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JAKARTA, BI - Pemerintah menegaskan
vaksin booster menjadi salah satu syarat utama
untuk mudik, dan pemudik diminta tetap
mengikuti protokol kesehatan.

Namun, jika belum melakukan
vaksin booster, masyarakat yang
ingin mudik harus menunjukkan
bukti tes swab antigen.

Hal tersebut telah tercantum
dalam Addendum Surat Edaran
(SE) Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022
tentang Ketentuan Perjalanan Or-
ang Dalam Negeri dalam Masa
Pandemi.

Syarat mudik Lebaran 2022 terbaru wajib
PCR tidak berlaku bagi Pelaku Perjalanan
Dalam Negeri (PPDN) yang sudah
mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau

booster.
Mereka sudah tidak diwajibkan lagi

menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau
rapid test antigen. Sementara itu, PCR

dan tes antigen berlaku untuk PPDN
yang baru mendapatkan vaksin
primer lengkap (dua dosis).

PPDN wajib menunjukkan
hasil negatif rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu 1x24 jam atau hasil

negatif RT-PCR yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu 3x24 jam

sebelum keberangkatan.
PCR juga masih diwajibkan untuk PPDN

yang baru mendapat satu dosis vaksin
COVID-19.

PPDN ini wajib menunjukkan hasil negatif
tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam

kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan
sebagai syarat perjalanan.

“Pada prinsipnya, yang berbeda kali ini
adalah persyaratan. Presiden telah
mengarahkan syarat untuk mudik sudah
booster. Maka dari itu, mereka tidak perlu tes
lagi,” kata Wiku.

“Tapi, bagi masyarakat yang belum
booster, masih ada proses screening yang
harus dilakukan sehingga perjalanannya aman
dan sehat. Pastikan masyarakat sudah
booster dan memenuhi syarat perjalanan,”
imbuhnya.

Juru bicara Kementerian Perhubungan
Adita Irawati juga mengingatkan kembali
pentingnya penerapan protokol kesehatan
selama melakukan mudik agar tidak terjadi
lonjakan kasus infeksi covid setelah
lebaran.[bi]

HONG KONG, BI - Biro Pendidikan
Hong Kong menyampaikan kabar
bahwasannya ada sebanyak 21 kandidat
calon mahasiswa baru mengikuti ujian hari
Jumat [22/4] kemarin dari fasilitas isolasi
komunitas di Penny’s Bay.   Di antara
mereka, 10 dinyatakan positif Covid-19
dan 11 harus menjalani karantina wajib.

Biro Pendidikan juga mengatakan jika
tiga calon mahasiswa menghubungi pihak
berwenang pada Kamis [21/4] malam untuk
mengatur transportasi perjalanan menuju
pusat ujian khusus pada Jumat pagi [22/
4].

Secara terpisah, 19 calon mahasiswa
yang tinggal di gedung-gedung di bawah
penguncian wajib juga diberikan tes
prioritas pada Kamis malam. Mereka dapat
menghadiri pemeriksaan pada Jumat pagi
setelah menerima hasil negatif.

Mengutip Otoritas Pemeriksaan dan
Penilaian Hong Kong, pemerintah
mengatakan sebagian besar kandidat
dapat menyelesaikan tes antigen cepat,
mencatat suhu tubuh mereka, dan mengisi
formulir pernyataan kesehatan sebelum
tiba di tempat ujian.

Tes bahasa Inggris hari Jumat
diadakan di 466 sekolah, dengan 467 pusat
ujian didirikan di aula sekolah, dan 214
didirikan di ruang kelas. Pihak berwenang
juga menyiapkan 515 tempat tes bagi calon
berkebutuhan khusus.[bi]

Tes Masuk
Universitas
Dari Ruang

Isolasi

SINGAPURA, BI - Semakin
banyak negara yang memberikan
pelonggaran terhadap wisatawan
dan turis manca negara, kali ini
Singapura mencabut aturan wajib tes
PCR Covid-19 bagi pengunjung yang
sudah tuntas dua dosis vaksinasi mulai
26 April mendatang.

Dengan pencabutan ini, Singapura
tak lagi mewajibkan tes PCR yang
sebelumnya harus dilaksanakan dua
hari sebelum keberangkatan ke nega-
ra tersebut. Pencabutan tes sebelum
keberangkatan itu juga berlaku bagi
anak-anak di bawah 12 tahun yang
belum divaksin secara penuh.

Selain itu, pemegang izin kerja
non-Malaysia yang sudah divaksin
penuh juga tak lagi diwajibkan tes PCR
mulai 1 Mei mendatang. Sebagaimana

Singapura Cabut Wajib PCR Bagi Turis
dilansir Channel NewsAsia, mereka juga tak lagi
memerlukan izin masuk dari Kementerian Tenaga

Kerja Singapura (MoM). Persyaratan ini juga
akan berlaku bagi pemegang izin kerja dari

China, Hong Kong, Taiwan, dan Makau.
“Ini menyederhanakan proses masuk
melalui layanan satu atap bagi pemberi

kerja,” demikian pernyataan MOM.
Pemerintah Singapura mengambil langkah

itu sebagai serangkaian pelonggaran
perbatasan menuju fase endemi Covid-19.[bi]

Vaksin Booster Jadi
Syarat Mudik Lebaran
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Pendidikan Yang Terluka
di Era Pandemi

hal ini akan menghambat keaktifan siswa atau
anak dalam proses belajar daring ini.

Kedua, kurangnya interaksi fisik antara
guru dan siswa karena dalam pembelajaran

online siswa hanya diberikan tugas
melaui via whatsapp.
Kebanyakan siswa kesulitan
dalam mengerjakan tugas
dikarenakan tidak ada
penjelasan-penjelasan awal
dari guru tentang tugas yang

dibebankan tersebut.
Peserta didik hanya dituntut

untuk mengerjakan tanpa
mendapatkan penjelasan terlebih
dahulu, akibatnya banyak siswa
yang mengeluh dan tidak

bersemangat lagi dalam
mengerjakan tugas.

Ketiga, tugas yang diberikan guru
banyak, sementara waktu yang diberikan

sangat singkat. Bagaimana anak bisa belajar
dengan baik dalam kondisi yang seperti ini.

Keempat, akibat kurangnya interaksi
langsung antara guru dan siswa, otomatis
berkuranglah internalisasi nilai-nilai
karakter yang semest inya harus
ditanamkan seorang guru ke dalam diri
siswa. Ini akan mengakibatkan degradasi
moral pada anak atau siswa, karena tugas
seorang guru bukan hanya mengajar,
mentrasferkan i lmu pengetahuan
(pelajaran) saja, tetapi seorang guru juga
dituntut untuk mendidik (pembentukan
akhlak dan karakter) siswa.

Namun, hal ini tidak boleh mematahkan
semagat guru dalam menjalankan tugasnya
sebagai pendidik, tidak boleh mematahkan
semagat siswa dalam belajar, pandemi covid
ini tidak boleh mematahkan semangat dan
harapan kita semua.[*]

PENDIDIKAN telah menjadi kebutuhan
semua manusia dan menjadi kunci bagi
kemajuan sebuah bangsa.

Tentu saja kita sadar bahwa dengan
pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk
sejajar dengan bangsa lain yang sudah lebih
maju kian besar. Tetapi nyatanya kualitas
pendidikan di Negara ini tidak sebagus negara
lain.

Lembaga pendidikan mengupayakan
berbagai cara untuk menciptakan lulusan yang
berkualitas untuk mengantisipasi perubahan
dan tantangan yang semakin sulit.

Dari munculnya suatu wabah penyakit
yang disebabkan oleh virus corona yang
akrab disebut Covid 19, hampir semua
aspek kehidupan mengalami perubahan-
perubahan yang semakin hari semakin
mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi
dunia.

Semuanya telah merasakan
dampak dari virus covid 19 ini, ter-
utama pada dunia pendidikan. Kita
harus siap menghadapi perubahan ini,
karena cepat atau lambat pendidikan
akan mengalami perubahan drastis akibat
pandemi covid 19.

Saat ini pemerintah pusat telah menge-
luarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya

meliburkan aktivitas (tatap muka) seluruh
lembaga-lembaga pendidikan, hal ini dilakukan
sebagai upaya-upaya pencegahan penularan
virus corona atau covid 19 ini. Hal ini tentunya
berdampak besar pada perkembangan
pendidikan anak, yang saat ini dituntut
untuk belajar mandiri, b e l a j a r
secara daring (dalam
jaringan).

Hal ini merupakan tantangan
besar bagi seorang guru, karena
dalam kondisi seperti ini guru pun dituntut
untuk bisa mengelolah, mendesain media
pembelajaran (media online) sedemikian rupa
guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan
untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan
siswa dalam pembelajaran model daring tersebut.

Bukan hanya itu saja, dalam penerapan
belajar online ini, tidak sedikit siswa yang

mengalami kesulitan belajar, yang dipicu
oleh beberapa faktor : Pertama, siswa
yang belum memiliki gadget, siswa
yang belum mengetahui banyak
tentang penggunaan teknologi, kasus
ini banyak terjadi pada siswa tingkat
TK dan SD (Sekolah Dasar).

Selain itu, masalah utama
yang dialami siswa adalah
jaringan yang tidak
memadai. Hal ini merupakan
tantangan besar bagi siswa
dan tak terkecuali bagi or-
ang tua karena orang tualah

yang dituntut untuk
mendampingi siswa dalam proses

belajar online tersebut, realita yang ada
juga tidak sedikit orang tua yang tidak

paham mengenai penggunaan teknologi, jelas

Sahabat Rasulullah, Abu Bakar
ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu
bukanlah orang yang ambisius terkait
dengan kekuasaan.

Dikutip dari buku Hasan dan
Husain the Untold Story karya Sayyid
Hasan al-Husaini, Abu Bakar ash-
Shiddiq adalah Sahabat yang sangat
zuhud. Dia tidak pernah berambisi
untuk memikul tanggung jawab
sebagai khalifah.
Hal itu terlihat jelas
dari alasan mengapa
mau menerima tang-
gung jawab tersebut.

Dalam khutbah pertama-
nya, Abu Bakar menyatakan:
“Demi Allah, aku tidak pernah
berharap memikul tanggung jawab
ini, sama sekali, meski sehari
ataupun semalam. Aku juga tidak
pernah memohon jabatan itu kepada
Allah, baik saat bersama orang-or-
ang maupun saat sendirian. Hanya
saja, aku khawatir akan terjadi
kekacauan jika tidak ada pemimpin.
Sejujurnya, hatiku gelisah ketika

Abu Bakar, Bukan
Pemimpin Ambisius

harus memikul amanah tersebut.
Namun kini, aku dibebani hal besar
yang tidak mampu aku pikul selain
dengan pertolongan-Nya.” (Musta-
darak al-Hakim)

Abu Bakar memberikan kebeba-
san kepada siapa pun untuk menolak
dirinya, asalkan orang itu mau
bersumpah. Dia mengatakan: “Wahai
semua yang hadir! Siapa pun di antara

kalian yang menyesal telah
membaiatku, silakan

pergi.”

Ali bin Abi Thalib pun berdiri lalu
mendatangi Abu Bakar sambil menen-
teng pedang. Dengan salah satu kaki-
nya di tangga mimbar dan kaki lain-
nya di tanah, dia berkata: “Demi Al-
lah, kami tidak akan mencopot eng-
kau dengan paksa ataupun sukarela.
Siapa yang berani melakukan itu,
sementara Rasulul lah telah
menunjuk engkau menjadi imam!”
(Tarikh Dimasyq) Berdasarkan
sejumlah riwayat yang shahih, Ali
ikut membaiat Abu Bakar sejak
pertama masa kekhalifahannya.
(Mustadarak al-hakim)
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ABU NAWAS berjalan-jalan di
tengah pasar. Sambil melihat-lihat ke
dalam topinya, dia tersenyum,
beberapa saat kemudian tertawa agak
cengengesan. Melihat tindakannya,
orang-orang pun heran, lalu bertanya-
tanya, “Hai Abu Nawas, apa yang
kamu lihat di dalam topimu sehingga
membuatmu tersenyum bahagia?”
Tanya pedagang.

“Aku sedang melihat surga yang
dihiasi barisan bidadari-bidadari,”
jawabnya, dengan ekspresi  mimik
meyakinkan.”

“Coba aku lihat ?”
“Tapi saya tidak yakin kamu bisa

melihat seperti apa yang saya lihat,”
jawabnya

Mendengar jawaban demikian,
para pedagang berbondong-bondong
datang dan mengerubungi Abu
Nawas.

“Mengapa.?” Para pedagang  pun
serempak bertanya, karena sama-
sama semakin penasaran.

“Karena hanya orang beriman dan
sholeh saja yang bisa melihat surga
dan bidadarinya di topi ini,” jawabnya.

Pedagang kurma:  “Coba aku
lihat.!”

“Silakan!”
Pedagang kurma  melihat ke

dalam topi, lalu sejenak menatap ke
arah Abu Nawas, kemudian menengok
ke orang di sekelilingnya dan berkata:
“Benar aku melihat surga dan bidadari
.”

Para pedagang langsung
membentuk antrian panjang berderet
ke belakang. Pedagang tembikar
berjalan ke arah Abu Nawas karena
dapat jatah antrian kedua. Setelah
melihat ke dalam topi ia terbelalak
lantaran tidak melihat apa-apa.
Namun lagi-lagi karena gengsi jika
dikatakan orang tidak sholeh dan
beriman.

Ia terpaksa berbohong lalu
berujar: “Iya, aku melihat bidadari
yang cantik jelita”.

Sebelum pedagang sayur
melangkahkan kakinya menuju ke
arah topi, Abu Nawas menyadari
kesalahannya dan berteriak keras
seraya menghentikan sandiwara para
pedagang yang telah membohongi
dirinya dengan mengaku telah melihat
surga dan bidadari di topinya hingga
meminta semua bubar dan berhenti
berbohong. [*]

Bidadari di Topi Abu Nawas





HONG KONG, BI - Pemerintah
sebelumnya telah mengumumkan
bahwa bioskop akan menjadi salah satu
dari banyak tempat yang diizinkan
untuk dibuka kembali dan beroperasi
setengah kapasitas dari normal
sebagai bentuk pelonggaran aturan anti
epidemi.

Pihak berwenang juga memberi
bioskop pilihan untuk menjual makanan
dan minuman kepada penonton film di
bioskop tertentu, jika staf mereka dan
semua pengunjung di dalam tempat
tersebut ditusuk tiga kali.

Broadway Circuit, yang
menjalankan 13 bioskop di seluruh
wilayah, mengatakan bahwa pihaknya
akan menahan diri dari menjual
makanan atau minuman hingga
setidaknya 29 April, tanpa memberikan
alasan apa pun.

Ia menambahkan bahwa
teaternya akan menerapkan tempat
duduk alternatif, dan pengaturannya
“harus diperhatikan” di semua
pemutaran.

MCL Cinemas dan Golden Harvest
Cinemas juga mengumumkan di situs
web masing-masing bahwa makan

atau minum tidak diperbolehkan untuk
sementara waktu.

Di bawah skema izin vaksin saat
ini, penonton film harus memiliki

setidaknya satu suntikan Covid ketika
memasuki bioskop, sementara dua
tusukan akan diperlukan mulai 30 April
dan seterusnya.

Bioskop Akan Buka Tanpa
Makan dan Minum

Pusat perbelanjaan Ramai Karena Vocer Belanja
masing-masing telah mencatat
peningkatan 50 persen dan 30 persen
dalam lalu lintas pejalan kaki dan
bisnis selama bulan lalu.

Direktur eksekutif Maureen Fung
Sau-yim mengatakan lebih dari 300
pedagang di malnya telah
meluncurkan potongan harga dalam
dua minggu terakhir dan memberikan
15.000 hadiah untuk pelanggan yang
menggunakan voucher belanja
mereka.[bi/Stdrt]

QR LeaveHomeSafe Baru Untuk Penyintas Covid
HONG KONG, BI - Warga

yang pulih dari Covid-19
tetapi yang belum menerima
suntikan booster sekarang
bisa menambahkan kode QR
baru yang ditentukan ke
dalam aplikasi LeaveHome
Safe di ponsel mereka untuk
digunakan saat memasuki
lokasi.

Aplikasi LeaveHome
Safe telah diperbarui pada 19
april lalu dan warga sudah
dapat memperoleh kode QR
melalui platform eHealth
pemerintah atau mengunjungi situs
web pemerintah untuk sistem

Bagi warga yang sudah
memiliki akun di platform

eHealth, bisa langsung
mendapatkan kode QR di
platform.

Untuk non-pengguna
lain, mereka perlu meng-
unjungi situs web peme-
rintah untuk mendapatkan
catatan pemulihan mereka.
Mereka harus memasukkan
informasi pribadi termasuk
nomor kartu identitas,
tanggal penerbitan kartu,

dan bulan mereka
terinfeksi atau keluar dari
rumah sakit.

Mereka kemu-
dian dapat meng-

unduh catatan pemulihan dan me-
nyimpan catatan tersebut ke
perangkat seluler mereka.

Sekitar 1,2 juta warga telah
terinfeksi dan pengaturan izin vaksin
terbaru membebaskan pasien dari
menerima dosis vaksin Covid
berikutnya dalam enam bulan setelah
pemulihan mereka.

Pengaturan yang diperbarui
segera menarik perhatian publik
yang mempertanyakan bagaimana
kasus pasien yang pulih akan
ditangani, setelah para ahli
kesehatan mengatakan infeksi itu
sendiri dianggap sebagai “vaksin
alami.”[bi]

HONG KONG, BI - Hong Kong Tram-
ways mengumumkan bahwa
sehubungan dengan hari ulang tahun
anggota boyband lokal yang populer
MIRROR Keung To, publik bisa naik
trem gratis pada tanggal 30 April.

Perusahaan trem menyatakan
bahwa “penggemar” Keung To dan
“Klub Penggemar Keung To KF”
mensponsori perjalanan trem gratis.
Mereka berharap dapat memanfaatkan
kesempatan ini untuk menyampaikan
cinta dan energi positif kepada seluruh
lapisan masyarakat di bawah wabah
COVID-19.

Keung To adalah penyanyi, aktor,
dan anggota boy grup Hong Kong Mir-
ror yang berbasis di Hong Kong. Dia
menjadi terkenal setelah
memenangkan kompetisi bakat realitas
ViuTV Good Night Show – King Maker
pada tahun 2018. Keung melakukan
debut solonya pada Juni 2019 dengan
single ““No. 1 Seed”.

Keung juga memenangkan Most
Popular Male Singer di Ultimate Song
Chart Awards Presentation pada tahun
2020 dan 2021.[bi]

30 April Ultah
Keung To, Naik

Trem Gratis

HONG KONG, BI - Pusat perbelanjaan mengalami
peningkatan lebih dari 50 persen dalam bisnis dan lalu
lintas pejalan kaki selama liburan Paskah empat hari,
berkat cicilan pertama voucher belanja senilai
HK$5.000.

Sino Land mengatakan tmtplaza di Tuen Mun,
Olympian City di West Kowloon dan Citywalk di Tsuen
Wan mengalami peningkatan bisnis lebih dari 50
persen dan pengunjung 25 persen lebih banyak daripada
bulan lalu.

Bella Chhoa, direktur manajemen aset di Sino Group,
mengatakan konsumsi lokal pulih dan penjualan ritel

meningkat dalam dua minggu terakhir setelah
pemerintah mencairkan kupon konsumsi gelombang
pertama.

“Mall telah melihat pertumbuhan yang signifikan baik
dalam lalu lintas pejalan kaki dan omset, terutama dalam
empat hari terakhir liburan Paskah. Beberapa pedagang
mengatakan bisnis mereka berlipat ganda, ”kata Chhoa.

Chhoa juga mengatakan restoran di mal grup Sino
optimis tentang pencabutan larangan makan di tempat
pada hari Kamis karena banyak restoran telah menerima
pemesanan makan malam.

Sun Hung Kai Properties mengatakan 15 malnya

Pengunjung juga harus meng-
gunakan aplikasi LeaveHomeSafe
pemerintah atau menunjukkan sertifikat
pengecualian medis.[bi]

Kolam Tetap Tutup Akan
Rugikan Perenang Elit
HONG KONG, BI - Sekelompok

pelatih renang pada hari Jumat lalu
[22/4]mendesak pihak berwenang
untuk membuka kembali kolam

renang sesegera mungkin, dengan
mengatakan penutupan yang
berkepanjangan dapat mempengaruhi
perawatan perenang elit di masa >> BERSAMBUNG KE HLM 06

depan.
Berbicara pada konferensi pers,

Ng Yuk-kong, anggota komite
Asosiasi Renang China Hong Kong,
mengatakan klub renangnya telah
kehilangan sekitar 200, atau 40
persen, perenangnya sejak pandemi
dimulai.

John Yiu, pelatih renang di
sekolah internasional, mengatakan
beberapa muridnya telah pindah ke

Singapura atau Amerika Serikat
sementara untuk melanjutkan
pelatihan mereka.

“Kami tidak hanya kehilangan
level elit [perenang]. Yang
memprihatinkan, kami kehilangan
fondasi, yang merupakan bagian
terbesar dari pengembangan atlet
jangka panjang kami di masa depan,
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JAKARTA, BI - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengajak umat Islam
di seluruh Tanah Air untuk menjadikan
peringatan Nuzulul Qur’an sebagai
momentum untuk memperkuat
kebersamaan dalam keragaman yang
dimiliki bangsa Indonesia. Ajakan
tersebut disampaikan Kepala Negara
dalam sambutannya secara virtual pada
acara Peringatan Nuzulul Qur’an
Tingkat Kenegaraan 1443 H.

“Saya mengajak umat Islam untuk
menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an
ini sebagai momentum untuk
memperkuat kebersamaan dalam
keragaman yang sangat dibutuhkan
dalam mewujudkan negeri dan bangsa

Momentum Nuzulul Quran
Perkuat Keragaman

yang baldatun toyyibatun warobbun
ghofur,” kata Presiden Jokowi(19/4).

Presiden Jokowi mengatakan,
peringatan Nuzulul Qur’an merupakan
salah satu keistimewaan bulan
Ramadan. Sehingga umat Islam dapat
mengingat diturunkannya Al-Qur’an
kitab suci umat Islam yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
petunjuk bagi hidup dan kehidupan
manusia. “Al-Qur’an merupakan
mukjizat dari Allah SWT yang tidak ada
keraguan di dalamnya. Al-Qur’an
adalah petunjuk dan pembeda antara
yang hak dan yang batil. Sebagai
peringatan, sebagai rahmat, sebagai
penjelas, sebagai berita gembira, dan

bahkan sebagai obat
bagi hati yang sedang
duka dan sakit,”
ungkapnya.

Sebagai bangsa yang
berketuhanan, Presiden
Jokowi mengatakan
bahwa kita semua dituntut
untuk percaya dan beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu,
konsekuensi dari beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa adalah harus
menerima dengan lapang dada bahwa
keberagaman ini merupakan kehendak
Allah SWT.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi
menekankan pentingnya menjaga,

merawat, dan mengelola
dengan baik keberagaman yang dimiliki
oleh bangsa Indonesia sebagai anu-
gerah dari Allah SWT. Setiap elemen
bangsa yang beraneka ragam diyakini
memiliki kebaikan dan kelebihan
masing-masing yang harus diman-
faatkan untuk kepentingan bersama.

“Jangan sampai ada di antara kita
yang merasa lebih dari yang lain,
merasa lebih baik dari yang lain, atau

bahkan lebih suci dari yang lain. Kita
mungkin berbeda dari yang lain, tapi
bukan berarti kita merasa lebih dari
yang lain,” tutur Jokowi. “Kebaikan-
kebaikan yang muncul dari berbagai
elemen bangsa, dari Sabang sampai
Merauke, dari Miangas sampai Pulau
Rote yang sejatinya perlu dikedepankan
untuk kepentingan bersama,  dikon-
tribusikan untuk kemanfaatan ber-
sama,” imbuhnya. (JP/Ant)

Turis Asing Melonjak Karena VoA
JAKARTA, BI - Pemerintah In-

donesia telah memberlakukan
kembali visa on arrival (Voa) atau
visa kunjungan saat kedatangan
khusus bagi wisatawan asing dari
43 negara.

Regulasi tersebut sebelumnya
diatur dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Imigrasi pada 5 April 2022,
dalam rangka mendukung
pariwisata keberlanjutan pada masa
pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Kebijakan
Strategis Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Republik In-
donesia (Kemenparekraf RI) Nia
Niscaya menyampaikan
terimakasih atas regulasi yang
dibuat oleh pihak imigrasi.

Menurutnya, regulasi tersebut
dapat membangun kembali
pariwisata di Indonesia yang sempat
mengalami dampak akibat COVID-
19 yang terjadi di Indonesia maupun di
dunia.

“Ketika VoA (diberlakukan) itu langsung

kelihatan pertumbuhannya,” kata Nia dalam
wawancara bersama VIVA pada Senin 18
April 2022.

“Jadi intinya, VoA itu sangat
berpengaruh gitu ya. Jadi saya mesti

berterima kasih sama imigrasi karena
sudah membantu pariwisata,”
sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pihak
pariwisata tidak memiliki kewenangan untuk

mengatur populasi kunjungan
wisatawan asing karena semua
peraturan ada di Kementerian lain.
Misalnya, mengenai visa diatur oleh
imigrasi, untuk urusan transportasi
seperti pesawat sudah diatur oleh
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub).

“Kita tuh yang ada feeling saya
pemasaran kali ya,” ujar Nia melalui
sambungan telepon.

Saat diwawancarai mengenai
banyaknya kunjungan wisatawan,
Nia menjelaskan bahwa sampai
saat ini penyumbang wisatawan
atau turis asing terbesar yang

menggunakan Voa berasal dari Australia.
“Yang jelas saya masih mantaunya kan

kemarin Bali ya, Bali itu sejak dibuka pada 12
Maret itu sudah 45.000 ya. Kemudian Voa yang
paling banyak dipakai, dan nomor satu adalah
Australia. Nanti ada angka-angkanya sih, yang
jelas nomor satu itu Australia yang paling
banyak pake fasilitas Voa,” terangnya.

JAKARTA, BI - Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas mengumumkan kuota jamaah haji untuk
Indonesia pada penyelenggaraan Ibadah Haji
1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 or-
ang.

Yaqut mengatakan rencananya pembe-
rangkatan kloter pertama akan dilakukan pada 4
Juni 2022. Kepastian kuota haji ini menjadi kado
Ramadhan bagi jamaah asal Indonesia yang telah
menunggu selama dua tahun.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak
memberangkatkan jamaah haji imbas dari
pandemi COVID-19. Ketiadaan pemberangkatan
itu semakin menambah daftar panjang antrean
haji Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI
Yandri Susanto mengatakan kuota haji untuk In-
donesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari
kuota tahun 2019 merupakan kuota dari
Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan
negara lain pada tahun ini.

“Kelihatannya memang Indonesia yang pal-
ing banyak kuotanya dari seluruh dunia. Ini patut
kita syukuri walaupun memang ada pembatasan
umur tapi itu bisa kita selesaikan dengan
berkomunikasi secara baik-baik melalui Kanwil
Kemenag seluruh Indonesia,” ujar dia.

Yandri menuturkan total Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (BPIH) pada 2022 mencapai Rp81
juta per orang, sedangkan BPIH yang disepakati
untuk masing-masing calon jamaah haji sebesar
Rp39,8 juta, naik dari rata-rata BPIH pada 2020
sebesar Rp35 juta per orang.

Meski demikian, ia memastikan calon jamaah
haji yang akan berangkat tahun ini atau yang
mengalami tunda berangkat pada 2020 tidak akan
dipungut biaya tambahan sama sekali.(*)

Indonesia Kuota
Haji Terbanyak

JAKARTA, BI -
Epidemiolog dari
Fakultas Kesehatan
Masyarakat Univer-
sitas Indonesia
(FKM UI) Iwan
Ariawan mengung-
kapkan gelombang
lanjutan kasus
Covid-19 pasca
lebaran bisa dice-
gah. Ia mengatakan,
pandemi Covid-19
yang terkendali serta
cakupan vaksinasi yang tinggi menjadi syaratnya.

Iwan mengatakan, kebijakan pemerintah
mewajibkan masyarakat mendapatkan vaksin

Lanjutan Covid-19 Pasca Lebaran Bisa Dicegah
booster sebelum
mudik diyakini akan
memin imal isas i
potensi penyebaran
Covid-19. Selain itu,
masyarakat harus
tetap menjalankan
protokol kesehatan.

Iwan menyebut,
keputusan peme-
rintah membolehkan
masyarakat mudik
saat lebaran tahun ini
dengan memper-

timbangkan penyebaran virus relatif terkendali.
Di samping itu, cakupan vaksinasi juga sudah
tinggi di daerah asal maupun tujuan.

“Antibodi masyarakat, terutama di Jawa dan
Bali, sudah tinggi sehingga mudik dirasa cukup
aman,” katanya.

Laporan Kementerian Kesehatan RI bersama
peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Uni-
versitas Indonesia mengungkap kadar antibodi
masyarakat Indonesia menjelang lebaran 2022
naik menjadi 99,2 persen yang berasal dari
vaksinasi maupun infeksi Covid-19. Titer antibodi
masyarakat saat ini berada di angka 7.000 hingga
8.000, jauh meningkat dari hasil sero survei pada
Desember 2021 yang berkisar di angka 500 hingga
600 dengan persentase antibodi 86,6 persen. Di
sisi lain, Iwan mengingatkan masyarakat bahwa
Covid-19 belum hilang. Itu sebabnya, syarat-syarat
perjalanan tetap harus ditetapkan, tetap patuh
protkol kesehatan.[bi]
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Penelitian Waktu Tidur: Indonesia Kalah dari Malaysia

JAKARTA, BI - Proceedings of
the Royal Society B. menerbitkan
jurnal penelitian terbarunya terkait
hasil studi ikatan hati nenek dan
cucu, tim menemukan pentingnya
kehadiran seorang nenek bagi
anak-anak dapat ditelusuri secara
neurologis.

“Tidak seperti primata lainnya,
manusia bergantung satu sama lain
untuk membantu membesarkan anak-
anak mereka,” tutur penulis utama studi,
James Rilling.

“Dan, sering kali keturunan itu menjadi
lebih baik ketika mereka memiliki orang dewasa
lain, seperti nenek yang terlibat dalam
kehidupan mereka,” sambung dia. Nah, para
peneliti melakukan riset dengan melibatkan 50
nenek, yang dilaporkan memiliki hubungan positif
dengan cucu mereka.

Peserta studi tersebut juga diminta mengisi
kuesioner untuk mengukur tingkat keterlibatan
mereka dalam kehidupan cucu mereka. Para
wanita menjalani pencitraan resonansi magnetik
fungsional (fMRI) yang mengukur perubahan aliran
darah selama aktivitas otak.

Mereka diperlihatkan empat gambar, satu dari
cucu mereka, satu dari anak yang tidak dikenal,

Riset Kedekatan
Nenek dan Cucu

satu dari orang dewasa yang tidak
dikenal, dan terakhir salah satu
orangtua berjenis kelamin sama
dengan cucu mereka, entah anak
kandung atau menantu.

Para peneliti menemukan, ketika
diperlihatkan gambar cucu kandung

mereka, nenek memiliki respons
neurologis di area otak yang

berhubungan dengan empati dan
motivasi emosional.

Menariknya, temuan itu juga mencatat,
nenek menunjukkan empati emosional yang
lebih kuat ketika melihat gambar cucu mereka,
daripada anak-anak mereka sendiri. Namun,
bagaimana pun para peserta tetap

menunjukkan empati kognitif yang lebih kuat
saat melihat foto anak kandung dan menantu
mereka dibandingkan dengan cucu mereka.
Empati emosional adalah merasakan emosi yang
dirasakan orang lain, sedangkan empati kognitif
adalah memahami apa yang dipikirkan atau
dirasakan seseorang dan alasannya,” ungkap
James Rilling.  Ini berarti kakek-nenek lebih
diarahkan pada respons emosional ketika datang
ke cucu mereka, meskipun kecenderungan alami
mereka ingin memahami perasaan anak-anak
mereka sendiri.[bi]
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Jumlah pelaku perjalanan luar negeri
(PPLN) ke Bali periode 3 Februari-17 April
2022, mencapai 55.287,  di mana 47.914 atau
86,7 persen nya merupakan Warga Negara
Asing (WNA).

Jumlah pengguna VoA periode 7 Maret-
17 April 2022, capai 32.108 wisman yang
berarti 70,4% WNA pada periode tersebut
menggunakan fasilitas VoA.

Menurut Angkasa Pura 1 dan Kantor
Otoritas Bandara Wilayah IV per 17 April 2022,
Top 5 Pengguna VoA ke Bali adalah Austra-
lia, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan
Prancis. Nia juga menjelaskan berkat
kemudahan Voa ini, banyak wisatawan asing
yang minat untuk datang ke Indonesia. Dia
menjabarkan data tersebut dapat dilihat dari
Google Folium.

Untuk perjalanan ke Indonesia sendiri,
Nia menjelaskan bahwa wisatawan asing tidak
perlu lagi melakukan karantina. Sebaliknya,
wisatawan asing diharapkan sudah
melakukan vaksinasi lengkap hingga
vaksinasi booster dan sudah melakukan tes
swab di negara mereka masing-masing.

“Ada kelonggaran tidak karantina, dan
tidak usah pcr ketika datang (ke Indonesia).
Namun masih mensyaratkan jika ingin ke In-
donesia harus di negara tersebut (negara
asal) harus PCR/swab dulu,” kata Nia.

Selain itu, Nia juga menjelaskan bahwa
untuk membuat VoA akan dikenakan biaya

sebesar Rp.500.000 dan jika ingin
memperpanjang VoA juga akan dikenakan
biaya yang sama dengan awal pembuatan
VoA.

Nantinya, VoA ini akan berlaku selama
30 hari, dan bisa diperpanjang selama 30
hari ke depan sehingga totalnya menjadi 60
hari. Untuk pembayarannya sendiri, Nia
mengatakan bahwa pembayaran dapat
dilakukan melalui kartu kredit atau pun tunai.

Selain itu dia menuturkan bahwa
persyaratan untuk mendapatkan Voa ini ada
beberapa kriteria.

“Yang jelas dia harus masuk ke dalam
list 43 negara yang memperoleh fasilitas VoA,
itu ketentuannya dari Permenkumham. Yang
kedua, dia harus sudah di vaksin dan booster,
supaya enggak karantina. Dan kemudian
harus punya asuransi yang sampai
menangani COVID supaya tidak membebani
pemerintah, harus sehat juga. Kemudian
harus masuk ke dalam aplikasi Peduli
Lindungi ya. Basically ya itu,” ujarnya.[*]

>> TURIS ASING ...DARI HLM 05

JAKARTA, BI - Tidur salah satu dari cara menjaga
kesehatan, karena dengan tidur badan bisa rilek
dan kulit bisa memulihkan sel-sel yang rusak
setelah seharian beraktivitas.

Tidur juga bermanfaat untuk memperkuat
imunitas, memperbaiki suasana hati, menjaga
kesehatan jantung, dan meningkatkan
produktivitas. Karena baik untuk mendukung
fungsi tubuh, tidak mengherankan apabila
sejak kecil kita diajarkan untuk tidur selama
7-9 dalam sehari.

Meski begitu, banyak orang di dunia
punya masalah tidur yang menyebabkan
durasinya saat terlelap menjadi berkurang.
Untuk membuktikan hal tersebut, baru-baru ini
Zepp Health melakukan sebuah riset untuk mencatat
durasi rata-rata tidur harian di beberapa negara.

Hasilnya didapati bahwa sepanjang tahun 2021, or-

ang-orang di seluruh dunia punya rata-rata tidur
selama tujuh jam sembilan menit. Walau rata-

rata tidur secara global masih di atas tujuh
jam, durasi ini tercatat mengalami
penurunan sebanyak dua menit bila
dibandingkan data di tahun sebelumnya.

Selain mencatat penurunan rata-rata
durasi tidur di berbagai negara, Zepp Health
juga mendapati fakta, pria tidur 15 menit
lebih cepat daripada wanita. Orang Belgia
tidur paling lama, Indonesia paling sedikit.

 Zepp Health memasukkan beberapa
negara di seluruh dunia untuk mencatat
durasi rata-rata tidur secara harian. Jika

ditilik dari riset yang dipublikasikan, Belgia,
Republik Irlandia, dan Belanda masuk ke dalam

durasi rata-rata tidur lebih lama dari Indonesia bahkan
masuh 3 besar di dunia.{8}

karena siapa yang mau menunggu dua
tahun tidak tahu kapan kami bisa
melakukannya. berenang lagi?” Dia bertanya.

Yiu mengatakan kolam telah ditutup
selama sekitar 400 hari sejak awal 2020, dan
sekarang saatnya untuk membukanya
kembali.

Lee Yuet-man, ketua Persatuan Umum
Profesional Rekreasi dan Olahraga Hong
Kong, mengatakan kolam didesinfeksi
dengan klorin dan aman, dan tidak ada alasan
mengapa mereka tidak dapat dibuka bersama
dengan fasilitas olahraga, seperti lapangan
basket.

Dia mengatakan pemerintah dapat
terlebih dahulu membuka kolam ke sekolah
atau klub renang sebagai tindakan

pengendalian risiko.
Lee mengatakan jika ada sejumlah kasus

Covid, pemerintah dapat menutup kolam yang
terkena untuk infeksi sementara waktu dan
membiarkan kolam lain tetap buka.[bi]
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RUSIA, BI - Oleg Tinkov, konglomerat Rusia
mengecam keras agresi militer Moskow yang ia
sebut sebagai “perang gila” Presiden Vladimir
Putin di Ukraina.

Tinkov menilai Rusia sudah kehilangan
kewarasan dengan melancarkan agresi
semacam itu ke negara tetangga. Sebab,
ia mengklaim 90 persen warga Negeri
Beruang Merah tak mendukung
langkah Putin tersebut.

“Saya tidak melihat satu pun
manfaat dari perang gila ini! Or-
ang-orang dan tentara yang tidak
bersalah sedang sekarat,” kata
Tinkov [19/4].

Pendiri Tinkoff Bank itu juga
menyerukan negara Barat agar
menawarkan Putin cara bermartabat
untuk mundur.

“Negara Barat yang terhormat, tolong beri
Putin jalan keluar yang jelas untuk
menyelamatkan wajahnya dan menghentikan
pembantaian ini. Harap lebih rasional dan
berperikemanusiaan,” paparnya.

Satu setengah bulan lebih sudah Rusia
menggencarkan invasi ke Ukraina. Alih-alih
mengendur, Rusia malah melancarkan fase kedua
perang dengan fokus merebut bagian timur

Crazy Rich Rusia Kutuk ‘Perang Gila’ Putin
Ukraina seperti Donbas, Donetsk, dan Luhansk.

Presiden Putin berulang kali beralasan Rusia
tak memiliki pilihan selain melancarkan agresi
demi melindungi warga Ukraina berbahasa Rusia
yang menjadi subjek diskriminasi hingga
pembunuhan.

Putin juga berdalih invasi dilakukan
guna melucuti militer Ukraina dan

“denazifikasi” negara eks Uni So-
viet itu.

Namun, Kyiv dan negara
Barat menolak argumen itu yang
dinilai sebagai dalih palsu

Tinkov pun tak percaya
dengan dalih Putin selama ini.

Selain Tinkov, sejumlah miliarder
Rusia juga telah menyerukan

perdamaian dan menolak peperangan.
Namun, tak sedikit warga Rusia yang

bersatu mendukung Putin. Banyak warga negeri
beruang merah menggalang dukungan dengan
kampanye publisitas di media sosial
menggunakan logo “Z” yang menjadi logo
angkatan bersenjata Rusia di Ukraina.

“Tentu saja ada orang bodoh yang
menggambar Z, sebanyak 10 persen penduduk
di negara mana pun adalah orang bodoh
(termasuk yang mendukung invasi). Sebanyak

90 persen orang Rusia melawan perang
ini,” tulis Tinkov seperti dikutip
Reuters.

Tinkov bahkan membantah
dirinya memiliki hubungan
dekat dengan Putin atau
pejabat Kremlin.

“Pejabat Kremlin terkejut
bahwa baik mereka maupun
anak-anak mereka tidak akan
pergi ke Mediterania di
musim panas. Pengusaha
berusaha menyelamatkan
sisa harta mereka,”
katanya.

Tinkov memiliki sekitar
35% dari TCS Group Hold-
ing TCSGDR.MMTCSq.L
yang berbasis di Siprus, yang
perusahaannya stabil di bawah
merek Tinkoff mencakup sektor
dari perbankan dan asuransi
hingga layanan seluler.

Tinkoff Bank merupakan
salah satu bank terbesar di
Rusia. Tinkov, 54 tahun,
mengundurkan diri sebagai
ketua Tinkoff Bank pada tahun

Masjid At-Thohir di Los
Angeles Untuk Umat
LOS ANGELES, BI - Sebuah

masjid yang diberi nama At-Thohir
di pusat Kota Los Angeles (LA),
Amerika Serikat, telah diresmikan
pada 27 Maret 2022. Masjid yang
dibeli dan direnovasi keluarga
Thohir ini sebelumnya adalah
bangunan gereja bagi warga Sa-
moa yang memiliki luas lahan
1.200 m2.

“Alhamdulillah, Masjid At
Thohir di LA sudah diresmikan.
Terima kasih atas dukungannya,
insya Allah masjid ini bisa
bermanfaat untuk komunitas Mus-
lim Indonesia atau lain yang ada di
LA,” ujar Menteri BUMN Erick
Thohir.

Erick Thohir mengucapkan
terima kasih atas dukungan banyak
pihak dalam pendirian masjid
tersebut. Erick mengundang
seluruh umat Muslim di Negeri
Paman Sam untuk beribadah
bersama di Masjid At Thohir pada
bulan suci Ramadhan.

Sebuah masjid yang diberi
nama At-Thohir di pusat Kota Los
Angeles (LA), Amerika Serikat,
telah diresmikan pada 27 Maret
2022. - (Masjid At Thohir)

 Erick berharap Masjid At
Thohir bisa menjadi rumah bagi
seluruh umat Islam yang ada di
sana.

“Selain itu, masjid ini
diharapkan dapat berkontribusi
menjadi pusat syiar dan dakwah,”
ucap Erick.

Nama Masjid At Thohir sendiri
merupakan tanda bakti keluarga
Thohir untuk sang ayah, almarhum
Mochamad Thohir. Masjid yang
mampu menampung 250 jemaah
dengan empat ruang kelas ini
direnovasi dengan biaya mencapai
Rp 18 miliar.

Acara peresmian Masjid At-
Thohir dihadiri oleh Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Amerika
Serikat Rosan Roeslani.[bi]

Capres Prancis Janji Larang
Hijab Jika Menang

orang terhadap agama.
Ia menilai penggunaan hijab harus

dilarang dari kegiatan publik dan tempat
umum Prancis.

“Orang-orang (yang berhijab) akan
dikenakan denda sama seperti tindakan
ilegal tidak memakai sabuk pengaman
saat berkendara. Menurut saya, kepolisian
bisa menegakkan aturan ini,” kata Le Pen
seperti dikutip TRT World.

Le Pen selama ini dikenal sebagai
politikus yang anti-Muslim dan anti-
imigran Prancis.

Le Pen kembali bertarung head to
head dengan Macron dalam putaran kedua
pemilu 24 April nanti.

Pada 2017, pemilu juga didominasi
persaingan Le Pen dan Macron yang
dinilai sebagai perlombaan antara kaum
sayap kanan vs sayap kiri Prancis.
Namun, Macron akhirnya keluar sebagai
pemenang.

Tahun ini, jajak pendapat terbaru juga
masih menunjukkan Macron yang
berpeluang lebih besar memenangkan
pemilu.

Akibat suara yang tertinggal, Le Pen
pun berupaya memperbaiki citranya
dengan tak terlalu menggaungkan
sentimen anti-Muslimnya selama
kampanye. Ia bahkan berulang kali
menegaskan tak berniat menyerang
kelompok tertentu.

Sementara itu, banyak pengacara,
advokat, hingga aktivis menentang
rencana pelarangan hijab Le Pen ini yang
dinilai melanggar konstitusi Prancis
dengan penduduk muslim terbesar di
Eropa.[bi]

PRANCIS, BI - Salah satu
calon kuat presiden Prancis
berhaluan ekstrem kanan, Marine
Le Pen, berjanji akan mene-
rapkan larangan penggunaan
hijab jika memenangkan putaran
kedua pemilihan umum pada 24
April mendatang.

Perempuan 53 tahun itu
memandang kerudung sebagai
“seragam kelompok Islam
radikal”. Ia pun berencana men-
jatuhkan denda bagi warga
Prancis yang memakainya di
tempat publik.

Salah satu sekutu dekat Le
Pen, Wali Kota Perpignan, Louis
Aliot, menuturkan eks pasa-
ngannya itu akan “sedikit demi
sedikit” menerapkan aturan
melarang penggunaan hijab jika
mengalahkan petahana, Presiden
Emmanuel Macron, dalam
putaran kedua pemilu nanti.

Mengutip ucapan Le Pen
kepadanya, Aliot memaparkan
larangan hijab adalah salah satu
dari beberapa alat politik untuk
melawan “Islamisme” di Prancis.

“Namun, penerapannya perlu
dilakukan secara bertahap,” kata
Aliot dalam sebuah wawancara
dengan Radio France Inter pada
awal pekan ini seperti dikutip
Reuters.

Larangan hihab harus menar-
getkan layanan publik dulu per-
tama-tama sebelum diperluas
sedikit demi sedikit, kata Aliot.

“Akan ada perdebatan di
parlemen dan kemudian keputu-
san serta pilihan akan dibuat,”
paparnya menambahkan.

Le Pen, Politikus dari partai
Rassemblement National (Na-
tional Rally), juga sebelumnya
menilai jilbab tidak dapat dilihat
sebagai tanda keyakinan sese-
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2020. TCS mengatakan bulan lalu
Tinkov tidak menduduki posisi peng-

ambilan keputusan dan sanksi
terhadapnya tidak akan

mempengaruhi perusahaan.
Tidak jelas apakah Tinkov
saat ini berada di
Rusia.[bi]



JAKARTA, BI - Indonesia memiliki budaya
yang luar biasa indah, yaitu mempertahankan
hubungan kekerabatan, keluarga maupun handai
taulan, dan budaya ini dilampiaskan disaat umat
muslim merayakan kemenangan setelah satu
bulan berpuasa melawan hawa nafsu.

Di Hari Raya Idul Fitri, atau juga dikenal
dengan istilah Lebaran ini, momen silahturahmi
pun, menjadi tradisi utama dalam merayakan
kemenangan, dan ini tidak hanya dilakukan oleh
keluarga muslim tapi juga umat beragama lain,
mereka saling mengunjungi dan berucap “mohon
maaf lahir dan batin” saling memaafkan satu sama
lain alah hal yang lumrah di saat idul fitri.

Di meja tamu setiap rumah tangga juga
tersedia berbagai macam kue dan suguhan khas
lebaran, minuman dan buah – buahan.

Ritual perayaan idul fitri pun diawali dengan
mengunjungi dan mendoakan leluhur yang sudah
tiada, biasanya kunjungan makam ini dilakukan
menjelang hari raya idul fitri atau diakhir
bulan ramadhan.

Lantas apa saja nilai-nilai baik
dari hari raya idul fitri yang selalu
dirayakan meriah oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia
ini?

1. Berpuasa selama
satu bulan penuh

S e b e l u m
merayakan Hari Raya
Idul Fitri, umat Muslim
mengawalinya dengan puasa
selama satu bulan penuh. Puasa ini dilaksanakan
setiap hari, mulai dari adzan Subuh sampai adzan
Maghrib. Umumnya, satu bulan ini disebut sebagai
bulan Ramadhan oleh umat Muslim.

2. Saling meminta maaf
Bersilahturahmi dan minta maaf adalah poin

utama dari perayaan Idul Fitri. Saat Idul Fitri
artinya kita wajib memulai semuanya dengan
lembaran baru, dan melupakan kesalahan atau
rasa sakit hati yang ditimbulkan orang lain

3. Berkunjung ke rumah kerabat
Idul Fitri adalah saat dimana seluruh keluarga

besar dapat berkumpul menjadi satu, makan
bersama, dan mengikuti kabar-kabar terbaru
dalam keluarga mereka. Ini waktu yang harus
dimanfaatkan untuk mengakrabkan diri satu sama
lain. Jangan lupa untuk memanfaatkan
kesempatan ini berkunjung ke
rumah orang tua, mertua, dan
saudara lainnya ya untuk saling
bersilahturahmi! Pasalnya, anda tak
akan pernah tahu apa yang bakal
terjadi setahun kedepan. Tali
kekeluargaan dan persaudaraan itu
sangat penting untuk dijaga.

Hari Raya Idul Fitri di Indonesia

4. Membeli pakaian baru
Sudah semacam kebiasaan jika

Lebaran identik dengan pakaian baru.
Namun, bukan berarti wajib membeli pakaian
baru dari toko. Jika budget tidak mencukupi,
maka cukup dengan mencuci pakaian lama
supaya bersih dan terlihat baru.

5. Membayar zakat fitrah
Setelah berpuasa selama sebulan, kita

tak boleh lupa bahwa apa yang kita miliki
sekarang hanyalah titipan dari Allah SWT. Dengan
membayar zakat fitrah mengijinkan kita untuk
berbagai kebahagiaan dengan masyarakat yang
lebih membutuhkan, dan merupakan hal wajib
dilakukan sebelum Idul Fitri tiba .

6. Memberi amplop pada anak-anak
Anak-anak juga sangat senang saat Idul Fitri

tiba, karena mereka akan menerima banyak  uang
dari orang tua, sanak saudara dan tetangga.
Biasanya amplop tersebut didesain lucu.

7. Perayaan Meriah Hanya ada Di Indonseia
Tidak semua umat muslim merayakan idul

fitri seperti Indonesia, bahkan di beberapa negara
didunia ini, seperti Amerika dan Inggris hari Raya
Idul Fitri belum dianggap sebagai hari Libur
Nasional, jadi banyak umat muslim dari
negara - negara tersebut masih
harus bekerja dan tak menjalani
ritual idul fitri.

Sementara kalau di Indo-

nesia ada cuti lebaran bersama, bahkan bagi
beberapa negara muslim lainnya tak merayakan
idul fitri layaknya Indonesia, di Afrika misalnya;
mereka hanya merayakan dengan makan nasi
daging kambing bersama - sama keluarga.

Di Arab, Malaysia dan Brunei juga tidak
semeriah Indonesia, sungguh kita harus
berterimakasih dengan para guru dan leluhur kita
yang telah mewarisi bangsa Indonesia dengan
Budaya Silahturahim yang begitu indah.

8. Menu Ketupat
Menu ketupat biasa jadi andalan setiap

lebaran di Indonesia,sepulang salat Id banyak
keluarga yang biasanya bersantap ketupat atau
menu lain secara bersama, bahkan berbagi
dengan siapapun yang satang.

Ketupat di lebaran khas Tanah Air biasanya
dimakan dengan opor ayam, rendang daging,
dan kerupuk.

Di Sumatra Barat, opor ayam biasanya juga
punya alternatif dengan gulai cubadak (gulai
nangka dengan ayam atau daging), gulai toco
(gulai dengan irisan buncis), dan gulai paku.

Di beberapa daerah, ketupat dibuat sendiri
dengan mengisi daun ketupat dengan beras dan
merebusnya di malam lebaran. Di samping itu,
banyak juga pedagang yang menjual ketupat siap
makan lengkap dengan gulainya.

Terkait menu ketupat ini sebagian daerah akan
menyediakan dihari ke 6 atau diakhir masa
silahturahim, biasa mereka juga membagikannya
ke tetangga sekitar lengkap dengan dengan
lauknya.

Begitu indahnya hari raya idul fitri hingga
menimbulkan buaya mudik lebaran yang selalu
menjadi perhatian pemerintah, hingga tibulah pos
– pos istirahat dan pengobatan darurat jika
dibutuhkah di jalur mudik.

Mudik sendiri pada awalnya memiliki tujuan
“sungkem” pada orang tuan secara langsung.

Sungkem diketahui pernah diajarkan dan
diperintahkan oleh para wali songo   sebagai
bentuk hormad kepada orang.

Tradisi ini kemudian menjadi pembeda dari
adanya nuansa islam di Jawa dengan nuansa Is-
lam di kawasan Arabia dan negara muslim
lainnya.

Namun bagi pembaca Berita Indonesia yang
tidak bisa mudik dan sungkem langsung maka
belajarlah dari Covid-19 untuk melakukannya
secara virtual saja, yang penting selalu ingatlah
terhadap orang tua.[id]
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HONG KONG, BI - Pemerintah
mengumumkan pada hari Jumat [22/4]
bahwa orang luar Hong Kong akan
diizinkan untuk terbang ke kota dari
luar negeri mulai 1 Mei, dan juga akan
melonggarkan aturan yang mengarah
pada larangan penerbangan.

Sebagai informasi; Hong Kong
telah menutup pintunya bagi non-
penduduk yang mau datang atau
berkunjung ke kota sejak akhir Maret
2020.

Namun, pemerintah mengatakan
dalam sebuah pernyataan bahwa
aturan tersebut dapat disesuaikan
mengingat situasi Covid lokal dan
kemampuan SAR untuk menangani
infeksi, serta harapan publik bahwa
kegiatan sosial ekonomi berjalan dan
berlanjut.

Untuk mencegah masuknya kasus
Covid-19, non-penduduk tetap harus
mengikuti aturan lain yang berlaku

Hong Kong Buka Pintu
Untuk Wisatawan

untuk penduduk setempat yang
kembali dan perlu divaksinasi,
memiliki hasil tes negatif sebelum
penerbangan, dan menjalani karantina
pada saat kedatangan.

Sementara itu, mekanisme
penangguhan penerbangan akan
dilonggarkan mulai 1 Mei.

Operator hanya akan dilarang jika
mereka membawa lima atau lebih
penumpang yang terinfeksi - atau lima
persen atau lebih dari seluruh
penerbangan, mana yang lebih tinggi -
daripada hanya tiga penumpang saat
ini.

Namun, jika ada penumpang yang
terbukti gagal memenuhi persyaratan
naik pesawat, dan ada tiga atau lebih
infeksi di pesawat, penangguhan
penerbangan rute tertentu akan dipicu.

Tetapi pemerintah telah memotong
periode penangguhan dari tujuh hari
menjadi lima hari.

Pemerintah juga akan memberikan
tes antigen cepat kepada pelancong
yang masuk, dan mereka yang dites
negatif dapat dikirim ke hotel karantina
mereka tanpa harus menunggu di
bandara untuk hasil tes PCR.

Pengusaha terkemuka Allan
Zeman mengatakan:

“Ini benar-benar pengubah
permainan karena sekarang Hong
Kong akhirnya bergabung kembali
dengan dunia internasional, dan itu
akan memungkinkan bisnis untuk
mengeluarkan eksekutif mereka yang
banyak yang belum masuk selama tiga
tahun karena virus,” katanya.

Zeman mengatakan pihak
berwenang sedang menyeimbangkan
antara membuka kota dan
melindunginya dari Covid, dan dia
berharap akan ada pelonggaran
pembatasan lebih lanjut jika semuanya
berjalan lancar.[bi]

HONG KONG, BI –
Warga Hong Kong menyam-
but gembira pelonggaran
dan rencana pelonggaran
aturan darurat pandemi
dengan melakukan aktivitas
makan bersama dengan
rekan dan saudara.

Wajah-wajah bahagia
dapat dilihat di kedai dim
sum kota pagi ini dengan
pelonggaran aturan batas
meja pada pengunjung dari
dua menjadi empat.

estoran akan tetap buka untuk
makan di tempat hingga pukul 10
malam, dan dapat menampung hingga
empat orang per meja mulai Kamis (21
April). Gym, museum, dan bioskop
dapat dibuka kembali, sementara bar
akan tetap tutup.

Kota itu juga akan mencabut
larangan pertemuan pribadi lebih dari
dua rumah tangga dan mengizinkan

Warga Antusias Menyambut
Pelonggaran Aturan

empat orang berkumpul di depan
umum. Pantai dan kolam renang akan
tetap ditutup untuk saat ini.

Para lansia tiba lebih awal di
sebuah restoran Cina Mong Kok pagi
ini, dengan sebagian besar dari mereka
berkelompok tiga atau empat orang.

Mereka diminta untuk mendaftarkan
aplikasi LeaveHomeSafe dan meme-
riksa catatan vaksinasi mereka

sebelum memasuki
restoran.

Seorang pelanggan
mencatat bahwa sudah
berbulan-bulan tidak
sarapan dim sum dengan
teman-temannya.

“Ketika saya menge-
tahui bahwa kami akhirnya
dapat memiliki empat orang
di meja, saya segera meng-
ajak teman-teman saya
keluar untuk pertemuan dim
sum ini,” katanya, seraya

menambahkan bahwa pembatasan
Covid yang dilonggarkan dapat
memungkinkan orang untuk sedikit
lebih rileks setelah memerangi Covid
selama beberapa waktu. lama.

Pelanggan lain mengatakan dia
akan menggunakan voucher konsumsi
pemerintah untuk kembali lagi nanti
bersama anak-anaknya untuk makan
malam yang ditunggu-tunggu.[bi]

Rileksasi  Tidak Akan
Perburuk Situasi HK

HONG KONG, BI - Hong Kong
telah menerapkan fase pertama
langkah-langkah rilaksasi  jarak
sosial mulai 21 April lalu yang mana
restoran sekarang dapat
menampung 4 orang per meja, dan
layanan makan di tempat telah
diperpanjang hingga pukul 10
malam.

Dr. Ho Pak-leung, ahli mikro-
biologi klinis dan ahli penyakit
menular, mengatakan  bahwa
selama masyarakat memenuhi
persyaratan pencegahan epidemi,
seperti mengenakan masker saat
meninggalkan meja
makan di restoran,
diyakini bahwa
relaksasi langkah-
langkah jarak sosial
selama tahap pertama
tidak akan memper-
buruk epidemi dalam
jangka pendek.

Ia juga
m e n i l a i
saat ini

tingkat vaksinasi COVID-19 pada
lansia dan anak-anak masih
tergolong lambat. Dia juga
mengatakan bahwa tingkat rawat
inap anak-anak kecil di Hong Kong
setelah terinfeksi virus COVID-19
tinggi, dan orang tua disarankan
untuk tidak membawa anak-anak
mereka ke tempat-tempat ramai di
dalam ruangan untuk sementara
waktu untuk mengurangi risiko
infeksi.

Ia juga mengatakan bahwa
menurut data WHO, 99% kasus
COVID-19 di dunia termasuk dalam

subvarian strain Omicron, yang
menggantikan Delta sebagai
strain virus yang populer.

Meski kini Omicron
memiliki beberapa varian,
seperti subtipe BA.4 atau
BA.5, namun hal itu bukanlah

ancaman besar untuk Hong
Kong  saat ini.[bi]

Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Dalam Negeri mela-
kukan penegakan hukum dari
tanggal 15 hingga 18 bulan april, dan
meminta mereka yang hadir untuk
mempertahankan tindakan pence-
gahan anti-epidemi yang tepat.

1.255 orang  terkena tuduhan telah
melanggar Ordonansi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (Larangan
Berkumpul) (Cap. 599G) atau
Peraturan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Penggunaan
Masker) (Cap. 599I).[bi]

1.255 Orang  Terjaring
Razia Prokes Saat Paskah

HONG KONG, BI - Selama 4 hari tim
gabungan penegak hukum darurat
pandemi melaporkan ada 1.255 orang
terkjaring rasia petugas pada saat
perayaan Paskah minggu lalu. Petugas
menyisir dan berpatroli di taman, pantai
dan tempat-tempat lain di mana orang

berkumpul dan mengeluarkan denda
tetap karena melanggar larangan
berkumpul dan ketertiban masker.

Polisi, bersama dengan staf dari
Departemen Layanan Kenyamanan
dan Kebudayaan juga Departemen
Makanan dan Kebersihan Lingkungan,

Dr. Ho Pak-leung
ahli mikrobiologi
klinis



TERKADANG kita harus semangati diri sendiri
untuk tetap bisa berdiri dan bertahan dalam
menggapai cita, karena mengharapkan
dukungan orang lain itu sering jatuh pada
rasa sakit hati karena keraguan mereka
terhadap apa yang kita inginkan.

Eka, usia 43 tahun dan Pekerja Migran
asal Kecamatan Wlingi, Kabupaten
Blitar – Jawa Timur ini merantau
untuk bekerja di Hong Kong karena
terpuruk dengan masalah ekonomi
keluarga, dengan bekal tekad dia
mendatangi kantor jasa pengiriman
tenaga kerja dan berproses
menjadi pejuang devisa.

Saat ini Eka sudah bekerja di
Hong Kong selama 16 dengan
beberapakali kontrak, menurut Eka
hampir semua hal yang dia temui di
Hong Kong ini menyenangkan.

“ Sebenarnya saya masuk Hong
Kong pertamakali pada tahun 2002 tapi
gagal, belum selesai kontrak sudah
putus pernjaian kerja dan saya harus
pulang ke Indonesia. Setelahs aya
pulang anak saya tambah 2 lagi,
sebelumnya sudah 2 jadi total
anak saya jadi  4.’ kisahnya. Eka
pada Berita Indonesia.

Kehadiran 2 anak tambahan
membuat ekonomi saya semakin

Semangati Diri Sendiri
dan Be Yourself

sulit jadi atas izin suami saya kembali
berproses kerja ke Hong Kong pada tahun
2002 tersebut. Pada saat berangkat anak
saya yang paling kecil baru berusia 4 bulan.

Saat ini anak – anak Eka sudah besar,
yang pertama sudah 23 tahun dan telah
berumahtangga, yang bontot sudah SMP.

Sementara suami saya juga sudah meninggal
pada tahun 2019 lalu saat saya berada di Hong
Kong.

Meskipun kesedihan datang silih berganti
alhamdulillah ekonomi rumah tangga saya sudah
membaik seiring dengan dewasanya anak
– anak dan cara berpikir kami.

Saat ini Eko memiliki Toko
Sembako Online yang dijalankan
bersama anaknya, dan
rencananya kelak jika sudah
pensiun jadi Pekerja Migran Eko
ingin membangun sebuah toko
offline juga, jadi ofline dan online
dijalankan secara bersamaan.

Eka Hobi Nyanyi
Eka yang dewasa dengan tempaan

masalah ternyata punya hobi nyanyi, bahkan
diwaktu kecil dia suka mencatat lagu – lagu yang
disirkan oleh radio lokal Blitar untuk dihafalkan,
meski bukan penyanyi Tpi Eka gemar menghafal
lirik lagu – lagu tren Indonesia.

 Eka juga pernah mengikuti lomba dikampun
bahkan sejak usianya masih 4 tahun, ada juga

ikut lomba melalui aplikasi smule di even Nando
Asolole. Dan pertamakali mendapat juara adalah
juara harapan pada event Nabilla Fashion,  terus
top ten di Alvien Calvien,  harapan 1 di Abadi,
Favorit di wardah Shakira,  juara 2 di Aldy

Backstand,  juara 2 di Ivan Makeup,  juara
3 Karaoke Online ,  harapan 1 Karaoke

Smule Tency ,  top ten di Tency Event
Perdana dia tahun lalu.

Eka juga punya penyanyi
favorit dari Indonesia, antara lain
Judika, Poppy Mercury, Nike
Ardila, Cony Dio dan Mel Syandi.

Meski Eka suka sekali
nyanyi namun sedikit pun dia tak

pernah berpikir untuk mengem-
bangkan bakat hingga menjadi

penyanyi berbayar karena sifat minder dan
malu karena merasa tidak cantik yang

dimilikinya.

Eka Punya Singel  Lagu
Karena pergaulannya yang terus berkembang

akhirnya Eka kenal dengan Momon Ompong yang
suka menciptakan lagu untuk teman – temannya

yang punya talen nyanyi, dengan
bekerjasama baik antara pencipta dan
penyanyi akhirnya Eka bisa menyan-
yikan lagunya sendiri dengan judul
TERHUJAM RINDU dengan video
klip yang digarap oleh editor Intan
Rizuka. Selain Editor video klip lagu,
Intan juga disebut sebagai penye-
mangat Eka dalam mengerjakan
proyek nyanyinya.

Motovasi Hidup Eka
Be my self and never teach any-

body, selalu ingin jadi yang lebih baik
dari yang kemarin. Belajar dari
pengalaman – pengaman sebelumnya
karena sepahit apapun kisah hidup or-
ang harus tetap semangat untuk
melanjutkan dan maju untuk hidup
yang lebih baik.

Hinaan dan cacian orang harus
kita rubah menjadi semangat untuk
berubah lebih baik dari siapa yang
menghina kita.[*]
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JAKARTA, BI - Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
menilai pendidikan digital untuk
masyarakat penting. Pendidikan digi-
tal dibutuhkan untuk meneruskan
peradaban.

“Maka peran dunia pendidikan
dalam menghasilkan sumber daya
manusia (SDM) unggul berbasis digi-
tal sangatlah diperlukan. Karena pen-
didikan adalah penerus peradaban,”
kata Staf Khusus Menteri Kominfo
Bidang Komunikasi Politik, Philip
Gobang.

Philip mengatakan kemajuan digi-
tal tidak bisa disetop. Sehingga,
mempelajari digital sudah dinilai wajib
agar bisa beradaptasi dengan perkem-
bangan zaman.

“Saat ini kita telah memasuki era
industri 4.0 yang ditandai oleh peman-
faatan media baru dan ruang-ruang
internet, di hampir seluruh sektor ke-

Pendidikan Digital Kunci
Teruskan Peradaban

hidupan. Bahkan beberapa belahan
dunia telah memasuki era 5.0 dengan
penerapan metode big data system

dan smart city,” ujar Philip.
Indonesia bisa ketinggalan zaman

jika masyarakatnya tidak mau

mempelajari pendidikan tentang
digitalisasi. Atas dasar itulah peme-
rintah bakal terus mendorong masya-
rakat agar cakap berdigitalisasi untuk
bertahan dalam perkembangan zaman.

Setidaknya, ada lima cara yang
akan dilakukan pemerintah untuk
menyiapkan masyarakat memanfaat-
kan dunia digital dengan baik. Pertama,
pemerintah akan mempercepat per-
luasan akses digital dan meningkatkan
infrastruktur yang ada.

Lalu, pemerintah akan menyiap-
kan peta jalan transformasi digital di
beberapa sektor. Ketiga, pemerintah
bakal mempercepat integrasi pusat
data nasional.

Kominfo memastikan bakal terus
meningkatkan kualitas SDM digital di
Indonesia. Gagasan transformasi digi-
tal ini dijamin tidak akan berhenti pada
retorika belaka.[bi]

Kantor PM Inggris Diserang Spyware

“Tidak, aku tak percaya,” kata
nelayan itu.

“Lalu, bagaimana aku bisa
meyakinkanmu?”

“Tunjukkan padaku kekuatanmu.
Bisakah kau mempergunakan kuasa
tertentu melewati dinding botol?”

“Ya,” aku jin itu, “tetapi
kekuatanku ini tak cukup kuat untuk
membebaskan diriku.”

“Baik sekali, kemudian kau juga
harus memberiku kemampuan untuk
mengetahui kebenaran tentang
masalah yang ada di pikiranku.”

Segera saja, setelah jin itu

menggunakan kemampuan gaibnya,
nelayan itu pun segera sadar akan
sumber petuah tadi yang diwariskan
oleh kakeknya. Ia juga menyaksikan
seluruh peristiwa pembebasan jin itu

oleh kakeknya berpuluh-puluh
tahun silam; dan dilihatnya pula
cara untuk menyampaikan kepada
orang lain tentang bagaimana
memperoleh kemampuan serupa itu dari
para jin. Tetapi, ia pun menyadari bahwa
tak ada lagi yang bisa dilakukannya.

Si nelayan membawa botol itu dan,
seperti kakeknya, melemparnya
kembali ke lautan. Pemuda itu pun
menghabiskan sisa hidupnya bukan
sebagai nelayan, tetapi sebagai orang
yang mencoba menjelaskan kepada
orang lain, bahaya yang menimpa
‘Manusia hanya bisa mempergunakan
sesuatu yang ia ketahui
penggunaannya.’

Namun, karena sedikit
orang yang pernah mene-

mukan jin dalam botol, dan tak ada
orang bijaksana yang menasihati
mereka dalam berbagai hal, penerus
nelayan itu memutarbalikkan apa yang
mereka sebut ‘ajarannya’, dan
menirukan penjelasannya.

Pada akhirnya, penyelewengan itu
menjadi suatu agama. Mereka
terkadang minum dari botol-botol aneh
yang disimpan di dalam kuil-kuil
mahal dan serba megah. Dan, karena
mereka mengagumi kelakuan pemuda
nelayan itu, mereka berusaha keras
untuk menyamai perbuatan dan
sikapnya dalam segala hal.

Kini berabad-abad kemudian, bagi
para pengikut agama tersebut, botol
itu tinggal lambang suci dan
menyisakan misteri. Mereka mencoba
saling menyayangi hanya karena
mereka menyayangi nelayan itu dan
di tempat nelayan itu mereka menetap
dan membangun sebuah gubug
sederhana, mereka memakai pakaian
dan perhiasan bagus-bagus, serta
melakukan ritual yang rumit.

Mereka tak tahu bahwa para
pengikut orang bijaksana itu masih
hidup, demikian pula anak-cucu dari
nelayan itu. Botol kuningan itu pun
tetap tergeletak di relung samudera
dan jin itu tertidur di dalamnya.[*]
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kesangsian dan ketakutan di
hadapan Allah bersama-sama
dengan seluruh manusia. Pada
hari itu akan terbongkar semua
rahasia diri dan tidak ada satupun
yang tersembunyi.

Mengingat-ingat gelapnya
alam kubur dan beratnya siksaan
yang ada di dalamnya, juga salah
satu yang dapat mendorong kita
untuk melakukan salat malam
karena salat malam akan menjadi
cahaya yang menerangi kegelapan
kubur.

Demikian juga dengan
mengingat-ingat betapa besar
pahala melaksanakan ibadah
sunnah yang paling utama tersebut
dan betapa besar ampunan Allah
terhadap kesalahan-kesalahan dan
dosa-dosa kita dengan melak-
sanakannya.

Para salafus-saleh dulu
berbeda-beda dalam mengisi
qiyamullail ini. Ada yang mengisi-
nya dengan salat malam
semalaman, ada yang larut dalam
tilawatil Qur’an, ada yang terlena
dalam dzikir kepada Allah, dan ada
yang menghabiskan malamnya
dengan bersujud dan bersyukur
kepada Allah. Lalu, mengapa
rumah kita selalu sepi dari semua
ibadah yang mulia itu? Mengapa
rumah kita selalu mengadu karena
tidak adanya kita bertahajjud di
dalamnya?

Jika malam sudah larut, hati
orang-orang yang beriman
terbangun dan jiwa mereka
menjadi hidup. Sementara hati or-
ang yang lalai tertidur, jiwa mereka
menjadi mati.  Bagaimana mungkin
bisa tidur orang yang hatinya selalu
teringat akan kesusahan alam
kubur dan kebangkitan hari
kiamat?

Kita tidak habis fikir mengapa
generasi Muslim sekarang mampu
berjaga malam untuk bermain
kartu, catur, musik, dan sebagainya
tanpa rasa malu, sementara untuk
qiyamullail tidak mampu sama
sekali. Rasulullah pernah berpesan
kepada Ibnu Umar:” Wahai
Abdullah, janganlah kamu seperti
si Fulan yang dahulunya sering
melaksanakan salat malam, tapi
kemudian ia meninggalkannya
sama sekali.”  (Wallahu a’lam)

>> MENGHIDUPKAN...
DARI HLM 23

11E D I S I  2 26 -  A P R I L  2 0 2 2

T E K N O

LONDON, BI - Sebuah laporan yang dirilis
oleh organisasi teknologi Citizen Lab mencurigai
banyaknya infeksi di Kantor Perdana Menteri
Inggris Boris Johnson. Inggris diduga diserang
spyware pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan
perangkat lunak Pegasus yang kontroversial dari
NSO Group Israel.

Citizen Lab menduga serangan spyware yang
menargetkan Downing Street 10 didalangi oleh
Uni Emirat Arab (UEA). Mereka mengungkapkan
infeksi spyware Pegasus dideteksi berada dalam
jaringan resmi Inggris.

“Ini termasuk kantor perdana menteri dan
Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran. Infeksi
yang dicurigai di kantor perdana menteri Inggris
dikaitkan dengan operator Pegasus yang kami
tautkan ke UEA,” kata kelompok itu dalam sebuah
pernyataan.

Mereka menambahkan bahwa peneliti tidak
dapat mengidentifikasi individu tertentu yang telah
diretas. Citizen Lab melanjutkan, perangkat lunak

Pegasus memungkinkan pemerintah untuk
mengakses ponsel atau laptop para aktivis dan
jurnalis di seluruh dunia.

Spyware itu juga memungkinkan operator
untuk melihat pesan, kontak, kamera, mikrofon,
dan riwayat lokasi.

Citizen Lab melanjutkan, sejak penyelidikan
penggunaan global spyware ilegal di pemerintah
seperti Arab Saudi, Maroko, Bahrain dan Uni
Emirat Arab.

Namun, NSO Group mengatakan mereka
tidak memiliki kendali atas bagaimana klien
menggunakan produk mereka atau memiliki
akses ke data apa pun. Mereka mengumpulkan
dan mengklaim memiliki perlindungan kendati
para kritikus mengatakan perlindungan itu tidak
cukup.

Hingga pada november 2021, AS
memasukkan NSO Group ke daftar hitam setelah
mengatakan kegiatannya bertentangan dengan
kepentingan keamanan nasionalnya.[bi]



JAKARTA, BI - Ketidakmampuan diri untuk
mengendalikan amarah justru bisa membuat
masalah semakin rumit atau bahkan mempersulit
diri sendiri.

Amarah atau rasa marah merupakan hal yang
normal dan wajar dirasakan setiap orang.
Umumnya, emosi ini muncul ketika seseorang
diperlakukan tidak adil atau berada dalam kondisi
stres, kecewa, dan khawatir.

Meski marah merupakan hal yang wajar, tetapi
amarah yang tidak terkendali bisa berdampak
buruk pada hubungan pekerjaan, pertemanan,
bahkan kesehatan mental diri sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui
teknik anger management atau cara
mengendalikan amarah yang tepat supaya aman,

berikut caranya:

1. Cobalah
berpikir sebelum
berbicara

Rasa marah
yang muncul
terkadang bisa
m e m b u a t
seseorang ingin
m e l u a p k a n
p e r a s a a n n y a
tanpa memikirkan
dampaknya. Tak
j a r a n g ,
kemarahan justru
diluapkan melalui
kata-kata kasar.
Padahal, kondisi

demikian hanya akan
memperkeruh keadaan.

Untuk mengatasinya,
kamu bisa menggunakan
teknik anger management
satu ini, yaitu dengan
berhitung 10 detik ketika kamu
merasakan amarahmu akan
meledak. Setelah itu, jauhkan
diri dari hal-hal yang memicu
amarahmu.

2. Luangkan waktu untuk
menyendiri

Anger management
selanjutnya adalah
meluangkan waktu untuk
menyendiri. Menarik diri
sejenak dari sesuatu atau
seseorang yang memicu amarah.

Meluangkan waktu bagi diri sendiri justru bisa
membuat pikiran lebih tenang dan emosi lebih
stabil, sehingga kamu pun bisa menyelesaikan
masalah atau mencari jalan keluar dari masalah
yang dialami.

3. Lakukan relaksasi
Salah satu teknik anger management yang

cukup efektif adalah relaksasi. Kamu dapat
melakukan latihan pernapasan dengan cara
menarik napas dalam secara perlahan dan
mengatur pernapasan selama relaksasi.

Hal ini mungkin terdengar sangat sederhana.
Namun, teknik ini sebenarnya dapat mengaktifkan
sistem saraf parasimpatik yang bisa membantu

Mengelola Amarah Agar Tak Gila
Anda untuk meredakan emosi
negatif, seperti marah atau
cemas.

4. Kenali penyebab utama
amarah dan cari solusinya

Sambil menenangkan diri,
kamu bisa mencoba
memikirkan kejadian apa yang
menjadi penyebab utama kamu
marah.

5. Curhat dengan orang
terdekat

Apabila kamu merasa putus
asa atau bingung dalam
menentukan jalan keluar yang
tepat, tidak ada salahnya untuk
membicarakan amarahmu dan
meminta saran kepada orang

terdekat yang kamu percaya.

6. Ekspresikan amarah dengan cara yang
tepat

Ekspresikan amarah dengan cara yang tepat.
Amarah yang disampaikan dengan baik bisa
memperbaiki situasi, mencegah amarah muncul
kembali, bahkan mencegah kemungkinan Anda
menyakiti perasaan orang lain.

Setelah kamu berpikir jernih, cobalah
ungkapkan tentang emosi yang kamu rasakan
kepada orang yang telah membuatmu marah,
dengan cara yang tegas tetapi t idak
konfrontatif. [bi]
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HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) dari Departemen Kesehatan
mengatakan bahwa otoritasnya memantau dengan
cermat atas kasus hepatitis akut yang terjadi di
beberapa negara didunia yang tidak diketahui asal
usulnya, sakit tersebut menjangkit anak-anak di
bawah umur  10 tahun, dengan adenovirus
ditemukan di beberapa yang terkena.

Seorang juru bicara CHP mengatakan,
“Kami sedang memantau laporan kasus hepa-
titis akut yang tidak diketahui asalnya pada
anak-anak di Eropa dan Amerika Serikat (AS)
dan telah menghubungi Organisasi Kesehatan
Dunia untuk informasi lebih lanjut dan temuan
penyelidikan terbaru.”

 Sebagai tindakan pencegahan, CHP telah
bekerja dengan Otoritas Rumah Sakit untuk
meningkatkan pengawasan terkait.

 CHP juga mencatat bahwa otoritas
kesehatan masyarakat Inggris Raya (UK) sedang
menyelidiki peningkatan kasus hepatitis akut yang
terjadi pada anak-anak berusia 10 tahun ke bawah
sejak Januari 2022 yang dites negatif untuk
penyebab umum virus hepatitis A, B, C, D , dan E.

Wabah Hepatitis Serang Banyak Negara
Beberapa kasus dinyatakan positif adenovi-

rus. Tidak ada hubungan dari kasus-kasus ini
dengan vaksinasi COVID-19. Karena tidak biasa
melihat pola penyakit dari adenovirus ini, otoritas

kesehatan
masyarakat Inggris

secara aktif menyelidiki
kemungkinan faktor lain yang

berkontribusi, seperti infeksi lain
(termasuk COVID-19) atau penyebab

lingkungan.
 Selain Inggris, kasus hepatitis pada anak-

anak yang tidak diketahui asalnya telah dilaporkan
di Denmark, Irlandia, Belanda, Spanyol, dan
Amerika Serikat.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit AS baru-baru ini mengeluarkan nasihat
kesehatan kepada dokter yang mereko-
mendasikan mereka untuk mempertimbangkan
pengujian adenovirus pada pasien anak dengan

hepatitis dengan etiologi yang tidak diketahui.
Adenovirus adalah virus pernapasan

umum yang menyerang anak-anak di Hong
Kong. Adenovirus dapat menyebar melalui

kontak pribadi yang dekat, tetesan pernapasan,
dan fomites.

Adenovirus paling sering menyebabkan
penyakit pernapasan, tetapi tergantung pada jenis
adenovirus, mereka dapat menyebabkan penyakit
lain seperti gastroenteritis, konjungtivitis, sistitis,
dan yang lebih jarang, penyakit saraf.

Bersama ini pula otoritas kesehatan Hong
Kong mengingatkan; untuk pencegahan penyakit
menular termasuk virus hepatitis dan infeksi ad-
enovirus maka anggota masyarakat harus
menjaga kebersihan pribadi, lingkungan dan
makanan. Anak-anak yang sakit juga harus
menahan diri dari sekolah dan mencari bantuan
medis segera mungkin.[bi]

Siswa Sekolah Menengah Dagang Ganja di HK
Hong Kong, BI - Kepolisan Hong Kong

mengumkan bahwa timnya  telah
menangkap 41 orang komplotan pengedar
narkoba, dari mereka ada yang berstatus
seorang siswa sekolah menengah dan
mahasiswa universitas, mereka semua
terbukti memiliki dan memperdagangkan
ganja [22/4].

Hasil tangkapan itu bernilai lebih dari
HK$1,96 juta.

Para tersangka, berusia 18 hingga 54
tahun, juga termasuk profesional seperti
akuntan dan insinyur. Sejauh ini, lima telah

didakwa.
Kepala inspektur Ip Sau-lan dari Biro

Narkotika mengatakan para tersangka
diyakini telah mempromosikan produk
tersebut kepada anak-anak melalui platform
media sosial dan aplikasi pesan instan.

“Kami pikir itu karena adanya informsdi
yang beredar baru-baru ini terkait di
beberapa negara luar negeri yang
menganggap ganja telah menjadi legal atau
sah dikonsumsi siapa saja hingga  membuat
beberapa orang berpikir itu tidak berbahaya,
”katanya.

“Para pedagang itu memanfaatkan
informasi diatas  untuk mempromosikan
ganja sebagai zat yang tidak berbahaya,
yang tidak benar.”

Ip mengatakan unggahan media sosial
mengklaim obat tersebut dapat mengurangi
stres dan depresi, membantu memproses
pikiran dan tidak memiliki efek samping.

Dari buruan tersebut Polisi menyita 6,5
kg kuntum ganja, 4,1 kg daun ganja,
beberapa minyak ganja dan permen serta
barang-barang berksitsn lainnya sebagai
bukti untuk ditindak lanjuti.[bi]
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HONG KONG, BI - Seorang dokter Inggris
pada tahun 80-an melakukan pemeriksaan fisik
untuk pembantu rumah tangga Filipina-nya di
rumah, membelai payudaranya dan meraba
bagian pribadinya, dan bahkan memaksa
pembantu Filipina untuk melakukan masturbasi
untuknya antara November 2018 dan April 2019.

Dokter itu dihukum dari dua tuduhan
penyerangan tidak senonoh dan dijatuhi hukuman
30 bulan penjara. Pembantu rumah tangga Filipina

PRT Asal Filipina Menang
Dalam Pengadilan

itu kemudian mengajukan peninjauan kembali ke
Pengadilan Tinggi, dengan mengatakan bahwa
polisi dengan sengaja mengesampingkan
perdagangan manusia dan kerja paksa dalam
kasus tersebut.

Hakim menyampaikan putusannya perkara
setelah mendengarkan kesaksian dan argumen
di pengadilan bulan lalu, maka majelis hakim
memutuskan bahwa pembantu rumah tangga
Filipina memenangkan peninjauan kembali dan

memerintahkan polisi untuk
membuka kembali
penyelidikan.

Pemohon perempuan
dalam kasus ini diberi nama
sandi “CB” dan berusia se-
kitar 40 tahun. Para terdakwa
adalah Komisaris Polisi dan
Sekretaris Kehakiman.
Sekretaris Keamanan hadir
sebagai pihak yang
berkepentingan, dan majikan
yang terlibat diberi nama
sandi “Z”.

Janice, pembantu lain
yang awalnya disewa oleh Z,

pergi pada November 2018. Pemohon
mengambil alih posisinya pada September
2018. Dari November 2018 hingga April 2019,
pemohon berulang kali dianiaya oleh Z, dan Z
bahkan memintanya untuk menonton klip cabul
antara Z dan Janice.

Dalam putusannya, hakim menunjukkan bukti
bahwa Z telah melakukan kontak seksual dengan
pembantu rumah tangga yang telah ia pekerjakan
di masa lalu, tampaknya memperoleh layanan
seksual secara gratis.

Menimbang bahwa pemohon datang untuk

menggantikan Janice, pihak berwenang
seharusnya memiliki kecurigaan yang masuk akal
bahwa Z mempekerjakan pemohon untuk tujuan
eksploitasi seksual terhadapnya.

Namun, tidak logis jika polisi tidak
melanjutkan penyelidikan mereka dari sudut
perdagangan manusia dan kerja paksa. Hal ini
dinilai hakim terkait dengan tidak adanya undang-
undang yang melarang kerja paksa di Hong Kong.
Hasilnya hakim  mengabulkan judicial review
sambil memerintahkan termohon [majikan] untuk
membayar.[*]



JAKARTA, BI - Penyanyi sekaligus pemain film Maudy
Ayunda, lulusan Stanford University ini telah  ditunjuk
sebagai juru bicara pemerintah dalam Presidensi G20
Indonesia.

Maudy pun menyambut baik kepercayaan pemerintah
dan ingin terlibat dalam event yang disebutnya sebagai
momentum bersejarah kepemimpinan Indonesia dalam
Forum G20 tahun 2022. Ia juga mengajak masyarakat
Indonesia untuk berpartisipasi dalam momentum Forum
G20 ini.

“Indonesia sebagai tuan rumah hanya ada 20 tahun
sekali. Kalau tidak terlibat sekarang, kapan lagi. Mari
kita semua bergabung bersama berpartisipasi untuk
menyukseskan momen ini,” kata Maudy

Maudy juga mengaku bersemangat dengan
Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, ini merupakan
kesempatan Indonesia mendorong dunia untuk pilih dan
bersama-sama mengatasi tantangan ekonomi global.

Dalam even internasional tersebut Maudy tidak
menjadi satu - satunya juru bicara karena dimomen
tersebut akan banyak topik yang akan diangkat, jadi
Maudy akan bekerjasama dengan tim juru bicara.[bi]

JAKARTA,
BI - Ada bebe-
rapa artis non
Muslim yang ikut
puasa Rama-
dhan sejak lama.
Mengapa? Ter-
nyata itu sudah
menjadi kebia-
saan mereka
karena terbiasa
bergaul dengan
sahabat atau re-
kannya yang
Muslim. Ikut ber-
puasa juga menjadi salah satu cara untuk menghormati rekan kerja
dan menjunjung rasa toleransi antar umat beragama.

Salah satu artis yang ikut berpuasa adalah Amanda Manopo, artis
papan atas ini memiliki kebiasaan menjalankan puasa dan menghafal
doa - doa simple yang diajarkan agama islam untuk diamalkan disetiap
harinya.

Ada lagi artis Indonesia asli Jepang Haruka, mantan member
JKT48 yang dikenal ceria tetapi galak ini yang ikut - ikutan berpuasa

dengan alasan tole-
ransi. Bekerja di
lingkungan yang
sebagian besar
beragama Islam
membuatnya ikut
berpuasa dan ber-
buka bersama
teman-temannya.
[bi]

Artis Toleran, Ikut Puasa
Meski Non Muslim

Haruka
Mantan JKT$*

Maudy Ayunda
Jadi Juru Bicara G20
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Suami Salat Tarawih,
Istri Malah Selingkuh

Viral TKA Pakai Seragam Militer
oleh seorang TKA di proyek
pembangunan PLTU Nagan Raya
Aceh itu merupakan pakaian buruh di
negara China,” kata Azhar di Meulaboh
kepada wartawan, di Meulaboh,
Selasa (19/4) dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, fakta tersebut
diperoleh setelah pihak Imigrasi
Meulaboh melakukan koordinasi
dengan Komando Distrik Militer 0116
Nagan Raya, Aceh, serta sejumlah
pihak terkait lainnya.

Azhar mengatakan seragam ala
militer yang sebelumnya dipakai oleh
seorang TKA asal Tiongkok di lokasi
pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya,
di kawasan Desa Suak Puntong,
Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten
Nagan Raya, Provinsi Aceh dibawa
dari negara asal TKA saat akan bekerja
ke Indonesia.

Namun, kemudian seragam
tersebut pada Minggu (17/4) lalu
dipakai oleh seorang TKA dan

kemudian direkam oleh seorang
temannya, sehingga kemudian
menjadi viral di sosial media.

Guna mencegah tindakan serupa,
petugas Imigrasi Meulaboh bersama
Kodim 0116 Nagan Raya, Aceh, telah
mengingatkan manajemen perusahaan
yang membawa TKA tersebut bekerja
ke Indonesia, agar tidak lagi
mengenakan seragam yang mirip
dengan pakaian militer.

Agar nantinya tidak menimbulkan
penafsiran negatif dari masyarakat dan
mencegah terjadinya opini negatif di
masyarakat, demikian Azhar.[JP]

Viral beredar video berdurasi tujuh
detik yang memperlihatkan seorang
tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok
yang memakai seragam ala militer.
Terkait hal ini, Kepala Kantor Imigrasi
Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh
Barat Azhar, mengatakan video tenaga
kerja asing (TKA) Tiongkok yang
memakai seragam ala militer bukanlah
tentara Tiongkok.

“Seragam militer yang dipakai

PASANGAN asal Banda Aceh ini mendadak jadi
pusat perhatian warganet karena kisah
perselingkuhan. Sang suami disebut memergoki
istrinya selingkuh saat dirinya baru pulang salat
tarawaih.

Cerita perselingkuhan istri ini viral
diunggah oleh akun Instagram
@video_medsos. Pria yang mengenakan
busana serba hitam itu tak menyangka
istrinya selingkuh saat dia sedang salat
tarawih. “Suami tarawih, istri selingkuh.
Terciduk seorang istri tengah lakuin
perselingkuhan ketika suaminya salat
tarawih,” tulis akun Instagram @video_medsos.

Kejadian perselingkuhan itu disinyalir terjadi di

kawasan Lhokseumawe, Banda Aceh. Sang suami
dapati istri tengah berduaan sepulang dari salat

tarawih di Masjid Lhokseumawe, sabtu [16/4]
lalu.

Dalam video yang viral terlihat istri
terkejut saat melihat suaminya dan
langsung minta maaf sembari
bersujud,  sang istri terlihat menyesal
sambil menangis.

Video viral istri selingkuh di saat
suaminya salat tarawih tersebut sudah

mendapatkan 3.886 Likes dan 743
komentar. Warganet ada yang ikut emosi

dan kesal melihat kelakuan sang istri dengan
memberikan komentar pedas pada sang istri.[bi]
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JAKARTA, BI - Sebenarnya, puasa
bermanfaat bagi kesehatan otak, termasuk dapat
meningkatkan fokus dan konsentrasi. Namun, hal
ini justru bisa berdampak sebaliknya dan
membuat fokus serta konsentrasi menurun jika
kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh tidak tercukupi
dengan baik saat sahur dan berbuka puasa.

Fakta di Balik Puasa Menyebabkan Susah
Fokus

Kekurangan asupan nutrisi selama puasa,
khususnya karbohidrat, memang dapat
menyebabkan penurunan kadar gula darah. Gula
darah itu sendiri merupakan sumber energi bagi
tubuh. Jadi, ketika kadarnya rendah, tubuh dapat
kelelahan serta sulit fokus, konsentrasi, dan
berpikir.

Selain itu, susah tidur saat puasa dan
kurangnya waktu istirahat karena harus bangun
lebih pagi untuk mempersiapkan sahur juga dapat
membuat kita sulit fokus ketika beraktivitas.

Kendati demikian, selama diterapkan dengan
cara yang tepat, puasa justru bisa memberikan
manfaat  meningkatkan fokus dan konsentrasi.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan,

Benarkah Puasa
Bikin Susah Fokus?

puasa yang dilakukan dalam rentang waktu
tertentu bisa memicu perkembangan sel saraf
baru dan meningkatkan hubungan antarsel di otak.

Dengan begitu, kemampuan otak untuk fokus,
konsentrasi, mengingat, berpikir, menyusun
rencana, memecahkan masalah, dan mengambil

keputusan akan lebih baik lagi.
Puasa juga mendukung kesehatan otak

secara keseluruhan, termasuk mendorong
pemulihan setelah stroke atau cedera otak
traumatis, meningkatkan keberhasilan terapi
penderita gangguan mood, serta menurunkan
risiko terjadinya penyakit neurodegeneratif,
seperti demensia, penyakit Alzheimer, dan
penyakit Parkinson.

Bukan hanya itu saja, puasa juga dapat
menstabilkan hormon kortisol, yaitu hormon yang
berperan dalam merespons stres, sekaligus
menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga bisa
bekerja lebih optimal dalam melawan virus dan
bakteri penyebab penyakit.[bi/aldok]

PADA waktu sahur dan berbuka,
konsumsilah makanan bernutrisi seimbang
yang mengandung karbohidrat, protein, lemak
sehat, vitamin, dan mineral.

Jangan telat untuk berbuka puasa dan
jangan lewatkan makan sahur.

Cukupi minum air mineral sebanyak 2–3
liter atau 8 gelas yang bisa dibagi di waktu
berbuka dan sahur.

Cukupi waktu tidur di malam hari dan
luangkan waktu tidur siang maksimal selama
20 menit.

Rutin berolahraga selama 30 menit sehari,

3–5 kali seminggu. Pilihlah jenis olahraga
dengan intensitas rendah, seperti jalan santai.

Batasi konsumsi minuman berkafein,
seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan
minuman berenergi saat sahur maupun
berbuka, karena dapat memicu terjadinya
dehidrasi saat puasa.

Jika sudah melakukan tips sehat saat
puasa diatas namun fokus dan konsentrasimu
selama puasa tak kunjung membaik atau
bahkan menurun drastis, segera konsul
tasikan hal ini ke dokter.[bi/aldok]

Cara Menjaga Fokus Saat Puasa

Berapa Lama Vitamin C
Bisa Disimpan Tubuh?

Cara Turunkan Demam Tinggi
JAKARTA, BI - Demam tinggi biasanya ditandai dengan

peningkatan suhu tubuh mencapai 39°C atau lebih. Kondisi ini
sebenarnya normal terjadi sebagai bentuk reaksi dari sistem
kekebalan tubuh, baik karena vaksinasi, infeksi, atau penyakit
tertentu dalam tubuh.

Demam sering kali sembuh dengan sendirinya tanpa
pengobatan. Namun, ada beberapa cara sederhana yang bisa
dilakukan untuk meredakan demam dan mengatasi rasa tidak
nyaman yang ditimbulkan. Antara lain:

1. Istirahat yang cukup
Cara menurunkan demam tinggi yang pertama adalah

istirahat yang cukup guna mempercepat proses pemulihan dan
menurunkan suhu tubuh. Selain itu, Anda perlu membatasi
aktivitas fisik dan mencukupi waktu tidur setidaknya selama
8–9 jam setiap harinya.

2. Mandi atau kompres menggunakan air hangat
Mandi menggunakan air hangat bisa menjadi alternatif untuk

meredakan demam tinggi. Hal ini karena air hangat bisa
melebarkan pembuluh darah serta pori-pori, sehingga panas
ke luar dari badan dan suhu tubuh menjadi turun.

Selain mandi dengan air hangat, Anda juga bisa
mengompres hangat bagian dahi dan ketiak untuk menurunkan
demam tinggi secara alami.

3. Konsumsi banyak air putih
Ketika mengalami demam, tubuh lebih

berisiko mengalami dehidrasi. Untuk

mencegahnya, Anda perlu memperbanyak konsumsi air putih.
Selain mengonsumsi air putih, dehidrasi juga dapat dicegah
dengan mengonsumsi sup hangat atau jus buah segar.

4. Gunakan pakaian yang tipis
Saat demam tinggi, sebaiknya hindari penggunaan baju

dan selimut yang tebal. Hal ini justru berisiko meningkatkan
suhu tubuh Anda. Jadi, lebih baik gunakan pakaian tipis,

tetapi tetap nyaman. Selain itu, pastikan juga suhu ruangan
tetap sejuk.[*]

ANDA juga dapat mengonsumsi obat-obatan
penurun demam yang dijual bebas di apotek,
seperti ibuprofen atau paracetamol. Selain
menurunkan suhu tubuh, obat-obatan tersebut
juga dapat meredakan sakit kepala yang kerap
menyertai gejala demam tinggi.

Obat penurun demam perlu dikonsumsi
sesuai petunjuk pemakaian yang tertera pada
produk. Agar lebih aman, bagi Anda yang
memiliki kondisi medis tertentu, seperti sedang

hamil, dianjurkan untuk mengonsumsi obat pereda
demam sesuai saran dokter.

Setelah langkah-langkah menurunkan demam
tinggi sudah Anda lakukan, demam umumnya bisa
mereda, bahkan menghilang dengan sendirinya
dalam waktu beberapa hari.

Namun, Anda perlu berobat ke dokter bila
semua cara menurunkan demam tinggi sudah
dicoba tetapi demam tak kunjung membaik selama
lebih dari 3 hari atau disertai gejala lain, seperti
diare, muntah terus-menerus, kejang, atau
pingsan.[aldok/bi]

5. Konsumsi obat penurun demam

JAKARTA, BI - Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam
air dan tidak diproduksi secara alami di dalam tubuh manusia.
Oleh karena itu, manusia memerlukan asupan vitamin C baik dari
makanan atau suplemen. Selain menjaga daya tahan tubuh, vita-
min C bermanfaat untuk menurunkan risiko terjadinya berbagai
penyakit kronis, menjaga tekanan darah, memproduksi kolagen,
dan menetralisir radikal bebas.

Manfaat Vitamin C bagi Daya Tahan Tubuh
Sistem imun atau daya tahan tubuh adalah kompleks sel,

jaringan, dan organ yang bersama-sama membantu tubuh
melawan infeksi penyebab penyakit. Daya tahan tubuh
merupakan garda terdepan yang melindungi tubuh dari
serangan mikroba.

Bagian tubuh yang termasuk dalam sistem imun adalah kulit,
sel darah putih, serta organ dan jaringan pada sistem getah bening.
Asupan vitamin C yang cukup setiap harinya mampu meningkatkan
fungsi sistem imun ini.

Dengan optimalnya fungsi skin barrier pada kulit, tubuh
juga akan mampu melawan mikroba dan melindungi kulit dari

stres oksidatif yang menyebabkan berbagai
penyakit kronis. Selain itu, vitamin C

juga membantu mengoptimalkan tugas
sel-sel darah putih dalam melawan
radikal bebas yang dapat memicu
terjadinya berbagai penyakit.

Cara Memilih Suplemen
Vitamin C

Walaupun vita-
min C larut dalam
air dan dapat
segera dikelu-

arkan dari tubuh melalui urine, asupan vitamin C tetap
tidak boleh berlebihan. Tidak dianjurkan untuk mengonsumsi vi-
tamin lebih dari 2.000 miligram per hari, karena dosis yang
berlebihan dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dan sakit
kepala.

Jika Anda memiliki kondisi medis khusus, seperti penyakit
ginjal, pastikan untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum
mengonsumsi suplemen vitamin C. [bi]
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Legenda Prabu
Siliwangi Yang Mukso

SEBENARNYA nama Prabu
Siliwangi sendiri adalah nama lain dari
Pangeran Pamanah Rasa. Menurut
Kitab Suwasit, dikisahkan bahwa
Pangeran Pamanah Rasa merupakan
putra mahkota dari Prabu Anggararang
yang menguasai Kerajaan Gajah.
Pangeran Pamanah kemudian
melanjutkan kepemimpinan ayahnya,
Prabu Anggararang sebagai Raja gajah.

Di tengah memimpin kerajaan gajah,
Prabu Pamanah Rasa kerap
mengembara ke sesuatu daerah. Di
dalam salah satu pengembarannya,
Prabu Pamanah Rasa dihadang oleh
siluman Harimau Putih di hutan yang
terletak di daerah Majalengka.
Pertempuan pun tidak terelakkan.

Prabu Pamanah Rasa dan Siluman
Harimau Putih yang diketahui memiliki
kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit.
Namun kesaktian Prabu Pamanah Rasa
berhasil memenangi pertarungan dan

membuat siluman Harimau Putih tunduk
kepadanya.

Dengan tunduknya siluman Harimau
Putih, maka meluaslah wilayah kerajaan
Gajah. Prabu Pamanah Rasa pun
selanjutnya mengubah nama kerajannya
menjadi kerajaan Pajajaran. Yang berarti
menjajarkan atau menggabungkan
kerajaan Gajah dengan kerajaan
Harimau Putih.

Siluman Harimau Putih beserta
pasukannya selanjutnya dengan setia
mendampingi dan membantu Prabu
Pamanah Rasa. Salah satunya kala
kerajaan Pajajaran menundukkan
kerajaan Galuh. Siluman Harimau Putih
juga turut membantu Prabu Pamanah
rasa saat kerajaan Pajajaran diserang
oleh kerajaan Mongol.

Seiring meluasnya wilayah kerajaan
Gajah, Prabu Pamanah Rasa kemudian
membuat senjata sakti yang kini menjadi
lambang propinsi Jawa Barat, yaitu

Kujang. Senjata itu berbentuk
melengkung dengan ukiran harimau di
gagangnya. Ukiran harimau di gagang
Kujang konon sebagai pengingat
terhadap pendamping setianya, siluman
Harimau Putih.

Kapan Prabu Pamanah Rasa
menggunakan nama Prabu Siliwangi?

Nama Siliwangi  dipakai setelah dia
memutuskan untuk memeluk agama Is-
lam sebagai syarat menikahi Nyi Ratu
Subanglarang yang merupakan murid
dari Syaikh Quro.

Dan dari rahim Nyi Ratu Subang-
larang lah lahir seorang putra yang
dinamakan Pangeran Walangsungsang,
Kian Santang yang selanjutnya diberi
gelar Pangeran Cakrabuana dan punya
seorang  putri yang diberi nama Rara
Santang. Rara Santang kelak diketahui
menjadi ibunda salah satu wali dari
sembilan wali di Indonesia. Yaitu Syarif
Hdayatullah atau biasa dikenal dengan
Sunan Gunung Jati.

Selain menurunkan keturunan
seorang wali, Prabu Siliwangi juga
menurunkan ulama – ulama besar seperti
Kiyai Ahmad Dahlan dan Raja hebat yang
bergelar Sultan Adiwijaya atau lebih
terkenal dengan panggilan Joko
Tingkir.[*]

Museum Prabu
Siliwangi

MUSEUM Prabu Siliwangi didirikan oleh
Prof. Dr. KH. Rd. Muhammad Fajar Laksana,
SE., CQM., MM., Ph.D pada tahun 2010 yang
merupakan keturunan ke 17 dari Prabu
Siliwangi berdasarkan Catatan Silsilah
Keluarga Besar Raden Soemawinata.

Benda-benda di Museum Prabu Siliwangi
hampir 50% adalah Warisan dari Keluarga
Besar Rd. Sumawinata yang bersifat umum
sebagai Kakek dari Pendiri Museum yang
merupakan keturunan ke 15 dari Prabu
Siliwangi dimana Silsilah Keturunannya
tercatat secara rapi di Museum dan dibuktikan
juga oleh Ijazah Sekolah Desa Tahun 1910
yang mencatat Nama Gelar Sunda Raden
Soemawinata di era Penjajahan Belanda.

Museum Prabu Siliwangi diresmikan oleh
Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad
Heryawan pada tanggal 04 Mei 2011
bersamaan dengan peresmian Kawasan
Qoryah Thoyyibah Mubarokah Wisata
Pendidikan Islam Pesantren Modern Dzikir

Al-Fath Sukabumi.
Kemudian pada tanggal
20 Januari 2015 resmi
menjadi anggota Asosiasi
Museum Indonesia ke
175.[*]

PRABU Siliwangi sendiri tidak
diketahui akhir hidupnya. Banyak
yang meyakini jika Prabu Siliwangi
bersama siluman Harimau Putih
menghilang dan memindahkan

Bagaimana selanjutnya
kisah Prabu Siliwangi?

kerajaan Pajajaran ke alam Gaib atau
mukso [menghilang bersama fisiknya]
seperti yang sering disampaikan oleh
banyak paranormal dan gadis indigo
bernama Epin di chanel Robby Purba.

Epin sempat melakukan
perjalanan spiritual di gunung salak
yang ternyata ada kerajaan gaib yang
dipimpin oleh Prabu Siliwangi, menurut
cerita Epin kerajaan pajajaran tersebut
tampak megah dengan warna
dominannya adalah emas.

Epin dengan yakinnya mengatakan
jika Prabu Siliwangi itu memang masih
ada dan suatu saat nanti akan kembali
kedunia ini untuk melanjutkan
hidupnya di bumi nusantara.

Sosok Prabu Siliwangi diceritakan
Epin memiliki wajah yang bersih tanpa
kumis, tinggi badan sekitar 2 meter,
sangat menyukai warna oranye atau

warna jeruk, dan suka memakai
sepatu boot setinggi betis warna
emas khas kerajaan yang  mewah,
rambutnya separo godrong dengan
diikat separo khas pendekar samu-
rai dengan perawakan yang gagah
layaknya pria matang berusia 52
tahun meskipun usia sebenarnya
ratusan tahun lebih tua.[*]

Menurut cerita masyarakat Sunda atau Jawa Barat, Prabu Siliwangi
adalah seorang Raja Pajajaran yang identik dengan Harimau Putih
itu dikenal sebagai salah satu raja sakti yang pernah dimiliki oleh
negeri Pasundan (Jawa Barat).



Nelayan dan Jin Dalam Botol
SUATU HARI ada seorang

nelayan, yang terbiasa melaut
sendirian, menemukan sebuah botol
kuningan dalam jalanya.
Sumbat botol itu terbuat dari
timah. Meskipun bentuknya
agak berbeda dari botol lain
yang lazim dilihatnya,
nelayan itu berpikir kalau-
kalau botol tersebut berisi
sesuatu yang berharga.
Lagipula, hari itu tangkapannya
jelek, paling tidak ia bisa menjual botol
kuningan itu kepada pedagang
kuningan.

Botol itu tidak begitu besar. Pada

lehernya, tergores simbol aneh,
Meterai Sulaiman , Raja dan Guru.

Di dalam botol itu terperangkap
suatu jin yang menakutkan,

dan Sulaiman sendiri telah
membuangnya ke laut agar
manusia terlindung dari
roh itu sampai saatnya tiba
ketika tampil seseorang
yang bisa mengenda-

likannya, menempatkan jin
itu pada tugasnya sebagaimana

semestinya, yaitu melayani manusia.
Tetapi, nelayan itu tak mengetahui

hal tersebut. Yang ia tahu adalah
bahwa botol itu bisa ia selidiki, dan

mungkin akan mendatangkan
keuntungan bagi dirinya.

Kulit botol itu bercahaya dan jelas
dikerjakan dengan sentuhan seni. “Di
dalamnya,” pikir nelayan itu, “mungkin
ada intan.” Lupa akan petuah,
‘Manusia hanya bisa mempergunakan
sesuatu yang ia ketahui penggu-
naannya,’ nelayan itu menarik sumbat
timahnya. Ia menelungkupkan botol itu,
namun tampaknya kosong. Lalu, ia
meletakkan dan memandangi botol itu.
Kemudian, terlihat suatu gumpalan
asap tipis, yang semakin pekat,
membumbung naik dan membentuk
hantu raksasa dan seram, yang

berseru dengan nyaring, “Aku
Pemimpin Bangsa Jin yang
mengetahui rahasia
peristiwa-peristiwa gaib.
Aku memberontak
terhadap Sulaiman; dan ia
mengurungku dalam botol
laknat ini. Nah, sekarang
kau akan kubunuh

Nelayan itu ketakutan
dan tersungkur di pasir
sambil menangis, “Akan kau bunuh
jugakah orang yang membebas-
kanmu?” “Tentu saja,” kata jin itu,
“sebab berontak adalah sifatku, dan
merusak adalah keahlianku, meski-
pun kurungan itu telah menahanku
ribuan tahun lamanya.”

Sekarang, nelayan itu menyadari
bahwa, alih-alih mendapat keuntungan
dari tangkapan tak disangka itu, ia akan
binasa begitu saja tanpa alasan yang
bisa dimaklumi. Ia memandangi
meterai pada sumpal botol itu, dan
mendadak terpikir olehnya suatu ide.

“Kau tak mungkin muncul dari
botol itu,” katanya, “botol itu terlalu
kecil.”

“Apa! Kau meragukan ucapan
Pemimpin Para Jin?” teriak bayangan
itu. Dan, jin itu pun mengubah dirinya
menjadi gumpalan asap dan ia masuk
kembali ke dalam botol itu. Nelayan
itu mengambil sumbat tadi dan
memeteraikannya pada botol itu.
Kemudian, botol itu ia lemparkan jauh-
jauh, ke kedalam lautan.

Berpuluh-puluh tahun lewat,
sampai suatu hari nelayan lain, yaitu
cucu nelayan pertama tadi,
melabuhkan jalanya di tempat yang
sama, dan mendapati botol itu. Ia
menaruh botol itu di pasir. Ketika baru
saja hendak membukanya, ia teringat
akan nasihat ayahnya, yang diturunkan
dari kakeknya.

Bunyi nasihat itu: ‘Manusia hanya
bisa mempergunakan sesuatu yang ia
ketahui penggunaannya.’ Dan tepat
pada saat itu, karena guncangan pada
penjara logam itu, si jin terbangun dari
tidurnya, dan berseru, “Hai putra
Adam, siapa pun kau, buka sumbat
botol ini dan bebaskan aku! Sebab
Akulah Pemimpin Bangsa Jin yang
mengetahui rahasia peristiwa gaib.”

Karena mengingat pesan
leluhurnya, nelayan muda itu pun
meletakkan botol itu dengan hati-hati
di dalam sebuah gua. Lalu, ia mendaki
bukit karang yang terjal di dekat situ,
mencari pondok seorang bijaksana. Ia
pun menceritakan semuanya kepada

orang bijaksana itu, yang
berkata, “Pesan leluhurmu itu
benar adanya kau harus
melakukannya sendiri, tetapi
terlebih dahulu kau harus
memahami cara mempergu-

nakannya.”
“Tetapi, apa yang

harus kulakukan?”
tanya pemuda itu.

“ Pasti ada sesuatu
yang kau rasa ingin kau

lakukan?’ kata orang
bijaksana itu.

“Aku ingin membebas-
kan jin itu agar ia bisa

memberiku pengetahuan ajaib atau
mungkin gunungan emas, dan lautan
jamrud, dan semua pemberian lain
yang biasa diberikan oleh para jin.”

“Harapanmu itu tidak akan terjadi,”
kata sang guru, “sebab ketika jin itu
dibebaskan, ia mungkin tidak akan
mengabulkan keinginanmu itu atau
mungkin ia akan memberikannya
tetapi mengambilnya kembali karena
kau tak punya cara untuk melindungi
para jin, belum lagi petaka yang bisa
saja menimpamu ketika kau mela-
kukan sesuatu serupa itu, sebab
‘Manusia hanya bisa mempergunakan
sesuatu yang ia ketahui penggu-
naannya.”

 “Kalau begitu, apa yang
seharusnya kulakukan?’

“Mintalah jin itu sebuah contoh
pemberian yang bisa ia berikan.
Mintalah cara menjaga pemberian itu
dan ujilah caranya. Mintalah
pengetahuan, jangan barang milik,
sebab milik tanpa pengetahuan adalah
sia-sia, dan itulah penyebab semua
kekhawatitan kita.”

Sekarang, karena telah tepekur
dan waspada, pemuda itu bisa
menyusun rencananya ketika ia
kembali ke gua tempat botol jin itu
diletakkan. Ia pun mengetuk botol itu,
dan terdengar suara jin itu berkata,
redam tetapi mengerikan, “Dalam
nama Sulaiman yang Perkasa, damai
baginya, bebaskan aku, wahai putra
Adam!”

“Aku tak percaya bahwa kau
seperti yang kau akui, dan bahwa kau
memiliki kuasa seperti yang kau
katakan,” jawab pemuda itu.

“Kau tak percaya? Tak tahukah kau
bahwa aku tak bisa berbohong?” sahut
jin itu.
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MAGETAN, BI - Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan (Disparbud) Kabu-
paten Magetan, Jawa Timur, melakukan
pemetaan dan pendataan ulang benda
purbakala serta benda cagar budaya
yang menjadi koleksinya untuk dilapor-
kan kepada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Pengelola Data Cagar Budaya dan
Koleksi Museum, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Magetan, Nia
Damayanti mengatakan, hingga hari
Selasa (12/04 jumlah benda purbakala
dan cagar budaya yang telah dilakukan
pendataan ulang mencapai sebanyak
137 benda.

Menurut dia, dari sejumlah benda
purbakala yang ditemukan tersebut
terancam hilang dan mengalami
kerusakan karena lokasinya berada di
lingkungan tempat beraktivitas warga.

Secara keseluruhan, pendataan

Magetan Data Ulang
Koleksi Benda Purbakala

benda purbakala dan cagar budaya
yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Magetan
meliputi benda, struktur, bangunan atau

situs, ukuran, serta lokasi koordinat
benda purbakala tersebut ditemukan.

Meski telah mengirimkan data 137
benda purbakala dan cagar budaya,
pihaknya masih melakukan pendataan
puluhan benda purbakala dan cagar
budaya yang baru ditemukan maupun
baru dilaporkan warga. Puluhan benda
tersebut tersebar di sejumlah desa di
Kabupaten Magetan.

Nia menambahkan, pendataan
benda purbakala yang dilakukan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Magetan meliputi benda,
struktur, bangunan atau situs, ukuran,
serta lokasi koordinat benda purbakala
tersebut ditemukan. Sejumlah benda
purbakala dan cagar budaya yang
ditemukan itu terancam hilang dan
mengalami kerusakan karena
lokasinya berada di tengah lingkungan
aktivitas warga.[Ant/BI]

MEDAN, BI - Polisi Wanita
(Polwan) Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Sumatera Utara
dengan mengenakan kebaya
membagikan takjil secara gratis
kepada pengendara dan pejalan kaki
di seputar Lapangan Merdeka, Kota
Medan pada Kamis (21/4).

“Kami mengenakan kebaya dalam
rangka memperingati Hari Kartini
2022,” kata Kaur STNK Ditlantas

Polda Sumut Iptu Wardiati.
Ia mengharapkan peringatan Hari

Kartini ini menjadi motivasi bagi para
polwan, khususnya di jajaran Polda
Sumatera Utara, untuk bisa memberikan
pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. “Harapan kami sebagai
polwan bisa lebih mengapresiasikan diri
kami, bisa berguna dan berbuat untuk
Indonesia,” ujarnya. Melalui kegiatan itu
juga, kata dia, Polwan Ditlantas Polda

Sumut ingin berbagi rejeki melalui takjil
yang diberikan kepada masyarakat yang
akan berbuka puasa.

Dalam kegiatan itu juga, para polwan
memberikan imbauan kepada para
pengendara untuk tertib dalam berlalu
lintas serta tetap mematuhi protokol
kesehatan guna mencegah penularan
Covid-19. “Kita imbau para pengendara
untuk tetap mematuhi aturan-aturan
dalam berlalu lintas,” ujarnya. (*JP)

Polwan Pakai Kebaya, Bagikan Takjil Di Jalan

BOGOR, BI - Vihara Dhanagun
membagikan santunan dan paket
sembako kepada ratusan anak yatim
yang berdomisili di Kota Bogor.

Kegiatan yang dilakukan rutin
setiap Ramadan ini, merupakan salah
satu langkah Vihara Dhanagun dalam
merawat toleransi. Perwakilan
Pengurus Vihara Dhanagun, Kiyun
mengatakan, kegiatan kali ini bertajuk
“Peduli Anak Yatim” yang telah
berlangsung sejak 2015.

“Kita bagikan 300 paket berisi
sembako, kurma, kain sarung, biskuit,
roti, dan uang santunan juga. Ini
dibagikan ke anak yatim seluruh
kecamatan se-Kota Bogor,” kata Kiyun,
Kamis (21/4). Menurutnya, semua
manusia berkewajiban untuk saling
membantu sesama, tak terbatasi baik
muslim, atau non muslim.

Sementara itu, Panitia Peduli
Anak Yatim, Jimmy Carter mengatakan,
kegiatan berbagi ini sebagai bentuk
kewajiban untuk saling membantu
tanpa melihat perbedaan. Jimmy pun
memastikan, langkah yang dilakukan
Vihara Dhanagun ini merupakan cara
untuk merawat toleransi.

Sementara itu, Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, Tb
Muhidin, yang juga hadir turut
mendoakan dan menyambut baik
kegiatan yang dilakukan komunitas
Vihara Dhanagun.(ded/mg2)

Toleransi, Vihara
Bagikan Sembako
Pada Anak Yatim

Mudik, Warga Dapat Vaksin Booster Sementara itu, acara pembukaan
yang terhubung langsung melalui
konferensi video dari PBNU,
dilakukan di lantai 3 Gedung
PWNU Jatim.

Di Jakarta, acara pembukaan
Sejuta Vaksin Booster dihadiri
Ketua Umum PBNU KH Yahya
Cholil Staquf, Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri
Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Selain Gus Yahya, tampak hadir
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf,
Alissa Wahid, dan Amin Said Husni
(jajaran Ketua PBNU).[JP/BI]

SURABAYA, BI - Ratusan warga
Jawa Timur memadati kantor
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Jawa Timur pada Kamis (21/
4). Mereka mengikuti program vaksin
booster yang diselenggarakan
PWNU Jatim.

Vaksinasi kali ini, ditujukan
untuk memberi kesempatan kepada
masyarakat, khususnya warga NU,
dalam melaksanakan mudik Lebaran.

Vaksinasi yang didukung dokter dan
tenaga kesehatan dari lingkungan
Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul
Ulama (Arsinu) dan Perhimpunan
Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU),
diikuti bukan hanya dari warga
Nahdliyin melainkan juga
masyarakat luas.

Wakil Sekretaris PWNU Jawa
Timur M. Hasan Ubaidillah
menjelaskan, antusiasi masyarakat

mengikuti vaksin booster cukup
tinggi. Terbukti, dari pendaftaran yang
dibuka secara online, telah
memenuhi target yang telah
ditentukan. Vaksinasi kerja sama
PBNU, Polri, dan kementerian
agama.

Sebelum dilaksanakan proses
vaksinasi booster, Kiai Marzuki
Mustamar melakukan peninjauan di
lantai 1 Gedung PWNU Jatim.

BOGOR, BI - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup
Kabupaten Bogor dilarang menggunakan mobil dinas
untuk mudik ke kampung halaman.

Bupati Bogor, Ade Yasin menuturkan, larangan itu
berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.

Dirinya juga meminta ASN yang selama ini
menggunakan mobil dinas, untuk memastikan keamanan
aset yang dipercayakan itu dengan aman sebelum

melakukan mudik.
“Keamanan kendaraan dinas

menjadi tanggung jawab yang
menggunakannya. Jangan sampai
ditinggal mudik dalam keadaan tidak
aman,” jelasnya.

Selain itu, Ade Yasin juga
melarang para ASN menerima segala
bentuk penerimaan hadiah atau par-
cel di momentum Hari Raya Idul Fitri
tahun 2022 ini

“Jelas ada larangannya juga bagi
ASN untuk menerima parcel,”
tandasnya.(cok)

ASN  Bogor Dilarang
Mudik Pakai Mobil Dinas
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Siapa Sosok Kartini Bagi
Penyanyi Raisa

JAKARTA, BI - Beberapa hari lalu Indonesia
merayakan Hari Kartini untuk pengenang dan
mengambil pelajaran dari perjuangan Ibu Kartini
dimasa lalu yang masih harus dilanjutkan hingga
saat ini.

Penyanyi Raisa pun mengaku juga
punya sosok ‘Kartini’ sendiri dalam
hidupnya. Bukan datang dari selebriti
atau tokoh politikus, sosok yang tidak
diduga-duga ini diakuinya begitu
menginspirasinya.

“Sosok Kartini bagiku wanita-
wanita yang menginspirasku dari
kecil, seperti ibu dan guru-guruku.
Setiap ada konser atau acara-acara
lain yang penting buat aku, aku
masih share ke guru-guruku dari
SD,” ungkap Raisa dalam acara
peluncuran Lancome Idole di
hotel Langham, Jakarta
Selatan yang bertepatan
dengan hari Kartini, 21
April.

“Sosok kuat dari
ibu Kartini, ya ibuku
dan guru-guruku
yang sampai
sekarang masih
berhubungan
baik. Aku
konser, aku
kasih 20 tiket
untuk guru-

guru SD, aku juga penah butuh paduan suara untuk
mengisi laguku, aku minta tolong guruku dari SD-ku
dulu. Ini yang namanya collective success,” tambah

Raisa.
Menurut Raisa, ibu dan guru-guru

pengajarny sejak kecil yang telah
membentuk karakternya kini. Menurutnya,
para pengajar wanitanya itu yang
membuatnya jadi wanita yang kuat tapi
sekaligus lembut dan penuh dengan tata
krama.

Bertepatan dengan Hari Kartini, istri
dari Hamish Daud itu juga memak-
nainya sebagai ‘women empower-
ment’. Raisa menuturkan bahwa sesa-
ma wanita harus saling mendukung,
dan bisa saling menguatkan.

“Women empowerment bagi aku
di mana kita menciptakan tempat
untuk wanita bisa merasa dide-
ngarkan, bisa mencapai mimpi
bersama, dan memiliki
komunitas wanita yang bisa
saling menguatkan,” ujar
pelantun ‘Kali Kedua’ itu.

Seiring dengan keseta-
raan gender yang makin
luas, kesempatan bagi
wanita di berbagai bidang
pun semakin lebar. Di
sinilah, peran sesama
wanita begitu dian-
dalkan.[bi]

Berbagai Jenis Tes Skrining untuk Wanita
1. Kolesterol
Usia paling awal yang direkomendasikan

melakukan tes skrining penyakit kolesterol
untuk wanita adalah 45 tahun. Pemeriksaan di
usia ini hanya dilakukan saat Anda tidak
mempunyai risiko penyakit jantung koroner.

2. Pemeriksaan tekanan darah
Lakukan pemeriksaan tekanan darah

setidaknya satu kali dalam jangka waktu dua
tahun.

Namun, apabila angka atas (sistolik)
berada dalam kisaran 120 – 139 atau angka
bawah (diastolik) dalam kisaran 80 – 89 mm
Hg Anda harus melakukan tes skrining setiap
tahun.

Begitu juga saat angka teratas adalah 130
atau lebih besar karena merupakan tanda dari
hipertensi.

3. Diabetes
Pemeriksaan kadar gula darah puasa, yaitu

jumlah glukosa dalam darah setelah tidak
makan selama 8 jam. Ini dilakukan untuk
mengecek apakah Anda memiliki
kecenderungan penyakit diabetes atau tidak
sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan.

4. Kanker payudara
Sebenarnya, Anda perlu melakukan

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
sejak memasuki masa puber. Biasanya, waktu

yang tepat melakukannya adalah beberapa hari
atau seminggu setelah menstruasi.

Namun, para ahli kurang menyetujui jika
Anda hanya melakukan cara ini saja untuk
mendeteksi kanker payudara. Maka dari itu,
Anda perlu melakukan pemeriksaan payudara
klinis agar dokter atau perawat dapat
memeriksa area payudara secara sistematis,
seperti mamografi.

5. Kanker serviks
Tes skrining kesehatan wanita untuk

memeriksa kanker serviks sebaiknya sudah
dimulai sejak usia 21 tahun. Setelah itu, hingga
usia 29 tahun Anda juga perlu
melakukan pap smear setiap 3
tahun sekali.

Namun, pada rentang usia
ini dokter tidak memper-
bolehkan untuk melakukan tes
HPV jika belum pernah
melakukan hubungan seksual.

Sementara wanita berusia
30 – 65 tahun yang sudah aktif
secara seksual juga harus
melakukan tes pap smear
setiap 3 tahun atau tes HPV
setiap 5 tahun sekali.

6. Penyakit menular

seksual
Jika Anda berusia di bawah 30 tahun dan

sudah aktif secara seksual, perlu melakukan
tes urine setiap tahunnya untuk memeriksa
apakah ada kondisi klamidia.

Tes skrining kesehatan wanita ini
dilakukan untuk mencegah penyakit menular
seksual yang berujung pada masalah
kesuburan.

7. Kepadatan tulang
Ini merupakan tes yang

membantu untuk
menentukan kesehatan

tulang Anda sekaligus mendeteksi osteoporo-
sis.

Skrining untuk wanita ini sangat penting,
terutama bagi Anda yang berusia 65 tahun ke
atas. Namun, jika Anda memiliki faktor risiko
osteoporosis, mungkin perlu memulai
pemeriksaan lebih cepat.

8. Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Tes HIV akan dilakukan dua kali jika hasil

pemeriksaan pertama positif atau jika Anda
memiliki faktor risiko tinggi, tetapi hasilnya
negatif.

Jika hasil negatif, Anda tetap perlu
melakukan pencegahan HIV. Sementara

itu, jika hasilnya positif, Anda akan
mendapatkan pengobatan antiretroviral

(ARV).

9. Pemeriksaan mata
Anda perlu melakukan tes

skrining kesehatan mata untuk
wanita. Salah satunya untuk
memeriksa apakah telah terjadi
glaukoma atau tidak.

Glaukoma adalah penyakit
mata saat tekanan cairan dalam
bola mata terlalu tinggi sehingga
bisa merusak saraf optik dan
mengakibatkan kebutaan.

10. Kesehatan jantung
Tes skrining kesehatan

jantung untuk wanita meliputi
pemeriksaan  tekanan darah dan
tes darah.[*]

JAKARTA, BI - Salad sayur justru
bisa mengandung banyak kalori dan
lemak tinggi jika kombinasinya tidak
tepat. Misalnya terlalu banyak dress-
ing dengan kadar gula dan garam yang
tinggi atau krim serta susu tinggi lemak.

Salad sayur yang sehat dan
membantu penurunan berat badan harus
memiliki setidaknya empat komponen.

Pertama adalah protein sebagai
bahan pembentuk otot, membantu
pembakaran lemak dan membangun
sel-sel pemulihan
yang penting
untuk memper-
kuat daya tahan
tubuh. Komponen
kedua adalah
makanan kaya
serat yang bisa
berasal dari sa-
yur, buah dan biji-
bijian. Makanan
mengandung
serat tinggi memberi efek perut terasa
kenyang lebih lama. Konsumsi serat
tak larut bahkan bisa mengurangi
penyerapan kalori dalam tubuh.

Ketiga adalah karbohidrat
kompleks seperti gandum utuh,
edamame, ubi atau labu panggang.
Selain memberi tambahan energi,
karbohidrat juga menambah volume
dan rasa pada makanan.

Komponen keempat adalah lemak
yang berguna untuk mengenyangkan
dan memberi rasa lezat pada salad.
Selain itu lemak sehat merupakan

Komposisi  Salad Sayur
untuk Diet

makronutrien yang punya banyak
kegunaan. Lemak sehat membantu
penyerapan vitamin larut minyak dalam
tubuh. Selain itu juga menyehatkan
rambut, kulit serta kuku juga mengatur
metabolisme dan sistem reproduksi.

Apa saja bahan-bahannya:
1. Base atau dasar dari salad,

biasanya berupa sayuran hijau seperti
romaine, selada iceberg, selada bibb,
kol, bayam serta kale. Sayuran hijau

kaya akan vitamin
A, vitamin K, folat
dan vitamin C.

2. Pilihlah
protein dengan
sedikit lemak.
Kamu bisa
memasukkan
beberapa bahan
seperti dada
ayam panggang,
s a l m o n

panggang, tuna, telur rebus, kacang-
kacangan dan biji-bijian.

3. Untuk tambahan serat, vitamin,
antioksidan serta karbohidrat
pilihannya adalah brokoli, wortel, pa-
prika merah atau hijau, atau alpukat.

4. Untuk karbohidrat kompleks bisa
menambahkan salah satu dari bahan
ini: brown rice, quinoa, ubi, edamame
atau labu kuning panggang.

5. Lemak sehat bisa didapatkan dari
alpukat, chia seed, biji bunga matahari,
kacang almond atau mede yang
dicincang serta buah zaitun. [*]
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Angka Infeksi Di HK Terus Turun
HONG KONG, BI - Jumlah kasus

Covid baru di Hong Kong terus
menurun, pada hari Jumat otoritas
melaporkan ada 574 infeksi - sekitar
50 lebih sedikit dari hari sebelumnya.
Di antara kasus baru ini ada 11 kasus
impor.

Albert Au dari Pusat Perlindungan
Kesehatan (CHP) mengatakan dia
senang melihat beban kasus harian

menyusut, tetapi mungkin akan ada
rebound sekarang karena langkah-
langkah jarak sosial telah
dilonggarkan.

Au mengatakan sekitar 20 siswa
telah dikirim ke pusat karantina
Penny’s Bay untuk mengikuti ujian
masuk universitas mereka, karena
mereka atau keluarga mereka ada
yang terinfeksi.

Dia menambahkan bahwa ada
laporan lain dari infeksi Covid di antara
300 sekolah yang telah memulai
kembali kelas, tetapi siswa yang
bersangkutan belum pernah ke
kampus sekolah baru-baru ini.

Para pejabat juga mengumumkan
15 kematian terkait Covid-19 lainnya,
menjadikan jumlah total pada
gelombang kelima menjadi 9.014.[bi]

HONG KONG, BI -  Otoritas kesehatan mela-
porkan bahwa lebih dari 1.000 mayat belum di-
klaim dan diambil dari fasilitas penyimpanan
mayat oleh keluarganya, kondisi ini membuat
fihak rumah duka tidak bisa memproses
pengeluaran mayat dat dari rumahnya.

Dengan ini Departemen Kesehatan menge-
luarkan pernyataan dan meminta anggota
keluarga almarhum untuk mengambil mayat
mereka sesegera mungkin, karena prosedur
identifikasi untuk sekitar 1.800 mayat telah
selesai, tetapi pada hari hingga rabu lalu masih
ada sekitar 1.100 yang disimpan di fasilitasnya.

wok Hoi-pong, ketua Asosiasi Bisnis
Pemakaman, mengatakan layanan pemakaman
kota sudah berjalan sesuai kapasitas. Kwok

Seribu Lebih Mayat Belum
Diambil Keluarganya

mengatakan bahwa bisnis di sektor ini
memperkirakan akan memakan waktu dua hingga
tiga minggu untuk menangani tubuh yang tidak
diklaim.

Menurut Kwok, rumah duka kota dapat
menangani sekitar 120 mayat per hari.Dia
mengatakan meskipun beberapa panti mena-
warkan penyimpanan almarhum, “kebanyakan
dari mereka kelebihan beban.”

Pada puncak gelombang kelima pada awal
hingga pertengahan Maret, Hong Kong mencatat
sekitar 290 kematian per hari dan memiliki tingkat
kematian Covid-19 tertinggi di dunia. Kamar
mayat rumah sakit dan kamar mayat umum tidak
dapat mengatasi lonjakan dan gambar mayat yang
ditinggalkan di bangsal dengan pasien dan

YouTube Blokir Akun John Lee

berbaris di koridor fasilitas perawatan kesehatan
dibagikan secara luas.

Kwok juga mengatakan bahwa baru-baru ini,
sejumlah mayat telah menunjukkan tingkat
pembusukan tertentu pada saat mereka tiba untuk
layanan pemakaman.

Menurut pernyataan Departemen Kesehatan,
semua fasilitas pendingin di unit penyimpanan
tubuh “telah beroperasi secara normal.”

“Menyimpan mayat di fasilitas penyimpanan
dingin dalam waktu lama pasti akan menye-
babkan kerusakan lebih lanjut pada wajah dan
penampilan keseluruhan almarhum,” kata juru

bicara tersebut.
Meskipun wadah berpendingin sementara di

luar kamar mayat umum dapat mempertahankan
suhu yang sesuai dalam keadaan “normal”, Kwok
mengatakan bahwa wadah luar ruang ini telah
“terpapar sinar matahari dan hujan”, yang dapat
mengganggu suhu di dalam dan mempercepat
pembusukan mayat.

Kwok juga mengatakan dia berharap
pemerintah akan mempertimbangkan permintaan
Hong Kong di masa depan dan membangun rumah
duka skala besar dan lebih banyak fasilitas
berpendingin.[bi]

HONG KONG, BI - YouTube memblokir
akun kampanye satu-satunya kandidat
pemimpin Hong Kong, John Lee, Rabu.
Perusahaan itu mengutip sanksi Amerika
terhadap mantan pejabat nomor 2 itu.

Lee termasuk dalam kelompok yang
terdiri atas 11 pejabat tinggi pemerintah Hong

Kong dan China yang dikenai sanksi oleh
Departemen Keuangan Amerika karena
membatasi kebebasan politik berdasar
undang-undang keamanan nasional Beijing.

Lee membuat akun Facebook dan
YouTube untuk kampanyenya dalam
persiapan untuk pemilihan pada 8 Mei

meskipun ia calon tunggal
dalam pemilihan itu untuk
menggantikan Lam, yang tidak
mau mencalonkan diri lagi.

Sementara itu pemilik
Facebook, Meta, mengatakan
perusahaan itu harus
mematuhi undang-undang
Amerika meskipun
perusahaan itu juga
menyatakan kehadiran Lee
masih diperbolehkan di
Facebook dan Instagram
“asalkan tidak ada
pembayaran.”[bi]
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USAHA peternakan masih menjadi dan akan
terus menjadi kegiatan ekonomi sentral karena
kebutuhan manusia akan ternak  Beternak kambing
bisa menjadi pilihan karena pasar yang masih luas.

Melakukan praktik ternak kambing bisa
dikatakan gampang-gampang susah tergantung
bagaimana perawatan yang diberikan. Kepintaran
memilih pakan juga salinitas kandang menjadi
faktor yang sangat penting di dalamnya. Berikut
10 tips efektif untuk bisa sukses beternak kambing:

1. Memilih Jenis Kambing yang Akan
Diternakkan

Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum
melakukan ternak kambing yaitu dengan cara
memilih jenis kambing untuk diternakkan. Sama
seperti hewan ternak lain, kambing juga memiliki
beragam jenis berbeda yang juga memberikan
keuntungan berbeda. Pemilihan jenis kambing
harus disesuaikan dengan keinginan sendiri dulu.

Beberapa jenis kambing yang biasa
diperjual belikan di Indonesia sendiri adalah
kambing etawa, domba, jawa, dan garut.
Kambing yang paling sering dijumpai
biasanya adalah jenis kambing etawa
yang memiliki perawakan besar sebagai
penghasil susu. Ada juga jenis kambing
putih yang sering digunakan untuk
konsumsi dagingnya.

2. Perhatikan Kandang Kambing
Syarat utama yang perlu diperhatikan

dalam membangun peternakan kambing
adalah pembangunan kandang. Kandang
disini berfungsi sebagai tempat perawatan
dan pengawasan kambing yang ketika tidak
dibangun dengan baik bisa membahayakan
kambing. Salah satu model yang biasa digunakan
adalah kandang panggung.

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam
membangun kandang kambing adalah jarak dari
rumah sekitar 10 m, bahan yang kokoh dengan
area yang terbuka sebab kandang kambing
memerlukan pencahayaan yang cukup banyak
supaya terbebas dari lembab dan juga mudah
dibersihkan.

3. Pemilihan Pakan
Beternak kambing harus memperhatikan

pakan hijau yang diberikan karena jika kurang,
kambing akan terganggu pertumbuhannya. Ternak
ini memerlukan pakan sekitar 5-7 kg setiap
ekornya dalam satu hari.

Ada banyak sekali jenis pakan yang bisa
diberikan pada kambing mulai dari legum, pakan
fermentasi atau bahkan rerumputan. Pakan ini
sebenarnya tidak terlalu sulit dan hanya perlu
diperhatikan kuantitasnya saja agar tersedia
sepanjang waktu. Ketika berniat untuk menanam
sendiri, pakan yang paling cocok adalah dari jenis
rumput odot.

4. Memilih Kambing Berusia 5-6 Bulan untuk
Pembesaran

Beternak Kambing Untuk
Aqikah dan Kurban

Jika tertarik untuk
memilih kambing yang dirawat dengan tujuan dijual
untuk keperluan hari raya idul adha, akan lebih
baik membeli kambing muda berusia 5-6 bulan.
Kambing dengan usia tersebut biasanya sudah
terhitung tahan terhadap penyakit dan lebih mudah
dipelihara dengan keuntungan 700 ribu hingga 1
juta rupiah.

Membeli kambing untuk keperluan beternak
kambing lebih baik dilakukan pada bulan Safar
setelah hari raya kurban berlangsung. Ini sangat
penting mengingat biasanya pada bulan tersebut
harga cenderung lebih rendah. Postur kambing
yang dipilih sebisa mungkin memiliki dada lebar,
kaki depan yang besar, serta punggung tebal.

5. Memperhatikan Manajemen Kesehatan dan
Penyakit

Penyakit dan kesehatan kambing adalah dua
hal yang perlu diperhatikan dalam beternak
kambing ini. Ada banyak cara bagi penyakit untuk
tetapi hal utama yang paling sering menjadi
penyebabnya adalah kebersihan kandang.
Kandang yang kotor dan lembab, serta sanitasi

kematian ternak.
Beberapa pakan alternatif yang bisa digunakan

misalnya adalah daun nangka, daun mahoni, daun
kayu palembang, dan sebagainya. Ada juga pakan
yang bisa dibuat tanpa memerlukan perawatan
berarti serta lahan terbatas seperti misalnya fod-
der jagung hidroponik. Pastikan pakan alternatif
yang akan diberikan terbebas dari ulat dan
penyakit.

8. Melakukan Manajemen dan Perencanaan
Keuangan yang Baik

Beternak kambing tidak hanya perihal
membesarkan dan menjual kambing jika memang
berniat menjadikan hal ini sebagai bisnis utama.
Manajemen mungkin terdengar rumit tetapi dalam
penerapannya sendiri setiap peternak sebenarnya
sudah menjalankannya. Ada banyak hal yang perlu
dipikirkan dengan baik jika ingin berkembang.

Beberapa hal penting yang perlu disadari
adalah seberapa besar kemampuan untuk
menghandle jumlah kambing yang dimiliki,
terutama  bagaimana cara mendapatkan suplai
pakan dan upah tenaga kerja yang dibayar. Selain
itu llakukan pencatatan keuangan dan
penganggaran untuk usaha ternak Anda agar Anda
bisa melakukan perencanaan bisnsi secara
matang berdasarkan data keuangan.

9. Kuasai Bagaimana Breeding yang Baik
Pemula akan berfikir peternakan hanya perihal

memelihara anakan hingga bisa menjadi satu
kambing yang siap untuk dijual. Tetapi ada hal
yang bisa dilakukan agar ketersediaan anakan bisa
dilakukan sendiri yaitu dengan breeding.

Tentu melakukan breeding kambing tidaklah
mudah mengingat indukan yang hanya bisa
melahirkan dua kali dalam kurun waktu satu tahun.
Usaha yang dilakukan juga tidak mudah dan perlu
disiplin tinggi. Perlu persiapkan indukan terbaik
yang dimiliki dan juga pisahkan dari kandang
campuran agar proses breeding bisa berlangsung.

10. Memilih Indukan yang Baik
Jika tertarik untuk melakukan produksi pada

pembibitan kambing, maka hal yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana indukannya.

Induk kambing yang baik memiliki ciri-ciri
postur yang tinggi dan besar dengan bagian ambing

(udder) besar, puting ada dua, dan dalam
kondisi yang sehat. Kambing yang telah

berpengalaman 1 – 2 kali akan sangat
direkomendasikan. Perhatikan

bagian tumit belakang, ketika
bagian tersebut masih tinggi,
berarti induk masih belum
banyak beranak.[*]

yang buruk bisa membuat kambing lebih mudah
terserang penyakit.

Tidak hanya kandang, pemberian pakan yang
tidak optimal juga bisa menyebabkan ketahanan
tubuh kambing menjadi menurun. Salah satu tips
yang tidak banyak orang tau adalah mengenai
isolasi kambing yang baru didapatkan dan juga
kambing sakit. Isolasi ini berfungsi untuk
perawatan dan juga agar penyakit tidak menular.

6. Silase dan Fermentasi Pakan
Hal yang paling ditakutkan dalam beternak

kambing adalah kekurangan pakan yang
bisa mengganggu keseluruhan
kegiatan. Peternakan kambing
sendiri biasanya terintegrasi
dengan budidaya tanaman
yang ada di sekitar area
tersebut. Ketika tanaman
yang biasa menjadi pakan
berada dalam kondisi
belum panen, tentu akan
menyulitkan.

7. Pakan Ternak
Alternatif

Mengetahui pakan
ternak alternatif juga
menjadi penting terutama
ketika ternak yang dimiliki
sangat banyak.
Pengetahuan akan pakan
alternatif berfungsi saat
ternak kekurangan pakan
agar bisa lebih berhati-hati
dalam memberikan pakan.
Alih-alih membuat kambing
menjadi sehat, kesalahan
bisa menyebabkan



Menghidupkan Malam-
malam Akhir Ramadhan

Allah berfirman:” Pada sebagian malam hari,
bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu
ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan
Tuhanmu meninggikan kamu pada tempat yang
terpuji.” (Al-Isra: 79).

Ayat suci di atas menjelaskan bahwa semakin
sering seseorang bersalat malam pada malam-
malam hari, maka semakin tinggi kedudukan orang
tersebut nanti di akhirat kelak. Orang yang istiqamah
bertahajjud, ia akan lebih bermakna dalam
mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini.
Ia akan melaluinya dengan ringan, semangat dan
rasa optimisme dalam mencapai tujuan hidupnya.

Dengan istiqamah bertahajjud di waktu malam,
akan dapat mengubah persepsi orang lain terhadap
pelakunya. Yang pada awalnya nama dan statusnya
dicemarkan dan dihina-dinakan orang, Insya Allah,

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk
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dengan bertahajjud secara kontinyu dan
sering curhat kepada Al-Khaliq, orang itu
akan dimuliakan dan ditempatkan Allah di
dalam posisi yang mulia dan terpuji.
Apalagi jika qiyamullail itu dilakukan di
bulan Ramadhan, maka akan lebih banyak
lagi martabat dan ganjaran yang akan
diterimanya.

Waktu malam bagi orang yang
berpuasa itu amat singkat karena ia sangat
indah dan memposanakan. Sementara
malam bagi orang-orang yang menyia-
nyiakannya, ia terasa panjang karena
mereka adalah orang-orang yang lalai.

Tanda-tanda orang yang saleh telah
digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an:”

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di
akhir-akhir malam  mereka memohon ampun kepada
Allah.” (Adz-Dzariyat: 17-18), dan firman-Nya:” Dan
orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur.”
(Al-Imran: 17).

Maka malam-malam mereka adalah seindah-
indah malam dan sahur mereka adalah seindah-
indah sahur. Dahulu di Madinah, apabila malam
sudah mulai larut, terdengarlah isak tangis orang-
orang Muhajirin dan Ansar dalam membaca ayat-
ayat suci Al-Qur’an ketika melaksanakan salat
malam. Akan tetapi, apabila fajar sudah
menyingsing, mereka bagaikan singa-singa yang
sangat berani.

Dalam kegelapan malam, rumah-rumah para
sahabat, Muhajirin dan Ansar adalah madrasah
bacaan Al-Qur’an, kampus-kampus tarbiyah dan

akademi-akademi keimanan. Sungguh amat
berbeda dengan rumah orang-orang pada zaman
sekarang yang menjadi tempat berkaraoke, bermain
kartu dan menghabiskan waktu percuma.

Generasi sahabat dahulu telah menghidupkan
malam-malam Ramadhan mereka dengan salat,
tilawah, dan dzikrullah. Mereka amat patuh terhadap
pesan berharga Rasul yang berbunyi:” Barangsiapa
yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadhan

dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan
ganjaran, maka diampunkan dosa-dosanya yang
telah lalu.” (Bukhari)

Dengan mendirikan salat malam hamba Allah
akan ingat saat-saat Hari Berkumpul di Padang
Mahsyar nanti, di mana ia akan berdiri dengan penuh
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