebut tak hancur.

3. Sweater wol
Pakaian berbahan dasar wol

seperti sweater sebaiknya jangan
pernah dicuci menggunakan mesin
cuci. Selain dapat menyebabkan
pakaian cepat melar, pakaian berbahan
dasar wol sangat rentan pudar dan
akan cepat rusak.

4. Pakaian berpayet
Pakaian lain yang sangat rentan

rusak ketika dicuci menggunakan
mesin cuci adalah pakaian ber-
payet.

Karena pakaian berpayet
memiliki struktur yang keras dengan

kecepatan mesin cuci yang juga cepat,
sehingga motif payet Anda akan cepat rontok,
terutama jika Anda mencuci pakaian berpayet
tersebut dan memasukkanya ke dalam mesin
pengering. [bi]

Beberapa bahan yang bisa digunakan
untuk membersihkan toilet antara lain adalah
minuman cola. Tuangkan saja ke dalam toi-
let lalu sikat seperti biasa. Anda juga bisa
menggunakan sitrun yang biasa dipakai
sebagai pemutih pakaian.

Taburkan sitrun ke dalam toilet, lalu
tunggu selama 1 jam sebelum disikat hingga
bersih. Dengan cara yang sama, cuka, bak-
ing soda, serta campuran perasan air lemon
dan boraks juga bisa digunakan sebagai
pembersih toilet.

Penghilang Noda
Toilet Praktis

piring, dan cuka ke dalam
blender lalu nyalakan selama 10
detik saja. Bersihkan dengan air
biasa, lalu blender Anda akan
kembali seperti baru.

Bahan lain yang juga bisa
digunakan adalah soda kue,
cuka, dan lemon. Masukkan ke
dalak blender lalu angkat tabung
dan bersihkan bagian dalam

blender dengan spons.
Jangan hanya
tabungnya saja, tetapi
cuci juga karet
blender dan mata
pisaunya agar
tetap tajam.[bi]

menyelenggarakan perjamuan hingga
120 orang, sementara tempat-tempat lain,
termasuk pemandian, karaoke, dan ruang
mahjong juga bisa melanjutkan aktivitasnya.

Juga mulai 19 Mei, bioskop akan
diizinkan beroperasi pada 85 persen dari
kapasitasnya dan orang dapat makan dan
minum sambil menonton film.Selain
memberikan kabar banyak pelonggaran
Carry Lam juga menekankan  penegakan
skema izin dengan  pas vaksin.[bi]
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Dalam sebuah perjalanan, Dzun
Nun dinasihati oleh seorang perempuan,
bahwa menangis membuat hati nyaman,
sekaligus tempat bersandar manusia.

Alkisah pada suatu ketika, Dzun
Nun al-Mishri sedang berada dalam
perjalanan. Dia berpapasan
dengan seorang perempuan,
dan sang perempuan
tersebut bertanya kepada
Dzun Nun, “Dari mana
engkau?”  Dzun Nun lalu
menjawab, “Aku adalah
orang asing yang sedang
mengembara.”

Kisah Dzun Nun
sebagaimana dijelaskan oleh
Abu Nu’aim al-Asfahani
dalam karyanya Hilyatul Auliya’
wa Tabaqat al-Asfiya’.

Perempuan tersebut berkata
kepada Dzun Nun, “Celakalah engkau!
Adakah kesedihan yang asing di sisi
Allah, sedangkan Dia pelipur orang-or-
ang asing dan penolong orang-orang
lemah.”

Mendengar ucapan perempuan
tersebut, Dzun Nun tiba-tiba menangis.
Sang perempuan yang melihat Dzun Nun
menangis sontak bertanya, “Apa yang
membuatmu menangis?” Dzun Nun lalu
menjawab, “Obat telah menyentuh
penyakitku yang lama memborok, dan
aku berhasil sembuh dengan cepat.”
Mendengar ucapan Dzun Nun seperti
itu, perempuan tersebut lalu berkata,
“Akankah engkau berkata jujur,
mengapa engkau menangis?” Mendapat
pertanyaan seperti itu, Dzun Nun justru
balik bertanya, “Apakah orang jujur
tidak menangis?” Perempuan tersebut
menjawab, “Tidak.” Dzun Nun pun
semakin penasaran dan kembali
bertanya, “Kenapa?”

Perempuan itupun kembali
menjawab, “Karena menangis membuat
hati manusia merasa nyaman, dan
menangis adalah tempat bersandar. Hati
tidak menyembunyikan apa pun yang
lebih berhak disembunyikan selain
teriakan lirih dan lantang. Ini merupakan
kelemahan para tabib dalam
menghilangkan penyakit.”

Mendengar jawaban perempuan

tersebut, Wajah Dzun Nun
memandanginya, menampakkan rasa
kagum atas ucapan perempuan tersebut.

Perempuan itu lalu bertanya kepada
Dzun Nun, “Kau kenapa?”

Dzun Nun menjawab, “Aku
kagum dengan perkataanmu ini.”

Sang perempuan itu
bertanya kembali, “Dan

sekarang engkau sudah
lupa dengan borok yang
engkau tanyakan itu?”

“Tidak seperti itu,
aku justru sangat butuh

tambahan-tambahan petuah
lainnya.” jawab Dzun Nun

kepada perempuan tersebut.
Sang perempuanpun

berkata, “Engkau benar. Cintailah
Rabbmu dan rindukanlah Dia. Karena
Dia mempunyai satu hari yang pada hari
itu, Dia tercermin di atas kuasa
kemulian-Nya bagi para wali dan
kekasih-Nya. Lalu Dia mencicipkan
mereka secangkir cinta-Nya, sehingga
mereka akan merasa dahaga
setelahnya, untuk selama-lamanya.”

Tak lama kemudian, perempuan
tersebut tersedu serta berseru, lantang
dan lirih silih berganti, sambil berkata,
“Wahai Tuanku, berapa lama Kau
tinggalkan aku di negeri yang tak
kudapati di dalamnya seorangpun yang
memaksaku untuk menangis seumur
hidupku.” Setelah berucap begitu,
perempuan tersebut pergi meninggalkan
Dzun Nun al-Mishri.

Selama ini, menangis sering
diidentikkan dengan sifat cengeng,
rapuh bahkan lebay. Sehingga orang
yang menangis sering dianggap sebagai
orang yang lemah. Padahal menangis,
menurut para sufi, bisa diartikan sebagai
proses untuk menghayati berbagai
perbuatan yang telah dilakukan di masa
lalu, sekaligus untuk mengintrospeksi
diri. Bahkan menangis bisa membuat
hati tenang, apalagi menangis di tengah
kesedihan dan lantunan-lantunan doa
untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT.

Nabi Muhammad SAW sendiri
pernah bersabda;

Tidak akan masuk neraka

Menangislah Jika Itu
Membuatmu Nyaman

seseorang yang menangis karena
merasa takut kepada Allah sampai susu
[yang telah diperah] bisa masuk kembali
ke tempat keluarnya. (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis yang lain, beliau
bersabda;

Ada dua buah mata yang tidak akan
tersentuh api neraka; mata yang
menangis karena merasa takut kepada
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5/1/2022 04:32 05:52 12:20 15:43 18:50 18:50 20:04
5/2/2022 04:31 05:51 12:20 15:43 18:50 18:50 20:05
5/3/2022 04:30 05:50 12:20 15:43 18:50 18:50 20:06
5/4/2022 04:30 05:50 12:20 15:42 18:51 18:51 20:06
5/5/2022 04:29 05:49 12:20 15:42 18:51 18:51 20:07
5/6/2022 04:28 05:48 12:20 15:42 18:52 18:52 20:07
5/7/2022 04:27 05:48 12:20 15:42 18:52 18:52 20:08
5/8/2022 04:27 05:47 12:20 15:41 18:53 18:53 20:09
5/9/2022 04:26 05:47 12:20 15:41 18:53 18:53 20:09
5/10/2022 04:25 05:46 12:20 15:41 18:54 18:54 20:10
5/11/2022 04:24 05:46 12:20 15:40 18:54 18:54 20:10
5/12/2022 04:24 05:45 12:20 15:40 18:54 18:54 20:11
5/13/2022 04:23 05:45 12:20 15:40 18:55 18:55 20:12
5/14/2022 04:22 05:44 12:20 15:40 18:55 18:55 20:12
5/15/2022 04:22 05:44 12:20 15:39 18:56 18:56 20:13
5/16/2022 04:21 05:43 12:20 15:39 18:56 18:56 20:14
5/17/2022 04:21 05:43 12:20 15:39 18:57 18:57 20:14
5/18/2022 04:20 05:43 12:20 15:39 18:57 18:57 20:15
5/19/2022 04:19 05:42 12:20 15:38 18:58 18:58 20:15
5/20/2022 04:19 05:42 12:20 15:38 18:58 18:58 20:16
5/21/2022 04:18 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:17
5/22/2022 04:18 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:17
5/23/2022 04:17 05:41 12:20 15:38 18:59 18:59 20:18
5/24/2022 04:17 05:41 12:20 15:38 19:00 19:00 20:18
5/25/2022 04:17 05:40 12:20 15:37 19:00 19:00 20:19
5/26/2022 04:16 05:40 12:20 15:37 19:01 19:01 20:20
5/27/2022 04:16 05:40 12:20 15:37 19:01 19:01 20:20
5/28/2022 04:15 05:40 12:21 15:37 19:02 19:02 20:21
5/29/2022 04:15 05:39 12:21 15:37 19:02 19:02 20:21
5/30/2022 04:15 05:39 12:21 15:37 19:03 19:03 20:22
5/31/2022 04:14 05:39 12:21 15:37 19:03 19:03 20:22

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA

Allah, dan mata yang berjaga-jaga di
malam hari karena menjaga pertahanan
kaum muslimin dalam jihad di jalan Al-
lah. (HR. Tirmidzi)

Menangislah dalam kesendirianmu,
kesunyianmu atau dalam kesedihanmu.
Bisa jadi dari hal tersebut bisa
menimbulkan keikhlasan dalam diri,
membuat hati menjadi lembut dan

tentunya supaya selalu berharap
pertolongan kepada sang Pencipta dan
semakin mesra dengan-Nya. Karena
Dialah yang menciptakan kesedihan dan
kebahagiaan. Oleh karena itulah jadikan
kesedihanmu untuk selalu mengingat Dia
yang Maha membolak-balikkan hati
manusia. Agar hatimu tetap tenang di
tengah luka menanti rasa yang tak
kunjung terbalas.[*]
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R E N U N G A N

Salam Ps. Jeanet, mungkin ini curhat dan
pertanyaan juga ya. Akhir2 ini aku kok lebih banyak
ingat dan “membayangkan” mantan aku dari pada
suami aku sendiri. Memang aku dulu pernah
terlalu dekat dengan mantan aku tapi aku juga
gak ada masalah sama suami aku. Aku salah gak
ya? Linda, NT

Shalom Linda, terima kasih untuk WAnya.
Saya jawab sekalian untuk menolong teman2 lain
dengan pertanyaan senada ya.

Setiap kita telah diberi hati nurani oleh
Pencipta kita.

Aku memuji TUHAN, yang telah memberi
nasihat kepadaku,

ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari
aku. Mazmur 16:7

Dengan bertanya, aku salah gak ya? Saya
rasa jawabannya sudah ada dalam dirimu bahwa
ini salah, iya gak? Sebagai manusia,
di dalam diri kita ada hakim yang
dapat memberi putusan apakah
tindakan kita benar atau
salah yaitu
nurani kita. Bila
nurani tersebut

KUDUSLAH KAMU, SEBAB AKU KUDUS!
telah diterangi oleh Kebenaran Firman dan di
pimpin oleh Roh Kudus, maka pertimbangan atau
putusan nurani kita akan menolong kita untuk
mengambil tindakan benar. Nurani atau bisa
dikatakan kesadaran yang demikian sangat
diperlukan setiap orang untuk menangkal
keinginan-keinginan atau perbuatan-perbuatan
yang tidak benar. Sudah pasti kalau tidak benar
berarti tidak baik.

Dosa persinahan bukan hanya untuk
perbuatan fisik saja tetapi juga termasuk aktifitas
dalam pikiran dan keinginan hati terhadap orang
lain secara tidak benar.

Kamu telah mendengar firman: Jangan
berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap
orang yang memandang perempuan serta
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di
dalam hatinya. Matius 5:27-28

Mengingat seseorang dalam batas yang wajar
yah itu wajar-wajar saja. Tetapi mengingat
seseorang sampai mebayangkan ke hal-hal yang
tidak pantas tentu saja bukan hanya tidak pantas
tetapi akan menjerumuskan seseorang ke dalam
perangkap dosa.

Seringkali kita mendengar nasehat untuk
belajar menguasai diri tetapi kita tidak akan
mampu menguasai diri kita bila kita tidak belajar
sebelumnya untuk menguasai pikiran atau hati
kita. Dikatakan dalam Matius 15:19, Karena dari
hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu
dan hujat.

Mari belajar menguasai pikiran dan hati kita.
Saran saya bila ada pikiran-pikiran yang
menyimpang mulai muncul dari pikiran kita dan
saat kita tersadar bahwa itu
salah, berhentilah!
Berdiri lakukan
sesuatu yang lain,
apa saja. Ganti
topik dalam

pikiran dengan bernyanyi atau apa saja yang
lain. Berdoa memohon pengampunan dan
pertolongan Tuhan. Setiap usaha pasti aka nada
hasilnya.

Jagalah kekudusan diri
dan pernikahan kita!

Hiduplah sebagai
anak-anak yang taat dan
jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada
waktu kebodohanmu, tetapi
hendaklah kamu menjadi
kudus di dalam seluruh
hidupmu sama seperti Dia
yang kudus, yang telah
memanggil kamu, sebab
ada tertulis: Kuduslah
kamu, sebab Aku kudus. 1
Petrus 2:14-16

Sebagai umat Tuhan
kita dipanggil untuk hidup
kudus, baik secara pribadi
maupun dalam kehidupan
pernikahn. Perbuatan sinah
merusak kekudusan kita
dan pernikahan kita
dihadapan Allah. Sebab itu
marilah kita sedemikian
rupa menjaga pikiran, hati
dan hidup kita. Jangan
biarkan tindakan2 bodoh
sesaat merusak semua
yang baik yang

dikaruniakan Tuhan bagi kita.
Semoga menolong dan menjadi berkat. Tuhan

Yesus memberkati![*]

>> TUMPUKAN RINDU TAKBIR...DARI HLM  01

mengumandangkan takbir,dan disambit
anak indonesia, mereka pun
dengan antusias
mengimandangkan takbir
bersama sama diantara rinai
hujan.” kisahnya.

Tak berselang lama
datanglah org laki-laki yang
menyerukan kloter jamaah
selanjutnya yang terdiri dari
laki -laki, mereka dipersilahkan
naik tangga dan masuk masjid,
hingga kaum laki - laki terurai
masuk kedalam baru jamaah
perempuan dipersilahkan
masuk.

“Akhirnya saya bisa melapskan rindu
saya pada  rumah Allah ,saya menangis dan
memanjatkan puji syukur Alhamdulililah
sebanyak banyaknya atas semua rasa yang

diberikan hingga bisa melaksanakan sholat
idul fitri tahun ini.” terangnya.

Arina Manasikana tinggal
di Kowloon Tong, dan mulai
antri sholat sekitar puku 8
pagi, dan dapat giliran sholat
setelah jam 11.

Kerinduan yang
bertumpuk sejak tahun 2018
akhirnya terbayar tuntas
pada tahun 2022 ini, rindu
berat telah membuat
moment lebaran ini menjadi
moment tersyahdu jika
dibandingkan dengan
sebelumnya.

Perasaan bahagia juga
dirasakan oleh jamaah lainya, terbukti
dengan ucapan puji syukur karena bisa
memasuki area masjid bersama teman -
temannya lagi.[bi]
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Sebagai media penghubung
tali silaturahmi Anda

dan pembaca setia kami

Keterangan lebih lanjut
silakan hubungi:

+852-6222-4345

Bebas, Ridho Rhoma
Makin Religius

23E D I S I  2 4 9 -  M E I  2 0 2 2

SELEBNEWS

JAKARTA, BI -  Ridho Rhoma akhirnya
menghirup udara bebas setelah menyelesaikan
hukuman penjara akibat kasus penyalahgunaan
narkoba. Selama dibalik jeruji besi dia
mengalami perubahan sikap.

Sebagaimana disampaikan Rhoma Irama.
Putranya itu makin baik dari sisi kerohanian.

 Bebas dari Penjara, Ridho Rhoma Makin
Religius

“Saya rasa ada (perubahan). Dia lebih
religius,” kata Rhoma Irama (3/5).

Keluarga besar merasa sangat bahagia
ketika Ridho Rhoma bebas tepat perayaan Idul
Fitri.

Sang Raja Dangdut berharap proses
hukum yang telah dilewatinya dapat
dijadikan pelajaran berharga. Dia ingin
putranya jera dan berhenti mengonsumsi
barang haram tersebut.[*]

JAKARTA, BI - Shandy Aulia ikut merayakan
lebaran Idul Fitri bersama ayah  Yusuf Effendy
dan kakak-kakaknya.  Meski berbeda agama de-
ngan ayah dan kakak-kakaknya, istri David Her-
bowo ini tetap menghormati perayakan Hari Raya
Idul Fitri dengan ayahnya.

Ibu satu anak ini mengunggah momen ber-
sama keluarganya di feed akun instagramnya.
Dalam foto-foto unggahannya, wanita berusia 34
tahun ini kompak memakai seragam gamis ber-
warna broken white dan cokelat muda.

Kedua kakaknya, terlihat mengenakan
kerudung cokelat, sedangkan Shandy memilih
rambutnya digerai. Sedangkan ayahnya, tampil
dengan baju koko putih dengan celana jeans.

Shandy juga terlihat menggenakan baju
kembaran bersama kedua kakaknya, sedangkan
sang ayah dengan koko putih dan celana jeans.
Terlihat sangat kompak.[bi]

Beda Agama
Tapi Kompak

Lebaran Bareng
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