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HONG KONG, BI - Wakil Menteri Keamanan
Michael Cheuk mengatakan pada hari Jumat
[19/8] kembali ada tiga warga Hongkong
meminta bantuan dari pihak berwenang dengan
mengatakan bahwa mereka ditahan di Asia
Tenggara.

Cheuk menga-
takan tiga tersangka
korban terbaru ini
berada di Thai-
land dan
M y a n m a r
d a l a m
k o n d i s i
m e s k i p u n

mereka ditahan setelah menjadi korban
penipuan pekerjaan namun mereka masih bisa
berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Wakil menteri mengatakan pihak
berwenang Hong Kong sekarang berusaha
menyelamatkan semua warganya yang tertipu

dimana pun mereka berada
Cheuk menceritakan bahwa korban

yang sudah kembali berbicara tentang
ditahan dan dipaksa untuk terlibat

dalam kegiatan penipuan setelah
menanggapi iklan pekerjaan palsu
secara online.

“Mereka mengatakan jika
mereka mematuhi perintah untuk

bekerja, biasanya tidak akan ada banyak
masalah. Tetapi jika mereka tidak
melakukannya dengan baik dalam pekerjaan
mereka, atau menolak untuk bekerja, mereka
akan dipukuli atau dianiaya,” katanya.

“Individu telah menyebutkan bahwa mereka
harus menipu orang dengan sejumlah uang, jika
tidak sindikat akan meminta anggota keluarga
mereka untuk menebus. Dalam beberapa kasus
di mana orang tidak dapat membayar penuh,
mereka belum dibebaskan. .”

Uang tebusan yang diminta oleh geng bisa
mencapai ratusan ribu dolar, tambah Cheuk.

Laporan media mengatakan satu korban
melarikan diri dari cengkeraman geng di Thai-

land, hanya untuk ditangkap kembali oleh
mereka dan diperdagangkan ke Myanmar
ketika dia tidak dapat memesan hotel karantina
untuk kembali ke Hong Kong.

Ditanya tentang hal ini, Cheuk mengatakan
dia tidak yakin orang mana yang dimaksud
dalam laporan tersebut, tetapi pihak berwenang
akan membantu mengatur fasilitas karantina
atau dokumen perjalanan untuk korban
perdagangan manusia jika diperlukan.

Wakil menteri juga mengatakan jika polis
pemberantad kejahatan terorganisir  dan biro
triad sedang menyelidiki apakah geng yang
sedang dibahas sekarang telah memiliki kaki
tangan di Hong Kong.[bi]

Bendera Merah Putih Berkibar di Langit HK

JAKARTA, BI - Pemimpin Australia
kecewa atas keputusan Indonesia yang
mengurangi hukuman penjara terpidana
teroris, Umar Patek. Dia berperan sebagai
pembuat bom dalam serangan teror Bali
yang menewaskan 202 orang.

Keputusan Pemerintah Indonesia ini
berarti teroris dapat dibebaskan dalam
beberapa hari jika dia diberikan pembe-
basan bersyarat.

Perdana Menteri Australia Anthony
Albanese mengatakan dia telah
diberitahu oleh pihak berwenang Indo-

Umar Patek Dapat Remisi,
Australia Meradang

nesia bahwa hukuman Umar Patek
telah dikurangi lima bulan lagi,
sehingga total pengurangannya
menjadi hampir dua tahun.

Albanese menyebut pengurangan
hukuman Umar Patek “akan
menyebabkan penderitaan lebih lanjut
bagi warga Australia yang merupakan
keluarga korban bom Bali.” Ia juga
menambahkan “Kami kehilangan 88
nyawa warga Australia dalam

HONG KONG, BI - Bendera Merah Putih
berkibar di langit Hong Kong tepat pada
peringatan HUT ke 77 Republik Indonesia,
17 Agustus 2022 diiringi lagu Indonesia Raya.

Upacara yang digelar di Wisma Indonesia,
diadakan secara terbatas sesuai dengan
protokol kesehatan sehingga tetap terjaga
kekhidmatannya.

Dua belas Pasukan Pengibar Bendera
(Paskibra) adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
di Hong Kong berhasil menjalankan tugasnya
mengibarkan serta menurunkan Bendera Merah
Putih dengan membanggakan. Para Paskibra
yang terpilih dari seleksi ratusan pelamar telah

menjalani proses latihan secara intensif.
Diantara mereka adalah Yuliani Tri Lestari,
Muhtar Yuli Astuti, dan Puji Winarti yang
membawa dan mengibarkan bendera
Merah Putih. Sedangkan  Suteni,
Misbahuddin Dahing dan Dhenik
Kushardiyanti mendapatkan amanah
menurunkan bendera merah putih di sore hari.

Konjen RI Ricky Suhendar sampaikan
kebanggaannya kepada para PMI Hong
Kong yang sangat aktif dan terus
mengembangkan dirinya di berbagai bidang,
serta berpesan bahwa momen
kemerdekaan terus diisi dengan karya

positif. “Saya kira hanya di Hong Kong,
kita dapat menemukan bahwa PMI bisa
menjadi seorang Paskibra dan ini
sungguh menggembirakan”, tambah
Konjen Ricky.

Konjen RI Ricky Suhendar yang
mengenakan busana khas daerah Banjar,

memimpin upacara penaikan bendera
di Hong Kong. Selain itu, warga In-

donesia dimanapun berada
mengikuti upacara yang diadakan

dari Istana Negara melalui live
streaming You Tube
Sekretariat Presiden.[kjrihk]

>> BERSAMBUNG KE HLM 07
Anthony Albanese
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Dirgahayu Indonesia...

 SETELAH serangkaian derita dan
peperangan yang terjadi di berbagai
daerah, bangsa Indonesia akhirnya bisa
menghirup udara segar kemerdekaan
pada 17 Agustus 1945.

Sejak saat itu, gegap gempita
kemerdekaan meluas ke seantero
Nusantara. Tentu tidak ada manusia
Indonesia yang tidak senang dengan
dibacakannya Proklamasi Kemer-
dekaan oleh Soekarno-Hatta, meng-
ingat panjangnya penantian. Bahkan
satu persatu bangsa-bangsa di dunia
juga turut bahagia, serta mendukung
dan mengakui kedaulatan Indonesia.

Lalu adakah bangsa lain yang tidak
senang dengan kemerdekaan Indone-
sia? Jawabannya bukan lagi tidak
senang, tetapi bahkan kemerdekaan
Indonesia dianggap sebagai mala-
petaka besar. Dalam hal ini Belanda
menjadi pihak yang tidak mampu
menyembunyikan kegalauan atas
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Ungkapan kekhawatiran akan
lepasnya (merdekanya) Indonesia

sudah terdengar jauh sebelum
Proklamasi Kemerdekaan dikuman-
dangkan. Belanda menjadi pihak yang
amat sensitif atas potensi itu. Hal ini
karena selama ratusan tahun lamanya,
kebahagiaan dan harta yang dinikmati
oleh Negeri Kincir Angin itu berasal dari
keringat dan darah rakyat Hindia (In-
donesia).

Indisch verloren
Ungkapan “Hindia hilang petaka

datang” atau yang dalam bahasa
populer Belanda, Indisch verloren
rampspoed geboren, sebenarnya telah
muncul puluhan tahun sebelum Indo-
nesia merdeka. Tepatnya sejak para
perwira angkatan laut Belanda
bergumul dalam suatu lembaga
bernama Onze Vloot yang didirikan
tahun 1912.

Lembaga ini menjadi simbol
kepentingan pihak swasta Belanda

yang telah menanamkan modalnya di
Hindia dalam jumlah fantastis. (C.G.S
Sanberg, Nederlan’s Ondergang).
Tidak mengherankan bila Onze Vloot
menjadi tempat bercokolnya tokoh-
tokoh konservatif yang menyuarakan
perlunya otoritas kerajaan Belanda
menggenggam Hindia dengan geng-
gaman yang amat erat.

Tujuannya agar Hindia yang
menjadi sumber penopang kesejah-
teraan Belanda dan sekaligus lumbung
investasi kaum kapitalis ini tidak lepas
atau direbut oleh bangsa penjajah lain.
Dari situ kemudian muncul wacana
untuk bagaimana agar Hindia terlindung
dari bahaya yang mengancam.

Opsi yang kemudian banyak
digemakan ialah tentang perlunya
Hindia Belanda dilindungi oleh suatu
armada laut yang kuat. Karena jarak
antara negeri induk jajahan begitu jauh,
dan koordinasi dinilai akan berjalan
lambat, maka opsi untuk memperkuat

Seminar Pancasila bertajuk “Bung Karno, Pancasila dan Jiwa
Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan atas kerja sama
MPR RI, BPIP dan KBRI Belanda di kota Eindhoven dibuka
secara virtual oleh Ketua Dewan Pengaarah BPIP, Megawati
Soekarnoputri dan menghadirkan secara ofline narasumber
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Duta Besar RI untuk Belanda
Mayerfas dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

angkatan perang di Hindia dianggap
sebagai kebutuhan mendesak.

Kampanye tentang penguatan
angkatan perang tidak berhenti pada
upaya untuk membentuk milisi Hindia
atau Indie Werbaar. Tetapi juga meluas
pada tuntutan perlunya membuat suatu
rancangan undang-undang armada
bagi Hindia Belanda.

Yang terakhir ini akhirnya menjadi
aspirasi yang banyak disuarakan
politisi nasionalis konservatif Belanda
hingga kemudian dibahas dalam
parlemen Belanda (Tweede Kamer) di
tahun 1923.

Tidak sampai di situ, usulan
undang-undang bidang pertahanan ini
bahkan sampai masuk sidang pemba-
hasan Volksraad setahun setelahnya.
Jaap Anten dalam karya Navalisme
nekt onderzeeboot: de invloed van
internationale zeestrategieën op de
Nederlandse zeestrategie voor de
defensie van Nederlands-Indie, 1912-
1942 menyebutkan bahwa Belanda
sangat berkepentingan menjaga Hindia
melalui program modernisasi alutsista
berapapun biaya yang diperlukan.

Dapat dipastikan di sini bahwa
sejak tahun 1920an, Belanda sudah
menyadari dua bahaya besar yang
mengancam. Pertama terkait dengan
besarnya kemungkinan rakyat di
Hindia untuk berjuang meraih kemer-
dekaan. Kedua, adanya kemungkinan

Indonesia Merdeka, Akhir dari Kisah
Panjang Perjuangan Bangsa

akan jatuhnya Hindia ke pangkuan
Jepang.

Bahaya yang kedua ini menjadi
kenyataan di tahun 1942. Belanda
harus rela terusir dan menjauh dari
Hindia. Tetapi sesungguhnya mereka
tidak benar-benar menjauh. Dalam
kurun waktu antara tahun 1942 sampai
1945, Belanda dengan sabar melaku-
kan pencermatan situasi yang terjadi
di Hindia sambil menanti saat yang
tepat untuk kembali menjajah Hindia.

Dan, ketika Jepang hancur di
palagan Pasifik, Belanda mulai
mengendap-ngendap di punggung
sekutu untuk kemudian bersiap
mencaplok Indonesia. Mereka tidak
peduli dengan gema proklamasi
kemerdekaan yang dibacakan atas
nama bangsa Indonesia. Yang ada
dalam benak para pemimpin Belanda
ketika itu adalah bayang-bayang
kesengsaraan ekonomi setelah Perang
Dunia II.

Belanda larut pada ketakutan akut
sampai-sampai tidak mampu mem-
bayangkan bagaimana membangun
ekonomi Belanda yang hancur akibat
PD II tanpa keberadaan Indonesia yang
sudah merdeka. Akhirnya kurang dari
satu bulan setelah proklamasi diku-
mandangkan, Belanda kembali
menginjakkan kakinya di bumi
Nusantara.

Bangsa Indonesia yang sudah
mengunci kemerdekaan sebagai harga
mati kemudian melakukan perlawanan
sengit karena tidak rela kemerdekaan
yang sudah diraih akan kembali
direnggut penjajah Belanda. Tak pelak
berbagai pertempuran antara tentara
Belanda dan Indonesia meletus pada
masa-masa berikutnya. Kondisi ini
berlangsung sekitar hampir empat
tahun lamanya, yakni sejak akhir tahun
1945 sampai akhir tahun 1949, sebelum
akhirnya Belanda mengakui kedau-
latan Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949.

Belanda harus mengakui
kenyataan bahwa menjajah kembali
bangsa yang memiliki tekad kuat untuk
merdeka adalah pekerjaan yang nyaris
mustahil dilakukan.(ANTARA)

[ Penulis: Hasan Sadeli, Lulusan
Magister Ilmu Sejarah Universitas In-
donesia (UI).[*]

Penulis: Hasan Sadeli

terang Ali.
Setelah diketahui empat anggota

terkonfirmasi Covid-19, lanjut Ali,
petugas dari dinas kesehatan
langsung melakukan penelusuran
terhadap kontak erat. Mulai dari
pendamping, pelatih, dan anggota
Paskibra lainnya, pada 18 Agustus
malam sekaligus penutupan.

Dari hasil pemeriksaan diketahui
ada 16 anak terkonfirmasi positif,
semuanya siswa atau Paskibra.

 ”Terkonfirmasi cukup banyak,

ada 20 siswa. Yang empat di rumah
sakit, yang lain isolasi mandiri.
Setelah lima hari dicek kembali.
Disarankan makan bergizi, istirahat,
dan sebagainya,” kata Ali.[JP]

>> 20 PASKIBRA...DARI  HLM  06
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Hindia untuk berjuang meraih kemer-
dekaan. Kedua, adanya kemungkinan

Indonesia Merdeka, Akhir dari Kisah
Panjang Perjuangan Bangsa

akan jatuhnya Hindia ke pangkuan
Jepang.

Bahaya yang kedua ini menjadi
kenyataan di tahun 1942. Belanda
harus rela terusir dan menjauh dari
Hindia. Tetapi sesungguhnya mereka
tidak benar-benar menjauh. Dalam
kurun waktu antara tahun 1942 sampai
1945, Belanda dengan sabar melaku-
kan pencermatan situasi yang terjadi
di Hindia sambil menanti saat yang
tepat untuk kembali menjajah Hindia.

Dan, ketika Jepang hancur di
palagan Pasifik, Belanda mulai
mengendap-ngendap di punggung
sekutu untuk kemudian bersiap
mencaplok Indonesia. Mereka tidak
peduli dengan gema proklamasi
kemerdekaan yang dibacakan atas
nama bangsa Indonesia. Yang ada
dalam benak para pemimpin Belanda
ketika itu adalah bayang-bayang
kesengsaraan ekonomi setelah Perang
Dunia II.

Belanda larut pada ketakutan akut
sampai-sampai tidak mampu mem-
bayangkan bagaimana membangun
ekonomi Belanda yang hancur akibat
PD II tanpa keberadaan Indonesia yang
sudah merdeka. Akhirnya kurang dari
satu bulan setelah proklamasi diku-
mandangkan, Belanda kembali
menginjakkan kakinya di bumi
Nusantara.

Bangsa Indonesia yang sudah
mengunci kemerdekaan sebagai harga
mati kemudian melakukan perlawanan
sengit karena tidak rela kemerdekaan
yang sudah diraih akan kembali
direnggut penjajah Belanda. Tak pelak
berbagai pertempuran antara tentara
Belanda dan Indonesia meletus pada
masa-masa berikutnya. Kondisi ini
berlangsung sekitar hampir empat
tahun lamanya, yakni sejak akhir tahun
1945 sampai akhir tahun 1949, sebelum
akhirnya Belanda mengakui kedau-
latan Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949.

Belanda harus mengakui
kenyataan bahwa menjajah kembali
bangsa yang memiliki tekad kuat untuk
merdeka adalah pekerjaan yang nyaris
mustahil dilakukan.(ANTARA)

[ Penulis: Hasan Sadeli, Lulusan
Magister Ilmu Sejarah Universitas In-
donesia (UI).[*]

Penulis: Hasan Sadeli

terang Ali.
Setelah diketahui empat anggota

terkonfirmasi Covid-19, lanjut Ali,
petugas dari dinas kesehatan
langsung melakukan penelusuran
terhadap kontak erat. Mulai dari
pendamping, pelatih, dan anggota
Paskibra lainnya, pada 18 Agustus
malam sekaligus penutupan.

Dari hasil pemeriksaan diketahui
ada 16 anak terkonfirmasi positif,
semuanya siswa atau Paskibra.

 ”Terkonfirmasi cukup banyak,

ada 20 siswa. Yang empat di rumah
sakit, yang lain isolasi mandiri.
Setelah lima hari dicek kembali.
Disarankan makan bergizi, istirahat,
dan sebagainya,” kata Ali.[JP]

>> 20 PASKIBRA...DARI  HLM  06





HONG KONG, BI - Doxing, atau
doxxing (berasal dari kata “dox”,
singkatan dari dokumen), adalah
sebuah tindakan berbasis internet untuk
meneliti dan menyebarluaskan
informasi pribadi secara publik
(termasuk data pribadi) terhadap
seseorang individu atau organisasi.

Metode ini digunakan untuk
memperoleh informasi termasuk

Anti Doxxing Akan Jerat Orang Berdata Palsu
mencari basis data yang tersedia untuk
umum dan situs sosial media (seperti
Facebook), meretas, dan rekayasa
sosial.

Seorang pria pada hari rabu [17/8]
didakwa telah melakukan kejahatan
anti-doxixning karena  mengungkapkan
atau menggunakan informasi pribadi
mantan pacarnya tanpa persetujuan.

Ini adalah kedua kalinya dakwaan

HONG KONG, BI - Kepala Eksekutif
John Lee mengatakan jika menjaga
kesetabilan ekonomi Hong Kong
adalah prioritasnya sambil terus
mengendalikan wabah Covid.

Di KTT Hong Kong, Lee menga-
takan dia memahami pentingnya
menjaga Hong Kong tetap terhubung

dijatuhkan di bawah rezim anti-doxxing
yang baru, yang mulai berlaku Oktober
2021 lalu.

Menurut Kantor Komisaris Privasi
untuk Data Pribadi, tersangka, 26, dan
pelapor memiliki hubungan singkat
sebelum putus.

Dia diduga telah mengungkapkan
dan menggunakan data pribadinya di
empat platform media sosial pada

Oktober 2021, serta menyamar sebagai
dia untuk membuka akun di beberapa
platform itu, serta jahatnya lagi melalui
medsos palsu tersebut pria tersebut
mengundang pria lain untuk
mengunjunginya di rumah.

Pria itu ditangkap pada bulan Juni
lalu dan saat ini sedang menghadapi
tujuh macam dakwaan karena
perbuatannya diatas.[bi]

dengan dunia dan memastikan daya
saing kota, sambil menjaga kesehatan
masyarakat dan mata pencaharian
masyarakat.

Lee juga mengatakan kepada
sektor bisnis bahwa dia mengetahui
keinginan mereka untuk melanjutkan
perjalanan normal dengan daratan.

“Aku mendengarmu dengan jelas.
Tetapi saya harus menekankan bahwa
terhubung dengan dunia dan terhubung
dengan daratan sama sekali tidak
bertentangan satu sama lain, ”katanya.

“Pada yang terakhir, kami telah
menjaga hubungan baik dengan rekan-
rekan daratan. Kami mendukung dan

menghormati strategi anti-epidemi
daratan dan mempertahankan kerja
sama dalam pencegahan dan
pengendalian bersama.

“Tujuan awal saya adalah untuk
mengurangi tingkat ketidaknyamanan
bagi para pelancong tanpa
menimbulkan risiko tambahan pada
situasi epidemi di daratan.”

Sementara itu, Kepala Sekretaris
Eric Chan, wakil Lee mengatakan
pemerintah akan lebih melonggarkan
pembatasan perjalanan Covid jika
kondisinya memungkinkan,
menambahkan bahwa pembicaraan
tentang melanjutkan perjalanan bebas
karantina dengan daratan sedang
berlangsung.

“Kami telah berdiskusi
secara aktif dengan otoritas
daratan tentang bagaimana
melanjutkan perjalanan bebas
karantina antara Hong Kong
dan daratan. Kami akan
membuat pengumuman pada
kesempatan yang sesuai,” kata Chan.

Beberapa anggota parlemen,
termasuk Ben Chan dari DAB,
mengatakan beberapa siswa Hong
Kong tidak dapat melakukan perjalanan
ke daratan untuk belajar karena
persyaratan karantina di sana.

“Mereka menerima tawaran mereka
di universitas daratan. Namun, mereka
tidak dapat memesan hotel karantina
di daratan,” kata Chan. Terkait itu
Federasi Serikat Buruh mengatakan
fihkanya telah menghubungi otoritas
pusat dan daerah untuk mementingkan
kebutuhan para siswa.[bi]

HONG KONG, BI - Komisaris
Transportasi, Rosanna Law,
mengatakan pada hari Selasa
bahwa pemerintah berencana untuk
memperkenalkan undang-undang
baru terkait   pertanggungjawaban

bagi pemilik kendaraan.
Undang - undang ini akan

menjerat semua pemilik
kendaraan baik mobil atau
pun sepeda motor yang su-
dah tidak dipakai tapi di-

buang sembarangan, bahkan
hanya diparkir dan ditinggalkan
begitu saja. Law menyatakan jika
sampah kendaraan yang ditinggal-
kan begitu saja  90 persen merupa-
kan kendaraan jenis sepeda motor.

Hukum lama mencatat jika sese-
orang tidak memperbarui STNK
yang kedaluwarsa, maka dia tidak
akan lagi dianggap sebagai
pemiliknya, dan tidak akan
menghadapi tanggung jawab apa
pun bahkan jika kendaraan yang
dibuang itu menempati atau
menghalangi jalan umum.

Rencananya undang-undang
yang baru ini bisa memberikan efek
jera karena akan ada ketegasan
hukuman dan denda bagi mereka
yang telat memperbarui STNK.

Diharapkan undang - undang
baru ini akan berlaku pada awal
2024 supa Hong Kong segera
terhindar dari sampah kendaraan.

“Selain tanggung jawab hukum,
kami akan mengenakan denda
untuk efek jera, atau bahkan
penjara,” kata Law.

“Kami tidak ingin menghukum
pemilik kendaraan, tetapi kami
ingin membangun rasa tanggung
jawab bagi warga, kesadaran
bahwa pemilik kendaraan – baik
yang lama atau baru  akan ber-
tanggung jawab atas kendaraanya
sendiri, ” imbuh Law.[bi]

HK Dapati
Banyak
Sampah

Kendaraan

Keracunan Ikan Ciguatoxin
HONG KONG, BI - Pusat Perlindungan Kesehatan

(CHP) Departemen Kesehatan sedang menyelidiki
kasus dugaan keracunan ciguatoxin yang
mempengaruhi satu orang .

Wanita 63 tahun yang terkena mengalami gejala
keracunan ciguatoxin termasuk sakit perut, diare,
pusing, kelemahan umum, mati rasa, mual dan
muntah sekitar lima jam setelah mengkonsumsi
ikan untuk makan malam di rumah pada 13
Agustus lalu.

Dia datang dan minta pertolongan ke
Instalasi Gawat Darurat  Rumah Sakit
Queen Elizabeth, saat ini dia dalam kondisi
stabil.

Hasil penyelidikan awal mengungkapkan
bahwa ikan yang dikonsumsi dibeli dari sebuah
restoran di San Po Kong pada 13 Agustus.

Keracunan ikan Ciguatera tidak jarang terjadi
di daerah tropis. Hal ini terutama terkait dengan
konsumsi ikan karang besar yang telah
mengumpulkan racun di dalam tubuh,
terutama di organ dalam, melalui makan

ikan kecil yang mengonsumsi alga beracun di
laut terumbu karang.

Oleh karena itu, ikan yang lebih besar
cenderung membawa racun dalam jumlah yang
lebih tinggi. Namun, tidak mudah untuk
mengetahui kandungan racunnya jika hanya
dilihat dari penampilan ikan.

Bagi orang yang terkena biasanya akan
memiliki gejala mati rasa pada mulut dan
anggota badan, muntah, diare, sensasi
dingin dan panas yang bergantian, serta nyeri
pada persendian dan otot.

“Kebanyakan orang yang terkena ciguatoxin
akan pulih tanpa efek kesehatan jangka panjang,
tetapi jika racun yang dikonsumsi berlebihan,

sistem peredaran darah dan saraf dapat
terpengaruh. Racun tersebut juga tidak
akan hilang meskipun sudah dimasak.”

kata juru bicara CHP.
Untuk mencegah keracunan

ikan ciguatera bagi yang menyukai
disarankan untuk tidak makan

berlebihan, hindari pesta ikan utuh di mana semua
hidangan berasal dari ikan karang besar yang sama,
hindari juga memakan kepala, kulit, usus dan telur
ikan karang, yang biasanya memiliki kandungan racun
yang lebih tinggi. Selebihnya, saat mengkonsumsi
ikan terumbu karang orang harus menghindari kon-
sumsi alkohol, kacang tanah atau kacang-kacangan
karena dapat memperburuk keracunan ciguatoxin.

Saran: belilah ikan terumbu karang dari toko
makanan laut yang memiliki nama baik, bereputasi
tinggi dan berlisensi. Jangan membeli ikan jika
sumbernya meragukan.[bi]
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BANYUWANGI, BI - Farel
Prayoga adalah penyanyi dangdut cilik
asli Banyuwangi. Suaranya yang khas
nan renyah cocok menyanyikan lagu-
lagu kekinian. Hal tersebut membawa-
nya pada puncak popularitas jagad
hiburan tanah air.

Kini, cukup banyak orang yang
mencari tahu tentangnya. Hal ini terjadi
lantaran Farel Prayoga tampil di Istana
Merdeka untuk Upacara Kemerdekaan
RI 2022 HUT RI ke-77.

Penyanyi single hits Ojo
Dibandingke tersebut dinilai
menambah khazanah musik In-
donesia. Simak profil dan
biodata Farel Prayoga lengkap,
mulai dari karir, umur,
agama, instagram,
hingga lagu.

Farel Prayogo
bocah cilik asal
B a n y u w a n g i
yang mampu
m e m b i u s
pecinta musik

Farel Prayoga Bius Peserta
Upacara HUT RI -77

dangdut pop Indonesia. Awalnya ia
adalah seorang pengamen yang dilirik
oleh label Aneka Safari Record.

Kemudian, lewat akun youtube
Aneka Safari Record, penampilannya
bernyanyi Ojo Dibandingke jadi trend-
ing dan ditonton lebih dari 5 juta kali.

Tidak hanya lagu Ojo Dibandingke,
Farel juga sukses mengcover lagu Joko
Tingkir, Satru, dan Ngamen 5. Semua
video yang memuat dirinya di Youtube

selalu jadi trending.
Hal tersebut terjadi

lantaran pembawaan
bernyanyinya yang santai.

Suaranya yang khas nan
renyah, membuat semua or-

ang betah menonton Farel
bernyanyi.

Selain, penguasaan
panggung yang sangat baik

membuat penampilan
Farel semakin sempurna.

Hingga kini, semua
pecinta musik selalu
menunggu karya-

karya baru dari Farel
Prayoga. Penyanyi cilik ini
telah memiliki ruang sendiri di
hati masyarakat Indonesia.

Kewarganegaraan: Indonesia
Pendidikan: Siswa kelas 6 SDN 2

Kepundungan, Srono, Banyuwangi,
Jawa Timur

Akun Instagram: @farel.prayoga.
official

Pekerjaan: Penyanyi, Siswa
Sekian profil dan biodata Farel

Prayoga lengkap, mulai dari karir,
umur, agama, pendidikan, instagram,
hingga lagu.**

JAKARTA, BI -  Menteri BUMN
Erick Thohir salah satu menteri
Kabintet Indonesia Maju yang ikut
bergoyang saat Farel Prayoga
menyanyikan lagu, Ojo Dibandingke
milik penyanyi Denny Caknan feat
Abah Lala, di Istana Negara,
kemarin.

Farel Prayoga datang dari
Banyuwangi untuk memeriahkan
perayaan Hari Kemerdekaan ke-
77 Republik Indonesia di
panggung hiburan Istana
Merdeka.

“Hari ini dibuat #Ambyar
masal sama Farel Prayoga
yang ngoplo tenan nyanyiin lagu
Ojo Dibandingke,” ujar Erick
dalam akun Instagramnya
(18/7).

Walau lagunya
galau, menurut Erick,
semua tetep asik

Erick Thohir: Ambyar
Massal Sama Farel

joget dan bergembira merayakan 77
tahun Kemerdekaan Indonesia.

“Begitu juga dengan tamu dari
negara-negara sahabat. Semoga lagu
koplo kita bisa makin dikenal dan
mendunia. Josss tenan, Farel!
=ØMÜ<Øüß,” ujar Erick.

Bahkan satu hari sebelum 17
Agustus, Farel sempat berdiskusi

dengan Kepala Negara.
“Farel kamu kelas berapa?”

tanya Jokowi.
“Kelas enam,” jawab Farel.
“Anu loh ya, nyanyi boleh

tapi jangan lupa belajar,” pesan
Jokowi ke Farel.

“Iya, siap,” kata Farel.
“Jangan lupa sekolah
terus sampai setinggi-

tingginya. Udah pesen
Pak Jokowi itu

saja,” ujar
Jokowi. (fbn)

PRESIDEN, BI - Jokowi
tampil gagah mengenakan baju
adat Buton di Upacara HUT ke-
77 Kemerdekaan RI. Pakaian
tersebut memiliki nama yaitu
Dolomani.

Apa yang dikenakan
Presiden Jokowi tidak pernah
tanpa makna. Begitu juga dengan
baju adat Buton HUT Ke-77 RI
17 Agustus 2022 ini. Ada arti
mendalam di balik pakaian
berwarna merah dengan motif sil-
ver tersebut.

Menurut beberapa sumber,
pakaian Dolomani tersebut
adalah salah satu pakaian
kebesaran Sultan Buton saat
menghadiri upacara-upacara resmi
di Kesultanan Buton.

Makna Baju Adat Buton Jokowi
di Upacara HUT Ke-77 RI

Dolomani sendiri adalah pakaian
yang cukup sering dikenakan oleh
Sultan Buton ke-35 yaitu Sultan

Muhamad Ali.
Filosofi di balik pakaian

tersebut ada di banyak unsur,
salah satunya di sulaman hand-
made bermotif bunga rongo yang
melambangkan perjalanan
seorang pemimpin.

Motif tersebut bermula dari
bawah ke atas yang artinya
seorang pemimpin, lalu dari atas
ke bawah yang menandakan
kesederhanaan dan peduli akan
rakyatnya.

Ada juga ornamen
tumbuhan dengan buah yang
manis, tapi gatal. Itu
menggambarkan bahwa

seorang sultan harus waspada
terhadap bahaya yang mengancam
daerahnya.(hel)

Atraksi Reog Ponorogo Di Istana
BOGOR, BI - Atraksi seni Reog Ponorogo

menyemarakan upacara peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu
(17/8). Atraksi itu dimulai sebelum upacara
peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia.

Dalam atraksi kesenian asal Ponorogo tersebut
setidaknya ada sekitar 15 dadak merak yang turut
menari dalam atraksinya. Dadak merak itu turut
berlenggak-lenggok diiringi dengan musik khas
Ponorogo.

Ketika musik berdendang, para penari berbaju
hitam dilengkapi senjata khas Ponorogo itu

langsung menari.
Dalam atraksi itu, setidaknya melibatkan 175

personel. Dari jumlah itu, 150 orang di antaranya
merupakan penari. Sementara 25 orang lainnya
pemusik. Sebagai informasi, dalam upacara HUT ke-
77 Kemerdekaan RI, akan dibacakan Naskah
Proklamasi oleh Ketua DPD La Nyalla Mahmud
Mattalitti.

Tak hanya itu, prosesi pengibaran Bendera Merah
Putih dan atraksi flypast pesawat tempur dan
helikopter TNI AU juga turut dilakukan dalam upacara
tersebut.(abd)
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Penyerahkan Seragam ke Siswa MBR
beberapa pihak. Misalnya, Polres-
tabes Surabaya yang telah banyak
membantu penyelamatan aset di
Babat Jerawat senilai Rp 20 miliar.

Kemudian, Kejaksaan Negeri
Surabaya yang membantu penye-
lamatan aset BTKD di Wonorejo
senilai Rp 6 miliar serta Kejaksaan
Negeri Tanjung Perak yang mem-
bantu penyelamatan aset di Ke-
lurahan di Benowo.

Kemarin Pemkot Surabaya turut
menerima kado istimewa dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Kantor
Pertanahan (Kantah) Surabaya 1
menyerahkan 88 sertifikat aset
pemkot dan Kantah Surabaya 2
memberikan 92 sertifikat aset. ’’Hari
ini semangatnya luar biasa, bukti
gotong royong dan kebersamaan,’’
katanya.[JP]

SIDOARJO,BI - Sebagian
warga Sidoarjo dikaruniai
buah hati di hari spesial
kemarin (17/8). Pada
peringatan Hari Ulang Tahun
Ke-77 Republik Indonesia itu,
ada 13 bayi yang lahir di
RSUD Sidoarjo. Empat bayi
lahir melalui persalinan
spontan atau normal dan
sembilan bayi lainnya melalui
Caesar.

Tiga di antara empat bayi
yang lahir spontan saat itu
dirawat di ruang bayi. Seorang
bayi lagi masih dirawat di ruang ma-
ternal neonatal emergency (MNE).
”Semua berjenis kelamin perempuan,”
kata Kepala Perawat Instalasi Peristi
Bayi RSUD Sidoarjo Siti Yunaria.

13 Bayi Lahir di RSUD Sidoarjo Saat HUT RI

Sementara itu, bayi yang lahir
melalui Caesar terdiri atas lima bayi
laki-laki serta empat lainnya berjenis
kelamin perempuan. Semua bayi yang
lahir di hari kemerdekaan tersebut

berkondisi baik. Meskipun ada
bayi yang perlu perawatan di
inkubator. Salah satunya karena
berat badan rendah. Yakni, kurang
dari berat 2,5 kilogram.

Bersamaan dengan HUT ke-
77 Kemerdekaan RI, warga di
sekitar Dukuh Kupang
Barat sudah tampak
antre pendaftaran donor
darah massal di Taokwan
Thay Qing Gong. Bahkan,
beberapa hari
sebelumnya, sudah
banyak pendaftar dari

berbagai kalangan di
Surabaya.

”Ternyata saat hari H
lebih banyak lagi yang
datang. Minat untuk donor

darah sangat tinggi,” ucap Leonardi
Lau, ketua Paguyuban Umat Tao Indo-
nesia (PUTI).

Penyelenggaraan donor darah
massal tersebut jadi yang pertama
diselenggarakan PUTI Peduli
bersama umat Tao di Thay Qing
Gong. Mereka juga bekerja sama

dengan Gusdurian Peduli dan
Palang Merah Indonesia untuk

mengadakan acara.
”Biasanya kami adakan

kegiatan kepedulian ke
panti-panti. Ini kali
pertama kami adakan
donor darah massal
secara mandiri,” ucap

Vivianti, salah satu
pengurus Taokwan

Thay Qing Gong.[JP]

Pemkot Banjarmasin Periksa Penularan Covid Siswa

JOGJAKARTA, BI -
Sebanyak 20 orang pasukan
pengibar bendera (paskibra)
peringatan Hari Ulang Tahun
Ke-76 Republik Indonesia di
Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Jogjakarta,
terkonfirmasi positif Covid-19.

”Informasi terkait adanya
anggota Paskibra terkonfirmasi
Covid-19 memang benar, bukan
isu,” kata Plt Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) Gunung
Kidul Ali Ridlo seperti dilansir
dari Antara di Gunung Kidul,
Kamis (19/8).

Dia memastikan, dari 72
anggota Paskibra, 20 orang
yang terkonfirmasi Covid-19.
Kasus diketahui pada saat 17
Agustus malam, ada empat
petugas mengeluh sakit dan
mengalami panas tinggi. Saat
menjalankan tugas, 72 orang itu
tidak mengalami gejala ataupun
keluhan sakit, sampai bertugas
saat penurunan bendera 17
Agustus sore.

”Pada malam itu, empat
anggota Paskibra tersebut
langsung dibawa ke rumah sakit
menggunakan ambulans.
Sampai di rumah sakit langsung
tes usap, hasilnya positif dan
langsung melakukan isolasi,”

20 Paskibra
Gunung Kidul
Positif Covid

SURABAYA, BI - Sebanyak 20
anak memasuki halaman Taman Surya
begitu upacara Hari Kemerdekaan Ke-
77 RI di halaman Taman Surya selesai
Rabu (17/8) pagi. Mereka terdiri atas
siswa jenjang SD dan SMP, baik negeri
maupun swasta, di Kota Surabaya.

Satu per satu siswa berbaris di
hadapan sederet tokoh di sana. Mulai
wali kota, wakil wali kota, kepala
kejaksaan, Kapolrestabes, hingga
beberapa pejabat penting lain. Pagi itu
mereka mewakili secara simbolis
siswa penerima bantuan seragam dari
Pemkot Surabaya. Khususnya siswa
dari keluarga masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Penyerahan secara simbolis itu
ditandai dengan para pejabat yang
memakaikan seragam ke anak-anak
tersebut. ’’Jadi, hari ini kami serahkan

juga seragam untuk anak-anak MBR
dari jenjang SD dan SMP. Harapannya,
saat memulai tahun ajaran baru,
mereka semakin semangat dan tidak
minder,’’ ujar Wali Kota Surabaya Eri
Cahyadi.

Jenjang sekolahnya beragam. Ada
yang baru masuk SD, ada juga yang
sudah masuk tahun kedua di sekolah
dasar. Eri menyebutkan, sekarang
seragam tidak hanya diberikan kepada
siswa yang baru masuk SD atau SMP,
tapi juga siswa kelas II, III, dan lainnya.

’’Kami dengan DPRD sudah
sepakat untuk membantu warga
Surabaya. Bisa jadi, pada tahun kedua
bajunya sudah jelek dan perlu ganti.
Makanya, kami memberikan bantuan
tersebut,’’ papar Eri.

Dalam kesempatan itu, pemkot
juga memberikan penghargaan ke

BAJARMASIN, BI - Dinas
Pendidikan Kota Banjarmasin
memeriksa kasus dugaan penularan
Covid-19 pada siswa. Dilaporkan
sejumlah pelajar demam dalam
waktu hampir bersamaan di satu
sekolah dasar di Banjarmasin.

”Kabar ini jadi cukup heboh,
banyak yang menduga mereka
terpapar Covid-19,” kata Kepala
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Nuryadi seperti dilansir dari Antara
di Banjarmasin, Kamis (18/8).

Dia mengatakan, Dinas Pendi-
dikan akan berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan untuk melakukan
pemeriksaan. Hal itu guna mende-
teksi dan memastikan penularan
Covid-19 pada siswa-siswa sekolah
dasar yang dilaporkan mengalami
demam dalam waktu hampir
bersamaan.

”Jadi mau kita tes PCR para
siswa yang sakit itu,” ujar Nuryadi.

”Moga saja dugaan Covid-19 itu

tidak benar, sehingga proses belajar
dan mengajar tetap jalan seba-
gaimana biasa, tatap muka,” tambah
dia.

Menurut dia, anak-anak yang
demam dalam waktu hampir bersa-
maan dikabarkan bermain di tengah
hujan sebelumnya.

Nuryadi menambahkan, sampai
sekarang di Kota Banjarmasin belum
ada sekolah yang untuk sementara
harus meliburkan siswa atau
melaksanakan pembelajaran dari
jarak jauh akibat penularan Covid-
19 di lingkungan sekolah.

Kota Banjarmasin termasuk
wilayah pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) level
1. Menurut data Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Kalimantan
Selatan pada Rabu (17/8), Kota
Banjarmasin melaporkan 16 kasus
COvid-19 baru.

Jumlah akumulati f  kasus
Covid-19 di Kota Banjarmasin

sejak awal pandemi sampai Rabu
(17/8) seluruhnya 22.652 kasus.
Jumlah penderita yang sudah
sembuh sebanyak 21.562 orang dan
pasien yang meninggal dunia 613

orang.
Penderita Covid-19 yang masih

menjalani karantina dan perawatan
di Kota Banjarmasin tercatat 477
orang.[JP]>>  BERSAMBUNG KE HLM 02
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BANYUWANGI, BI - Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku
bangga melihat Farel yang tetap tenang
dan tidak grogi tampil di depan Presiden
Joko Widodo saat perayaan peringatan
HUT Ke-77 RI di Istana Negara Jakarta,
Rabu (17/8).

“Saya lihat semua enjoy. Menteri-
menteri pun ikut berdendang. Terima
kasih semuanya telah mengapresiasi
talenta seni Banyuwangi,” ujarnya di
Banyuwangi, Kamis.

Farel Prayoga adalah penyanyi cilik
asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang di
hadapan Jokowi tampil membawakan
lagu “Ojo Dibandingke”, lalu kini viral di
berbagai kanal media sosial.

Presiden Jokowi terlihat ekspresi
wajahnya penuh kegembiraan, bahkan
tampak juga Ibu Negara, Iriana,

bergoyang santai.
Para publik figur serta sejumlah

menteri juga ikut berjoget, seperti
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick
Thohir, termasuk Kasal, Kasad, Kasau,
dan Kapolri.

Ipuk menambahkan, penampilan
Farel menunjukkan bahwa dengan
kekuatan digital, semua seniman dari
berbagai pelosok daerah bisa berkarya.

“Saat ini, tidak harus ke Jakarta
untuk bisa jadi musisi terkenal. Peluang
untuk berkarya sekarang semakin
mudah. Tidak seribet dulu. Industri musik
semakin mudah dimasuki,” ucap Ipuk.

“Kalian punya karya lagu, bisa
masuk ke kanal YouTube, bisa
dimasukkan ke spotify. Dari sana jika
lagunya digemari, ada pendapatan yang
masuk,” kata dia menambahkan.

Farel merupakan siswa kelas VI di
SDN 2 Kepundungan, Kecamatan Srono
yang tinggal di Dusun Sumberjo, Desa
Kepundungan, Kecamatan Srono.

Sebelum tampil di Istana Negara,
pada Senin (15/8) malam, Farel tampil
di penutupan “Banyuwangi Art Week” di
Gelanggang Seni Budaya (Gesibu) yang
digelar sebagai upaya membangkitkan
sektor UMKM dan ekonomi kreatif
kabupaten setempat.

“Senin malam tampil di Banyuwangi,
Rabu pagi di Istana Negara. Warga
Banyuwangi bangga. Terima kasih
kepada pemerintah pusat yang telah
mengundang Farel ke Istana Negara,”
kata Bupati Ipuk.[antara]

Memaknai Kemerdekaan
Tanpa Pecah Belah

Bupati Banyuwangi Bangga
Pada Farel Prayoga

TANGERANG, BI - Pemerintah
Kota Tangerang di Provinsi Banten
bersama Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) memberikan bantuan dana
kehormatan dengan nilai total Rp75
juta serta 150 paket sembako kepada
para veteran.

Wali Kota Tangerang Arief R.
Wismansyah secara simbolis
menyerahkan dana kehormatan untuk
75 veteran tersebut pada peringatan
HUT ke-77 Republik Indonesia di Kota
Tangerang, Rabu.

“Ini menjadi bentuk rasa
syukur atas kemerdekaan
bangsa kita, salah satunya
dengan terus mencurahkan
perhatian dan penghargaan
kepada beliau-beliau para
pejuang kemerdekaan,”
katanya usai memimpin
upacara peringatan HUT RI di
Lapangan Ahmad Yani, Kota
Tangerang.

“Dan tentunya menjadi penye-
mangat kita untuk melanjutkan
perjuangannya, karena kita semua
bisa menjadi pahlawan,” ia menam-
bahkan.

Wali Kota mengatakan bahwa
HUT RI mesti menjadi pengingat bagi

Pemkot Tangerang Beri Dana
Kehormatan Pada Veteran

seluruh masyarakat
mengenai pentingnya
semangat kepah-
lawanan dalam melak-

sanakan pembangunan di
berbagai sektor.

“Mulai dari sektor kesehatan,
pendidikan, ekonomi, dan sosial,
masyarakat terus menjadi prioritas
pemerintah saat ini. Tentu berkat
dukungan semua pihak juga, saat ini
kita bisa kembali melaksanakan
upacara kemerdekaan secara tatap
muka,” katanya.

Pada peringatan hari kemerdekaan

Indonesia, Wali Kota juga berpesan
kepada masyarakat Kota Tangerang
untuk terus bersinergi dalam
memajukan bangsa dan negara.

“Ayo pulih lebih cepat, untuk
bangkit lebih kuat, bergerak bersama
dari Kota Tangerang untuk Indonesia
maju,” katanya.

Ketua BAZNAS Kota Tangerang
KH Aslie mengatakan bahwa pem-
berian dana kehormatan merupakan
bagian dari program badan amil zakat
untuk membantu para veteran pada
peringatan Hari Kemerdekaan
RI.[antara]

JAKARTA, BI - Hari ulang tahun
(HUT) Kemerdekaan ke-77 Republik
Indonesia (RI) dirayakan penuh
meriah. Semua lapisan masyarakat,
instansi, organisasi, dan partai
politik ikut menggembirakan.

Di balik kemeriahan itu,
dirgayahu RI memiliki banyak pesan
untuk masyarakat di seluruh tanah
air. Wakil Ketua DPP Partai Perindo
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
mengatakan, kemerdekaan yang
sudah bersia 77 tahun ini harus
dimaknai sebagai bentuk
perjuangan bersama rakyat dalam
mengawal Indonesia menjadi bangsa
mandiri.

“Kami memaknai kemerdekaan
sebagai momentum persatuan dan
kebersamaan tanpa adanya pecah
belah di tengah masyarakat,” ujar

Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Untuk menciptakan kebersa-

maan itu, kata mantan komisioner
KPU itu, Partai Perindo menggelar
beragam event pada 17 Agustus
2022 kemarin. Event itu berlangsung
di DPP Perindo, Jakarta, dan di
sejumlah DPW di seluruh provinsi.

Di tingkat DPW menggelar lomba
hias tumpeng dan menyanyikan lagu
daerah secara virtual. Di DPP
Perindo menggelar berbagai
perlombaan dan bazar gerobak
dangdut dan bazar kuliner dari
pedagang UMKM yang berada di
sekitar kantor DPP.

“Kita juga melibatkan masyarakat
sekitar kantor (DPP Partai Perindo)
yang mereka juga ikut merasakan
suasana kemerdekaan di Partai
Perindo,” ujarnya. Di samping itu

tentunya juga hadir sejumlah petinggi
Perindo. Selain Ferry Kurnia Rizkiyan-
syah, ada juga Ketua DPP Bidang
Hukum dan HAM Tama S. Langkun
dan Wakil Sekjen Muhammad
Sopiyan. Mereka berbaur dengan
masyarakat yang hadir. Seperti ikut
bersemangat dalam lomba tarik
tambang.[*]

pemboman itu.”
Albanese mengatakan dia

akan terus membuat “perwakilan
diplomatik” ke Indonesia tentang
hukuman Patek dan berbagai
masalah lainnya, termasuk warga
Australia yang saat ini dipenjara
di Indonesia. Albanese meng-
gambarkan Umar Patek sebagai
seseorang yang “menjijikkan.”

“Tindakannya adalah tindakan
teroris,” kata Albanese kepada
Channel 9. “Mereka memang
memiliki hasil yang mengerikan
bagi keluarga Australia yang
sedang berlangsung, trauma yang
ada di sana.”

Pemerintah Indonesia sering
memberikan pengurangan
hukuman kepada narapidana pada
hari-hari besar
seperti Hari
Kemerdekaan
negara, yang jatuh
pada 17 Agustus.

P a t e k
m e n e r i m a
pengurangan 5
bulan pada Hari
Kemerdekaan
untuk perilaku
yang baik dan bisa
berjalan bebas
bulan ini dari

Penjara Porong di Jawa Timur jika
dia mendapat pembebasan
bersyarat, kata Zaeroji, yang
mengepalai kantor provinsi untuk
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Zaeroji mengatakan Umar
Patek memiliki hak yang sama
dengan narapidana lain dan telah
memenuhi persyaratan hukum
untuk mendapatkan pengurangan
hukuman.

“Selama di penjara, dia
berperilaku sangat baik dan dia
menyesali masa lalu radikalnya
yang telah merugikan masyarakat
dan negara dan dia juga telah
bersumpah untuk menjadi warga
negara yang baik,” papar
Zaeroji.[bi/dtk]
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LOMBOK, BI - Setiap tahunnya,
dalam rangka menyambut HUT
Kemerdekaan RI, Lombok menggelar
lomba Peresean yang menghadirkan
pepadu-pepadu (jagoan) terkenal untuk
adu ketangkasan.

Peresean sendiri merupakan
kesenian tradisional masyarakat Suku
Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Tradisi ini mempertemukan pepadu
dari berbagai pelosok Lombok untuk
beradu ketangkasan dan saling serang
dengan bersenjatakan rotan dan
perisai yang terbuat dari kulit sapi atau
kerbau.

Meskipun termasuk dalam
kesenian tradisional yang ekstrim,
Peresean memiliki pesan moral yang
bukan hanya sekadar adu ketangkasan
semata, namu mengandung makna
persaudaraan dan sikap ksatria

seorang laki-laki yang diuji melalui
permainan ini.

Tradisi ini sangat digemari oleh
masyarakat Lombok. Tak hanya itu,
Peresean juga selalu menjadi daya tarik
tersendiri bagi para wisatawan, baik
domestik maupun mancanegara yang
datang ke Lombok.

Dikutip dari Wikipedia, permainan
Peresean diiringi gamelan sasak dan
tembang khusus. Tembang ini mampu
meningkatkan semangat bertarung para
pepadu.

Sementara proses permainan
Peresean dimulai dengan dua
pekembar (wasit) mencari calon
petarung atau pepadu yang datang.
Pepadu juga bisa mengajukan diri
sendiri.

Dalam pertarungan, pepadu akan
menggunakan ikat kepala (saput) dan

kain pengikat pinggang (bebadong),
serta diberi sirih untuk dikunyah.
Pepadu bertarung menggunakan rotan
senjata dan dilengkapi perisai kayu
yang dilapisi kulit sapi atau kerbau.

Peresean dihentikan atau selesai

ketika salah satu pepadu mengeluarkan
darah. Namun, jika hingga 3-4 ronde
para pepadu sama-sama kuat,
pekembar akan menyatakan hasil seri.

Pertarungan Peresean disakral-
kan, sehingga tidak digelar sembarang

waktu.
Zaman sekarang Peresean

diadakan saat perayaan-perayaan
khusus, seperti HUT Kemerdekaan 17
Agustus, hari jadi kabupaten/kota, atau
menjelang Ramadhan saja.[bi]

Ini Sejarah Lomba Panjat Pinang
JAKARTA, BI - Salah satu lomba

17-an yang dikenal di banyak tempat
di Indonesia adalah panjat pinang.
Mengapa lomba ini begitu melegenda
dan meriah di setiap perayaan HUT
RI? Simak jawabannya salam ulasan
berikut tentang sejarah dan makna
lomba panjang pinang.

Panjat pinang adalah permainan
ini diperkenalkan penjajah Hindia
Belanda kepada orang Indonesia
sebagai acara hiburan. Hiburan rakyat
ini digelar saat ada acara penting,
misalnya pernikahan atau hari libur
nasional. Penjajah Belanda
memasang tiang panjat pinang dan
menyaksikan penduduk Indonesia
mencoba mendapatkan hadiah yang
ada di roda putaran hadiah di atas tiang
pinang.

Tak seperti memanjat pohon
hidup, pohon pinang itu dibuat licin
pada sekujur batangnya. Hal ini
membuat pemanjat kepayahan meraih
puncak pohon. Adapun hadiah yang
diperebutkan berupa makanan, seperti
gula, tepung, dan keju. Makanan juga

s e s e k a l i
diperebutkan
s e b a g a i

hadiah.
Tampak sepele di masa kini, kala

itu hadiah tersebut sangatlah berharga.
Apalagi mengingat kala itu, rakyat In-
donesia hidup di bawah jajahan.
Kemiskinan merajalela.  Hidup rakyat
‘tekungkung’ tidak ‘merdeka’ seperti
saat ini. Oleh karena itu, hadiah
tersebut sudah cukup mewah kala itu.

Kini panjat pinang justru tetap
lestari sebagai permainan rakyat yang
acap kali dipertunjukan dalam setiap
lomba 17 Agustusan di banyak tempat
di negeri ini. Dalam permainan panjat
pinang ini, pohon pinang yang telah
ditebang ditancapkan dengan kuat di
tanah dan dilumuri dengan vaseline
atau oli agar batang menjadi licin.

Dengan demikian, pemanjat akan
kepayahan meraih puncak.
Seseorang tak bisa meraih puncak
pinang tersebut seorang diri, tetapi
butuh tim. Setiap tim pal-
ing tidak
berang-
gotakan
3 orang
bahkan
bisa lebih—
tergantung

tinggi tiang yang dipanjat. Semakin
tinggi dan besar tiang panjat pinang
biasanya semakin banyak pula dalam
satu tim panjat.

Saat tim mulai memanjat, tim
tersebut pun akan berbagi tugas, ada
yang bertindak di dasar dan bahunya
diinjak oleh anggota tim kedua.
Demikain pula anggota ketiga akan
memanjat di bahu anggota tim kedua
tadi, begitu seterusnya hingga anggota
tim paling atas berupaya meraih
puncak pinang.

Meraih puncak itu sama sekali tak
mudah. Oleh karena itu bagi tim yang
bisa mengambil bendera pertama kali
di puncak tiang panjat pinang biasanya
akan diberikan hadiah utamanya.
Selanjutnya hadiah lainnya
diperebutkan oleh tim lain yang juga
berhasil meraih puncak.

Semangat meraih Merah Putih di
puncak tiang panjat pinang dimaknai
sebagai bentuk perjuangan yang tak
mudah sebagai kemerdekaan Indone-
sia. Untuk meraih puncak juga tak bisa

seorang diri, sebagaimana meraih
kemerdekaan RI juga tak bisa

dilakukan seorang diri,
melainkan dibutuhkan

persatuan
segenap
bangsa.[**]

dibandingkan dengan
tahun sebelumnya
(13.900), itu masih terlihat
lebih rendah dari tingkat
sebelum pandemi. (44.400
antara pertengahan 2018
dan pertengahan 2019).
Sementara itu, warga
Hong Kong yang telah
meninggalkan Hong Kong
sebelum pandemi
mungkin memilih untuk
tinggal sementara di
tempat lain atau tidak dapat kembali ke
Hong Kong. Semua ini mungkin
berkontribusi pada arus keluar bersih
penduduk Hong Kong selama periode
tersebut, ”kata juru bicara itu.

 “Diyakini bahwa pandemi dan
persyaratan karantina terkait akan
memengaruhi arus masuk bakat,
terutama yang memiliki visa kerja/izin
masuk jangka pendek. Masalah ini
dapat diselesaikan ketika
tindakan karantina dan jarak
sosial dilonggarkan. Dalam hal
pengumpulan talenta,
Pemerintah akan terus
menarik talenta dari dalam
dan luar negeri untuk
menetap di Hong Kong dan
untuk mempromosikan aliran
talenta di Wilayah Teluk
Greater Guangdong-Hong
Kong-Macao.”

Juru bicara itu
menambahkan, “Pergerakan bersih
mencakup pergerakan penduduk Hong
Kong masuk dan keluar Hong Kong
untuk berbagai tujuan seperti
pekerjaan, studi, dan migrasi, tetapi
rincian angkanya tidak tersedia.
Penduduk Hong Kong yang bepergian
ke luar negeri tidak diwajibkan untuk
menyatakan kepada Pemerintah tujuan
perjalanan mereka. Oleh karena itu,
Pemerintah tidak memiliki statistik
langsung tentang emigrasi penduduk
Hong Kong. Sebagai kota internasional,
penduduk Hong Kong selalu berpindah-

pindah. Selama 10 tahun terakhir, arus
keluar bersih penduduk Hong Kong
selain pemegang Izin Sekali Jalan
tercatat hampir sepanjang tahun.”

“Penghuni Biasa” mengacu pada
dua kategori orang: (1) Penduduk
Permanen Hong Kong yang telah
tinggal di Hong Kong setidaknya selama
tiga bulan selama enam bulan sebelum
atau setidaknya tiga bulan selama enam

bulan setelah titik waktu referensi ,
terlepas dari apakah mereka berada

di Hong Kong atau tidak pada titik
waktu referensi; dan (2)

Penduduk Tidak Tetap
Hong Kong yang berada
di Hong Kong pada titik
waktu referensi.

   Bagi Penduduk
Permanen Hong Kong
yang bukan “Penduduk
Biasa”, mereka diklasi-
fikasikan sebagai

“Penduduk Bergerak” jika mereka telah
tinggal di Hong Kong setidaknya selama
satu bulan tetapi kurang dari tiga bulan
selama enam bulan sebelumnya atau
setidaknya selama satu bulan tetapi
kurang dari tiga bulan selama enam
bulan setelah titik waktu referensi,
terlepas dari apakah mereka berada di
Hong Kong atau tidak pada titik waktu
referensi.  Di bawah praktik saat ini,
perkiraan populasi terbaru dirilis
secara sementara di setiap putaran.
Perkiraan yang direvisi akan dirilis
enam bulan kemudian.[*]
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JAKARTA, BI - Pakar keamanan
teknologi siber Alfons Tanujaya
menanggapi peristiwa meninggalnya
seorant bocah akibat ponsel yang
meledak saat diisi daya. Dia
menjelaskan bagian ponsel yang
berpotensi melukai ialah baterai.

Saat ini, baterai yang banyak
digunakan ialah baterai litium, baik
litium ion atau pun litium polimer.

“Baterai litium jika tercolok,

kembung, atau terjatuh akan mengakibatkan
reaksi internal dan terbakar sehingga
menimbulkan api kimia yang berbahaya dan
dapat mengakibatkan luka bakar yang sangat
serius,” kata Alfons.

Dia juga menyebutkan ada
beberapa kasus kematian karena
baterai litium yang meledak seperti
baterai rokok elektrik yang meledak
dan serpihannya melukai pembuluh
darah arteri. Meski begitu, lanjut dia,
baterai litium yang meledak tidak
terjadi secara mendadak.

“Baterai litium yang meledak
sebenarnya lebih tepat dikatakan terbakar dan
tidak meledak seperti bahan peledak atau tabung
gas yang meledak karena kesannya sangat
menakutkan,” tutur Alfons.

Peneliti di Vaksincom itu mengatakan
peristiwa bocah meninggal dunia di Ciamis itu
perlu diselidiki lebih lanjut. Menurut dia, charger
ponsel yang bermasalah dan dalam keadaan

tersambung aliran listrik bisa menjadi salah satu
faktor terjadinya ledakan.

Sebab, jika baterai mengalami kebocoran
atau korsleting listrik, bisa mengirimkan arus

listrik yang akan melumpuhkan
manusia saat dadanya terbakar.

“Saya menyarankan pihak terkait
seperti perwakilan merek ponsel yang
terkait (Samsung), PLN, dan pihak

terkait lain turun tangan untuk memeriksa
dan memastikan apa penyebab kematian
bocah ini dan memberikan informasi yang

jelas kepada masyarakat supaya tidak
mengalami ketakutan tidak tepat tetapi tetap

waspada dengan baterai dan arus listrik,” jelas
Alfons.

Dia menilai penggunaan baterai litium ion dan
litium polimer yang cukup luas perlu diperhatikan
karena baterai ponsel dan baterai rokok elektrik
adalah baterai skuter listrik yang ukurannya jauh
lebih besar dan berbahaya dari baterai ponsel.
(jpnn)

Cara Merawat Baterai
HP yang Benar

JAKARTA, BI - Baterai memang menjadi
komponen vital pada sebuah ponsel. Apalagi
saat ini banyak ponsel yang menawarkan
kapasitas daya baterai besar dan teknologi
fast charging.

Apapun baterai ponsel Anda, berikut ada
beberapa cara untuk menjaga kualitasnya,
simak berikut penjelasannya:

1. Hindari kebiasaan menggunakan
ponsel hingga baterainya habis terus

menerus.
2. Selalu gunakan charger original

bawaan ponsel. Menggunakan charger yang
tidak sesuai dan diragukan kualitasnya dapat
berpengaruh pada kinerja HP.

3. Jangan biarkan ponsel terpapar panas
berlebihan. Apalagi, ngecas ponsel di luar
ruangan dan terpapar sinar matahari
langsung.

4. Jika baterai ponsel kembung (terlihat
dari naiknya bodi penutup baterai), segera
servis dan ganti dengan baterai asli.

5. Hindari penggantian baterai dengan
parts non original.

6. Usahakan tidak meletakkan ponsel
di kantung belakang, sebab saat duduk
bodi ponsel bisa tertekuk dan membuat
kondisi baterai berubah bentuk.

7. Hindari menggunakan ponsel dan
earphone ketika baterai

dicas.[*]

Penjelasan Pakar
Tentang Ponsel Meledak

Usia 10–18 tahun: 1.200 miligram
Usia 19–49 tahun: 1.000 miligram
Usia 50–80 tahun ke atas: 1.200 miligram
Ibu hamil dan menyusui: sekitar 1.200

miligram

Anda dianjurkan untuk mengonsumsi
kalsium dalam jumlah yang tepat, tidak boleh
lebih atau kurang. Sama seperti kekurangan
kalsium, konsumsi kalsium yang berlebihan
juga bisa menyebabkan berbagai gangguan

kesehatan, seperti sembelit, hiperkalsemia,
dan batu ginjal.[bi]

>> DOSIS SUPLE...DARI HLM 16

memanggil, tetapi tetap tidak terdengar
jawaban.

Para pengawal sang putri pun pergi
menghampiri tempat Putri Pukes berdiri. Mereka
terus memanggil, tetapi Sang Putri diam saja. Saat
melihat dengan jelas, para pengawal sangat
terkejut karena tubuh putri pukes telah mengeras
dan menjadi batu.

Sampai sekarang, batu Putri Pukes masih bisa
dilihat. Bentuknya membesar di bagian bawah,
tetapi bentuk sanggul dan kepala Sang Putri masih
dapat dikenali. Menurut kepercayaan penduduk
setempat, batu tersebut membesar dibawah
karena Putri Pukes terus menangis yang
menyebabkan air matanya menumpuk di bawah.

Sementara itu, karena hujan yang sangat lebat,
terbentuklah danau di kawasan itu. Penduduk
sekitar menyebut danau tersebut dengan nama
“Danau Laut Tawar“.[*]

>> PUTRI PUKES...DARI HLM 17
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Indomie Berisi Sabu dan Kokain

Tergiur Tawaran Pekerjaan Online,

Orang HK Dijual Seperti Babi

HONG KONG, BI - Kasus
restoran jorok kembali
ditemukan, seorang netizen
mengunggah makan siang-
nya yang dia beli dari sebuah
restoran di area Causeway
Bay.

Netizen tersebut mence-
ritakan jika dirinya meng-
unjungi sebuah restoran di
Causeway Bay pada pukul 3
sore pada tanggal 15 Agustus
lalu untuk membeli “tiga porsi
nasi” untuk dibawa pulang. Namun saat dia hendak
makan dia dikejutkan dengan sesuatu yang aneh
bercampur dengan makanan tersebut, dia
menemukan tisu toilet ada di antara babi berbumbu
asam manis. Dalam unggahannya di media sosial
netizen tersebut menyebutnya sebagai “tisu toilet
asam manis”.

Netizen tersebut juga
mengunggah foto-foto
makanannya sebagai
bukti, terdapat beberapa
potongan daging babi
asam manis di dalam kotak
makan siang. Netizen
tersebut juga sudah
melaporkan kejadian ini
pada fihan Departemen
Kebersihan makanan
tersebut ke ‘Kertas toilet
manis dan asam’

ditemukan di kotak makan siang yang dibeli dari
restoran di Causeway Bay

Seorang netizen mengunjungi sebuah restoran
di Causeway Bay pada pukul 3 sore pada tanggal
15 Agustus untuk membeli “tiga piring nasi” untuk
dibawa pulang dan dia kemudian terkejut
menemukan “kertas toilet manis dan asam” di antara

Restoran Jorok, Ada Tisu Toilet Bercampur Makanan
babi asam manis. Netizen mengunggah beberapa
foto di grup Facebook pada 15 Agustus.

Terlihat dari foto-foto tersebut terdapat beberapa

potongan daging babi asam manis di dalam kotak
makan siang, salah satunya setengah dimakan dan
ditemukan secarik kertas. Netizen mengatakan
bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut ke
Food Evironmental Hygiene Department [FEHD]
atau otoritas yang berwenang dalam menindak
restoran - restoran yang jorok.[bi]
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HONG KONG, BI – Publik
dikejutkan dengan adanya berita
perdagangan manusia yang “dijual”
seperti anak babi ke Asia Tenggara
seperti yang menimpa orang – orang
Hong Kong.

Divisi Investigasi Kejahatan
Terorganisir dan Triad telah mengambil
alih penyelidikan lanjutan. Polisi

mengatakan bahwa otoritasnya  baru-
baru telah menerima 14 pengaduan
kasus dari penipuan pencarian peker-
jaan atau asmara online.

Pelakunya secara tragis telah
dipenjara di luar negeri dengan tuduhan
pasal berlapis, sehingga pihaknya
mengajukan permintaan bantuan
kepada Departemen Imigrasi. Karena

peristiwa sadis tersebut Biro Keamanan
juga telah membentuk tim khusus untuk
melakukan penyelidikan secara
menyeluruh.

Pemerintah juga telah
memberikan bantuan
terhadap 20 warga Hong
Kong yang berada di
Kamboja sejak Januari
2022 lalu yang di
indentifikasi sebagai 12 or-
ang selamat, 10 orang telah
kembali ke Hong Kong, dan 2
orang lainnya selamat.

 8 orang Hong Kong dinyatakan
hilang kontak, ada kemungkinan mereka

sedang dalam kondisi “dibatasi’
kebebasan pribadinya.

Wakil Sekretaris Keamanan Cheuk
Hau-yip mengimbau masyarakat

untuk tidak mempercayai
tawaran pekerjaan online
dengan gaji tinggi yang
tidak membutuhkan
pengalaman kerja, dan si-
tus web otoritas juga telah
m e m p e r i n g a t k a n

masyarakat untuk berhati-hati
dengan masalah pencarian kerja

di luar negeri.
Cai Yufei, kepala Tim Bantuan

Penduduk Hong Kong dari

Departemen Imigrasi, menunjukkan
data bahwa 8 orang yang hilang kontak
tersebut diatas semuanya berada di
Myanmar, dan kebebasan pribadi
mereka  dibatasi.

Kantor Komisioner Kementerian
Luar Negeri di Hong Kong menyatakan
bahwa pihaknya akan menjaga
komunikasi yang erat dengan
Kelompok Bantuan Departemen
Imigrasi untuk Penduduk Hong Kong,
Pusat Keamanan Konsuler Kemen-
terian Luar Negeri dan kedutaan besar
negara-negara terkait, dan terus
menindaklanjuti perkembangan
kasus tersebut. [bi]

HONG KONG, BI – Banyak cara bagi
pengedar narkoba untuk mengelabuhi petugas
anti narkoba, rabu kemari Kepolisian Distrik
Yuen Long menyampaikan temuan narkoba
dalam jumlah besar yang dibungkus rapi
seakan itu adalah produk mi instan kenamaan
Indonesia.

Kepolisian Hong Kong mengabarkan
penemuan tersebut pada hari kemerdekaan In-
donesia, 17 agustus 2022 kemarin, diceritakan
juru bicara kepolisian anti narkoba Hong Kong
bahwa semua itu berawal dari kecurigaan
petugas saat mendapati enam orang sedang
melakukan aktifitas bongkar barang dari
kontainer di areal lahan kosong kawasan Kam
Tin sekira pukul 3 sore pada 15 Agustus 2022.

Kecurigaan tersebut rupanya membuahkan
hasil. Setelah didatangi dan diperiksa barang
yang yang  secara kasat mata mi instan favorit
Indonesia ini berisi bukan mie namun sabu
dan kokain.

Semuanya ada 40 bungkus mie instan
yang isinya telah diganti dengan kokain yang
dibentuk sedemikian rupa untuk mengelabuhi
petugas serta 1 kilogram sabu. Atas temuan
tersebut, 6 orang yang sedang melakukan
aktifitas langsung ditahan petugas kemudian
diperiksa.

6 orang yang ditahan terdiri dari 3 pria
berkewarganegaraan Srilanka serta 3 PMI
berstatus paperan.

Sampai dengan berita ini diturunkan, dari
3 PMI yang ditahan, dua diantara mereka
telah dipastikan terlibat dalam peredaran
narkotika. Sedangkan yang satunya masih
dilakukan pendalaman.

Dua PMI yang telah dinyatakan terlibat
dan dijadikan tersangka adalah Puput
Wahyuni [39] dan Eno Riani [42].

Mereka dijerat dengan UU Anti
narkotika dan Obat Berbahaya pasal 134
dengan sangsi pidana maksimal penjara
seumur hidup serta denda maksimal HKD
500 ribu.[]



HONG KONG, BI - Pekerja Migran
Indonesia [PMI] selalu antusias dalam
merayakan Hari Ulang Tahun
Kementrian Republik Indonesia
[HUTRI], dengan segala cara mereka
akan mengadakan acara atau pentas
seni untuk menandai hari jadi tanah
airnya.

Setelah vakum karena adanya
aturan darurat korona yang ketat tahun
ini alhirnya masyarakat Indonesia di
Hong Kong kembali bisa menyaksikan
kemeriahan lomba dan pentas seni
sebagai hiburan dalam merayakan
HUTRI.

AAN Express, pada kesempatan
HUTRI ke 77 ini juga mengadakan
lomba yang meriah, bertempat di
lapangan rumput Victoria Park dan
dikuti oleh puluhan PMI yang
memperebutkan hadiah uang saku
kontan untuk Hari libur.

Lomba meliputi: makan bakso,
makan krupuk dan memakai celana
tanpa kolor.

Untuk hadihanya: kategori makan

Lomba Kalah Menang Makan Bakso di Victoria

bakso juara pertamanya mendapat
hadiah 500 HKD , juara 2 mendapat
300HKD dan juara 3 mendapat
200HKD. Sementara untuk juara
makan kerupuk serta  pakek celana
tanpa kolor untuk juara pertama
300HKD, juara 2 mendapatkan 200
HKD dan juara 3 mendapatkan uang

saku 100HKD.
Acara lomba ini sangat

mencuri perhatian teman-teman PMI
yang sedang berlibur dan berada
disekitaran lapangan, selain
menghibur lomba yang diadakan AAN
Express juga bisa menjadikan
pengobat rindu tanah air.

Grace Supardi sebagai
ketua panitia mengatakan jika

semua acara yang digelar pada tanggal
14 agustus kemarin itu gratis, sebagai
ketua dia juga mengaku sangat senang
dan bangga dengan antusiasisme
teman-teman PMI yang telah
bergabung  saling bekerjasama demi

suksesnya acara Perayaan HUT
Kemerdekaan RI yang tercinta.

Secara pribadi Grace sebagai
fihak yang dipercayai AAN Express
mengucapkan banyak terimakasih
kepada perusahaan jasa pengiriman
paket Hong Kong – Indonesia itu atas
kepercayaannya, dukungannya dan
semua yang telah membuat kami,
teman – teman PMI Hong Kong di
lapangan rumput bahagaia dan tertawa
bersama.

 “kalah menang kenyang karena
makan bakso.” Katanya.

“Terimakasih juga buat teman –
teman yang sudah mau repot membantu
saya untuk mensukseskan acara
lomba seru-seruan di Victoria Partk
kemari, sekali lagi terimakasih untuk
semua.” Ungkap  Grace.

Sementara dari fihak AAN Express
fihaknya mengaku turut berbagaian
dengan meriahnya acara lomba HUTRI
ke 77 yang diserahkan pada Grace
Supardi sepenuhnya tersebut.[bi/GS]
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Lomba Miramo MUA Berhadiah
Hingga Puluhan Juta

membayar saat mendaftar, kata
Miramo: tentu saja mereka harus bayar
karena banyak yang harus dibayar pula,
untuk sewa gedungnya saja mencapai
7000 HKD, belum untuk hadiah dan
belanja yang lain – lainnya.

“kami ada seponsor tapi dari
mereka tidak selalu uang, banyak yang
berupa jasa seperti motret, buant video,
kasih makan dan lain sebagainya..”
tutur Miramo.

Dalam 4 kategori lomba Miramo
hanya membagikan pememnag utama
dari 4 kategori yang disajikan, antara
lain:

- Kategori Sunda Singer Dijuarai
Oleh : Astuti Suharno

- Lomba Karaoke Dijuarai oleh Ani
Fellania dari wonosobo

HONG KONG, BI - Kemeriahan
lomba agustusan di Hong Kong  juga
diikuti oleh MIRAMO Make Up Artis
dengan beradu kepiawaian dalam
merias wajah, karaoke, bernya-
nyi sunda, padu padan kebaya
bali bebas dan kreasi gaun
bridal bebas.

Mirawati atau Miramo
adalah PMI asal Lampung
yang menggiatan teman –
teman Pekerja Migran In-
donesia [PMI] untuk
bersatu dalam karya
yang bisa membang-
gakan bangsa.

Sepanjang waktu
dia berada di Hong
Kong Miramo memang
tak jauh – jauh dari
kegiatan modeling
dan make up artis
jadia dia tertarik
untuk merayakan
HUTRI dengan adu
kompetensi dalam

hal yang tak jauh jauh dari seni merias
dan padu padan kostum, tepatnya pada
tahun 2014 dia mulai terjun jadi model
para MUA hingga pada tahun 2017
Miramo menekuni dunia MUA yang

disebutnya itu sebagai dunianya.
“make up adalah dunia saya,

bahkan bisa dikatakan itu jiwa
saya. Saya juga mendapat

banyak penghargaan dan
menang dalam lomba,

hingga akhirnya punya

kelas make up sendiri setiap hari
minggu.” kisah Miramo.

Pada hari minggu, 14 agustus lalu,
bertempat di Sai Ying Pun Commu-
nity Complex puluhan PMI berkumpul
mengikuti ajang perlombaan tujuh
belasan dengan tema 4 kategori
tersebut diatas, mereka merebutkan
total hadiah uang tunai puluhan juta
rupihah, suvenir dan penghargaan
berupa sertifikat dan piala.

Lantas, apakah mereka harus

- Lomba Gaun Bridal Bebas
Dijuarai Oleh Imel Normawati dari
semarang
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DILANSIR dari Thenewsmen, Over-
thinking adalah istilah yang sering ditujukan
pada orang-orang yang terlalu banyak
berpikir. Namun jangan keliru menyama-
kannya dengan pemikir, orang yang bersikap
seperti ini sering kali memikirkan hal-hal
sepele secara berlebihan.

Kenapa overthinking bikin kita capek ini
bisa diketahui dengan menggunakan magnetic
resonance spectroscopy (MRS). Adapun alat
ini bisa memantau senyawa kimia otak
selama 6 jam kerja. Alat ini mengamati dua
kelompok orang yakni seseorang yang perlu
berpikir keras.

Lalu seseorang yang memiliki tugas relatif
lebih mudah. Kelompok yang perlu berpikir
keras tampak adanya tanda-tanda kelelahan,
seperti pupil melebar, lemah kontrol diri dan
capek.

Dijelaskan dalam penelitian, ketika kerja

Overthinking itu bikin kita
capek, overthinking juga
menimbulkan rasa cemas luar
biasa. Rasa cemas itu sampai
membuat kita lumpuh bahkan
sakit kepala akibat overthinking.

kognitif yang intens
berkepanjangan selama
beberapa jam dapat menye-
babkan senyawa kimia
berpotensi beracun menumpuk di bagian
otak. Hal ini dikenal sebagai korteks pre-
frontal.

Senyawa kimia tersebut adalah asam
amino glutamat. Asam amino glutamat
merupakan protein yang melimpah di
otak, dan terlibat dalam banyak macam
interaksi kimiawi yang terjadi di otak.
Hanya saja jika senyawa kimia ini
terlalu banyak dapat
meracuni saraf.

Kenapa
overthinking
bikin kita

Overthinking Itu Bikin Kita Capek

capek bisa
m e n i m b u l k a n

kelelahan yang dirasa-
kan setelah berpikir keras

berhubungan dengan senyawa kimia
ini. Kondisi ini pada akhirnya membuat

otak menganggap keadaan lelah sebagai
sinyal otak agar terhindar dari efek

destruktif dari akumulasi asam amino
glutamat.

Dengan kata lain, kondisi ini

mampu mengubah kendali otak
seseorang atas pengambilan

keputusan. Sehingga membuat pre-
frontal korteks seseorang benar-benar

kewalahan dengan produk senyawa kimia
beracun, yakni glutamat yang merupakan
hasil dari berpikir keras.

Penyebab overthinking tidak diketahui
secara pasti. Namun, sikap terlalu banyak
berpikir ini biasanya ditunjukkan oleh orang
yang mengidap penyakit mental, seperti
gangguan kecemasan atau depresi.

Orang yang terlalu banyak berpikir
umumnya tidak menyadari jika mereka
memiliki sikap ini. Oleh karena itu, untuk
menyadarinya mereka perlu mengenali apa
saja tanda-tanda dari sikap overthinking.

Selain itu, rasa cemas buat
Anda susah tidur nyenyak. Anda
seringkali kesulitan membuat
keputusan. Kerap menyalahkan
diri saat salah ambil keputusan.

Mereka yang didiagnosa memiliki
overthinking biasanya memiliki ciri-ciri
seperti ini: Saat menghadapi masalah, tidak
fokus untuk mencari solusinya. Sering
merenungkan hal yang sama berulang-ulang.
(RIN/rhs)(han)

Waspada, HK Gencarkan
Operasi Kebersihan Kota

HONG KONG, BI - Wakil Kepala
Sekretaris Warner Cheuk mengatakan
bahwa dia yakin Hong Kong akan
menjadi jauh lebih bersih setelah
peluncuran operasi kebersihan di
seluruh kota melawan ‘black Spots”

atau area kotor selama tiga bulan
kedepan.

Dia berbicara setelah memeriksa
petugas kebersihan yang membuang
sampah dan melihat adanya sejumlah
sepeda motor yang ditinggalkan begitu

saja di distrik Yau Tsim Mong.
Cheuk mengatakan lokasi yang

disebut sebagai “Black Spots” tidak
akan dihapus dari daftar pemerintah
meskipun sudah dibersihkan, karena
operasinya kebersihan akan tetap
berlangsung.

“Saat ini kami memiliki sekitar 600
titik hitam yang terdaftar, jumlah itu
mungkin akan terus bertambah dengan
adanya  tanggapan masyarakat tentang
“Black Spots” kebersihan.”

Selebihnya Cheuk  meminta orang-
orang untuk berhenti membuang
sampah sembarangan  sebab jika
perilaku seperti itu terus berlanjut
makan masalah jalanan yang kotor
akan menjadi “mimpi buruk yang
berulang”.

Cheuk juga memeriksa jalan-jalan
di Sham Shui Po dan mencatat ada
limbah konstruksi yang berserakan.

Dia mengatakan pemerintah
menawarkan layanan penjemputan

untuk limbah tersebut dan orang-orang
hanya perlu menelepon hotline untuk
membuat janji. Cheuk menegaskan
bahwa bagi mereka mereka yang
dengan sengaja tidak bertanggung
jawab dengan limbah sampahnya
makan  pemerintah akan melakukan
penuntutan terhadap mereka.

Dia dan Menteri Dalam Negeri dan
Pemuda Alice Mak dan pejabat lainnya
juga mengunjungi dua bangunan yang
disebut “tiga nol” di Kota Kowloon.[bi]

HONG KONG, BI -  Menurut statistik yang
dirilis oleh Departemen Sensus dan Statistik hari
ini, perkiraan sementara populasi Hong Kong
adalah 7.291.600 pada pertengahan 2022,
mewakili penurunan 1,21.500 atau 1,6% dari
7.413.100 pada pertengahan 2021.

 Penurunan populasi antara pertengahan
2021 dan pertengahan 2022 terdiri dari penurunan
alami (yaitu kematian melebihi kelahiran) dan
arus keluar bersih penduduk Hong Kong (yaitu
arus masuk lebih sedikit daripada arus keluar).

Penurunan alami 26.500 tercatat selama
periode tersebut, dengan 35.100 kelahiran dan
61.600 kematian. Selama periode yang sama,
arus keluar bersih 95.000 orang tercatat, dengan
arus masuk 18.300 pemegang Izin Sekali Jalan
dan arus keluar bersih 113.200 penduduk Hong
Kong lainnya.

 Di antara total penduduk pada pertengahan
2022, 7.181.900 adalah Penduduk Biasa dan
109.700 Penduduk Bergerak. Angka revisi untuk
populasi akhir tahun untuk tahun 2021 adalah
7.401.500. Jumlah Penduduk Biasa direvisi
menjadi 7.289.600 dan jumlah Penduduk Keliling
menjadi 111.900. Laju perubahan populasi dari
akhir 2020 hingga akhir 2021 tetap di -0,3%.

Jumlah Penduduk HK Menurun
 Seorang juru bicara pemerintah

menyoroti bahwa penurunan alami
(kematian melebihi kelahiran) telah
melebar antara pertengahan 2021 dan
pertengahan 2022. Selama lima tahun
terakhir, jumlah kelahiran terus
menurun dari 59.500 antara
pertengahan 2016 dan pertengahan
2017 menjadi 35.100 antara
pertengahan 2021 dan pertengahan
2022.

Tingkat kesuburan Hong Kong
terus berada di antara yang terendah
di ekonomi Asia. Penurunan angka
kelahiran dalam dua tahun terakhir

mungkin juga disebabkan oleh merebaknya
COVID-19 sejak awal 2020. Di sisi lain, jumlah
kematian meningkat secara bertahap dari 45.400
menjadi 61.600 selama lima tahun terakhir seiring
dengan bertambahnya usia. tren populasi.

 “Di tengah dampak COVID-19 yang
berkelanjutan, kontrol perbatasan yang ketat dan
tindakan karantina telah diterapkan di Hong Kong,
Daratan, dan tempat-tempat lain di seluruh dunia,
yang mengakibatkan gangguan parah pada
perjalanan lintas batas.

Terlihat bahwa arus masuk orang ke Hong
Kong, termasuk pemegang Izin Sekali Jalan dan
pembantu rumah tangga asing, tetap pada tingkat
yang rendah. Antara lain, pembatasan naik
pesawat yang diberlakukan pada kedatangan dari
tempat-tempat tertentu dari waktu ke waktu antara
pertengahan 2021 dan pertengahan 2022 karena
situasi COVID-19 yang berlaku saat itu telah
mengganggu arus masuk populasi.

Meskipun jumlah pemegang Izin Sekali Jalan
yang tiba di Hong Kong antara pertengahan 2021
dan pertengahan 2022 (18.300) sedikit meningkat
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Masker Mengandung Bakteri di HK
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dengan kulit wajah. Sehingga jika jumlah
bakteri melebihi kewajaran itu berarti
tidak higienis dan tidak aman, bakteri
yang terkandung bisa membuat  sakit
atau masalah kulit.”

Dewan mendesak pemerintah
untuk mempertimbangkan
memasukkan masker wajah ke

dalam Sistem Kontrol Administratif Alat
Kesehatan, untuk mengatur impor dan
penjualan produk dengan lebih baik dan tidak
merugikan. [bi]

HONG KONG, BI - Dewan Konsumen
sedang menyelidiki lebih lanjut adanya
peredaran produk masker yang
membahayakan kesehatan karena
mengandung bakteri yang melebihi standar,
bersamaan in otoritasnya memperingatkan
masyarakat akag tak membeli atau
menggunakan masker tersebut.

Pengawas mengatakan telah menguji 30
masker wajah berwarna atau bermotif dan
menemukan bahwa enam di antaranya,
tingkat bioburden atau mikroorganisme di

permukaan  memiliki tingkat bakteri lebih
tinggi dari batas Eropa.

Level dalam satu masker, dari
CASETiFY melebihi batas sebanyak
enam kali.

Nora Tam, ketua komite penelitian
dan pengujian dewan, mengatakan or-
ang dengan kekebalan lemah perlu
ekstra hati-hati.

“Ini sangat mengecewakan terkait
masker, sebab kita perlu memakai masker
untuk waktu yang lama dan meletakanya dekat
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Ashanty Kena Saraf Kejepit, Ini Gejalanya

Trik Prilly Latuconsina Jaga BB Tetap Stabil
JAKARTA, BI - Prilly Latuconsina
bisa dibilang tak pernah gagal bikin
publik terpana. Tak hanya karena
wajahnya yang cantik, tubuh
rampingnya juga terlihat pas
meski Prilly termasuk gadis
mungil.

Prilly memiliki berdarah
Ambon dan Sunda,  tahun ini

sudah berusisa 25 tahun dan

masih   terlihat seperti anak remaja.
Lantas apa rahasia tubuh ramping Prilly
Latuconsina?

Aktris kenamaan Indonesia
tersebut  mengaku tak pernah
melakukan diet ketat ataupun
pantangan dalam memilih menu
makanan. Hanya saja, dia selalu
menyesuaikan porsi makanannya
dengan kebutuhannya.

“Misalnya ketika makan nasi
padang, maka hanya memesan
setengah porsi nasi dan setengah porsi
lauk,” ujar Prilly.

Prilly atak pernah picky memilih
menu makanan, dia akan tetap makan
apa pun namun dihitung dan dikurangi
asupan kalorinya.

“Jadi sebenarnya apa pun aku
makan, tapi porsinya aku kurangin

supaya defisit saja kalorinya,”
tambahnya.

Mengurangi asupan kalori
memang bisa menurunkan berat
badan, namun hal ini tetap juga harus
didukung dengan aktifnya tubuh
bergerak. Maka dari itu, meski punya
jadwal aktivitas padat setiap hari,
Pri l ly berusaha tetap rut in
berolahraga.[bi]

GANGGUAN pada saraf
memang bisa membuat sese-
orang sulit untuk beraktivitas.
Gangguan saraf pun bisa
bermacam-macam, tapi yang
paling sering terjadi adalah
saraf kejepit.

Nah, Istri Anang Herman-
syah, Ashanty, mengaku
mengeluh mengalami saraf
kejepit atau kelainan pada urat
tubuhnya. Akibatnya dia pun
merasakan sakit di tubuhnya.

“Saraf kejepit atau apa sii ni sakit
banget aduhhh, apa keselo urat yaaa,” ujar
Ashanty, melalui unggahan story di akun
Instagramnya, @ashanty_ash.

Karena rasa sakit yang dia rasakan itu,
lantas Ashanty menyebut bahwa telah
melakukan terapi meskipun dalam kurun waktu
3 hari belakangan sakitnya makin menjadi.

“Semoga abis diterapi enakan yaa, udh 3

hari makin hari makin sakit, dan hari
ini plg sakit,” lanjutnya.

Uniknya, Ashanty menye-
but, sarafnya makin terasa
terjepit saat dia tengah ber-
main TikTok bersama
anaknya, Arsy Hermansyah,
dengan menggunakan efek
bibir maju, yang membuat-
nya harus memonyongkan

bibir.  Lantas seperti apa
sebenarnya gejala saraf kejepit

jika terjadi pada salah satu bagian
tubuh seseorang?

Dilansir dari laman Halodoc, saraf kejepit
adalah suatu kondisi ketika saraf tertekan oleh
jaringan tubuh di sekitarnya. Kondisi ini dapat
terjadi ketika saraf tertekan di antara ligamen,
tendon atau tulang.

Ketika mengalami kondisi saraf terjepit,
tubuh akan mengirimkan sinyal berupa rasa
nyeri. Tentu sebaiknya Anda tidak mengabaikan

tanda-tanda saraf kejepit, sebab kerusakan saraf
bisa bertambah parah.

Saraf terjepit dapat terjadi di bagian
manapun di sekitar piringan sendi (diskus) dan
tulang belakang. Namun, jenis saraf yang pal-
ing sering mengalami kondisi ini yaitu yang
terletak di sekitar tulang punggung bagian
bawah.

Umumnya, rasa nyeri pertama dirasakan
pada bagian tubuh tempat saraf yang terjepit.
Namun, tidak menutup kemungkinan rasa nyeri
dapat muncul di beberapa bagian tubuh lainnya.

Saraf kejepit dapat terjadi akibat sebagian
atau seluruh bagian lunak pada tulang belakang
tertekan ke dalam bagian lunak piringan sendi.

Tulang belakang terdiri dari 24 tulang yang
disebut dengan vertebrata dan tersusun di atas
satu sama lain.

Susunan tulang ini berfungsi  membentuk
tabung untuk melindungi sumsum tulang
belakang dan saraf yang menghubungkan sinyal
perintah antara otak dan otot. (mrt)
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JAKARTA, BI - Sebuah video viral
menampilkan para perempuan di
kongres XIX Ikatan Pelajar Putri
Nahdlatul Ulama (IPPNU) saling
melempar kursi. Duduk perkara
kericuhan ini dipicu oleh masalah
ketidaknetralan.

Dari video yang beredar, seperti
dilihat Selasa (16/8), tampak sejumlah
wanita saling dorong. Beberapa di
antaranya terlibat dorong-dorongan di
atas panggung. Terlihat aksi lempar
kursi. Beberapa meja dan kursi
berjatuhan di lantai.

Seorang wanita tampak berteriak
menggunakan microphone. Tapi tidak
jelas apa yang diucapkannya.

“Kongres XIX IPPNU yang digelar
di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta,
Jumat (12/8), berlangsung kisruh,
sempat ada aksi saling melempar

Viral Ricuh Kongres Pelajar Putri NU

kursi,” demikian narasi dalam video
tersebut.

Keributan itu terjadi di Asrama Haji
Pondok Gede Jakarta, Jumat (12/
8). Kongres tersebut ricuh
karena diduga ada keberpihakan
dari oknum tidak netral kepada
salah satu kandidat ketua.

“Kongres IPPNU Ricuh
lantaran karena munculnya dugaan
oknum yang tidak netral dalam kegiatan
kongres berlangsung. Hal tersebut
terjadi karena adanya keberpihakan
antara panitia kongres dengan
salah satu kandidat ketua,”
demikian dikutip dari situs
mediaipnu.

Kongres yang diikuti oleh
peserta dari berbagai wilayah
IPPNU se-Indonesia ini
dinilai tidak netral. Salah

satu pimpinan wilayah IPPNU, Nhm,
menyesalkan adanya kericuhan ini.

Peserta Kongres IPPNU merasa-
kan adanya tekanan dari panitia
semenjak registrasi. Registrasi
dianggap tidak sesuai dengan aturan
yang berlaku, mulai dari pembagian ID
card yang tidak merata hingga nama-
nama peserta kongres berbeda dengan

yang telah terdaftar.
“Jadi teridentifikasi para panitia ini

mendukung salah satu calon namanya
Whasfi Velasufah dimulai dari
registrasi banyaknya peserta utusan
dari wilayah tidak diberikan id card,
sejak semalam juga pada saat
pembacaan tata tertib terjadi kericuhan
karena pimpinan sidang sudah sangat

jelas tidak netral kepada forum,”
katanya.

Selain itu, tekanan disebut
dilakukan oleh pengurus cabang
kepada wilayah agar berpihak kepada
salah satu kandidat. Hal ini membuat
kongres menjadi ricuh dan pimpinan
cabang IPPNU sepakat membuat
kongres tandingan.[dtk]

JAKARTA, BI - Viral video pasukan pengibar bendera yang tengah
baris-berbaris. Dalam video itu, tampak salah satu sol sepatu dari pasukan
pengibar bendera itu terlepas.

Video itu viral sebagaimana diunggah akun Instagram @undercover.id.
Dalam video itu, tampak pasukan pengibar bendera dengan mengenakan
topi merah, sarung tangan putih, dan sepatu pantofel hitam tengah baris-
berbaris di jalanan.

Hal ini menarik perhatian masyarakat sekitar. Tampak mereka
menyaksikan aksi para pasukan pengibar bendera.

Saat tengah baris-berbaris itulah, sol sepatu salah satu anggotanya
ada yang terlepas. Meski begitu, pria itu tetap melanjutkan aktivitasnya.

Hal ini menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Bahkan
kejadian itu direkam oleh warga. Video itu direkam oleh akun
Instagram @wa_verra. Peristiwa itu diduga terjadi di wilayah
Sulawesi Tenggara.

Pulau Muna, Kampobalano,” demikian keterangan dari
postingan itu, sebagaimana dilihat pada Selasa (16/8).

Kejadian itu membuat netizen simpati. Ada pula yang
menyemangati siswa tersebut.[*]

Sol Sepatu Lepas, Petugas
Upacara Tetap Semangat
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Dokter Akui Terapi Kurma
Itu Menyehatkan

SELANJUTNYA Suwasmi dibawa
ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia
(KKHI) yang ada di Madinah. Di sana,
Suwasmi diberikan terapi kurma
dengan tujuan mengembalikan
staminanya yang sempat drop.

Menurut laporan Kementerian
Kesehatan, di saat itu, Suwasmi juga
tidak berselera makan, karena sedang
mengalami sariawan. Makanya,
tubuhnya tampak pucat.

Tapi, setelah menjalani terapi
kurma perlahan tubuh Suwasmi bugar
kembali. “Alhamdulillah berkat dr Budi
(dengan terapi kurmanya), rasanya
segar setelah makan 7 buah kurma,”
cerita Suwasmi.

Ya, mengonsumsi kurma
dipercaya dapat mengembalikan
stamina. Hal itu juga yang dilakukan
oleh dr Budi Sylvana, Kepala Pusat
Kesehatan Haji, untuk jamaah yang
staminanya kurang baik.

JAKARTA, BI - Khasiat buah
kurma sudah disiarkan
keseluruh negeri, ada sebuah
kisah tentang seorang  jamaah
haji asal Kabupaten Bogor
bernama Suwasmi yang
sempat tertahan untuk kembali
ke Tanah Air karena mengalami
sesak napas di dalam pesawat
sesaat sebelum keberangkatan.

“Terapi kurma
merupakan salah satu
strategi yang dilakukan
dalam operasional pelayanan
kesehatan di musim haji,
terutama untuk
mengembalikan stamina

jemaah haji,
baik yang

sedang dirawat di
KKHI maupun

sebagai upaya promosi
kesehatan,” kata dr Budi.

Dokter Budi
melanjutkan, pemberian

kurma ke jemaah haji juga bagian
dari Thibbun Nabawi atau

pengobatan ala Rasulullah. Kurma
dinilai aman untuk dikonsumsi
penderita diabetes sekalipun, karena
memiliki kadar indeks glikemik yang
rendah.

Selain itu, kurma juga memiliki
kalori yang cukup, yang mana 3 butir
kurma energinya setara dengan satu
piring nasi.

“Banyak manfaat kurma dan saya
sudah buktikan sendiri juga. Jadi, kami
manfaatkan kurma ini untuk terapi
kepada pasien di KKHI Madinah,”
papar dr Budi.

Perlu diketahui, karena ada
masalah sesak napas, selain diberikan
terapi kurma, Suwasmi juga diajarkan

bagaimana teknik
bernapas yang baik,
agar kemudian
tidak mengalami
sesak lagi.

(DRM)

Manfaat Apel untuk Asam Lambung 3. Semangka
Semangka aman dikonsumsi

penderita asam lambung karena
rendah kandungan asam. Di dalam
semangka justru terkandung
banyak air, sehingga mampu
menjaga kesehatan saluran cerna
dan memperbaiki kondisi asam
lambung naik.

4. Pepaya
Dalam pepaya terdapat enzim

papain. Enzim ini diyakini efektif
meredakan gejala asam lambung
naik yang dialami penderita
penyakit GERD.

Selain buah yang telah dise-
butkan di atas, buah lain yang bisa
menurunkan asam lambung meli-
puti melon, persik, dan pir. Meski
begitu, konsumsi buah-buahan ini
tetap perlu dibatasi dan dan jangan
dijadikan sebagai pengobatan
utama untuk mengatasi penyakit
asam lambung. Jika mengonsumsi
apel untuk asam lambung tidak juga
membantu meredakan gejala dan
keluhan asam lambung yang Anda
alami tidak kunjung membaik atau
bahkan semakin parah, jangan tunda
untuk memeriksakan diri ke dokter
agar dapat diberikan penanganan
yang tepat.[*]

JAKARTA, BI - Asam lambung naik
atau GERD dapat memicu sensasi
terbakar di dada atau nyeri ulu hati,
sehingga menimbulkan rasa tidak
nyaman. Selain itu, keluhan lain seperti
mulut terasa asam, mual, muntah, dan
perut kembung, juga dapat muncul dan
perlu diatasi agar tidak mengganggu
aktivitas sehari-hari.

 Untuk mengatasi asam lambung
naik, ada banyak cara yang bisa
dilakukan, salah satunya dengan
mengonsumsi apel.

Apel dipercaya bisa mengatasi
asam lambung karena di

dalamnya terdapat serat larut
bernama pektin. Jenis serat

ini bisa membuat Anda
merasa cepat kenyang
dan tidak makan secara
berlebihan atau terlalu
cepat.

Selain itu, apel juga
mengandung kalsium,
magnesium, dan ka-

lium. Ketiga min-
eral

ini dipercaya dapat menetralkan asam,
sehingga bisa meredakan gejala asam
lambung naik.

Guna mendapatkan
manfaat apel untuk
asam lambung,
seba iknya
k o n s u m s i
apel merah
k a r e n a
memiliki cita
rasa manis dan
tidak asam.
P a s a l n y a ,
k o n s u m s i
makanan asam
justru bisa memperparah gejala
GERD.

Anda juga dianjurkan untuk
mengubah kebiasaan makan. Caranya
adalah dengan makan dengan porsi
kecil tapi sering dan secara perlahan
agar keluhan asam lambung naik tidak
semakin memburuk.

Selanjutnya, hindari konsumsi
makanan penyebab asam lambung
naik, seperti makanan berlemak, pedas,

dan asam, atau makanan cepat saji
sehingga gejala asam lambung

naik bisa segera membaik.
Pilihan Buah Lain yang Bisa

Meredakan Asam Lambung

1. Pisang
P i s a n g

m e r u p a k a n
salah satu buah
untuk asam
lambung. Ini

karena dalam
p i s a n g
terdapat ka-
lium yang

b e r f u n g s i
u n t u k

menetralkan
asam. Buah ini juga mengandung serat
larut yang baik untuk meningkatkan
kesehatan saluran cerna.

2. Alpukat
Buah alpukat rendah asam dan

memiliki tekstur yang lembut, sehingga
konsumsinya tidak mengiritasi
kerongkongan dan lambung. Di dalam
alpukat juga terdapat kalsium, kalium,
dan magnesium yang diketahui dapat
menetralkan asam lambung.

JAKARTA, BI - Kalsium ter-
masuk mineral yang memiliki
banyak manfaat untuk tubuh,
seperti menjaga kesehatan tulang
dan gigi hingga membantu
jantung dan saraf berfungsi de-
ngan baik. Asupan kalsium yang
rendah erat kaitannya dengan
penurunan kepadatan tulang dan
terjadinya osteoporosis.

Kebutuhan kalsium setiap
orang berbeda-beda, tergantung
pada umur, jenis kelamin, dan
kondisi kesehatan. Berikut ini
adalah jumlah kalsium yang
dibutuhkan oleh penduduk Indo-
nesia per harinya:

>>  BERSAMBUNG KE HLM 09

Dosis
Suplemen
Kalsium

Sesuai Usia
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TUAN MUDA Selat merupakan
pemuda yang rupawan tapi sifatnya
sedikit ceroboh. Sedangkan Putri
Cermin Cina adakah seorang putri yang
cantik jelita, baik hati, dan lemah lembut.

Pada suatu hari, datanglah saudagar
muda ke daerah itu, saudagar muda itu
bernama Tuan Muda Senaning. Mula-
mula tujuan Tuan Muda Senaning hanya
untuk berdagang, namun saat
penjamuan makan Tuan Muda Senaning
bertamu dengan Putri Cermin Cina.
seketika itu Tuan Muda Senaning jatuh
hati pada Putri Cermin Cina.

Demikian pula, diam-diam Putri
Cermin Cina juga menaruh hati pada
Tuan Muda Senaning. Putri Cermin Cina
menyarankan untuk Tuan Muda
Senaning dating kepada ayahandanya
Sutan Mambang Matahari untuk
melamarnya.

Tidak lama kemudian tuan Muda
Senaning datang mengahadap
Sutan Mambang Matahari
untuk melamar Putri
Cermin Cina. Sutan
Mambang Matahari
dengan senang hati
menerima lamaran
Tuan Muda Senaning
karena memang Tuan
Muda Senaning
mempunyai perangai
yang baik dan sopan.

Tapi Sutan Mambang
Matahari terpaksa menunda
pernikahan Tuan Muda
Senaning dengan Putri Cermin
Cina selama tiga bulan karena
Sutan harus berlayar untuk
mencari bekal pesta
pernikahan putrinya.

Kisah Putri Cermin Cina dari Jambi
Pada Jaman dahulu kala di daerah Jambi ada sebuah negeri yang
diperintah oleh seorang Raja yang bernama Sutan Mambang Matahari.
Sutan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat
dan seorang anak perempuan bernama Putri cermin Cina.

Sebelum berangkat berlayar, Sutan
Mambang Matahari berpesan pada Tuan
Muda Selat untuk menjaga adiknya
dengan baik.

Pada suatu hari, selepas
keberangkatan Sutan Mambang
Matahari, TuanMuda Senaning dan Tuan
Muda Selat asyik bermain gasing di
halaman istana. Mereka tertawa tergelak-
gelak makin lama makin asyik sehingga
orang yang memdengarpun turut tertawa
senang. Hal itu mebuat Putri Cermin Cina
penasaran dan ingin melihat keasyikan
kakaknya dan calon suaminya, ia melihat
dari jendela.

Kehadiran Putri Cermin Cina terlihat
oleh dua orang itu, sambil menoleh
kearah jendela, Tuan Muda Senaning
melepas tali gasingnya. Gasing Tuan
Muda Senaning mengenai gasing Tuan
Muda Selat. Karena berbenturan keras

sama keras, gasing Tuan Muda
Selat melayang dan

terpelanting tinggi.
Gasing itu

terpelanting kearah
Putri Cermin Cina
yang melihat dari
jendela. Gasing itu
berputar diatas kening
Putri Cermin Cina.

Putri Cermin Cina
menjerit kesakitan.
Kening Putri Cermin
Cina berlumuran
darah, ia jatuh ke lantai

tak sadarkan diri. semua
orang panik dan berusaha
menolong Putri Cermin
Cina. Namun takdir berkata
lain, Putri yang cantik jelita
itu akhirnya

menghembuskan nafas yang terakhir.
Tuan Muda Senaning sangat merasa

bersalah atas kematian Putri Cermin
Cina, dia menjadi putus asa dan gelap
mata. Dia melihat dua tombak bersilang
di dinding, dengan cepat tombak itu di
tarik dan di tancapkan ke tanah dengan
posisi mata tombak mencuat ke atas.
Kemudian Tuan Muda Senaning
melompat kearah mata tombak dan
seketika itu mata tombak menembus
perutnya hingga punggungnya. Tuan
Muda Senaning meninggal untuk
menyusul Putri Cermin Cina.

Semua warga membantu mengurus
dua jenazah orang yang saling jatuh
cinta itu. Tuan MudaSelat begitu kalut
dan bingung. Ayahandanya pasti marah
besar apabila mengethui keadin itu.
kedua jenazah itu akhirnya dikuburkan.
Jenazah putri Cermin Cina dikubur di
tepi sungi, Sedangkan jenazah Tuan
Muda Senaning dibawa anak buahnya
ke kapal, dan kapal itu berlayar ke
seberang. Jenazah Tuan Muda
Senaning dikuburkan di tempat itu diberi
nama dusun Senaning.

Tuan Muda Selat juga merasa
bersalah atas kematian adik tercintanya,

dia terus menyalahkan dirinya karena
gasingnya, Putri Cermin Cina meninggal
dunia. Akhirnya Tuan Muda Selat pergi
meninggalkan negerinya bersama orang-
orang kampung. Orang-orang yang ikut
dengannya ditinggal di suatu tempat dan
tempat itu di sebut Kampung Selat.
Namun Tuan Muda Selat pergi tanpa
memiliki tujuan yang jelas.

Tidak lama kemudian Sutan
Mambang Matahari tiba di kampungnya.
Sutan bingung karena kampungnya
begitu sepi, dia menuju istanan namun
hanya tersisa beberapa orang yang
menjaga istana beberapa orang yang
menjaga istana.

Setelah Sutan tahu tentang kejadian
sebenarnya, Sutan Mambang Matahari
merasa sedih, kemudian ia beserta peng-
ikutnya pergi meninggalkan kam-
pungnya, mereka pergi ke dusun
seberang dan mendirikan kam-
pung disana. Kampung itu ter-
letak diantara kubur Tuan
Muda Senaning, dan kapal
Tuan Muda Selat. Kam-
pung itu bernama Dusun
Tengah Lubuk Ruso.

Legenda cerita

ini oleh rakyat Jambi dianggap benar-
benar terjadi karena ada hubungannya
dengan nama-nama kampung di
Kabupaten Batanghari, Jambi. Tema dari
cerita rakyat diatas adalah kehidupan
muda-mudi yang saling mencintai hingga
akhir hayat mereka. Tokoh yang terdapat
pada cerita rakyat ini adalah Putri Cermin
Cina, Tuan Muda Senaning, Tuan Muda
Selat, Sutan Mambang Matahari,
pengikut Tuan muda Senaning, dan or-
ang-orang kampung.

Putri Cermin Cina mempunyai watak
baik hati dan lemah lembut, tuan Muda
Senaning Berwatak sopan dan baik,
Tuan Muda Selat berwatak agak ceroboh
dan hormat pada ornag tuanya, Sutan
Mambang Matahari berwatak bijaksana,
baik hati dan sangat menyayangi kedua
anaknya, sedangkan pengikut Tuan
Muda Senaning berwatak setia pada
Tuannya dan orang kampung berwatak
setia menemani Tuannya, membantu
sabisa mungkin.

Cerita rakyat yang berjudul Putri
Cermin Cina ini menggunakan alur maju
karena disepanjang cerita dari awal
hingga akhir berjalan secara urut dan
teratur. Dan juga menggunakan alur
tertutup karena akhir cerita telah
diketahui bahwa Putri Cermin Cina
meninggal dunia kemudian Tuan Muda
Senaning juga ikut bunuh diri karena
tidak bisa hidup tanpa Putri Cermin
Cina, Tuan Muda Selat pergi mening-
galkan kampungnya, dan Sutan
Mambang Matahari juga pergi  semua
yang telah terjadi.[*]

Pukes berdiri di sudut goa untuk
menghangatkan tubuhnya yang kedinginan.
Perlahan, sang putri merasa tubuhnya
mengeras. Putri Pukes sangat terkejut dan
menangis. Ternyata tubuhnya menjadi batu. Ia
pun menyesal karena tidak mengindahkan
pesan orang tuanya. Seharusnya, ia tidak
menoleh ke belakang selama perjalanan
sebagaimana yang dipesankan oleh orang
tuanya.

Setelah merasa cukup lama beristirahat
dan hujan mulai reda, mereka berniat
melanjutkan perjalanan. Para pengawalnya pun
memanggil Sang Putri. “Tuan Putri ! Hujan telah
reda, mari kita melanjutkan perjalanan !” panggil
para pengawalnya. Berkali-kali mereka

Putri Pukes dan Danau Laut Tawar

>> BERSAMBUNG KE  HLM  09

ALKISAH di dataran tanah gayo, terdapat seorang
putri cantik anak seorang raja yang bernama Putri
Pukes. Putri cantik ini menyukai seorang pangeran yang
berasal dari kerajaan lain. Awalnya, kedua orang tua
putri pukes tidak merestuinya, disebabkan asal pangeran
ini yang bertempat tinggal jauh dari kediaman sang putri.

Namun, berkat kegigihan si putri pukes dan sang
pangeran, akhirnya orang tua si putri pukes ini merestui
hubungan keduanya hingga pada akhirnya mereka
berdua dinikahkan oleh sang raja.

Setelah menikah, maka tibalah saatnya sang putri
menyusul suaminya. Putri Pukes pun pamit kepada
kedua orang tuanya untuk pergi ke kerajaan suaminya.
Tentunya kedua orang tua sang putri pun dihinggapi

rasa sedih, namun mereka harus melepas anaknya itu
pergi.

“Pergilah, Nak, bersama para pengawal. Namun,
satu hal yang harus kau jaga, begitu melangkahkan
kaki keluar dari kerajaan ini, jangan sekalipun kamu
menoleh lagi ke belakang”, pesan orang tuanya.

Putri Pukes pun berangkat bersama para
pengawalnya. Di tengah jalan, ia selalu teringat akan
orang tuanya dan sangat merindukan mereka. Karena
ia terlalu bersedih, tanpa sengaja ia menoleh ke
belakang.

Tiba-tiba, datanglah petir menyambar dan hujan yang
sangat lebat. Putri Pukes beserta rombongannya
berteduh di dalam sebuah goa. Di dalam gua, Putri



Kisah Menakjubkan
tentang Hikmah

Dilansir di Blueprint Nigeria, ketika
mereka menerima dan memahami Islam,
jumlah Muslim saat itu sangat kurang
dan menderita dari musuh-musuhnya.
Mereka harus menanggung masa-masa
yang sangat sulit.

Sejumlah penganiayaan mereka
hadapi, hingga mereka mempertim-
bangkan untuk bermigrasi. Tetapi,
musuh-musuh Islam tidak akan
membiarkan mereka pergi begitu saja
dan memilih untuk mengganggu mereka
lebih jauh. Nabi Muhammad SAW lantas
hijrah dari Makkah dan memberi izin
kepada para pengikutnya untuk
melakukannya juga.

Suatu malam, dengan berpura-pura
akan buang air kecil, Suhayb berhasil
melarikan diri dari cengkeraman orang
Quraisy dan melarikan diri dengan
menunggang kuda. Musuh beberapa
saat kemudian menyadari apa yang
telah dia lakukan dan berhasil me-
ngejarnya. Shuayb lantas meme-
gang busur dan anak panahnya.
Ia berteriak, “Orang-orang
Quraisy! Anda tahu, demi
Tuhan, bahwa saya adalah
salah satu pemanah terbaik dan
tujuan saya tidak pernah salah. Demi
Tuhan, jika Anda mendekati saya,
dengan setiap panah yang saya
miliki, saya akan membunuh salah
satu dari Anda. Lalu aku akan
menyerang dengan pedangku”.

Seorang juru bicara Quraisy
menjawab, “Demi Tuhan, kami
tidak akan membiarkan Anda

melarikan diri dari kami dengan nyawa
dan uang Anda. Kamu datang ke Makkah
dalam keadaan lemah dan miskin, dan
kamu telah memperoleh apa yang telah
kamu peroleh”.

Mendengar hal itu, Suhayb menja-
wab, “Apa yang akan Anda katakan jika
saya meninggalkan Anda kekayaan
saya? Maukah Anda menyingkir dari
saya?”. Mendengar pernyataan tersebut,
para musuh pun setuju.

Suhayb lantas menjelaskan sebuah
tempat di rumahnya di Makkah, di mana
dia meninggalkan uang. Dengan hal ini,
para musuh mengizinkannya pergi
sehingga Suhayb akhirnya berhasil
sampai ke Madinah.

Nabi sangat senang melihat Suhayb
dan berkata, “Transaksimu telah mem-
buahkan hasil, wahai Abu Yahya. Tran-
saksi Anda telah membuahkan hasil”.
Nabi mengulangi perkataan ini tiga kali.

Wajah Suhayb pun berseri-seri
dengan kebahagiaan ketika dia berkata,

“Demi Tuhan, tidak ada seorang pun
yang datang sebelum saya kepada
Anda, Rasulullah, dan hanya Jibril

yang bisa memberi tahu Anda tentang
hal ini”.

Hakayatus Sahaba untuk para
sahabat kekayaan mereka dan

segala sesuatu yang lain tunduk
pada Islam dan Nabi. Mereka

mengorbankan harta duniawi
mereka untuk Islam, yang

pada kenyataannya adalah
keuntungan nyata dalam
hidup.[*]

Kisah-kisah perjuangan yang dilalui Nabi dan Rasulullah merupakan hal yang selalu bisa dipetik
hikmahnya dan diambil sebagai pembelajaran. Dari banyaknya kisah yang ada, ada dua kisah
menakjubkan tentang hikmah dalam Islam yang tidak ada salahnya kembali disimak.

KISAH PERTAMA datang dari Sayyidina
Shuhaib dan Ammar dalam menerima Islam.
Berdua, mereka berencana menemui Nabi
Muhammad SAW dengan tujuan untuk
mendapatkan kesenangannya. Kala itu, Nabi saat
itu sedang berada di rumah Arqam.

Dari arah berbeda, keduanya sedang dalam
perjalanan untuk melihat Nabi dan bertemu di pintu
rumah tempat Rasulallah tinggal. Hal yang
mengikat mereka bersama adalah penerimaannya
terhadap Islam dan keinginan mereka untuk
mengabdi kepada Nabi Suci.

>> KONTES MINUMAN...HLM 19

terakhir, dengan rata-rata
asupan orang dewasa per tahun
turun dari 100 liter pada tahun 1995
menjadi 75 liter pada tahun 2020.

Meskipun kementerian
kesehatan Jepang mengatakan
tidak berpartisipasi dalam inisiatif
tersebut, mereka menyuarakan
harapan bahwa badan pajak hanya
akan mendorong konsumsi alkohol
dalam jumlah yang tepat, dan
menyatakan bahwa mereka tetap
berhubungan dengan NTA mengenai
masalah ini.

Kontes ini bukan yang pertama,
karena NTA meluncurkan proyek
yang disebut ‘Nikmati Sake!’ tahun
lalu dalam upaya serupa untuk
mendapatkan ide bisnis baru.

Tidak jelas apakah kampanye
terakhir menunjukkan keberhasilan
mengingat penurunan pendapatan
yang berkelanjutan, tetapi agensi
tersebut mengambil celah lain pada
gagasan tersebut. Lihat Juga: Shoji
Marimoto, Pria yang Sewakan
Dirinya untuk Tidak Melakukan Apa-
apa. (ian)https://prayertimes.date/hong-kong/august/2022

8/1/2022 04:34 05:55 12:30 15:50 19:04 19:04 20:20
8/2/2022 04:34 05:56 12:30 15:50 19:03 19:03 20:20
8/3/2022 04:35 05:56 12:30 15:51 19:03 19:03 20:19
8/4/2022 04:35 05:56 12:29 15:51 19:02 19:02 20:18
8/5/2022 04:36 05:57 12:29 15:51 19:02 19:02 20:18
8/6/2022 04:37 05:57 12:29 15:51 19:01 19:01 20:17
8/7/2022 04:37 05:57 12:29 15:51 19:01 19:01 20:16
8/8/2022 04:38 05:58 12:29 15:51 19:00 19:00 20:15
8/9/2022 04:38 05:58 12:29 15:51 18:59 18:59 20:14
8/10/2022 04:39 05:59 12:29 15:51 18:59 18:59 20:13
8/11/2022 04:39 05:59 12:29 15:51 18:58 18:58 20:13
8/12/2022 04:40 05:59 12:28 15:51 18:57 18:57 20:12
8/13/2022 04:40 06:00 12:28 15:52 18:56 18:56 20:11
8/14/2022 04:41 06:00 12:28 15:52 18:56 18:56 20:10
8/15/2022 04:42 06:00 12:28 15:52 18:55 18:55 20:09
8/16/2022 04:42 06:01 12:28 15:52 18:54 18:54 20:08
8/17/2022 04:43 06:01 12:27 15:51 18:53 18:53 20:07
8/18/2022 04:43 06:02 12:27 15:51 18:53 18:53 20:06
8/19/2022 04:44 06:02 12:27 15:51 18:52 18:52 20:05
8/20/2022 04:44 06:02 12:27 15:51 18:51 18:51 20:04
8/21/2022 04:45 06:03 12:27 15:51 18:50 18:50 20:03
8/22/2022 04:45 06:03 12:26 15:51 18:49 18:49 20:02
8/23/2022 04:46 06:03 12:26 15:51 18:49 18:49 20:01
8/24/2022 04:46 06:04 12:26 15:51 18:48 18:48 20:00
8/25/2022 04:47 06:04 12:25 15:51 18:47 18:47 19:59
8/26/2022 04:47 06:04 12:25 15:51 18:46 18:46 19:58
8/27/2022 04:47 06:04 12:25 15:50 18:45 18:45 19:57
8/28/2022 04:48 06:05 12:25 15:50 18:44 18:44 19:56
8/29/2022 04:48 06:05 12:24 15:50 18:43 18:43 19:55
8/30/2022 04:49 06:05 12:24 15:50 18:42 18:42 19:54
8/31/2022 04:49 06:06 12:24 15:50 18:41 18:41 19:53

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA
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TURKI, BI - Warga negara Indone-
sia (WNI) di Turki merayakan HUT RI
ke-77 dengan berbagai cara, salah
satunya dengan menggelar aksi debus
dan merentangkan bendera merah putih
ukuran raksasa di acara Festival Merah
Putih yang diselenggarakan oleh KBRI
Ankara . Kedua kegiatan tersebut
berlangsung pada tanggal 17 Agustus
sore hari di Wisma Duta Park, Ankara,
Turki.

Sekitar  900 WNI dan warga Turki
(Sahabat Indonesia) yang hadir dari
berbagai kota di Turki, 40 mahasiswa
Indonesia dari Universitas Dumlupinar
Kutahya menampilkan drama musikal
yang menggabungkan antara aksi
pencak silat dan debus.

Aksi yang dikemas dengan apik
dalam penampilan berdurasi sekitar 30
menit tersebut mendapatkan sambutan
sangat meriah dari para penonton.

“Luar biasa, orang Indonesia kreatif
sekali mengekspresikan syukuran

Aksi Debus dan Bendera Raksasa Di Turki
kemerdekaannya. Saya baru sekali ini
melihat ekspresi perayaan
kemerdekaan yang sangat beragam
seperti ini”, ungkap Gurhan Ulusoy,
seorang anggota Sahabat Indo-
nesia yang juga pengusaha
dan mantan Presiden
Asosiasi Produsen Biji-
Bijian (Turkish Grain
Association) dalam
keterangan tertulis
KBRI Ankara.

Sementara itu, di
awal acara, 30 WNI
merentangkan bendera
merah putih ukuran raksasa
sembari menyanyikan lagu kebyar-
kebyar. Aksi tersebut diikuti oleh
seluruh yang hadir dengan penuh
emosi.

Selain aksi debus dan merentangkan
bendera merah putih raksasa, pada Fes-
tival Merah Putih besutan KBRI Ankara
tersebut juga ditampilkan pagelaran

musik oleh pelajar Indonesia di Turki
dan artis ibu kota Lia Amelia, penampilan
dan peluncuran Komunitas Stand Up

Comedy PPI Turki, teater oleh PPI Turki
serta ratusan doorprize menarik,
termasuk puluhan tablet/laptop dan dua

tiket pulang pergi ke Indonesia dari
maskapai Qatar Airways.

Tidak ketinggalan, sanggar tari
“Swara Bhineka” yang beranggotakan
warga negara Turki juga ikut
menampilkan tarian-tarian dari pulau
Sumatera. Tidak kalah serunya juga
pasar Indonesia yang bertemakan
“Tombo Kangen”, dimana puluhan warga
Indonesia diberi kesempatan membuka
lapak untuk menjual berbagai makanan,
minuman dan jajanan pasar.

“Ada 11 warung dibuka oleh
kelompok-kelompok WNI di Ankara dan
sekitarnya. Mulai dari bakso, nasi
padang, tempe/tahu, sate ayam, cilok,
teh boba, es teler sampai seblak dijual
dan sebelum acara selesai sudah ludes”
ujar Budi Wardiman, Perbinlu KBRI
Ankara.

Kegiatan Festival Merah Putih
berlangsung sangat meriah dengan
dukungan berbagai sponsor dari Indo-
nesia dan Turki. (ian)

dengan pihak berwenang di sana dan
melubangi prinsip satu-China,” tulis dip-
lomat tersebut.

Taiwan sudah memerintah sendiri
sejak 1949 atau setelah perang saudara
China berakhir. Namun, Beijing masih
menganggap pulau itu bagian tak
terpisahkan dari China.

China: Kemerdekaan Taiwan Berarti Perang!
BEIJING, BI - Beijing

menegaskan bahwa
kemerdekaan Taiwan
berarti perang dengan
China . Itu disampaikan
Duta Besar China untuk
Inggris Zheng Zeguang.
Dalam artikel op-ed di
surat kabar The Guardian,
diplomat China itu
memperingatkan bahwa
campur tangan Inggris dan
Amerika Serikat (AS)
dalam masalah Taiwan
dapat mengakibatkan perang.

Menurutnya, Taiwan telah menjadi
“masalah batu ujian” bagi China, AS
dan Inggris. “Selama bertahun-tahun,
AS telah memainkan ‘kartu Taiwan’
untuk menahan China dengan
menyetujui penjualan senjata ke pulau
itu, meningkatkan hubungannya

“Kemerdekaan Taiwan
berarti perang dan akan
menemui jalan buntu. Menentang
dan mengalahkan upaya
semacam itu dimaksudkan
untuk menghindari perang dan
menjaga perdamaian dan
stabilitas di kawasan,” lanjut
Zheng, yang dikutip Russia To-
day, Kamis (18/8/2022).

Zheng juga mendesak Inggris
untuk menghindari mengikuti
“jejak AS”, mengutip kunjungan
baru-baru ini oleh anggota

parlemen senior Amerika ke Taiwan.
“Pulau itu selalu menjadi masalah
sensitif di pusat hubungan antara
Inggris dan China,” imbuh Zheng.

Komentar diplomat Beijing itu
muncul di tengah babak baru latihan
militer China di wilayah udara dan
perairan di sekitar Taiwan, yang

mencerminkan latihan lain yang
diadakan segera setelah kunjungan
Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Tai-
wan.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz
Truss baru-baru ini mengecam latihan
militer China, dengan mengatakan
bahwa manuver itu mengancam
perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Zheng juga menuduh para saingan
China mengganggu perdamaian re-
gional dengan mencoba campur
tangan dalam masalah Taiwan.(min)

TOKYO, BI -  Badan Pajak
Nasional (NTA) Jepang
meluncurkan kampanye ‘Sake
Viva!’ anggur beras ikonik
Jepang. Kampanye ini
menyerukan siapa pun yang
berusia antara 20 dan 39 untuk
mengirimkan ide bisnis untuk
industri alkohol negara itu, yang
tertinggal setelah Covid- 19 dan
menurunnya kebiasaan minum
secara nasional.

Seperti disebutkan di situs
web resmi pemerintah yang
menarik perhatian internasional
minggu ini menyusul laporan
media lokal, kontes akan
berlangsung hingga 9 Septem-
ber, dan meminta produk serta
desain baru dan cara untuk
mempromosikan minum di
rumah.

Pemenang akan diundang
ke upacara penghargaan di To-
kyo pada bulan November
mendatang, dan badan pajak
telah berjanji untuk mendukung
investasi ke dalam ide
pemenang.

NTA mencatat bahwa pajak
alkohol mencapai sekitar 3%
dari pendapatan pajak
pemerintah pada tahun 2011,
tetapi telah turun menjadi 2%
pada tahun 2020, dengan alasan
kebutuhan untuk merevitalisasi
penjualan minuman keras.

Seperti yang terlihat di antara
kelompok usia yang sama di
negara lain, anak-anak muda di
Jepang secara signifikan telah
mengurangi konsumsi alkohol
mereka dalam beberapa dekade

Kontes Minuman
Keras di Jepang

demi Pajak
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tanah air”.
Pelaksanaan promosi secara

kolaboratif antara KJRI Hong Kong dan
Himpunan Bank Negara di Hong Kong
yang terdiri dari Bank Negara Indone-
sia (BNI), Bank Mandiri dan Bank
Rakyat Indonesia (BRI) dalam expo
dimaksud, sejalan dengan arahan
Presiden RI dan Menteri Luar Negeri
agar prioritas diplomasi ekonomi In-
donesia dapat berdaya guna langsung
bagi masyarakat untuk mendukung
pemulihan ekonomi nasional melalui
kerjasama yang kuat dari seluruh
pihak.

Dalam Food Expo Hong Kong
2022, KJRI Hong Kong dan Bank
Himbara menempati “Indonesia Pavil-
ion” seluas 48 meter persegi dengan
mengangkat tema Indonesia Spice Up
the World. Sebuah program nasional
yang melibatkan lintas kementerian
dan Lembaga dalam meningkatkan

pemasaran produk bumbu dan rempah
serta pangan olahan Indonesia ke
negara-negara potensial termasuk
Hong Kong.

Dalam expo dimaksud KJRI dan

Bank Himbara Hong Kong
mempromosikan berbagai produk dari
43 (empat puluh tiga) UMKM binaan
masing-masing, yang terdiri dari
produk rempah dan bumbu seperti;
Artisan Indonesian Tisane, Tea, Herb
and Dehydrated Spices, Organic

Cashew Nuts, Belitong white dan black
pepper, kayu manis, cengkeh, cashew
nut Bali, kenari Ambon, kopi Aceh dan
Garut, mie godog instant Yogyakarta
dan lain sebagainya.

Diharapkan pada pelaksanaan
expo ini, Pavilion Indonesia sukses
menggaet pembeli potensial dan
memfasilitasi business matching
antara pengusaha Hong Kong dan
produsen di Indonesia. Penyeleng-
garaan “ Hong Kong Food Expo 2022”
dilaksanakan masih ditengah pandemi
Covid-19, walaupun Hong Kong
tercatat sebagai kawasan dengan
penyebaran covid-19 yang sangat
rendah namun expo digelar dengan
memperhatikan protokol kesehatan
yang ketat.

Seluruh peserta pameran diwa-
jibkan untuk mengirimkan sertifikat
vaksin/swab test dan seluruh
pengunjung wajib menggunakan
masker serta dilarang untuk makan dan
minum di area expo. (KJRI Hong Kong).
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PERMASALAHAN beruntus di area
dahi ini disebabkan oleh banyak faktor, salah
satunya adalah pengaruh hormon, obat-
obatan, iritasi, efek stres, dan faktor
kebersihan. Berikut adalah beberapa
cara yang dapat Anda lakukan untuk
mengatasi bruntus membandel.

Rajin Mencuci dan Membersihkan
Muka

Usahakan untuk rajin membersihkan
dan mencuci wajah Anda dengan menggunakan

Beruntus merupakan salah satu
permasalahan kulit yang sering dialami
oleh banyak orang. Tidak hanya
menganggu, beruntus juga dapat
menghilangkan rasa percaya diri sebab
menganggu tampilan wajah bahkan
ketika mengaplikasikan makeup.

sabun pembersih yang sesuai dengan jenis kulit
wajah Anda.

Sesuaikan Jenis Kulit
Jika Anda memiliki kondisi wajah yang

beruntusan, terutama di daerah dahi. Sebaiknya
Anda mulai memerhatikan jenis dan kandungan-
kandungan apa saja yang terdapat dalam produk
wajah yang akan Anda gunakan. Anda bisa memilih
produk dengan kandungan yang bersifat non iritatif
dan hipoalergenik.

Asupan Makanan
Tidak bisa dipungkiri bahwa

mengatasi permasalahan kulit dari
dalam adalah salah satu cara ampuh
yang dapat Anda lakukan termasuk
untuk memberantas beruntus di dahi.
Konsumsi makanan sehat yang
mengandung banyak vitamin A, C,
dan E mampu membantu mencegah

timbulnya beruntusan. Anda
sebaiknya juga mengurangi makanan

dan minuman dengan karbohidrat dan kandungan

gula tinggi.

Hindari Menyentuh dan Memencet Beruntus
Menyentuh dan memencet beruntusan

dapat memperparah kondisi wajah Anda dan
justru menimbulkan jerawat yang meradang.
Hal ni disebabkan oleh kotoran dan bakteri
terdorong ke dalam folikel dan memperparah

kondisi kulit Anda.

Gunakan Masker dari Bahan Alami
Ada banyak jenis masker yang dapat Anda

gunakan untuk mengatasi beruntus di wajah Anda.
Salah satunya adalah masker-masker yang terbuat
dari bahan alami seperti bengkoang dan aloevera
yang memiliki kandungan baik untuk kulit.[̂ ]

Seberapa Bahayakah Jamur
Kapang di Baju

5 Tips Mengurangi
Porsi Makan

BERAT badan yang stabil, erat
kaitannya dengan kesehatan
seseorang secara keseluruhan.
Mengingat kelebihan berat badan,
terkait dengan banyak penyakit akut.

Sebut saja mulai dari diabe-
tes, jantung, darah tinggi,

dan sebagainya.
Nah, dalam

mengurangi porsi
m a k a n
sebetulnya Anda
tak perlu takut
m e r a s a
k e l a p a r a n .
Dengan trik yang
tepat, Anda bisa

mengurangi porsi
makan tanpa takut

kelaparan. Apa saja
triknya? Melansir

Healthline, Minggu (14/8/2022)
berikut ulasan singkat lima triknya di
bawah ini.

1. Makan protein setiap makan
atau snacking: Banyak penelitian
membuktikan bahwa makanan
sumber protein bisa meningkatkan
rasa kenyang lebih besar,
dibandingkan jika mengonsumsi
makanan sumber karbohidrat atau
lemak. Jika perut terasa lebih
kenyang, otomatis porsi yang
dimakan juga tidak akan banyak
kan?

2. Minum sebelum makan:
Penelitian menunjukkan bahwa or-
ang yang minum air mineral sekitar
dua gelas (500 ml) sebelum sarapan
bisa makan 13 persen lebih sedikit
dibandingkan orang-orang yang
tidak minum sebelum makan. Air
mineral dapat memuaskan dahaga
sebelum makan, tanpa meningkatkan
asupan kalori.

3. Pakai piring dan garpu yang
lebih kecil: Siapa sangka ternyata,
ukuran piring yang dipakai saat
makan dapat memengaruhi porsi
makan yang kita ambil loh! Kenapa?
Merujuk pada satu penelitian, hal ini
karena orang cenderung mengisi
piring makannya dengan makanan
sekitar 70 persen, terlepas dari
ukuran piring yang digunakan.
Sehingga, jika kita pakai piring
lebih kecil, secara tidak sadar
mungkin porsi makan juga jadi ikut
berkurang.

4. Jangan melakukan hal lain saat
makan: Terapkanlah apa yang
disebut dengan “mindful eating”
setiap kali makan. Makanlah dengan
perhatian penuh dan jauhi gangguan,
seperti bermain ponsel, menonton
televisi, dan komputer ketika sedang
makan. Hal ini membantu tubuh dapat
merespon sinyal kelaparan dan
kekenyangan. Sehingga, kita akan
lebih mampu merasakan kapan harus
berhenti makan saat merasa perut
sudah kenyang.

5. Tambahkan cabai pedas:
Senyawa dalam cabai yang disebut
capsaicin sebenarnya bisa membantu
mengurangi nafsu makan dan rasa
lapar. Dalam suatu penelitian, peserta
yang mengonsumsi cabai merah
pedas sebagai bagian dari makanan
pembuka, makan 190 kalori lebih
sedikit selama makan siang dan
camilan berikutnya daripada kelompok
orang-orang yang makan tanpa cabai
dan bumbu rempah-rempah.

Selain itu, menambahkan cabai
pedas atau jahe ke dalam makanan,
disebutkan bisa membantu kita
merasa lebih kenyang juga dan
akhirnya bisa makan tidak berle-
bihan. (rpa)

yang muncul adalah bau apek sekaligus bau tanah. Selain
itu, pada beberapa jamur, saat Anda menyentuh pakaian, ada
sensasi berlendir yang terasa di telapak tangan.

Menurut laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Amerika Serikat, itu sangat tergantung dari
seberapa banyak jamur yang terpapar. Kalau dalam
jumlah banyak, masalah bukan hanya ada di
kulit tapi juga sistem pernapasan.

“Kalau Anda super sensitif, jamur di
pakaian bisa menyebabkan alergi hingga
ruam kulit. Bahkan, Anda bisa mengalami
kelelahan, sakit kepala, dan pusing,” terang
laman Bst Mold kembali.

Di sisi lain, peneliti di Iran pernah
melakukan studi soal pakaian bekas ini dan
benar bahwa jamur yang ada di pakaian seken
berbahaya bagi kesehatan.

Studi dilakukan pada 800 pakaian bekas, 400-
nya adalah pakaian bebas yang dicuci, sisanya tidak
dicuci. Pakaian bekas ini dikumpulkan dari 2018-2019 di
Teheran, Iran.

Deteksi jamur dan parasit dilakukan dengan teknik pita
transparan menggunakan pita transparan persegi panjang
berukuran 2x6 cm. Sisi perekat ditempatkan di pakaian, lalu
ditarik, dan dipisahkan. Pita perekat tersebut dibawa ke
laboratorium untuk diperiksa.

Pengerjaan di laboratorium dikerjakan dengan pertama-
tama perekat ‘dibanjur’ setets laktofenol untuk memisahkan
parasit dengan perekatnya. Kemudian, cairan yang terkumpul
diperiksa di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 4
dan 10 X. Analisis statistik menggunakan SPSS 14. Uji Chi-
square diterapkan untuk menentukan signifikansi asosiasi
untuk prevalensi parasit.

Kalau Pediculus spp, parasit ini bisa menyebabkan
demam hingga tipes. Lalu, kalau Sarcoptes scabiei
menyebabkan rasa gatal dan lecet yang hebat, dan untuk
Enterobius egg adalah masalah di kulit yang berarti.

“Kesimpulannya, kasus ditemukannya parasit berbahaya
di baju bekas tidak dicuci cukup tinggi. Pakaian bekas secara
umum dapat menularkan penyakit kulit dan rambut, khususnya
pedikulosis dan kudis. Selain itu, penting untuk mencuci
bersih pakaian bekas ini, disetrika, lalu didesinfeksi untuk
mengurangi kemungkinan penularan patogen ke manusia,”
ungkap studi tersebut. (DRM)
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MENTERI PERDAGANGAN Zulkifli Hasan membakar
pakaian-pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai
Rp9 miliar. Tindakan ini untuk mencegah masyarakat In-
donesia dari bahaya jamur kapang yang ada di pakaian
seken tersebut.

Selain karena alasan itu, Mendag Zulkifli Hasan juga
berharap dengan menghilangkan pakaian-pakaian impor
bekas tersebut, masyarakat bisa lebih menghargai brand
fashion lokal.

Menjadi pertanyaan sekarang, apa benar jamur kapang
yang ada di baju bekas berbahaya bagi kesehatan?

Jamur kapang yang ada di baju bekas memang bisa
memberi dampak buruk bagi kesehatan. Penyakit yang
bisa muncul dari paparan jamur kapang antara lain iritasi
kulit hingga alergi parah.

Jamur yang muncul di pakaian kebanyakan punya
ciri-ciri seperti berwarna putih atau terkadang hitam
kehijauan. Jamur tersebut ada di permukaan pakaian dan
sejatinya bisa terlihat oleh kasat mata.

Tak hanya itu, ada aroma
khas juga dari jamur ini

saat tumbuh di
pakaian. Bau

Hilangkan Beruntusan di Jidat



- Lomba Kebaya Bali Dijuarai Oleh Sekar
miu dari Tulung agung

Untuk kategori make up sunda siger, dia
selain mendapatkan piala dan bingkisan juga
mendapatkan uang tunai sebesar 1 5 juta.

Lepas dari perlombaan sebagai sesama
tenaga kerja wanita Miramo berpesan pada teman
– teman dluar sana secara umum :

Jadilah wanita kuat dan mandiri karena
sukses itu bukan dari orang lain melainkan dari
kita sendiri. Yuk tunjukan jika kita ini adalah PMI
yang berprestasi yang tidak gampang menyerah

serta mengeluh.
Sebagai PMI juga jangan gampang

mengeluhkan keadaan, kerja jauh dari keluarga
nanti pulangnya juga harus bawa apa-apa, bawa
uang, ilmu dan pengetahuan juga.

Jangan buang waktumu dengan melakukan
hal – hal yang tidak ada gunanya, tunjukan
kepada orang tuamu kalau kamu bisa sukses
ketika pulang nanti. Mari bersama benahi diri
dengan bekerja sekaligus mencari ilmu setiggi-
tingginya dibidang apapun yang kamu inginkan.
Ingat KESUKSESAN ADA DITANGAN KITA
SENDIRI.

Semangat. Para PMI pasti bisa! [bi]
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HK dan Interpol Bekerjasama
Atasi Perdagangan Manusia

Hong Kong, BI - Pejabat keamanan
menyoroti adanya kasus perdagangan
orang yang menimpa warga Hong Kong
ditahan di Myanmar.

Michael Cheuk, Wakil Sekretaris

tersebut bekerja sama dengan
rekan-rekan di Asia Tenggara dan
Interpol.

“Kami belum dapat
mengidentifikasi lokasi persis mereka
[korban]. Namun, petugas imigrasi
kami berusaha semaksimal mungkin
dan menghubungi kedutaan dan
konsulat China untuk mengeksplorasi
semua cara dan jalan untuk mencoba
mengamankan mereka kembali
dengan selamat. . Ini akan menjadi
prioritas utama kami,” katanya.

Keamanan  mengatakan kejahatan
terorganisir dan biro triad polisi
sedang bekerja keras untuk
membebaskan delapan orang yang
terjerat lowongan kerja abal - abal

Kedelapan warga Hongkong
diyakini telah terpikat ke luar negeri
dengan tawaran pekerjaan palsu dan
Cheuk juga mengatakan pemerintah
telah memperbarui halaman
Peringatan Perjalanan Keluar untuk
memperingatkan orang-orang tentang
bahaya penipuan semacam itu.

Cheuk mengatakan para pejabat
telah menerima sekitar 20 laporan
perdagangan manusia yang
melibatkan warga Hongkong sejak
awal tahun, dengan 12 tersangka

korban yang sekarang dalam kondisi
aman. Sepuluh dari mereka telah
kembali ke SAR.

Wakil menteri menambahkan
bahwa satuan tugas sedang dibentuk
untuk mengatasi perdagangan
manusia ke Asia Tenggara. Pejabat
juga menyarankan orang untuk skeptis
terhadap iklan pekerjaan online yang
menawarkan gaji tinggi tanpa
mengharuskan kandidat memiliki
banyak pengalaman kerja atau
kualifikasi akademik.[bi]

International Hong Kong Food Expo
HONG KONG, BI - Menjaga momentum

pemulihan ekonomi nasional, memperkuat
akses dan penetrasi pasar, sekaligus
memperkenalkan produk-produk unggulan In-
donesia di Wilayah Kerja kepada potensial
buyer dan distributor di Hong Kong, Konsulat
Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong
Kong bekerjasama dengan Himpunan Bank
Negara (Himbara) yang berkedudukan di Hong
Kong akan mengikuti Hong Kong Food Expo
yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 –
15 Agustus 2022 bertempat di Hong Kong Con-
vention and Exhibition Center.

“Hong Kong merupakan salah satu mitra
penting dan strategis Indonesia dalam hal
perdagangan dan investasi, tahun 2021 Hong
Kong tercatat sebagai sumber FDI terbesar
kedua Indonesia sementara di bidang
perdagangan total nilai ekspor Indonesia
meningkat signifikan. Keberhasilan ini tentu
saja merupakan hasil dari usaha berbagai
pihak, baik Perwakilan RI di Hong Kong dan
BUMN Indonesia di Hong Kong yang
senantiasa berkolaborasi dalam menyuarakan
dan mempromosikan perbaikan ekonomi di
Indonesia maupun komitmen Pemerintah

Pusat, ujar Konsul Jenderal RI Ricky
Suhendar.

Konsul Jenderal RI Ricky Suhendar,
menambahkan “Partisipasi KJRI Hong Kong
dalam pameran ini merupakan upaya
memperkuat kehadiran produk-produk Indo-
nesia di pasar lokal sekaligus membuka akses
pasar bagi pengusaha-pengusaha baru UMKM
di Indonesia. Kegiatan ini menjadi kesempatan
yang baik bagi Indonesia untuk
memperkenalkan dan menghubungkan dis-
tributor Hong Kong dengan pelaku UMKM di
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JAKARTA, BI - Keinginan untuk memulai sebuah
bisnis seringkali menemui tantangan atau kendala.
Salah satu yang sering dijumpai adalah ketiadaan
ide atau inspirasi usaha apa yang akan dijalankan.
Kondisi itu lumrah terjadi di masa awal kita akan
merintis suatu usaha.

Apakah Anda termasuk? Jika iya, tidak perlu
khawatir berlebih. Banyak hal yang bisa
dimanfaatkan untuk menjadi ide atau inspirasi usaha
buat Anda. Inspirasi maupun ide bisa datang dari
mana saja, termasuk bisnis atau usaha di luar sana
yang sudah terlebih dahulu sukses.

Sebagai contoh, Anda mendapati sebuah bisnis
atau usaha yang potensial dan tertarik untuk
menjalankan bisnis yang sama. Tidak ada salahnya
untuk menjadikan bisnis tersebut sebagai inspirasi
usaha. Namun, ada hal penting yang perlu
diperhatikan, yakni kreativitas. Jika Anda ingin
menjalankan jenis usaha yang mainstream maka
perlu ada sesuatu atau faktor yang membuat usaha
Anda berbeda. Di situlah pentingnya kreativitas.

Istilah yang cukup populer dalam dunia usaha
adalah ATM atau kependekan dari amati, tiru, dan
modifikasi. Inspirasi usaha yang sudah Anda dapat
sebagai langkah awal, perlu diperbaharui dengan
modifikasi yang benar-benar lahir dari kreativitas
dan inovasi diri sendiri.

Lalu bagaimana agar Anda bisa mendapat ide
dan inspirasi untuk berbisnis? Berikut ada beberapa
hal yang perlu Anda lakukan biar inspirasi bisa lebih
cepat datang, antara lain:

1. Perbanyak networking
Hal pertama yang penting untuk Anda lakukan

adalah perbanyak networking atau jaringan bisnis
Anda. Inspirasi usaha enggak datang begitu saja
kan? Dengan memperbanyak jaringan bisnis, tentu

Anda akan mendapatkan pengalaman dan
pembelajaran lebih banyak lagi.

Caranya
bagaimana?

Y a n g
pertama,

Anda

Bingung Mau Usaha Apa? ...

hal-hal yang disukai seperti menonton atau sekadar
bersantai merelaksasi diri. Pikiran yang jernih dan
suasana hati yang nyaman, biasanya akan membuat
Anda lebih mudah menemukan ide atau inspirasi
usaha dalam berbisnis.

3. Rajin membaca
Hal termudah yang bisa menjadi

sumber inspirasi adalah membaca.
Buku-buku mengenai bisnis kini
makin mudah ditemukan. Dengan
memperbanyak wawasan Anda
mengenai bisnis, secara otomatis
akan membuat sumber inspirasi
semakin banyak. Jadi, inspirasi
usaha mu bisa semakin terasah
dengan cara rajin membaca.

Nah, setelah tahu apa-apa saja yang
bisa menjadi sumber ide dan inspirasi usaha
atau bisnis, selanjutnya yang perlu Anda lakukan
adalah tentukan usaha yang mau Anda jalani. Selain
ide, dalam menentukan lini bisnis, perlu juga
pertimbangan lainnya. Seperti ketersediaan modal,
waktu, dan target pasar. Ketiga elemen tersebut harus
saling menyesuaikan.

Jika Anda bingung menentukan atau masih ragu
memulai bisnis, berikut ini beberapa inspirasi usaha
yang potensial yang bisa Anda coba.

Kuliner kekinian
Usaha kuliner masih menjadi lini bisnis favorit

bagi mereka yang hendak memulai bisnis sendiri.

Hal itu lantaran makanan merupakan kebutuhan
pokok bagi manusia. Namun, sisi minus dari usaha
kuliner adalah pesaing yang tidak sedikit. Karena
itu, Anda harus berani membuat sesuatu yang
berbeda apabila memutuskan terjun di bisnis
kuliner.

Antara lain membuat sajian kuliner yang
berbeda dan disesuaikan dengan tren saat ini. Kini
banyak hidangan kuliner yang merupakan
kombinasi dari beragam jenis makanan atau
minuman. Baik itu makanan ringan seperti cook-
ies, makaroni, cireng, maupun minuman kombinasi
seperti bubble tea dan thai tea.

Selain itu, membuka usaha kuliner juga tak
melulu menghabiskan modal yang besar. Dengan
memanfaatkan penjualan online, Anda bisa menekan
biaya operasional. Seperti menggunakan aplikasi
pesan antar, usaha kuliner bahkan bisa tetap berjalan
meski tanpa kehadiran toko fisik. Cukup
menggunakan media sosial sebagai media promosi
dan pemesanan.

Pakaian
Di kalangan anak muda, salah satu lini bisnis

yang menjadi favorit adalah usaha di bidang fash-
ion yakni clothing store atau toko pakaian. Usaha
ini biasa berkaitan dengan keterkaitan yang Anda
miliki. Apabila Anda menyukai musik, band-band
favorit Anda bisa menjadi inspirasi usaha yang Anda
jalankan.

Hal itu bisa dimulai dengan membuat sendiri
desain pakaian band-band favorit Anda. Hal

itu termasuk juga jika Anda merupakan
penggemar film, sepak bola, ataupun

otomotif. Semuanya bisa
dikreasikan melalui desain
pakaian.

Sasaran pasar dari lini bisnis
ini adalah mereka yang
mempunya ketertarikan pada

hobi-hobi tertentu. Selain itu,
membuka usaha clothing bisa

dijalani secara online. Banyak ditemui
clothing store yang tidak mempunya fisik

melainkan hanya akun-akun media sosial
sebagai toko online. Tentu ini menambah efektivitas
dalam berbisnis clothing store Jadi, apa salahnya
mencoba untuk terjun di bisnis pakaian!

Dropshipping
Ada satu skema bisnis yang terbilang lebih

aman untuk Anda yang kurang berani dalam
mengambil risiko tinggi. Yakni dropshipping.

Dropshipping adalah skema bisnis di mana
Anda selaku dropshipper hanya perlu menjual
barang dari produsen. Namun menariknya, dalam
sistem dropshipping, Anda hanya perlu menjual
tanpa mengirimkan barang ke konsumen. Produsen
atau dalam hal ini supplier lah yang akan
mengirimkan barang langsung ke konsumen.

Yang terpenting dalam skema ini adalah
keuletan Anda dalam melakukan promosi barang
ke calon-calon konsumen. Keuntungan lainnya yang
bisa diperoleh, Anda bisa menawarkan harga yang
lebih tinggi dari supplier.

Meski begitu, hal yang perlu diperhatikan adalah
rekam jejak supplier yang akan menjadi mitra Anda.
Karena risiko cacat barang atau kualitas barang
yang buruk bisa saja terjadi karena produk tidak
melalui tangan Anda terlebih dahulu.

Setelah yakin usaha apa yang Anda pilih,
langkah terakhir dalam terjun ke dunia bisnis adalah
mempersiapkan modal awal. Tidak perlu khawatir
jika Anda mempunyai kendala dalam ketersediaan
modal. Saat ini banyak layanan perbankan yang
menawarkan fasilitas Kredit Tanpa Agunan atau
KTA.[CIMB*]

bisa sering-sering bertemu dengan rekan bisnis
atau teman-teman Anda yang sudah lebih dahulu
terjun di dunia bisnis. Dari situ Anda bisa belajar
dan bertukar pikiran sehingga inspirasi bisa lebih
mudah datang. Ceritakan apa yang menjadi
kesulitan Anda dan jangan ragu bertanya apabila
ada sesuatu hal yang belum Anda pahami.

Selain itu, Anda juga bisa ikut bergabung di
komunitas-komunitas pebisnis baik secara daring
ataupun luring. Saat ini, komunitas pebisnis sudah
banyak ditemui. Jadi tidak perlu pusing lagi untuk
mencari rekan sesama pebisnis. Di luar itu,
sekarang sudah mulai banyak seminar-seminar
atau workshop yang digelar buat calon-calon
pebisnis. Seminar ini biasanya digelar oleh
komunitas-komunitas pebisnis.

2. Berlibur bersama rekan atau keluarga
Inspirasi usaha tidak akan muncul kalau

pikiranmu tidak jernih. Dari pusing memikirkan
pekerjaan sampai penat karena masalah-masalah
lainnya. Karena itu, penting bagi Anda untuk me-
refresh pikiran agar kembali jernih. Dengan isi
kepala yang sudah segar kembali, biasanya
muncul ide-ide maupun inspirasi usaha yang tak
terduga. Selain itu, refreshing juga menyegarkan

kembali pikiran sehingga menghilangkan rasa
penat.

Caranya bagaimana? Simpel saja. Anda
bisa me-refresh pikiran, salah satunya
dengan berlibur bersama rekan maupun
keluarga. Atau Anda juga bisa melakukan



Kemerdekaan dan
Hubbul Wathan

Tanyakan masalah Anda, keraguan Anda dan
Kegelisahan Anda tentang syariat Islam pada Ustad
Muhaemin Karim di email:
a_muhaemin@yahoo.co.uk

MIMBAR AGAMA & ROHANI ANDA

TEPAT pada hari itu kita bangsa In-
donesia telah dikarunia oleh Allah
(SWT) suatu rahmat yang besar sekali
di mana sebelum itu kita telah berjuang
lebih dahulu dengan perjuangan yang
panjang dan penuh pengorbanan.

Berapa banyak para pejuang kita
yang telah gugur dalam

m e m p e r e b u t k a n
kemerdekaan dari

tangan penjajah.
Mereka telah gugur

s e b a g a i
s y u h a d a

karena didorong
oleh rasa kecintaan
kepada tanah air, dan
didorong pula oleh suatu
keyakinan bahwa cinta
tanah air adalah sebagian
dari iman. Sebagaimana

dikatakan dalam sebuah ungkapan:”
Hubbul wathan minal iman” (Cinta tanah
air itu sebagian dari iman).

Sungguh amat tepat ungkapan di
atas itu. Sebab dengan mencintai tanah
air berarti mempunyai rasa tanggung
jawab menjaga dan memeliharanya.

Dan hal itu telah
dilakukan oleh
pejuang-pejuang
kita terdahulu yang
t e l a h
membebaskan
negeri kita ini dari
b e l e n g g u
penjajah, baik
dari Belanda
m a u p u n
Jepang.

Sekarang
kita telah
hidup di alam
kemerdekaan
seh ingga
nasib kita
berada di
tangan kita

sendiri. Kita bebas mengatur sesuai
dengan sifat dan kepribadian kita
sendiri. Oleh sebab itu kita sebagai
pewaris kemerdekaan mempunyai
tanggung jawab memeliharanya agar
api kemerdekaan itu tidak semakin
pudar. Kita isi kemerdekaan ini dengan
amaliyah nyata menuju kepada
kemajuan sesuai dengan cita-cita
kemerdekaan, yaitu mewujudkan
negara yang adil dan makmur dalam
limpahan rahmat dan ridha Allah (SWT).

Sebagaimana kita ketahui bahwa
Allah (SWT) menciptakan umat
manusia di seantero dunia ini dengan
bekal kemerdekaan dan kebebasannya
itu tiada lain agar menjadi umat yang
bertaqwa yang mau menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang
ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.
Insya Allah dengan berbuat seperti itu
negara akan cepat menuju sasaran cita-
citanya, menjadi negara yang aman dan
tenteram, adil dan makmur merata ke
seluruh persada nusantara. Allah
(SWT) berfirman:” Jikalau sekiranya
penduduk negeri-negeri beriman dan
bertaqwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah
dari langit dan bumi.” (Al-A’raf: 96)

Sesungguhnya, Allah tidak akan
mengubah suatu kaum kepada keadaan
yang lebih baik dari sebelumnya jikalau
mereka tidak mau berusaha mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Tetapi tidak demikian yang
terjadi di dalam negara kita ini. Bangsa
Indonesia telah bersusah payah
berjuang mengubah keadaannya, dari
alam penjajah ke alam kemerdekaan.
Namun yang demikian itu baru dalam
taraf permulaan karena suatu
kemerdekaan tidak akan punya arti yang
nyata tanpa disertai dengan berbagai

upaya yang dapat menjunjung tinggi
harkat dan martabat bangsanya.
Disinilah letak kewajiban kita dalam
mengisi kemerdekaan.

Marilah kita tingkatkan terus darma
bakti kita dalam mengisi kemerdekaan
ini. Kita tempatkan diri kita sesuai
dengan kemampuan dan keahlian
masing-masing. Sedang bagi anak-
anak pelajar dan generasi muda supaya
tetap giat menuntut ilmu hingga
memperoleh ilmu pengetahuan serta
ilmu yang banyak dan luas sebagai
bekal membangun bangsanya.
Bangsa Indonesia sekarang ini
benar-benar membutuhkan
tenaga-tenaga ahli yang
terdidik untuk menangani
berbagai kegiatan
pembangunan bangsa.

Jika kita benar-benar dapat
merealisasikan hal-hal tersebut dia
atas, maka yang demikian itu
merupakan ungkapan rasa syukur
kepada Allah (SWT), di mana Dia
telah menganugerahi
kemerdekaan yang murni kepada
kita. Sebaliknya, kalau kita tidak
mau berbuat sesuatu dalam mengisi
kemerdekaan ini, berarti kita telah
berkhianat, khianat kepada para
pejuang kemerdekaan yang
telah gugur mendahului kita
dan mengkhianati ni’mat

Allah (SWT). Padahal Allah telah
berfirman:” Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Aku akan
menambahkan ni’mat-Ku kepadamu,
akan tetapi jika kamu mengingkari
ni’mat-Ku, maka sesungguhnya azab-
Ku sangat pedih.” (Ibrahim: 7)

Maka sadarilah bahwa di pundak kita
terletak beban berat dalam meneruskan
cita-cita kemerdekaan . Kita bina
generasi demi generasi secara estafet

untuk meneruskan perjuangan
bangsa. Dengan demikian tidak sia-
sialah perjuangan para syuhada’

yang telah gugur mendahului kita.
Sehingga arwah mereka akan
merasa senang di sisi Allah
karena tidak meninggalkan anak

cucu yang miskin dan merana,
melainkan hidup dalam limpahan
kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kita panjatkan do’a kepada Al-
lah semoga arwah para pejuang
kita diterima dengan baik di sisi

Allah (SWT) dan diampuni
segala dosa mereka
serta diterima amal iba-
dah mereka sebgai

bekal hidup di
akhirat. Amin.[*]

Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari yang
sangat bersejarah, yaitu Kemerdekaan Republik Indo-
nesia yang ke-77, tanggal 17 Agustus.
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