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BEIJING - Beberapa rumah sakit dan
klinik kesehatan di Kota Beijing
kewalahan menerima pasien sebagai
dampak dari meluasnya wabah flu yang
terjadi bersamaan dengan pelonggaran
kebijakan anti-pandemi Covid-19 di
China.

Video-video pendek yang beredar
di sejumlah media sosial memperlihatkan
antrean pasien. Antrean panjang di
Rumah Sakit Chaoyang Beijing pada 9
Desember 2022, pasien bisa menunggu
hingga enam jam untuk bisa bertemu
dokter, demikian narasi video singkat
yang beredar luas.

Otoritas Beijing membenarkan
terjadinya fenomena tersebut.

“Sebagian besar pasien yang
tertular virus corona memilih perawatan
di rumah, sementara jumlah pasien
demam dan flu yang dirawat di klinik
melonjak,” kata juru bicara Komisi
Kesehatan Beijing (BHC) Li Ang kepada
pers, Senin (12/12/2022), dikutip Antara.

Pihaknya mencatat jumlah pasien
flu yang dirawat di rumah sakit kelas
dua pada Senin sekitar 19.000 orang
atau naik 6,2 kali lipat dibandingkan
sepekan sebelumnya.

Jumlah pasien demam yang dirawat
di klinik kesehatan pada Minggu (11/12)
sekitar 22.000 orang atau naik 16 kali
lipat dibandingkan sepekan sebelumnya.

Li juga menyebutkan terjadinya
peningkatan panggilan ke nomor darurat
kesehatan dalam beberapa hari terakhir
yang puncaknya terjadi pada Jumat (9/
12) sebanyak 31.000 panggilan atau
enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan
hari biasa. Namun pasien yang dirujuk

RS di Beijing Kewalahan
Tangani Pasiean Flu Kartu SIM Dengan Nama

Palsu Akan Dimatikan Di HK

Dengan ditutupnya KBRI
Beijing, staf dan pegawai yang
positif COVID-19 diharapkan
karantina mandiri di rumah hingga
pulih. Karantina mandiri adalah
salah satu langkah yang sesuai
protokol kesehatan di Beijing

KBRI Beijing akan kembali
menggelar tes PCR secara
independen pada Senin (19/12).
Kantor perwakilan RI tersebut

akan kembali beroperasi jika tes PCR
pada Senin mendatang menunjukkan
hasil yang baik.

Sebelumnya, KBRI Beijing
menggelar tes PCR massal secara
independen untuk staf  dan
keluarganya pada Rabu (14/12).
Hasil tes PCR tersebut keluar pada
Kamis.

KBRI Beijing tidak menyebutkan
berapa banyak anggota staf dan
pegawainya yang hasil tes PCR-nya
menunjukkan positif COVID-19.

“Mohon maaf hari ini pelayanan

 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing (KBRI Beijing)
China tutup sementara. Penyebabnya adalah sebagian besar
staf dan pegawai KBRI positif COVID-19 usai menjalani tes
PCR secara independen.

JAKARTA, BI - Penutupan sementara kantor KBRI
Beijing ini berlaku hingga 20 Desember mendatang. Hasil
tes PCR yang menunjukkan sejumlah staf dan pegawai
KBRI Beijing positif COVID-19 itu keluar pada hari Kamis
(15/12) lalu. >> BERSAMBUNG KE HLM 02

ke rumah sakit umum atau rumah sakit
sementara karena Covid-19 lebih
sedikit. Menurut Li, tingkat okupansi di
rumah sakit rujukan Covid-19 pada
Kamis (8/12) turun dari 66,7 persen
menjadi 59 persen.

Sementara itu, untuk menangani
lonjakan pasien flu, BHC menambah
jumlah klinik pelayanan dari 94 unit
menjadi 303 dan menambah jumlah
personel kegawatdaruratan.

Otoritas Ibu Kota juga
menjamin ketersediaan obat-
obatan untuk mengatasi
kelangkaan di sejumlah apotek
dan toko obat dalam beberapa
pekan terakhir. Menghadapi
tingginya permintaan obat flu, juru
bicara Pemerintah Kota Beijing Xu
Hejian mengingatkan masyarakat
agar membeli sesuai kebutuhan dan
tidak terpengaruh orang lain yang
sedang mengalami kepanikan.

Badan Pengawas Obat dan
Makanan juga telah melakukan
penindakan terhadap mereka yang
terlibat kenaikan harga obat-obatan.

Otoritas tersebut juga telah
menjatuhkan sanksi sebesar 200.000
yuan (Rp448,5 juta) kepada salah satu
perusahaan yang kedapatan menaikkan
harga tes antigen hingga 273,9 persen,

sebagaimana dilaporkan media
setempat. (sst)

HONG KONG, BI - Peme-
rintah kembali mengingatkan
masyarakat agar perhatian
terhadap kartu SIM prabayar
yang dimilikinya, yang mana
itu harus terdaftar dengan
nama asli sebelum 23
Februari tahun 2023, dan bagi
yang tidak terdaftar maka
secara otomastis akan mati
dan tidak dapat digunakan
mulai tanggal diatas.

Dikatakan dalam sebuah
pernyataan bahwa orang
dapat menyelesaikan pendaf-
taran nama asli melalui situs
web penyedia layanan tele-
komunikasi mereka, gerai
ritel, aplikasi seluler atau di
kantor pos yang ditunjuk.

Pihak berwenang
juga akan menyediakan

layanan penyelidikan di
stasiun pendukung bergerak di
stasiun MTR yang ditunjuk
mulai hari Sabtu [17/12].

“Masyarakat juga diimbau
untuk mengingatkan dan
membantu anggota keluarga
dan teman khususnya lansia
yang saat ini menggunakan
kartu SIM prabayar untuk
menyelesaikan pendaftaran
nama asli sebelum batas
waktu untuk menghindari
gangguan layanan telepon
mereka,” kata dia. [*]
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SEBAGAI catatan, berdasarkan
data BKPM, sepanjang sembilan bulan
pertama 2022, investasi yang sudah
terealisasi mencapai Rp 892,4 triliun.
Realisasi investasi tersebut menyerap
tenaga kerja hingga 965.122 orang.
Sejalan dengan bergairahnya foreign di-
rect investment (FDI) serta Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN), BKPM
menargetkan penciptaan lapangan kerja
baru hingga akhir 2022 mencapai 1,3
juta. Patut diketahui bahwa, angka
tersebut naik dibandingkan sepanjang
tahun 2021 lalu yang hanya 1,20 juta.

Setiap tahun selalu ada selisih yang
tidak sedikit, dimana ketersediaan
lapangan kerja tidak serta merta sejalan
dengan kebutuhan angkatan kerja
setiap tahunnya. Untuk itu, kita
perlu merubah paradigma menjadi
“TETAP KERJA” instead of
“KERJA TETAP”, hal ini tidak
hanya bagi generasi X,
Generasi Y, atau Generasi Z
bahkan untuk para
kelompok baby boomers
yang dihadapkan pada
perubahan paradigma
baru, intervensi
teknologi, dan inovasi
yang berkelanjutan
pada setiap rantai
pasok pada sektor-
sektor industri.

Perubahan ini
adalah fakta,
bukan langkah
yang bersifat
pilihan namun
k e h a r u s a n
bagi seluruh
industri agar
dapat tetap
m e m a s t i k a n

ketersediaan lapangan kerja dan daya
saing di masa mendatang.

Lantas bagaimana yang terdampak
dari perubahan? Dalam pengalaman di
dunia usaha selama lebih dari 25 tahun,
tidak pernah ada perusahaan yang
secara sengaja ingin memecat
karyawan karena pada dasarnya
perusahaan sangat membutuhkan
sumber daya manusia yang telah
terampil, dan familiar dalam memahami
seluk-beluk tantangan operasional
setiap perusahaan.

Setiap perusahaan tidak akan me-
ngorbankan learning curve serta opera-
tional stability yang telah tercipta di
rantai pasok; sehingga jika catatan kecil
ini dibaca oleh para karyawan yang
terdampak, saya berharap anda tidak
perlu putus asa. Proses ini pasti berat,
tapi dengan berbagai sumber daya yang
tersedia saat ini, kita harus mampu
beradaptasi secara cerdas atas segala
kemungkinan yang bisa saja terjadi
bukan hanya pada angkatan kerja baru,
namun juga bagi para pekerja yang
mungkin telah mengabdikan waktu dan
dedikasinya dalam waktu yang lama.

Badai pemutusan lapangan kerja
bukan hal baru, meski berat saya
melihat hal ini adalah sebuah
keniscayaan ketika ada distrupsi yang
masif terjadi apalagi dengan adanya
enabler yang mempercepat adanya
perubahan tersebut seperti pandemi
serta akselerasi kecerdasan buatan
(AI). Dengan teknologi yang
mumpuni, sistem operasi banyak
yang mampu dikerjakan secara
otomatis dan melibatkan sedikit
sumberdaya manusia.

Pekerjaan-pekerjaan juga
sekarang dimungkinan
dilakukan dari jarak jauh,
sehingga banyak efisiensi
dan produktivitas dicapai

dengan lebih baik.
Penting untuk para

angkatan kerja juga
melihat secara

lebih utuh dan
bijaksana, ketika
kabar buruk itu
hadir maka
p i k i r k a n

langkah-langkah
masa depan sambil

memahami betul hak dan

kewajiban yang patut anda terima saat
perusahaan memutuskan melalukan
penyesuaian ketenagakerjaan.

Kewajiban perusahaan adalah
memberikan pesangon sesuai dengan
regulasi, dan karyawan patut memahami
untuk proses hubungan industrial yang
dapat tempuh jika memang ada
pelanggaran dalam proses pemutusan
hubungan kerja. Sebagai contoh terkait
dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, Serta Pemutusan
Hubungan Kerja l, diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Bagi perusahaan di Indonesia yang
memiliki fundamental dan kepatuhan
regulasi yang baik seperti seperti GoTo,
Shopee, Unilever Indonesia, LinkAja,
dan Indosat; tentu telah berusaha
maksimal memenuhi kewajiban sesuai
regulasi yang ditetapkan dan didukung
oleh ragam program penunjang seperti
program pelatihan, jaminan kesehatan
waktu tertentu, serta proses match-mak-
ing di unit-unit usaha lain.

Masyarakat perlu menyadari bahwa,
dengan dipenuhinya segala kewajiban
sesuai ketentuan perundang-undangan
maka sudah tidak ada lagi alasan publik
menyerang atau mempertanyakan
kredibilitas pelaku usaha secara
sepihak apalagi memaksakan
kehendak, yang dalam jangka panjang
merusak iklim investasi dalam negri.

Pemangku kepentingan justru patut
mewaspadai penyalahgunaan proses
perjanjian kerja yang menyebabkan
terjadinya pengabaian kewajiban
perusahaan atau memanfaatkan celah-

celah regulasi untuk menggali
keuntungan yang tidak berkelanjutan.

Beberapa perusahaan seperti
Unilever Indonesia dan Sampoerna
pernah memberikan manfaat pelatihan
keterampilan atau kewirausahaan untuk
mendukung keberlanjutan hidup pasca
kehilangan pekerjaan. Hal ini bukan
kewajiban, namun sebuah upaya kreatif
perusahaan-perusahaan untuk dapat
memberikan dukungan
yang optimal bagi para
karyawan yang
terdampak.

Dukungan yang
optimal bukan berasal
dari orasi keras di
depan pabrik, tapi
proses mediasi yang
sehat yang didukung
komitmen untuk
memenuhi kewajiban serta komitment
dan niat baik perusahaan.

Pemerintah juga telah memberikan
jaring pengaman sosial bagi tenaga
kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan
dan jaminan kehilangan pekerjaan
yang saat ini berlaku pasca
disahkannya UU No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, Twitter pada hari Sabtu,
12 November 2022, mulai
memberhentikan sebagian besar staf
kontraknya secara sepihak. Seperti
banyak perusahaan, staf Twitter terdiri

Seluruh sektor di tanah air terus berusaha mengintergrasikan
berbagai sumberdaya baik modal, lahan, teknologi, serta
kekayaan intelektual sebagai sumber penciptaan nilai yang
pada akhirnya mampu menyerap setidaknya 1,7 juta lulusan
sarjana baru setiap tahunnya.

dari campuran karyawan penuh waktu
serta pekerja kontrak yang bekerja untuk
pihak ketiga. Twitter telah memotong
jumlah karyawan kontrak yang tidak
ditentukan di berbagai bidang, termasuk
moderasi konten.

Banyak karyawan kontrak itu
berstatus tak pasti sejak Twitter me-
mangkas separuh stafnya awal bulan
ini, dengan beberapa tidak tahu harus

melapor kepada siapa,
karena rekan mereka di
dalam perusahaan telah
diberhentikan.

Beberapa karyawan
kontrak, sementara itu,
khawatir tentang
pembayaran selama dua
minggu terakhir karena
sejumlah karyawan
kontrak berakhir

dengan tim tanpa karyawan Twitter
penuh waktu, sehingga tidak ada
yang menandatangani kartu waktu
kerja mereka.

Untuk itu, penting untuk rekan-rekan
karyawan menggunakan mekanisme
bipartit dan tripartit secara bijaksana
dan memastikan adanya moderasi yang
sehat selama proses transisi itu
berlangsung.

Seperti yang saya utarakan dalam
judul, mari Menakar Produktivitas dari
KERJA TETAP Menuju TETAP
KERJA.[*]

Setiap tahun selalu ada selisih yang tidak sedikit, dimana
ketersediaan lapangan kerja tidak serta merta sejalan

dengan kebutuhan angkatan kerja setiap tahunnya.

Potret  Tantangan
Ketenagakerjaan Nasional
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LUCIA
Human Capital Expert/ Interna-

tional Sertified Organization
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tutup. Silakan datang lagi
Selasa (20/12) depan,” kata Atase
Imigrasi KBRI Beijing Raden Fitri
Saptaji kepada dua warga negara
Indonesia yang hendak
mengajukan permohonan

perpanjangan paspor.
Sejak otoritas China

mengumumkan pelonggaran kebijakan
antipandemi COVID-19 pada Rabu (7/
12), situasi di Beijing secara umum
masih lengang karena banyak warga

mengalami flu, yang diduga sebagai
COVID-19 varian Omicron.

Terkait banyaknya warga yang
mengeluh demam, China mendirikan
sekitar 14.000 unit klinik flu di kota
kelas dua. Selain itu, terdapat pula
33.000 unit bangsal flu di berbagai
pelosok.[bi]





HONG KONG, BI - Menanggapi
penurunan kode QR Aplikasi
LeaveHomeSave  seorang profesor
pariwisata mengatakan dia yakin
pembatalan kode ambar ini dilakukan
tepat pada waktunya untuk menarik
wisatawan Natal ke Hong Kong.

Selain itu kemudahan  pelancong yang
bisa masuk ke tempat-tempat seperti restoran
dan bar akan membawa lebih banyak turis
menikmati musim liburan yang akan datang,
kata seorang profesor ekonomi pariwisata
SAR.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif John Lee
mengumumkan bahwa pelancong yang masuk
tidak akan lagi diberi kode kesehatan kuning yang
melarang mereka memasuki tempat yang
memerlukan pemeriksaan catatan vaksinasi
Covid. “Ini tentu akan menguntungkan bisnis dan
wisatawan yang bepergian ke Hong Kong,” kata
Haiyan Song, Associate Dean dari sekolah
manajemen hotel dan pariwisata Universitas
Politeknik.

“Meskipun waktunya mungkin terlalu dekat
dengan Natal, saya pikir tetap saja, kita dapat
menarik sejumlah orang mengunjungi Hong Kong
selama periode Natal,” tambahnya.

Song mengharapkan akan ada lonjakan
wisatawan dari beberapa sektor.

“Perlu waktu untuk merekrut karyawan untuk
sektor-sektor ini, termasuk hotel, restoran, toko
ritel, dan mungkin sektor lain yang melayani
wisatawan internasional,” katanya.

Penjaga Pasien Kanker Stres
Selama Pandemi

Pelonggaran dan Harapkan
Lebih Banyak Turis Natal

  EDISI 234/DESEMBER/2022HK NEWSHK NEWSHK NEWSHK NEWSHK NEWS 0404040404

MASYARAKAT Anti-Kanker Hong Kong
pada hari Minggu lalu mengatakan bahwa
banyak perawat/pengasuh pasien kanker di
SAR merasa tertekan, pengasuh juga harus
memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri.

Masyarakat mensurvei 256 pengasuh dari
September hingga Oktober dan menemukan
bahwa hampir 60 persen dari mereka
mengalami depresi.

Itu juga menunjukkan bahwa dua pertiga
peserta survei merasa terjebak dengan pasien
mereka di rumah, sementara 11 persen telah
mempertimbangkan atau mencoba bunuh diri.

Masyarakat juga menemukan bahwa
pengasuh merasakan tingkat kecemasan yang
tinggi selama puncak gelombang Covid-19
kelima di Hong Kong.

“Selama pandemi, mereka perlu memberi
lebih banyak perhatian kepada pasien dalam
hal kebersihan mereka, pengaturan tindak
lanjut mereka. Itu meningkatkan stres

[pengasuh],” kata Rico Liu, ketua subkomite
pendidikan kanker masyarakat.

Dia mendesak pengasuh untuk mencari
bantuan jika mereka merasa kewalahan atau
tertekan.

“Anggota keluarga pengasuh tidak boleh
terlalu kritis,” katanya.

“Penting untuk memahami situasi dan
menawarkan bantuan praktis,” tambah Liu.[*]

Orang HK Sudah Tidak Perlu
LeaveHomeSave

Seorang ekonom, mengatakan pelonggaran
langkah-langkah seperti kebutuhan untuk
menggunakan aplikasi LeaveHomeSafe, akan
lebih meningkatkan sentimen daripada
merangsang ekonomi.

“Relaksasi adalah langkah ke arah yang
benar,” kata Kelvin Lau, ekonom senior Stan-

dard Chartered untuk China Raya.
Tetapi dia mencatat bahwa masih ada

langkah-langkah Covid lainnya dan mengatakan
akan mengambil pelonggaran lebih lanjut untuk
memacu ekonomi lokal, yang mengalami
kontraksi 4,5 persen tahun-ke-tahun pada
kuartal ketiga.[bi]

HONG KONG, BI - Pemerintah Hong Kong
semakin berani dalam mengambil keputusan,
disaat kasus infeksi meninggi otoritas
jadi menghapus aplikasi LeaveHome
Save, sebuah aplikasi yang berfungsi
untuk memindai kode QR sebelum
memasuki berbagai tempat
.Penghapusan aturan memindai
tersebut berlaku mulai Rabu [14/
12], pembatasan kode kesehatan
kuning pada pelancong yang
masuk juga akan dicabut.

Namun meski tidak harus “check-in”,
pengunjung ke beberapa tempat seperti restoran

tetap harus menunjukkan kepada staf
“catatan vaksinasi Covid” mereka.

Perubahan tersebut diatas,
diumumkan pada hari ini [13/
12] oleh Kepala Eksekutif
John Lee.

Lee juga mengatakan jika
keputusan besar tersebut dibuat

berdasarkan situasi aktual, data, dan
penilaian risiko.[bi]
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JOGJAKARTA, BI - Dinas
Perhubungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (DIJ) memperkirakan
sekitar 4,1 juta orang bakal masuk
wilayah DIJ menjelang libur Natal 2022
dan Tahun Baru 2023.

”Perkiraan sekitar 4,1 juta orang
yang masuk di DIJ. Ini pas akhir tahun
jadi bukan seperti Lebaran. Kalau
Lebaran mudik, kalau ini orang
berwisata,” kata Kepala Dishub DIJ Ni
Made Dwipanti Indrayanti seperti
dilansir dari Antara di Bangsal
Kepatihan, Jogjakarta.

Dengan jumlah tersebut, Ni Made
memperkirakan total orang yang
melakukan mobilitas di wilayah DIJ saat
momentum libur akhir tahun mencapai
tujuh juta orang, termasuk warga lokal.
Sehingga, potensi kemacetan lalu
lintas perlu diantisipasi.

Menurut dia, puncak
kedatangan para wisatawan luar
daerah diperkirakan terjadi
pada 23 Desember dan
puncak kepulangan mereka
ke daerah masing-masing
pada 1 Januari 2023.

”Tapi yang
bermasalah bukan di
situ. Yang bermasalah
justru di pertengahan
ketika tanggal 24
(Desember) sudah
stay di sini maka
m o b i l i t a s n y a
tinggi,” terang Ni
Made Dwipanti
Indrayanti.

Dishub Perkirakan 4,1 Juta
Orang Masuk DIY saat Nataru

Untuk memantau dan
mengontrol volume kendaraan
selama momen tersebut, Ni
Made menuturkan, area traf-

fic control system (ATCS)
yang terpasang di 66 titik

dipastikan beroperasi.
“Kami ada 66

simpang ATCS untuk
di provinsi. Di Kota
Jogjakarta ada 25
(unit). Gunungkidul
tiga, dan Sleman
tujuh,” ujar Ni Made

Dwipanti Indrayanti.

Untuk memecah arus lalu lintas,
menurut Ni Made, para pengguna
kendaraan bakal  disarankan
melalui jalur alternatif yang petanya
telah dis iapkan bersama
pemerintah kabupaten/kota. Setiap
kabupaten, akan menyiapkan
informasi terkait jalur alternatif di
wilayah masing-masing, sehingga
untuk ke Kulon Progo tidak harus
melewati Jalan Wates, atau mau ke
Gunungkidul tidak harus lewat jalur
Piyungan.

”Berdasar saran Bapak
Gubernur, kita harus memecah arus

dari awal. Jadi masuk ke daerah
Prambanan harus kita pecah tidak
harus masuk kota, tapi masuk ke
Sleman, tak harus melewati Jalan
Adisucipto,” papar Ni Made Dwipanti
Indrayanti.

Wakapolda DIJ Brigjen Pol R.
Slamet Santoso mengatakan, di pusat
Kota Jogjakarta area yang paling
diantisipasi adalah kawasan Tugu
Jogjakarta, Malioboro, dan Keraton.
Untuk mengantisipasi kepadatan arus
lalu lintas menuju pusat Kota
Jogjakarta, telah disiapkan enam jalur
alternatif.[Antara]

BOGOR, BI -  Kematian monyet di
Bogor Mini Zoo mengundang banyak
perhatian. Pasalnya, kebun binatang di
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor
itu ternyata luput dari pengawasan
pemerintah.

Hal itu diungkapkan Ketua Animal
Defenders Indonesia (ADI), Doni
Herdaru Tona. Menurutnya, kematian
bayi monyet itu sekaligus menjadi early
warning bagi semua orang, khususnya
Kota Bogor.

Untuk itu, ADI bersama pegiat
perlindungan hewan lain akan meminta
wali kota Bogor memeriksa semua
kebun binatang di wilayahnya. Semua
yang bertitel “zoo” perlu mendapatkan
atensi.

“Semua yang ada label zoo atau
minizoo perlu diperiksa dan
mendapatkan pengawasan secara
reguler. Kalau ini pengawasan jalan,
tentu gak ada kejadian kemarin (bayi
monyet mati),” tandas Doni.

Monyet Mati,
Bogor Mini Zoo
Diminta Tutup
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dapat menjaga kualitas makanan, serta
dapat menjadi alat untuk melakukan
branding pada produk kita. Sahabat
Wirausaha dapat memilih kemasan
plastik zipper untuk produk keripik
dengan desain yang menarik serta
mampu mencerminkan brand kita.

Tentukan Modal Awal dan Hitung
Harga Jual

Dalam menghitung anggaran modal
awal, hitung kebutuhan apa

saja yang harus disertakan
dalam perhitungan modal

awal, termasuk biaya
yang dikeluarkan
jika Anda harus
beke r j asama
dengan supplier
bahan baku untuk

kebutuhan bisnis
produk keripik ini,

atauoun investasi pada
teknologi pangan untuk

menunjang produksi produk keripik.
Pastikan perhitungan modal awal
dilakukan serinci mungkin.

Lalu, dalam menentukan harga jual
ada beberapa faktor yang harus Sahabat
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Sahabat Wirausaha ingin memiliki
segmentasi pasar yang lebih spesifik,
Sahabat Wirausaha berinovasi
terhadap varian produk keripik.

Alternatif Ide Bisnis untuk Produk
Keripik

Setelah kita menentukan
segmentasi pasar, Sahabat Wirausaha
dapat memulai mencari ide untuk
varian produk keripik yang akan dijual.
Dengan teknologi pangan saat ini,
Sahabat Wirausaha dapat mengolah
berbagai bahan makanan menjadi
produk keripik, seperti keripik buah,
keripik tanpa digoreng, ataupun keripik
yang berasal dari limbah olahan
makanan, misalnya keripik kulit buah
naga. Varian produk bisnis yang unik
akan mendatangkan minat tersendiri
bagi sebagian kelompok pelanggan.

Pertimbangkan Teknologi Pangan
Dalam pengolahan produk keripik,

penggunaan teknologi pangan menjadi
hal yang patut untuk dipertimbangkan
dalam pengendalian kualitas dan mutu.

Terlebih jika varian produk keripik yang
kita jual harus menggunakan teknologi
pangan tertentu dalam mengolah bahan
baku menjadi prduk jadi.
Pertimbangkan pula biaya yang
mungkin Sahabat Wirausaha
keluarkan jika berinvestasi pada
teknologi pangan ini.

Buat Brand dan Logo
Tahap selanjutnya yang

dapat kita lakukan
adalah dengan
membuat brand dan
logo untuk keperluan
branding. Pada tahap
ini, kita dapat harus
menyesuaikan konsep
branding kita agar sesuai
dengan segmentasi pasar
kita. Hal ini diharapkan untuk
membantu meningkatkan brand
awareness terhadap bisnis kita.

Tentukan Kemasan yang Sesuai
dan Menarik

Pilihlah kemasan yang aman dan

Wirausaha pertimbangkan, seperti
harga pokok penjualan (HPP), harga
jual di pasaran, margin keuntungan
yang akan kita ambil. Hal ini
dilakukan untuk menentukan
kapan rencana untuk balik
modal.

Tentukan Strategi
Bisnis dan Pemasaran

Dalam menentukan
strategi bisnis yang akan
digunakan, kita perlu
mempertimbangkan, varian produk,
segmentasi pasar, dan tipe bisnis
Sahabat Wirausaha. Terlebih di era
digital marketing ini, Sahabat
Wirausaha harus pintar melakukan
promosi melalui berbagai platform digi-
tal, seperti Facebook, Whatsapp,
Instagram, dsb.

Sahabat wirausaha dapat
menggunakan media sosial untuk
melakukan branding terhadap produk
yang ditawarkan, sekaligus mendorong
customer potensial untuk melakukan
pembelian. Jika Sahabat Wirausaha
bertindak sebagai produsen, gunakan
promosi yang menekankan pada

proses produksi dan pengendalian
kualitas produk, serta nilai tambah

produk keripik yang Sahabat
Wirausaha produksi.

Sedangkan jika
S a h a b a t
W i r a u s a h a
b e r t i n d a k
sebagai reseller
atau distributor,

gunakan promosi
yang menekankan

pada diskon penjualan
ataupun promo pembelian dalam
bundle.

Untuk kesan yang lebih
profesional, Sahabat Wirausaha dapat
berinvestasi pada pembuatan website
untuk penjualan produk keripik.

Selain itu, Sahabat Wirausaha
dapat mempertimbangkan untuk
berjualan secara online dengan
mendaftar sebagai merchant di Go
Food, Grab Food, Shopee Food,
Shopee, Facebook marketplace,
maupun Instagram marketplace.
Dengan begitu, Sahabat Wirausaha
akan mampu meraih pangsa pasar yang
lebih luas.[*]
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PANGLIMA TNI Jenderal Andika
Perkasa mengapresiasi kerja sama ini
agar target melistriki semua wilayah
di Indonesia bisa terwujud. Target ini
merupakan amanat penting dari
Presiden RI Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama,
Menteri ESDM Arifin Tasrif tak
menampik bahwa salah satu tantangan
terbesar melistriki wilayah pedalaman
Papua adalah jangkauan
medan yang sulit dan
kultur sosial masya-
rakat.

“Dari proses persi-
apan dan tinjauan kami
memang ini tidak
gampang, maka me-
mang kami memer-
lukan dukungan

PLN Gandeng TNI Percepat Desa Berlistrik
Jakarta, BI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) melaui PT PLN (Persero) menggandeng Tentara
Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat target desa
berlistrik, khususnya di wilayah Provinsi Papua.

penuh dari TNI untuk bisa menye-
lesaikan apa yang menjadi pesan
Presiden dalam penyaluran listrik di
daerah remote,” ujar Arifin.

Direktur Utama PLN Darmawan
Prasodjo menilai, untuk menye-
lesaikan tugas ini, PLN perlu duku-
ngan dari TNI. “Kami sudah mem-
persiapkan banyak hal. Dari peren-
canaan, perhitungan, dan pemetaan.

Tetapi, jika kita bicara
bentang alam, teritori,

bentang sosial-buda-
ya, kami sangat

terbatas. Kami punya
keahlian teknis dan

operasional, tetapi yang
punya pengetahuan
dan kapasitas mena-
ngani masyarakat,

menangani bentang alam adalah TNI,”
ujar Darmawan.

Ia juga mengatakan, dalam
melaksanakan mandat melistriki Indo-
nesia, PLN tengah menjalankan pro-
gram penyediaan listrik untuk 433
Desa di Papua sebagai bagian dari
program Papua Terang.

“Ini sudah berjalan dua tahun, dan

alhamdulillah atas arahan Pak Menteri
ESDM dan dukungan dari TNI
mayoritas desa target program sudah
berhasil dilistriki,” katanya.

Dari 433 desa tersebut, terdapat
desa-desa yang membutuhkan
pengamanan khusus sehingga dapat
segera terlistriki. “Untuk itu, PLN
memohon bantuan TNI untuk

mendampingi dalam melakukan survei
dan pemasangan SPEL (Stasiun
Pengisian Energi Listrik) serta baterai
listrik di desa-desa tersebut. Kami
tidak bisa membayangkan Pak, kalau
kami harus melakukan itu sendirian,”
ujar Darmawan.

PLN akan memasang 8.000
APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)
dan 300 SPEL (Stasiun Pengisian
Energi Listrik) pada desa-desa yang
belum terlistriki di Papua. “Ini semua
akan dipasang pada tahun 2023.
Dalam prosesnya, karena ini
pemasangan APDAL dan SPEL ini
dilakukan di daerah rawan secara
sosial, sering kali juga secara
geografis, maka kami sangat butuh
dukungan TNI,” tuturnya.

PLN juga akan memaksimalkan
potensi energi bersih di wilayah pelosok
untuk bisa memberikan pasokan listrik
yang lebih andal dan permanen. Hal
tersebut sejalan dengan inisiatif
strategis perseroan dalam mewujudkan
transisi energi melalui optimalisasi
sumber energi baru dan terbarukan
yang tersedia di seluruh tanah air. (*)

Surabaya, BI - Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Jawa Timur,
telah memetakan delapan
daerah di wilayahnya yang
rawan terkena bencana tsu-
nami kategori tinggi.

Tujuh daerah itu berada
di selatan Jatim di
antaranya, Banyuwangi,
Jember, Lumajang, Blitar,
Tulungagung, Trenggalek,
Malang, dan Pacitan.

BPBD pun fokus
melakukan kesiapsiagaan
bencana di delapan daerah
itu. Apalagi saat ini dalam momen
jelang masa libur Natal dan Tahun Baru
2023.

“Jadi, daerah di selatan Jatim ini
daerah pesisir, yang selalu
disampaikan BMKG rawan bencana
seperti tsunami, banjir dan longsor,”
kata Kepala Pelaksana (Kalaksa)
BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Kamis
(15/12).

Gatot menyebut tsunami di Jatim

BPBD Petakan 8 Daerah Rawan
Tsunami di Selatan Jawa Timur

ini sewaktu-waktu bisa terjadi, apabila
ada gempa bumi dengan kekuatan di
atas magnitudo 6,5. Hal itu berpotensi
karena adanya megathrust di sisi
selatan Jatim. “Karena di Selatan Jawa
ada megathrust,” ucapnya.

Setiap tahun, kata Gatot, dalam
laporan BMKG juga selalu tercatat
adanya pergerakan lempeng di zona
itu. “Pertemuan lempeng, setiap saat

bisa bergerak, sekitar 7
milimeter per-tahun
bergerak,” ujar Gatot.

Dia juga meminta
jajarannya yang berada di
daerah yang jadi jujukan
wisatawan saat libur Na-
tal dan Tahun Baru yakni
Malang, untuk bersiaga. Di
daerah ini, kata Gatot,
terdapat banyak bencana
yang rawan terjadi seperti
banjir dan longsor.

“Daerah selatan Jatim
yang punya potensi wisata
yang dikunjungi banyak

pengunjung seperti daerah Malang,”
kata dia.

“Daerah selatan Jatim yang punya
potensi wisata yang dikunjungi banyak
pengunjung seperti daerah Malang,”
kata dia.

“Maka itu, kami sudah meminta
kepada BPBD di daerah agar selalu
siaga dan menyiapkan personel, guna
mengantisipasi adanya bencana,”
pungkas Gatot. (frd/wiw)

>> MONYET MATI...DARI HLM 05

tentu gak ada kejadian kemarin
(bayi monyet mati),” tandas Doni.

Untuk alasan itu pula, ADI
menyiapkan langkah hukum yang
menyasar pemkot Bogor, menyikapi
temuan di Bogor Mini Zoo. Lantaran
bertindak sebagai pemilik
kewenangan yang tidak

melaksanakan tugasnya. “Kita akan
melihat sejauh mana pihak Pemkot
Bogor bergerak. Kalau ada inisiatif,
tentu kita tidak akan menekan dan
bekerja sama. Tapi kalau tidak ada
tindakan tegas (terhadap Bogor Mini
Zoo), tentunya kami bisa mengambil
posisi yang berbeda. Ini bisa ditentukan
langkah Pak Bima Arya,” pungkasnya.

Doni mendesak Pemkot Bogor

mengambil tindakan tegas dengan
menutup Bogor Mini Zoo itu. Sekadar
teguran tidak akan cukup.

Bukan cuma monyet yang
ditelantarkan hingga mati. Kondisi di
dalam kawasan itu sama sekali tidak
terawat dan tidak layak bagi kehidupan
para hewan. Pihak hotel, dinilai Doni,
memang sudah tidak berniat untuk
memelihara hewan-hewan itu.(*/mam)

Bea Cukai Gagalkan Impor
Ilegal Pisau Cukur

SEMARANG, BI - Bea Cukai
Pelabuhan Tanjung Mas Semarang,
Jawa Tengah, menggagalkan impor
pisau cukur palsu dari China. Barang
impor itu didatangkan oleh
perusahaan MKA dengan merek
Getiletey yang menyerupai pisau
cukur merek Gillete II Plus.

Petugas yang curiga kemudian
melakukan pemeriksaan terhadap
350 karton berisi pisau cukur palsu
itu.

Dapat disimpulkan,
pisau cukur Getiletey
yang diimpor dari China
telah melanggar Hak
Kekayaan Intelektual
(HKI).

“Jadi, kami melakukan
pemeriksaan untuk mema-
stikan, ternyata hasil
pemeriksaan awal di kami ini
diduga melanggar HKI,” ungkap
Kepala Bea Cukai Tanjung Mas
Semarang Anton Marton di Gudang
Penimbunan
Pabean, Kamis
(15/12).

“ P r o s e s
berikutnya tentu
kami harus
melapor dan
konfirmasi ke
pemi l iknya,
karena ini baru
d u g a a n .
Kemudian, dari
pemilik merek

ingin menindaklanjuti, sehingga
mereka akan menaruh jaminan, kami
perlukan kalau nanti semisal pihak
importirnya keberatan,” lanjut dia.

Bea Cukai terkait juga segera
mengkoordinasikan temuan tersebut
dengan Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Jawa Tengah untuk
proses hukum selanjutnya.

Jika terbukti melanggar, Direktur
Reserse Kriminal Khusus Polda
J a w a Tengah Kombes

Polisi Dwi Subagio
menuturkan bahwa
importir akan
d i k e n a i
p e l a n g g a r a n
Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.

Adapun, ancaman
hukumannya, kata Dwi,

maksimal satu tahun penjara
beserta denda maksimal Rp5
miliar.(dmr/bir)
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5 Ramalan Jayabaya 2023 tentang Indonesia

senang memegang uang cash.
Mereka akan menyingkirkan untuk

JAKARTA, BI - Prabu Jayabaya
merupakan seorang raja dari Kerajaan
Panjalu Kediri. Beliau terkenal dengan
ramalan ramalannya, dan berikut ini
beberapa ramalan Jayabaya 2023.

1. Tahun 2023, Ramalan Jayabaya
2023 menyatakan jika dunia pada
umumnya dan Indonesia pada
khususnya akan mengalami resesi
dan inflasi

“Wong golek pangan kaya gabah
yang artinya akan kelabakan kesana

kemari mencari
penghidupan, ibarat
seperti beras yang
digoncang goncang dalam
tampah.”

2. Pasar ilang
kumandang yang artinya
disini pasar akan menjadi
sepi dari jual beli.

Sepinya jual beli ini
tidak hanya di pasar secara fisik tetapi
juga di pasar digital, karena orang akan

membeli barang barang yang kurang
penting dan akan lebih mengutamakan
kebutuhan pokok.

3. Wong nyekel bondo tapi uripne
sengsoro yang artinya bagaimana
mungkin orang yang bergelimang harta
tidak bisa membelanjakan uangnya
karena tidak ada yang bisa di beli.

Hal ini ditakutkan akan terjadi
apabila perang Rusia dan Ukraina
semakin parah dan akan menjadikan
krisis pangan dan energi dunia.

4. Akan terjadi perang dunia yang
diawali oleh Rusia melawan Ukraina
dan akan meluas di dunia barat.

Didalam negeri Indonesia pun
diramalkan akan terjadi perang saudara
akibat ada kesalahpahaman para
pembesarnya.

5. Tidak semua ramalan Jayabaya
itu negatif tetapi ada juga yang
positifnya.

Seperti dipenghujung tahun 2022
ada dewa penyelamat yang berwujud
manusia yang berparas seperti Batara
Kresna dan berwatak seperti Baladewa
dan bersenjata Trisulaweda.

bagi yang menyantap. Menu
lainnya yang ikut disajikan adalah kue
mochi. Mochi yang disajikan
biasanya dibuat sendiri bersama
keluarga.

Dalam proses pembuatan mochi
akan memakan banyak waktu yang
justru menjadi kegiatan menarik
mengisi waktu luang sebelum
pergantian tahun.

5. Oliebollen di Belanda
Di Belanda ada menu

makanan bernama oliebol-
len yang banyak dijajakan
di gerobak. Makanan ini
adalah salah satu jajanan
tradisional Belanda yang dibuat
dari adonan donat dan dibentuk bulat.

Dalam penyajiannya makanan ini
akan diberi taburan gula bubuk dan

kismis.

6. Hoppin’ Johns di Amerika
Serikat

Makanan khas lainnya ada di
Amerika Serikat yang merayakan
tahun baru dengan mengonsumsi
hidangan bernama hopping’ johns.
Nama makanan ini diambil dari bahasa
Perancis yang berarti merpati. Selain

itu makanan ini juga merupakan
simbol harta yang

melimpah.
Makanan ini

akan disajikan
dengan sayur
hijau sebagai
lambang uang
kertas, lalu ada

kacang kedelai
yang merupakan

lambang koin, dan roti jagung
lambang emas.

Masyarakat Amerika Serikat akan

memakan hoppin’ johns pada malam
pergantian tahun baru dengan harapan
adanya keberuntungan dan rezeki
yang berlimpah.

7. Makan 12 Anggur di  Spanyol
Masyarakat Spanyol meyakini

mengonsumsi 12 buah anggur saat
tengah malam Tahun Baru bisa
menangkal nasib buruk. Tradisi yang
dikenal dengan sebutan ‘Las doce
uvas de la buena suerte’ ini dilakukan
12 detik sebelum memasuki pukul
00.00 waktu setempat. Setiap detik
seseorang akan makan satu buah
anggur pada setiap dentang waktu.

Jika gagal makan 12 anggur, maka
kamu akan dianggap sial. Untuk setiap
anggur yang dimakan mewakili
keberuntungan yang akan diperoleh
pada setiap bulan di tahun yang akan
datang. Selain di Spanyol, tradisi
serupa juga bisa ditemui di Chile dan
Denmark.. [*]

>> MAKANAN KHAS...DARI HLM 08

keburukan sekecil apapun. Kita
harus selalu waspada terhadap
semua hal kecil yang bisa menjadi
amal pahala atau sebaliknya
menjadi amalan dosa. Kecil menurut
kita, belum tentu kecil dalam
pandangan Allah. Nabi saw
mengingatkan kita semua:
”janganlah kamu memandang besar
atau kecilnya maksiat. Tapi
pandanglah kepada siapa kamu
bermaksiat.”

Adalah sangat bijak apabila kita
tidak membanding-bandingkan
sebuah amal dengan amal lainnya.
Allah tidak melihat dari besar
kecilnya sebuah amal. Allah hanya
melihat nilai keikhlasan dan
keistiqamahan seorang hamba
dalam melakukannya. Boleh jadi,

dalam pandangan manusia, amal
yang kita lakukan terlihat sepele dan
rendah nilainya tapi dalam
pandangan Allah nilainya sangat
besar.

Begitupun sebaliknya, kita
melakukan sebuah amal yang besar
dalam pandangan manusia, tetapi
teramat kecil nilainya dalam
pandangan Allah.

Kepekaan terhadap amal akan
menunjukkan seberapa baik
kualitas diri kita ini. Rasulullah saw
adalah peribadi yang sangat peka
terhadap kebaikan atau dosa sekecil
apapun, hingga beliau menjadi or-
ang yang sangat berkualitas.

Semoga kita semua akan
senantiasa beristiqamah dalam
apapun jua keadaan sehingga kita
akan termasuk kedalam hamba-
hamba Allah yang mustaqimin.[*]

>> ISTIQAMAH...DARI HLM 23

MAN

Rusa terbang ini awalnya berjumlah delapan:
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid,
Donder (atau Donner), dan Blitzen.

Asal-usul kedelapan nama rusa tersebut
pertama kalinya muncul tahun 1823 dalam sebuah
puisi karya Clement C Moore yang berjudul “A
Visit from St. Nicholas” atau dikenal juga dengan

judul “The Night Before Christmas”.
Belakangan, muncul lagi satu
tokoh rusa yang namanya menjadi
paling terkenal di antara delapan
rusa itu, yaitu Rudolph si hidung
merah.

Rudolph berasal dari cerita fiksi

Ornamen-ornamen Natal memang sangat banyak, salah satunya
adalah rusa Sinterklas dan kereta kencana yang berfungsi sebagai
sarana transportasi Sinterklas dalam membagikan hadiah.

karangan Robert L. May yang dibuat tahun 1939.
Menurut cerita tersebut, pada suatu malam Natal
saat Sinterklas pergi keliling dunia untuk
menghantarkan hadiah, perjalanannya terganggu
oleh kabut yang tebal.

Suatu ketika ia melihat dari kejauhan sebuah
lampu merah yang berkedip-kedip. Setelah
didekati ternyata lampu merah itu adalah hidung
Rudolph yang menyala. Sejak saat itu Sinterklas
meminta Rudolph untuk pergi bersamanya.
Rudolph akhirnya menjadi pemimpin delapan
rusa lainnya.

Sementara itu, selain dari cerita tersebut rusa
juga salah satu hewan yang unik,  “Ciri
khas rusa paling mudah dikenali
adalah antler atau
disebut tanduk
r u s a .
Bukan

tanduk biasa seperi halnya tanduk domba. Tanduk
rusa ini tumbuh dari jaringan hidup berupa tulang
padat yang umumnya dimiliki rusa jantan yang
setiap tahunnya berganti tanduk. Hal ini karena
tanduk rusa merupakan jaringan hidup yang pal-
ing cepat tumbuh di muka bumi,” jelasnya.

Rusa kutub merupakan jenis rusa yang
tangguh karena hidup di cuaca ekstrem. Rusa
kutub memiliki habitat di daerah Arktik dan
wilayah dengan musim dingin yang panjang.

Hewan ini dapat ditemukan di
Amerika bagian utara

seperti Alaska, Kana,
dan Greenland.

Kalau rusa kutub
itu  uniknya matanya
bisa berubah warna
sesuai pada musim

apa yang sedang
terjadi. Di habitatnya
hewan ini disebut
dengan ‘caribou’.
Mereka juga tinggal di

bagian Eropa utara
serta Asia utara di
habitat tindra,
pegunungan
dan hutan.
Daerah tempat

mereka tinggal
cukup besar, yang

mencakup luas wilayah hingga 190 mil
persegi (500 km persegi).[*]

Rusa dan Sinterklas



JAKARTA, BI -  Berikut ini daftar
negara di dunia yang memiliki cara aneh
dalam merayakan malam Tahun Baru.

1. China:
Mengecat merah
pintu depan rumah

Merah adalah
salah satu warna
yang begitu erat
dengan tradisi
masyarakat China.
Bagi mereka, warna itu
m e l a m b a n g k a n
kesejahteraan, kekuatan, dan
keberuntungan. Maka jangan heran
kalau menjelang Tahun Baru pintu-pintu
rumah di China dicat berwarna merah.

Tradisi turun-temurun itu biasa

digelar saat Imlek, tahun baru dalam
penanggalan Tionghoa. Konon, warna
merah dapat mengusir Nian, sejenis
makhluk buas yang keluar menjelang
pergantian tahun. Hingga kini, mengecat

pintu dengan warna merah
masih lazim dilakukan

mereka.
Nggak hanya

mengecat warna
merah, sebelumnya
warga Tionghoa juga

punya tradisi
membersihkan rumah

sehari sebelum perayaan.
Ini berfungsi menghalau

nasib buruk selama setahun
sebelumnya sekaligus menjadi bentuk
kesiapan menyambut keberuntungan

Tradisi “Nyeleneh” Rayakan
Tahun Baru  di Dunia

baru.

2. Denmarak: Lempar piring
Tepat saat malam pergantian tahun,

masyarakat Denmark memiliki tradisi
memecahkan piring atau kaca ke tembok
atau pintu. Pecahan piring atau kaca
diyakini bisa membawa keberuntungan.

Pemilik rumah akan menyediakan
piring yang sudah tidak terpakai untuk
dilemparkan ke tembok atau pintu.
Semakin tinggi tumpukan pecahan piring
(beling) di depan pintu atau tembok,
mengindikasikan kamu orang yang
cukup dikenal.

Selain tradisi melempar pecahan
piring, Denmark juga memiliki tradisi lain
saat merayakan Tahun Baru. Tepat pukul
00.00 pada 1 Januari, akan ada banyak
orang melompat dari kursi untuk
melambangkan mereka telah sampai di
tahun baru.

3. Meksiko: Celana dalam warna-
warni

Kawasan Amerika Tengah juga tak
ketinggalan menghadirkan cerita

menarik dari perayaan Tahun
Baru. Tepatnya di Meksiko,
ada perayaan unik pada
Tahun Baru, yaitu dengan
menghadirkan atau menjual
beberapa celana dalam
wanita yang berwarna warni.

Pada malam Tahun Baru
ini, para wanita di Meksiko
memang akan secara khusus memilih
dan membeli celana dalam dengan
warna-warna yang cerah untuk
dikenakannya. Setiap warna yang
mereka pilih nantinya akan mempunyai
arti tersendiri di tahun yang baru.

Seperti warna merah yang memiliki
arti kehidupan cinta yang berjalan lancar.
Atau warna kuning yang berarti akan
mendapatkan kekayaan. Sedangkan
warna putih sendiri mencerminkan
kesehatan.

4. Jepang: Membunyikan lonceng
108 kali

Masyarakat Jepang mempunyai
tradisi unik ketika merayakan Tahun
Baru yang bernama ‘Joya no Kane’.
Upacara tradisional ini dilakukan dengan
membunyikan lonceng sebanyak 108
kali yang diyakini untuk mengusir

kejahatan dan dosa manusia.
Joya no Kane adalah festival

perayaan Tahun Baru terbesar dan
termeriah yang ada di Jepang. Dalam
festival Joya no Kane, para pendeta
Buddha bersama-sama akan memukul
lonceng sebanyak 108 kali.

Menurut kepercayaan Buddha,
angka 108 adalah jumlah roh jahat yang
hidup dan bumi. Dengan membunyikan
lonceng kuil sebanyak 108 kali mereka
percaya roh-roh jahat akan terusir dari
kehidupan manusia selama satu tahun
ke depan.

Dalam tradisi Joya no Kane ini
lonceng akan dibunyikan sebanyak 107
kali, yang mulai pukul 22.00 dan 23.00
waktu setempat pada tanggal 31
Desember. Setelah pergantian tahun,
lonceng akan kembali dibunyikan 1 kali
lagi untuk menggenapi jumlah 108.[*]

Dalam menyambut tahun baru setiap negara memiliki tradisi
sendiri - sendiri untuk merayakannya. Tradisi tersebut
biasanya menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilakukan
agar Tahun Baru terasa lebih nikmat dan tak terlupakan.
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lagi di Meksiko yang menyebut king cake
sebagai rosca de rayes. Sedangkan di Bul-
garia, kue ini dikenal dengan nama banitsa.

Keunikan makanan ini adalah adanya
koin emas di dalam kue ini. Koin ini
melambangkan adanya keberuntungan dan
kemakmuran bagi yang menemukan atau yang
memotong kue.

4. Mi Soba dan Mochi di Jepang
Di Jepang ada dua menu makanan yang

wajib disajikan saat malam tahun baru. Menu
makanan itu adalah mi soba dan kue mochi.

Mi soba biasanya dinikmati pada malam
pergantian tahun baru.

Memakan mi ini menjadi
bentuk ucapan selamat
tinggal pada tahun yang
lalu.

Tradisi memakan mi
soba ini sudah ada sejak

abad ke-17 dan masih
dilakukan hingga sekarang.

Mi soba juga menjadi
simbol panjang umur dan kemakmuran

Makanan Khas Tahun Baru di Berbagai Negara
JAKARTA, BI - Perayaan tahun baru yang

tidak lama lagi bisa menjadi waktu untuk
berkumpul dengan teman dan keluarga. Saat
berkumpul dengan keluarga, teman-teman bisa
menikmati beragam makananan khas tahun baru
sesuai dengan asal kenegaraan.

Berikut beberapa makanan khas tahun baru
yang ada di beberapa negara di dunia.

1. Kranksekage di Denmark dan Norwegia
Saat perayaan tahun baru, masyarakat Den-

mark dan Norwegia punya sajian unik di atas
meja makan. Sajian itu bernama kue kransekage
yang memiliki bentuk bulat seperti donat.

Kue itu akan ditata menyerupai menara dan
kadang ditambahkan hiasan bendera atau
apapun di bagian kue paling atas. Hiasan ini
diberikan untuk menunjukan kemeriahan
perayaan tahun baru.

Makanan ini terbuat dari bahan dasar
marzipan dan akan disantap bersama minuman
hangat tradisional saat malam pergantian
tahun.

2. Acar Ikan Haring di Polandia dan
Skandinavia

Mayarakat Polandia dan Skandinavia
memiliki menu berupa acar ikan haring yang
dipercaya bisa mendatangkan karunia besar di
tahun selanjutnya.

Selain itu, ikan ini juga sering dijadikan

simbol kemakmuran. Untuk mengolah ikan itu
menjadi acar diperlukan waktu seharian pada
proses perendaman. Setelah itu, ikan akan
dicampur dengan beberapa rempah, bawang
serta gula dan cuka.

Makanan ini akan dimakan tepat pada malam
pergantian tahun bersama keluarga.

3. King Cake di
Perancis dan Bulgaria

King cake menjadi
makanan wajib saat
tahun baru di negara
Perancis dan Bul-
garia. Sebenarnya
kue ini bisa
ditemukan di banyak
tempat dengan
berbagai nama yang
berbeda.

Seperti di Perancis kue
ini disebut dengan mana
galette des rois. Berbeda

>>  BERSAMBUNG KE HLM 07
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HONG KONG, BI -
Peran dan kontribusi orga-
nisasi/komunitas PMI seba-
gai mitra sangat berperan
sebagai mitra pemerintah
dalam pelaksanaan diplo-
masi pelindungan warga.
Hal ini diungkapkan Konsul
Jenderal RI Hong Kong
pada pertemuan tripartit
antara organisasi PMI,
Pemerintah pusat dan KJRI
Hong Kong pada Minggu, 12
Desember 2022 lalu dalam

Dialog TRIPARTIT KJRI Kuatkan
Sinergi Perlindungan WNI

rangka menyambut Hari Migran Internasional.
“Dialog ini berperan sebagai sarana komunikasi

dengan para pemangku kepentingan untuk dapat saling
bertukar informasi sehingga tercipta saling
pemahaman yang lebih baik dan menghindarkan
mispersepsi demi peningkatan upaya penempatan dan
pelindungan PMI”, tambah Konjen Ricky dalam

sambutan pembukanya.
Perwakilan organisasi/komunitas

berkesempatan dialog dengan pemangku
kepentingan khususnya Kemnaker RI
dan BP2MI mengenai isu-isu
penempatan dan pelindungan PMI keluar
negeri, khususnya di Hong Kong.
Pembebasan biaya penempatan PMI
menjadi topik hangat yang menarik
perhatian serta kritikan dan saran
berbagai organisasi/komunitas PMI. Hal
ini dikarenakan masih ditemukannya
praktik-praktik overcharging yang
menimpa PMI sehingga dibutuhkan
penguatan bersama mulai para
pemangku kepentingan di daerah asal
PMI hingga di Hong Kong dalam
penanganan kasus overcharging,
termasuk mendorong kesadaran PMI
untuk berani melaporkan dugaan over-
charging yang dialaminya.

Selain itu, berbagai masukan
konstruktif juga disampaikan dalam
rangka penguatan kinerja pelindungan,
diantaranya adalah adanya dialog antara
KJRI Hong Kong, Agen Penempatan
PMI di Hong Kong, dan Asosiasi
Majikan atau pemerhati isu PMI di
Hong Kong guna lebih mendapatkan
concern yang utuh seluruh pihak
berkepentingan demi
terwujudnya penanganan
permasalahan PMI yang
lebih komprehensif,
efektif, dan tepat
sasaran. Dialog
berlangsung dengan
sangat produktif
serta komunikatif
dimana para
perwakilan organisasi/komunitas PMI
antusias sampaikan saran dan update

kondisi yang dialami PMI kepada
Kemenaker dan BP2MI.

Kegiatan ini merupakan bentuk
sinergi pelindungan warga dan menjalin
jejaring masukan dari organisasi/
komunitas PMI di Hong Kong.
Mengambil tema updates and sharing
tentang ketentuan ketenagakerjaan,
penempatan, dan pelindungan PMI,

dialog diikuti oleh 117 orang
perwakilan organisasi/komu-

nitas PMI di Hong Kong.
Bapak Rendra Setiawan,
Direktur Bina Penem-
patan & Pelindungan
PMI Kemenaker RI
dan Ibu Sri Andayani,
Direktur Penempatan
Nonpemer in tah

Kawasan Asia dan Afrika BP2MI turut
hadir sebagai pemateri.[kjri]

HK - Guangdong Akan Buka
Perbatasan dan Bebas Karantina

HONG KONG, BI - Rileksasi  terus berlanjut,
kali dikabarkan oleh otoritas  bahwa akan ada
pelonggaran perbatasan bebas karantina antara
Daratan dan Hong Kong yang diwacanakan akan
direalisasikan paling cepat sepuluh hari pertama
bulan depan.

Diperkirakan bahwa wisatawan juga hanya
perlu memantau diri sendiri di rumah selama 3
hari.

Sementara itu, sumber lain mengungkapkan
bahwa China Daratan pertama-tama dapat
menggunakan provinsi Guangdong dan Fujian
untuk uji coba dan secara bertahap memperluas
pembukaan kembali perbatasan bebas karantina
dengan Hong Kong ke tempat lain.

Keputusan pembukaan di propinsi
diatas dikarena dua wilayah tersebut sering
melakukan pertukaran personel dengan
Hong Kong, pemerintah pusat dapat
menggunakannya untuk mengevaluasi
situasi setelah dimulainya kembali
perjalanan bebas karantina, dan kemudian
secara bertahap memperluas ke tempat
lain.

Sumber tersebut juga menyebutkan
bahwa pada tahap awal, hanya pegawai
negeri, pelancong bisnis, atau orang dengan
kebutuhan mendesak yang diizinkan
masuk ke Daratan tanpa karantina.

Menurut sebuah laporan, situs kereta
api Daratan menunjukkan bahwa akan ada
kereta berkecepatan tinggi yang tiba di
Hong Kong selama Natal. Bahkan jika
mereka gagal berangkat sesuai jadwal,
diyakini menjadi petunjuk utama bahwa
China Daratan siap membuka perjalanan
bebas karantina.

Selain itu, baru-baru ini dilaporkan
bahwa penduduk Shenzhen, Provinsi
Guangdong menemukan bahwa Pelabuhan
Futian, yang telah lama tidak beroperasi
telah menimbulkan spekulasi tentang
pembukaan kembali perbatasan.[*]

mendengar jawabannya dulu,” kata sang
istri.

Setelah mendengar tawaran itu, putri
mereka menyerahkan pilihan kedua or-
ang tua. “Jika hal ini sudah menjadi
keputusan ibu dan bapak, aku akan
mematuhinya. Aku tidak akan pernah
menentang perintah kalian berdua.”

Mubarak pun menikah dengan
putri Nuh bin Maryam. Dari kedua

pasangan ini kemudian lahir Abdullah bin
Mubarak yang kelak menjadi seorang ulama

besar. Ia dikenal sebagai seorang ‘alim
yang zuhud dan banyak meriwayatkan

hadits Nabi. Namanya begitu
harum dan sangat familiar

dalam dunia intelektual
Muslim. (Imam al-
Ghazali, At-Tibrul
Masbûk fî Nashîhatuil
Mulûk, 1988: 122-123).
Wallahu a’lam.[*]
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LUSI saat ini sedang menghitung hari untuk menyelesaikan
kontrak kerjanya di Hong Kong, dia sangat bahagia salam
menyambut kepulangannya karena dia akan
berkumpul dengan keluarga dan bekerja pada
perusahaan yang sama dengan sang suami.

Lisa Wahyuni adalah Pekerja Migran In-
donesia [PMI] asal Wates, Bumi Ratu Nuban
Lampung Tengah, dan dia sudah 9 tahun bekerja
di Hong Kong. Dalam proses belajarnya Lisa
menghabiskan waktu selama kurang lebih 4,5
tahun, februari 2016 hingga juli 2016.

Menurut Lisa,  proses belajarnya di Universitas Terbuka
Pokjar Hong Kong juga sempat berhenti karena kepentingan
anaknya.

“sempet pending di semester 6 karena biayanya kepakai
untuk daftarkan anak ke pondok pesantren.” kisah Lisa.

Lisa, Berangkat Jadi PMI Pulang jadi Sarjana
Setiap doa dan harapan bisa terwujud jika ada usaha keras untuk
mewujudkannya, Lisa Wahyuni telah berhasil mewujudkan impiannya untuk
menjadi seorang sarjana saat ini, tujuannya pun semakin jelas setelah
megantongi ijazah lulusan fakultas Ekonomi.

Lisa juga bercerita tentang apa
tujuan awalnya dia merantau ke Hong
Kong salah satunya adalah mencari

modal untuk kuliah.
“Jauh dari awal

sebelumnya kerja di
Hongkong untuk mencari
biaya untuk kuliah dan
kebetulan sekali ada

UT, Alhamdulillah bisa
berjalan lancar kerja

sambil kuliah. Saya memilih
UT karena sebagian keluarga

saya di Indonesia yang bekerja sambil
kuliahnya pun di UT.” ceritanya.

Lisa juga bersyukur dulu
memutuskan untuk bekerja di Hong
Kong, karena selama di berada di Kota
Besar bagian China ini dirinya
mendapatkan banyak pengalaman
yang belum tentu dia bisa dapatkan di
Indonesia, seperti berkumpul dan
berorganisasi bersama sesama PMI,
berbagi semangat dan peangalaman
hingga akhirnya dia bisa kuliah dan
pulang kampung membawa ijazah
sarjana.

Untuk teman - teman PMI Lisa
berharap semoga saudara - saudara
PMI di Hong Kong pandai mengatur
waktu dan keuangannya, sebab akan

Penulis Buku dan Judul Cerita:
1. Tak Perlu Insecure, Justru Harus Bersyukur, oleh Ninik Sirtufi Rahayu
2. The Power of Bismillah, oleh Neni Suryani
3. Ignore and Forget, oleh  Irmaroza
4. Rindu Tak Bertepi, oleh Wiji Pasiani
5. Proses Perjalanan Panjang, oleh Yemima Juana Lapian
6. Negeri Para Oppa, oleh  Sri Mulyani
7. Dear Cilla, oleh Lisa Wahyuni
8. Hongkong Negara Impian, oleh Rhama Jaya Kusuma
9. Tentang Asa, oleh Rina Septianti
10. Puisi untuk Bunda dan Buah Hati Tercinta, oleh Wina
11. Ini Tentang Bapak, oleh Apit Priyatna
12. Rasa yang Berubah Seiring Waktu Berjalan, oleh Norsiyamah
13. Kenangan Terakhir dengan Ibuku, oleh Nur Ubay
14. Ikhlas Tanpa Menyakiti, oleh Wiwin
15. Hal Hebat, oleh Sirifa
16. Perjuangan di Luar Ekspektasi, Oleh Eka Anggraeni
17. Langit Tak Selamanya Mendung, oleh Eka Priyatna Ningsih

banyak kesempatan yang hilang dan tidak bisa kembali lagi jika kita
tidak bisa menghargai apa yang kita punya sekarang.

Di Hong Kong Lisa juga sempat membentuk kelas zumba
“I’syantik Zumba Fitness, Music Under The Bridge, Hikers dan lain
- lainnya.

Terakhir Lisa juga bergabung dengan teman - temannya
mahasiswa UT Pokjar Hong Kong menerbitkan sebuah buku yang
bercerita tentang diri mereka sendiri, true story mereka sebagai
PMI. Buku tersebut berjudul: Our Experience In Life.[*]

HK Turunkan Kode QR dan Beri
Banyak Kelonggaran

>> BERSAMBUNG KE HLM  21

HONG KONG, BI - Pemerintah SAR telah
memutuskan untuk menurunkan semua kode QR
LeaveHomeSafe di seluruh kota, saat ini di mana-
mana dapat dihapus karena orang sudah tidak
perlu lagi menggunakannya.

Relaksasi aturan tersebut berlaku mulai
Rabu [14/12] juga berarti kode kesehatan “amber

tiga hari” untuk pelancong yang masuk tidak ada
selama mereka dinyatakan negatif Covid,
pendatang juga sudah dapat mengunjungi
restoran dan bar segera setelah mereka
mendarat di kota.
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SINGAPURA, BI - Global Head
Accelerators and Experts Google,
Sami Kizilbash menyatakan, industri
game diperkirakan bakal terus
tumbuh meski dunia menghadapi
ketidakpastian di bidang ekonomi.

Kizilbash menyebutkan, nilai
industri game diproyeksikan men-
capai 340 miliar dollar AS pada 2027,
meningkat pesat dibandingkan raihan
pada 2021 sebesar 190 miliar dollar
AS.

“Kami merasa industri ini
berpotensi untuk terus tumbuh.
Memang ada ketidakpastian
ekonomi, itu tidak terbantahkan, tapi
industri game punya dua pilar utama
untuk tumbuh,” kata Kizilbash di
kantor Google Asia Pasifik,
Singapura.

Kizilbash menuturkan, pilar
pertama mengapa industri game
bakal terus tumbuh adalah model
bisnis yang sangat solid, misalnya

dengan metode pembelian
dalam aplikasi

m a u p u n

berlangganan.
Menurut dia, hal itu membuat para

pemain game terus mengeluarkan uang
untuk bermain game, dan memastikan
produsen game memperoleh
pendapatan. Ia melanjutkan, sifat
manusia yang menyukai game membuat
industri ini memiliki pangsa pasar yang
besar, sehingga akan terus tumbuh.

“Semua orang suka hiburan, dengan
semua yang sedang terjadi di dunia, kita
selalu membutuhkan hiburan. Bermain
game bukanlah opsi termahal ketika kita
mencari hiburan,” kata Kizilbash.

Kizilbash mengatakan, bermain
game merupakan hal yang bisa
dilakukan sendiri maupun orang lain.
Bermain game juga disebutnya bisa
menimbulkan rasa nostaliga di dalam
diri seseorang. Oleh karena itu, menurut
Kizilbash, kombinasi antara bisnis model
yang solid dan kebutuhan orang akan
bermain game membuat industri ini akan
terus tumbuh.

“Anda bisa membeli bisnis model
seperti itu dengan keinginan untuk
mengeluarkan uang dan kita punya
kesempatan untuk terus tumbuh di masa
yang akan datang,” ujar dia.

K i z i l b a s h
mengatakan, bermain

game merupakan
hal yang bisa
dilakukan sendiri

maupun orang lain. Bermain game juga
disebutnya bisa menimbulkan rasa
nostaliga di dalam diri seseorang. Oleh
karena itu, menurut Kizilbash, kombinasi
antara bisnis model yang solid dan
kebutuhan orang akan bermain game
membuat industri ini akan terus tumbuh.

“Anda bisa membeli bisnis model
seperti itu dengan keinginan untuk
mengeluarkan uang dan kita punya
kesempatan untuk terus tumbuh di masa
yang akan datang,” ujar dia.

Selain model bisnis yang sangat
solid, faktor lain yang bakal memperkuat
pertumbuhan industri game adalah
sebagai berikut.

Pertama, kemajuan teknologi

Industri Game Terus Bertumbuh dan Solid

sehingga game bisa menggunakan
teknologi-teknologi terbaru seperti
augmented reality, artificial intelli-
gence, machine learning, dan cloud
technology.

Kedua, sebuah game saat ini bisa
dimainkan beriringan dalam berbagai
platform, baik itu telepon genggam,
tablet, maupun komputer.

“Anda bisa main di handphone
Anda, lalu memainkannya di kom-
puter atau di tablet dan melanjutkannya
tepat di saat Anda berhenti mema-
inkannya,” kata dia.

Adapun faktor ketiga adalah
konektivitas yang semakin meningkat
di berbagai tempat. [*]

>> KAWANAN GAJAH MASUK PEMUKIMAN...DARI HLM 15

telah berkoordinasi dengan Balai
Taman Nasional Kayan Mentarang.
Pihaknya juga telah mengumpulkan
informasi dan hasilnya lokasi
kawanan gajah itu diduga berada di
Malaysia.

“Kami mendapatkan informasi-

informasi dari beberapa pihak, terutama
dari Taman Nasional Kayan Mentarang
bahwa ini adalah berita bukan bohong,
tapi terjadi tidak di lokasi yang
dimaksud. Diduga di kawasan Malay-
sia, tapi tetap memastikan hal itu ke
lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Kecamatan
Tulin Onsoi memang merupakan home
range atau wilayah habitat gajah.

“Iya kejadian kemungkinan bukan
di Indonesia, tapi kita tetap datang ke
sana. Karena memang di lokasi
tersebut merupakan home range gajah
tersebut,” kata Ari.

“Home range itu kan lintas batas

seperti wilayah teritorial, wilayah
jelajah lah intinya. Gajah itu memiliki
jalur yang tepat atau sama. Jadi dia
bergerak itu berdasarkan jalur yang
sudah dilewati atau pernah dilewati oleh
keluarganya,” sambungnya.

Ari menjelaskan personel BKSDA
butuh waktu dua hari untuk sampai ke
Kecamatan Tulin Onsoi. Tim yang

datang ke sana akan sekaligus
melakukan penelitian.

“Jadi di lintas batas negara, kalau
di Kalimantan ini, lintas batas antara
Malaysia dengan Indonesia. Jadi lokasi
itu mungkin akan jadi bahan kita untuk
memperkuat pengamanan untuk habi-
tat gajah yang ada di Kaltara,”
pungkasnya. (asm/ata)

4. Menjaga kestabilan tubuh
Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, tulang jari tangan
mampu melakukan gerakan
merapat dan melebar. Gerakan
melebarkan jari tangan dapat
menjaga kestabilan tubuh ketika
sedang melakukan gerakan
tertentu yang menumpukan berat
badan ke tangan, misalnya
gerakan push up atau merangkak.

BERBAGAI GANGGUAN PADA
JARI TANGAN

Setelah mengetahui fungsi
tulang jari tangan, penting untuk
mengetahui berbagai gangguan
yang dapat terjadi pada tulang jari
tangan, yaitu:

Fraktur
Fraktur atau patah tulang pada

jari tangan dapat mengganggu
fungsi pergerakan tangan.
Gangguan ini umumnya terjadi
akibat pukulan atau benturan yang
sangat kencang.

Gejalanya ditandai dengan
rasa nyeri, bengkak, kulit
kemerahan, tangan sulit atau tidak
dapat digerakkan, dan terkadang
disertai perdarahan atau bentuk
jari tampak berubah.

Jika Anda mengalami tanda-
tanda fraktur, lakukanlah
pertolongan pertama, yaitu dengan
tidak menggerakkan jari yang
patah dan menggunakan kain
bersih untuk menghentikan
perdarahan. Jangan berusaha
untuk mengembalikan posisi jari
dan segera bawa ke dokter untuk
mendapatkan penanganan yang
sesuai.

Rheumatoid arthritis
Rheumatoid arthritis adalah

gangguan peradangan kronis yang
terjadi ketika sel-sel imun secara
keliru menyerang jaringan sehat
di tubuh. Gangguan ini umumnya
menyerang persendian, termasuk
sendi yang meliputi tulang jari
tangan. Hal ini menyebabkan
tulang jari penderitanya terasa
sangat nyeri dan kaku, bahkan
mengalami perubahan bentuk bila
tidak segera diatasi dengan
tepat.[*]
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JAKARTA, BI -  Salah satu unit
kerja di bawah Badan Standardisasi
dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)
Kementerian Perindustrian yakni Balai
Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri (BSPJI) Banda Aceh
berpartisipasi dalam pengembangan
garam di Indonesia, khususnya di
Provinsi Aceh, dengan menggunakan
sistem semprot.

“Teknologi yang di kembangkan ini
telah di aplikasikan di dua IKM garam
di Provinsi Aceh yaitu di UD Milhy
Jaya Bireuen dan Koperasi Tunas
Usaha Sejahtera Aceh Besar,” kata
Kepala BSKJI Kemenperin Doddy
Rahadi [17/12]

Prinsip kerja dari teknologi
tersebut adalah dengan cara
menaikkan air garam muda (± 10 0be)
menggunakan pompa air yang

BSKJI Kembangkan Teknologi
Percepat Produksi Garam

digerakkan tenaga listrik yang
bersumber dari panel surya kebagian
atas melalui pipa PVC dan di alirkan
kembali ke bawah dalam bentuk

pancuran, seperti shower.
Proses itu diulang-ulang terus

setiap hari sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan. Karena ukuran air
yang dijatuhkan dalam bentuk butiran
kecil, maka proses penguapan air akan
lebih efisien.

Selain itu ketika butiran air yang
di jatuhkan ke bagian atas geo-
membran, akan menimbulkan efek
pengadukan air garam yang juga
berpengaruh langsung terhadap
percepatan laju penguapan air.

Mahlinda selaku Ketua Tim
pengembangan teknologi peng-
olahan garam sistem semprot ini
mengatakan dalam kondisi cuaca
normal dengan adanya teknologi
sistem semprot ini tingkat kenaikan
baume air  garam rata-rata
mencapai 2 obe/hari.

Sedangkan jika tidak
menggunakan teknologi semprot
kadar baume hanya naik 1 obe/hari.

“Hal ini dapat memangkas waktu
produksi garam sebanyak 50 persen
apabila dibandingkan dengan teknologi
konvensional tanpa menggunakan
sistem semprot,” jelasnya.

Keuntungan lain dari penggunaan
teknologi semprot ini adalah ukuran
partikel garam yang dihasilkan lebih
halus.

Sementara itu Kepala BSPJI
Banda Aceh Fathullah mengapresiasi
adanya kegiatan pendampingan untuk
optimalisasi teknologi yang tepat guna
dan kedepannya berharap dapat terus
mengaplikasikan teknologi tersebut
guna meningkatkan daya saing IKM
industri garam baik lokal maupun
nasional.[ant]



HONG KONG, BI - Saat ini Hong Kong benar
- benar hidup berdampingan dengan Covid-19
dengan lebih dari setengah populasinya telah
tertular virus corona.

Ahli Kesehatan Hong Kong David Hui
mengatakan dalam sebuah wawancara dengan
media daratan bahwa lebih dari 90 persen warga
Hongkong mungkin sudah terinfeksi Covid.

Meskipun penghitungan infeksi harian
melebihi 10.000, sebagian besar pasien
menunjukkan gejala ringan, dan hanya sekitar
20 kasus dalam kondisi serius atau kritis, kata
Hui, mengatakan bahwa SAR telah membangun
penghalang terhadap gejala parah.

Kesehatan menekankan yang penting adalah
rasio kasus yang parah dan menyarankan lebih
lanjut untuk meningkatkan tingkat vaksinasi.

Dia melanjutkan bahwa Hong Kong dapat
hidup dengan virus karena penularan yang tinggi

Separo Dari  Penduduk HK
Terinfeksi Covid Gejala Ringan
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dari subvarian Omicron, memungkinkan virus
dengan cepat menyusup ke masyarakat. Dan
pihak berwenang harus menyesuaikan aturan
anti-pandemi dengan kenyataan.[bi]

KMB Tambah Jalur dan Tunggu
Kenaikan Tarif

HONG KONG, BI - Kowloon Motor Bus dan
Long Win Bus masih menunggu keputusan
pemerintah setelah mengajukan kenaikan tarif
bus untuk menghadapi kendala operasional.

Kepala Departemen Komunikasi dan
Urusan Publik KMB, Kan Hok-hei, menya-
takan bahwa permintaan kenaikan
tarif masuk akal dan bijaksana
untuk mengatasi kenaikan
biaya operasional.

Kan mengatakan KMB
mengalami kerugian
hampir HK$140 juta
karena kenaikan
biaya bahan bakar,
gaji staf, dan penu-
runan kapasitas

penumpang.
Dia menambahkan bahwa KMB dan LWB

sebelumnya mengajukan kenaikan tarif pada
tahun 2018 dan baru disetujui tiga tahun
kemudian, mendesak pemerintah untuk
segera mengambil keputusan terkait

permohonan tersebut. Secara terpisah,
KMB dan Citybus juga menambah
lima rute baru mulai Senin [12/12]
melalui  Terowongan Tseung
Kwan O-Lam Tin dan Cross Bay
Link yang baru, pelayanan

yang menghubungkan Tseung
Kwan O dan Tai Po, Tsuen

Wan dan Kow-
loon.[bi]

David Hui, Ahli Kesehatan Hong Kong
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PARA pejabat  HK mengatakan sebuah lagu
yang terkait dengan protes 2019 di Hong Kong
telah diunduh dari internet dan dimainkan
sebagai pengganti lagu kebangsaan China.
Kepala Eksekutif John Lee mengatakan pada
Google yang harusnya ada cara untuk menye-
lesaikan masalah pencarian lagu
kebangsaan Hong Kong.

Lee mengatakan jika pemerintah SAR
akan kembali menghubungi raksasa
teknologi tersebut setelah sebelumnya
mendapat penolakan dengan
penjelasannya bahwa hasil pencarian
hanya didasarkan pada algoritme
yang digunakan.

“Kami akan mengirimkan surat
kami ke Google lagi untuk menin-
daklanjuti masalah ini,” katanya
menjelang pertemuan Dewan
Eksekutif mingguannya.

“Ada cara untuk melakukannya.

HK Ingin Google Hapus
Konten Lagu HK Yang Dirusak

Ini adalah masalah apakah perusahaan bertindak
secara bertanggung jawab dan menghormati
pentingnya lagu kebangsaan dalam konteks glo-
bal.”

Lee juga menunjuk ketika raksasa teknologi
itu telah mematuhi putusan pengadilan
sebelumnya di Eropa dan menghapus data
pribadi seseorang.

CE menegaskan kembali bahwa
pemerintah SAR menanggapi setiap
pemutaran lagu kebangsaan yang salah

“dengan sangat serius” sebab lagu
kebangsaan mewakili negara, mewakili

rakyat, mewakili martabat jadi harus
dinyanyikan dengan benar.

Chris Tang bersumpah untuk
menggunakan segala cara yang
mungkin untuk “memperbaiki”
hasil pencarian Google, menga-
takan situasi saat ini melukai

perasaan orang-orang Hong Kong.[*]

HONG KONG, BI - Salah satu dari sejumlah lagu kebangsaan Hong Kong
dikacaukan atau dinyanyikan dengan tidak benar  di acara olahraga
internasional baru-baru ini.

Mantan TKI Wiwi Sebar
Semangat dan Motivasi

Banyak hal yang bisa kita dapatkan saat bekerja diluar negri,
dari materi, ilmu hingga pengalaman juga wawasan, maka jika
kamu orang pintar pasti akan menggunakan kesempatanmu
selama berada di luar negri dengan bijak, bukan hanya untuk

sekedar untuk eksis di media sosial dengan pakaian yang
bagus atau makanan yang enak, hidup lebih luas dari

sekerdar dandan dan makan.
Sebenarnya banyak sekali manta PMI yang sukses

namun juga masih banyak yang harus mendapatkan
arahan dan bimbingan untuk menjadi yang lebih
baik.

Berikut ada satu kisah dari seribu kisah
mantan PMI yang bisa dijadikan motivasi untuk
bermimpi dan bercita - cita tinggi.

Seperti Wiwi Widiawati, perempuan asal
Kabupaten Majalengka yang pernah menjadi
seorang  PMI di negara tujuan Korea Selatan pada
2006 lalu, kini di tanah air Wiwi telah berhasil

menjejakan mimpinya di dunia nyata.
Sepulang dari negeri sebrang sebagai TKI, kini

Wiwi Widiawati bernasib mujur dengan mendapatkan
amanah untuk menjadi Kades di Desa Teja, Kecamatan

Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.
Wiwi juga telah berhasil

menyelesaikan program Magister (S2)
Administrasi Publik pada Universitas
Pasundan Bandung, dia diwisuda pada
sidang senat terbuka di Harris Hotel Con-
vention Citilink, Bandung, pada Selasa
(7/12).

Sesuai dengan tugasnya saat ini
sebagai kepala desa yang sudah
menjabat selama 12 tahun terakhir ini,
tesis yang diambil berjudul implementasi
kebijakan tentang penyaluran dana desa
di Kabupaten Majalengka.

Sebagai mantan PMI dan warga
yang berpotensi Wiwi Widiawati dinilai
pantas menjadi sosok panutan yang bisa
memotivasi masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa

JAKARTA, BI - Nasib orang tiada yang tahu, maka
dari itu usaha dan semangat untuk maju harus
tetap disematkan dalam jiwa setiap orang,
termasuk pada jika Pekerja Migran Indonesia

[PMI] dimana pun berada.

selesai juga menempuh Magister
Administrasi Publik di Universitas
Pasundan, Bandung,” syukurnya.

Lantas apa alasan Wiwi dalam
mengejar Magister ?

Wiwi [39] menjawab jika tujuannya
untuk memberikan motivasi pada anak-
anaknya biar giat belajar. Meskipun
dirinya sudah dipercaya sebagai Kades
namun masih mau belajar.

“Belajar itu, sepanjang hayat dan
merupakan ibadah,” imbuh Wiwi.

Masih menurut Wiwi bahwa pintar
saja bukan jaminan, namun seseorang
yang berbudi pekerti akan selalu menjadi
sosok yang dihargai.  Motto hidup Wiwi
Widiawati :  Cerdas, Edukatif, Relijius,
Inovatif dan Aktif. [bi]
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Jadi Letnan Kolonel Tituler
Deddy Tak Mau Gajinya

BANDUNG, BI – Perayaan hari
semakin dekat, banyak orang bersiap-
siap untuk merayakan hari besar bagi
umat Kristen itu. Tak terkecuali Aktris
cantik bernama Donna Agnesia.

Dalam unggahan instagram
pribadinya, Istri Darius Sinathrya itu
memamerkan pohon natalnya yang su-
per besar. Donna Agnesia terlihat sangat
antusias saat berfoto di depan pohon
natalnya.

Ia mengenakan baju merah dan
terlihat semakin langsing. Kabarnya, ia
terlihat langsing karena tengah
melakukan program diet. Saat ini ia
tampak semakin awet muda. Tak hanya
itu, ibu tiga anak itu tampak kece dengan
outfit jumpsuit berwarna merah yang
terlihat senada dengan warna natal.

“Chrismats is coming, are you
ready?? ..” tulis Donna Agnesia dalam
caption Instagramnya.

Merespon gaya Donna Agnesia yang
tampil super cantik. Netizen langsung
membanjiri di kolom komentar.

“Cantik yg panutan bgt nih kak
Donna..simple tp elegan,” kata salah satu
netizen.

“Kecehhh, aw cantik banget mba
Donna,” tulis Netizen.

“Cantiknya mama Donna terlihat
seperti ABG,” sambung netizen yang
lain.[*]

Donna Agnesia Pamer
Pohon Natal Super Besar

JAKARTA, BI - Deddy Corbuzier
resmi menyandang Letnan Kolonel
Tituler. Pembawa acara Close The
Door tersebut menerima pangkat
tersebut langsung dari Menteri
Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dengan menyandang pangkat
tersebut, Deddy Corbuzier
mendapatkan kewajiban dan hak
yang melekat kepadanya, termasuk
gaji beserta tunjangan. Namun
demikian, Deddy secara tegas tak

akan menerimanya.
“Just to confirm. Saya tidak akan

mengambil gaji/tunjangan apapun.
Semua saya kembalikan ke negara
tuk yang lebih membutuhkan,” ucap
Deddy Corbuzier di Story Instagram
miliknya.

Selain kewajiban Deddy
Corbuzier adalah akan terikat
dengan aturan militer saat mulai
bertugas. Suami Sabrina itu akan
terikat dengan aturan militer,

termasuk kehilangan hak pilih
selama dia bertugas.

Juru Bicara Prabowo Subianto,
Dahnil Anzar Simanjuntak
menjelaskan alasan Menhan
memberikan pangkat Letkol Tituler
kepada Deddy Corbuzier.

“Diberikan kepangkatan itu
dengan pertimbangan kemampuan
khusus yang dibutuhkan TNI yakni,
kapasitas komunikasi di social me-
dia,” kata Dahnil. (aln)
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BANDUNG, BI  - Sebuah video
yang menayangkan kondisi Tenaga
Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia
terdampar di Riyadh, Arab Saudi, viral
di media sosial. Dalam rekaman itu ada
suara wanita meminta dibebaskan.

Salah seorang TKW yang merekam
video tersebut meminta bantuan
pemerintah supaya mereka bisa segera
dipulangkan ke tanah air. Mereka
memohon bantuan kepada Presiden RI
Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil, dan Bupati Sumedang
Dony Ahmad Munir.

Dalam video tersebut, mereka
mengaku sudah tak kuat karena
sebagian temannya sesama TKI
dikurung dan tidak diberi makan.
Mereka berasal dari beberapa daerah
seperti Sumedang, Indramayu,
Sukabumi, hingga Karawang.

Satu di antara TKW yang berada di
sebuah tempat penampungan itu
diketahui merupakan Halimah (31),
warga Desa Gudang Kahuripan,
Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat. Sekretaris Desa
(Sekdes) Gudang Kahuripan Agus
Bayu membenarkan soal Halimah
merupakan warga Desa Gudang
Kahuripan. Kepastian itu didapat setelah
pihaknya bertemu dengan keluarga
Halimah.

“Kami menerima laporan ada warga
kami diduga disekap di Riyadh. Dari
tindak lanjut ke alamat KTP yang
beredar, kami komunikasi dengan

Viral TKW Diduga Disekap di Arab Saudi

keluarga ternyata benar yang
bersangkutan warga kami,” ujar Agus

saat ditemui di Lembang, Senin (12/12).
Agus mengatakan dari komunikasi

itu, ia dibikin kaget lantaran keluarga
ternyata sama sekali tak mengetahui
jika Halimah pergi ke Arab Saudi untuk
bekerja hingga tersiar kabar terdampar
dan disekap.

“Ternyata pihak keluarga
tidak mengetahui kalau yang
bersangkutan saat ini sedang
di Riyadh. Karena awalnya,
yang bersangkutan ini
cuma bilang mau kerja
di Cicaheum,” ujar Agus.

Dari hasil komunikasi
dan pengecekan ke pihak
keluarga, Agus menyebut ada dugaan
jika Halimah pergi ke Arah Saudi secara
ilegal karena tak diketahui oleh
keluarga. “Sejauh ini nggak ada laporan
(ke desa), kebanyakan mereka ini
berangkat menggunakan agen ilegal

atau tidak resmi. Kalau namanya ada
(di desa), tapi kalau di daftar yang pergi
ke luar negeri tidak ada,” tutur Agus.

Agus mengatakan pihaknya
kemudian berkoordinasi dengan

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnaker-

trans) KBB untuk bisa
memfasilitasi pemu-
langan Halimah ke

tanah air. “Kami sudah
kirim surat kepada peme-

rintah KBB agar bisa membantu
kepulangan Halimah yang saat ini di

Riyadh,” kata Agus.
Sementara itu suami Halimah,

Asep Saepuloh (27), mengatakan ia
baru mengetahui kalau istrinya itu
ternyata ada di Riyadh, Arab Saudi,
untuk bekerja. (dir/iqk)

Kawanan Gajah Masuk Permukiman
NUNUKAN, BI - Viral sebuah

video kawanan gajah masuk ke
permukiman warga diduga di
Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara)
di media sosial. Tim BKSDA
Kalimantan Timur (Kaltim) kini
dikerahkan ke lokasi untuk
memastikan kebenaran video
tersebut.

Dalam video beredar, kawanan

gajah tersebut terlihat masuk ke
permukiman warga. Dalam narasi
video viral disebutkan bahwa lokasi
kejadian berada di Desa Sakikilan,
Kecamatan Tulin Onsoi, Nunukan.

Saat dikonfirmasi, Kepala
BKSDA Kaltim Ari Wibawanto belum
bisa memastikan lokasi kejadian
tersebut karena berada di kawasan
perbatasan Indonesia-Malaysia.

>> BERSAMBUNG KE HLM  11

Makanya pihaknya mengerahkan tim
untuk mengecek langsung ke lokasi
yang dimaksud.

“Yang jelas kami kirimkan
personel ke lokasi yang dimaksud di
kecamatan (di Kaltara) yang
berbatasan dengan kawasan negara
Malaysia,” kata Ari Wibawanto kepada
detikcom, Rabu (14/12).

Ari mengatakan pihaknya juga
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JAKARTA, BI - Berikut ini adalah
beberapa cara agar kondisi tubuh tetap
sehat dan semangat hadapi musim
dingin :

Pada desember 2022 ini cuaca Hong Kong akan semakin
dingin, agar tidak sakit seseorang perlu memberikan
perhatian ekstra pada tubuhnya, salah satunya dengan selalu
memakai pakaian hangat supaya tidak kedinginan.

1. Perbanyak cairan tubuh
Suhu udara yang dingin membuat

tubuh jarang merasa haus, dan ini
membuat kita melewatkan konsumsi

air putih dalam jumlah cukup. Padahal
tubuh sangat memerlukan cairan untuk
mengisi kembali cairan-cairan yang
hilang. Konsumsi cairan yang
seimbang membantu meningkatkan
daya tahan tubuh.

2. Menjaga asupan makanan
Asupan makanan yang seimbang

akan membuat tubuh tetap sehat di
musim dingin atau penghujan.
Makanan hangat dan berkuah sangat
direkomendasikan untuk membuat
tubuh tetap hangat dalam suhu udara
yang dingin.

3. Memperhatikan pola tidur
Tidur dan istirahat secukupnya.

Udara dingin akan membuat rasa
kantuk datang, untuk itu jangan tidur
dengan waktu dan porsi yang berlebih
karena malah akan membuat tubuh
menjadi lemas. Tidur yang seimbang
akan membantu memulihkan stamina

dan memperbaiki kekebalan tubuh.

4. Gunakan pakaian hangat dan
tebal

Baju dengan bahan yang tipis tidak
cocok dipakai di musim dingin, terlebih
jika banyak melakukan aktivitas di luar
ruangan. Cobalah menggunakan
pakaian tertutup dan tebal seperti jaket
atau sweater untuk menghangat tubuh
dan menghindari masuk angin.

Bagi negara-negara penempatan
BMI/TKI yang suhu udaranya sangat
dingin, bisa ditambah topi, syal, sarung
tangan, dan sepatu bot yang membuat
hangat.

5. Mengkonsumsi vitamin C
Konsumsilah vitamin untuk

membantu menjaga kestabilan imun
tubuh, misalnya saja dengan
mengkonsumsi vitamin C yang bisa
didapat dari buah-buah alami atau
dalam bentuk tablet.[bi]

>>  BERSAMBUNG KE HLM 11

HONG KONG, BI  - Tangan manusia
tersusun dari dua jenis tulang, yaitu
tulang telapak tangan dan tulang jari
tangan. Dari kedua jenis tulang penyusun
tangan, tulang jari tangan memiliki jumlah
paling banyak.

Setiap jari memiliki 3 buah tulang
jari, kecuali ibu jari yang hanya tersusun
atas 2 buah tulang. Artinya, tangan
tersusun oleh 14 tulang jari yang
memiliki berbagai fungsi penting. Bila
ada kelainan pada salah satu dari tulang
ini, fungsi tulang jari tangan juga bisa
terganggu.

Secara umum, ada beberapa fungsi
tulang jari tangan, yaitu:

1. Membentuk struktur tangan
Sebelumnya telah disebutkan

bahwa struktur tangan dibentuk oleh
beberapa jenis tulang, salah satunya
tulang jari tangan. Dapat disimpulkan
bahwa salah satu fungsi tulang jari
tangan adalah untuk membentuk struktur
tangan yang sempurna.

2. Sebagai tempat melekatnya
ligamen

Setiap jari tangan tersusun atas 2–3
tulang. Untuk membentuk struktur jari
yang sempurna, tulang-tulang ini
dihubungkan oleh ligamen atau jaringan
halus yang menempel langsung di tulang.
Selain melekatkan tulang-tulang jari
tangan, ligamen juga menyatukan tulang
jari tangan ke tulang telapak tangan.

3. Mendukung pergerakan tangan
Tulang jari tangan juga dapat

mendukung berbagai gerakan, seperti
mengepalkan tangan serta melebarkan
dan merapatkan jari. Tanpa disadari,
berbagai gerakan di atas sering
dilakukan dalam kegiatan sehari-hari,
misalnya saat mendorong, mengambil,
maupun menggenggam benda.

Menjaga Kesehatan Saat
Musim Dingin di HK

Fungsi Tulang
Jari Tangan dan

Gangguannya

Waspadai Efek Samping Minuman Kolagen
JAKARTA, BI - Seiring bertambahnya usia,

produksi kolagen di dalam tubuh dapat menurun.
Untuk mengatasinya, beberapa orang memilih
mengonsumsi suplemen kolagen karena diketahui
bisa membantu meningkatkan jumlah kolagen.

Minuman kolagen sebenarnya tergolong aman
jika dikonsumsi sesuai aturan pakai atau anjuran
dokter. Meski begitu, beberapa orang bisa saja
merasakan keluhan atau efek samping tertentu
setelah mengonsumsi minuman kolagen. Antara
lain:

1. Gangguan tidur
Produsen minuman kolagen mungkin saja

menambahkan beberapa bahan lain, misalnya
ekstrak tanaman herbal atau vitamin,
seperti biotin. Penambahan bahan
tersebut dilakukan untuk
memperkaya manfaat minuman
kolagen.

Namun, kelebihan biotin di
dalam tubuh justru dapat
menyebabkan sulit tidur bahkan in-
somnia. Di tambah, bahan herbal
pada minuman tersebut mungkin saja
belum bisa dipastikan efektivitas dan

keamanannya.

2. Gangguan pencernaan
Minuman kolagen dapat menyebabkan masalah

pada saluran pencernaan. Gejala yang muncul bisa
berupa kram perut, perut kembung, diare, atau sulit
BAB. Diare bisa terjadi karena kandungan biotin di
dalam minuman kolagen. Biasanya, keluhan
masalah pencernaan akibat minuman kolagen bisa
mereda dengan sendirinya, kok.

3. Reaksi alergi
Beberapa minuman kolagen bisa saja

mengandung bahan pemicu alergi (alergen)
contohnya ikan, kerang, atau telur. Bila dikonsumsi
oleh beberapa orang, mungkin saja dapat
menimbulkan reaksi alergi, seperti batuk, gatal-
gatal, atau sulit bernapas.

4. Batu ginjal
Orang yang berisiko mengalami batu ginjal,

seperti memiliki riwayat batu ginjal dalam
keluarga, pernah menjalani operasi pada organ
pencernaan, atau memiliki kondisi kesehatan
tertentu, sebaiknya hindari konsumsi minuman
kolagen. Soalnya, minuman kolagen umumnya
mengandung asam amino hydroxyproline yang
bisa meningkatkan kadar asam oksalat di dalam
tubuh. Hal tersebut dapat memicu terbentuknya
batu ginjal.

Itulah bahaya yang bisa timbul akibat konsumsi
minuman kolagen. Supaya bisa mendapatkan
manfaatnya, konsumsilah sesuai kebutuhan dan
anjuran dari dokter. Selain itu, kalau kamu sedang
hamil atau menyusui, sebaiknya hindari dulu
minuman ini karena keamanannya masih perlu
diteliti lebih lanjut.[aldok]
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JAKARTA, BI - Namun lain ladang
lain belalang, lain lubuk lain ikannya.
Setiap negara mungkin mengenal mitos-
mitos yang berbeda mengenai hari lahir
Isa Almasih. Dilansir TopTenz, berikut
ini kami tampilkan deretan mitos seputar
Natal yang familiar di sejumlah negara.

Belsnickel
Belsnickel adalah sosok kurus

berbaju bulu dengan lonceng dan
topeng menutup wajah. Di Eropa
zaman pertengahan, dia dikenal
layaknya Sinterklas atau
Santa Claus.

Belsnickel akan mem-
berikan hadiah berupa
mainan atau permen kepada
anak-anak yang bersikap

baik sepanjang tahun. Dalam beberapa
cerita, anak-anak yang nakal akan
diculiknya, lalu dibawa ke hutan untuk
mendapatkan hukuman. Namun dia juga
akan menawarkan kesempatan kedua
untuk menjadi anak yang baik, dengan

imbalan tarian atau nyanyian bagi
si Belsnickel.

Gryla
Di Islandia, ada

mitos tentang Gryla
yang sudah dikenal

sejak zaman pa-
gan kuno. Gryla
dalah troll gu-
nung yang sa-
ngat menakut-
kan dengan tiga

belas ekor menggantung di belakangnya.
Gryla selalu marah karena rasa lapar
akan daging anak-anak yang tak kunjung
terpuaskan. Setiap Natal dia turun
gunung untuk mencari anak-anak yang
nakal. Ketika dia menemukan mereka,
dimasukkannya anak-anak itu ke dalam
karung, kemudian dibawa pulang untuk
direbus hidup-hidup.

La Befana
Bisa dikatakan La Befana adalah

Santa Claus-nya Italia. Dalam perayaan
Epiphany, sosok wanita renta ini akan
berkeliling dengan sapu terbangnya
mencari anak-anak. Jika bertemu anak
yang baik, dihadiahinya anak itu dengan
permen. Jika anak nakal yang
ditemuinya, La Befana akan memberikan
segenggam batu bara. Sementara para
pemilik rumah akan meninggalkan
segelas anggur di depan pintu untuk si
penyihir Natal.

Dongeng mengenai La Befana
bermula di abad tiga belas. Konon saat
itu rumah sang penyihir didatangi orang-
orang majus dari timur yang hendak

Legenda Seputar Natal
Yang Terkenal Di Dunia
Santa Claus akan membagi-bagikan hadiah untuk anak-anak yang penurut di hari
Natal. Dia akan masuk lewat cerobong asap dan meninggalkan sekotak kado,
sebelum terbang kembali bersama kereta salju yang ditarik oleh Rudolph si rusa.
Itulah mitos tentang Natal yang populer di film maupun buku fiksi.

menuju Bethlehem untuk menyambut
kelahiran Yesus. Mereka mengetuk
pintu rumah La Befana untuk
menanyakan arah sekaligus mengajak
si penyihir untuk turut serta. La Befana
menolak bergabung, lalu berubah pikiran
begitu para tamunya sudah pergi.
Kemudian dia meninggalkan
permen di setiap pintu
rumah yang memiliki anak
kecil, berharap akan
bertemu Yesus di salah
satunya.

Frau Perchta
Legenda Frau

Perchta sangat terke-
nal, khususnya di
Jerman dan Austria. Penyihir Natal ini
juga dikenal dengan sebutan ‘penyobek
perut’, karena suka mengiris perut
seseorang malas atau melakukan terlalu
banyak perbuatan buruk dalam setaun,
kemudian mengambil isinya. Organ perut
yang dicuri digantinya dengan sampah.

Frau Perchta juga dikatakan suka

memotong lidah anak-anak yang
berbohong, dan jika dia menemukan
pekerjaan pemintal setengah jadi, dia
akan membakarnya. Dia diikuti oleh
sekelompok setan yang menyiksa or-
ang-orang jahat, namun dia juga
dikatakan melindungi orang-orang baik

dari roh-roh jahat itu.
Dalam beberapa cerita

rakyat, Frau Perchta
digambarkan sebagai
wanita cantik yang

mengenakan pakaian
serba putih, tetapi dalam
versi yang lebih gelap,
ia dikatakan sebagai
wanita tua jelek dengan
hidung panjang

melengkung dan mengenakan kain
rombeng. Dia akan mengunjungi rumah-
rumah selama 12 hari antara Natal dan
Epiphany untuk memastikan masing-
msing keluarga menghabiskan waktu
berkualitas bersama.

Krampus
Di Austria, Hungaria, dan Jerman

ada sebuah tradisi Natal yang sedikit
menyeramkan. Penduduk di sana
memercayai bahwa jika ada anak-anak
yang tidak bisa berperilaku baik
sepanjang tahun menjelang Natal, maka
pada tanggal 24 Desember nanti mereka
akan diculik oleh Krampus, si monster
Natal yang datang langsung dari neraka.

Dengan kostum yang menyeramkan
seperti monster sungguhan, monster-
monster ini akan berparade bersama
dengan Santa Klaus pada malam 25
Desember untuk menghibur umat yang
merayakan Natal beramai-ramai di
jalanan. [tsr]

Belsnickel

Gryla

Frau Perchta

Krampus

La Befana

mudah patah.

4. Menyembuhkan Kulit Kepala
Hampir semua orang pernah

mengalami masalah kutu rambut dan
radang kulit kepala. Minyak oregano
pun dapat mengatasinya, karena
memiliki sifat antibakteri dan anti-
inflamasi.

Caranya adalah gunakan minyak
oregano dua kali seminggu selama
beberapa bulan.[*]

minyak lain (zaitun, kelapa, atau
jojoba) dengan perbandingan 50-50.
Pijat kulit kepala dan biarkan selama
30 menit. Bilas dengan sampo
herbal agar mendapatkan hasil
terbaik.

3. Memperbaiki Rambut Kusut
Rambut kusut adalah mimpi

buruk bagi setiap orang.

Memperbaikinya pun membutuhkan
kesabaran agar tidak merusak
rambut.

Nah, minyak oregano dapat
menjadi alternatif. Caranya yaitu
urailah rambut, lalu pijat rambut
dengan minyak oregano yang
dicampur minyak lain secara
perlahan-lahan. Minyak oregano bisa
membuat rambut lebih kuat dan tidak
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Lelaki Miskin Dapat Istri
Cantik Anak Konglomerat

mengharuskan demikian. Ia juga
dikenal sebagai sosok yang kaya raya.
Nuh memiliki seorang putri berparas
cantik dan memiliki karier yang bagus.

Karena putrinya sudah perawan
dan memasuki usia untuk menikah,
Nuh berencana mulai mencarikannya
pasangan.

Setelah mendengar keinginan Nuh
maka banyak laki-laki kaya dan
berpangkat tinggi datang untuk
melamarnya. Namun, semua itu justru
membuat Nuh bingung dan tidak
terburu-buru memilih. Hemat dia, jika
memilih salah satu lelaki itu, khawatir
yang lain akan tersinggung.

“Aku bingung, kalau pilihkan salah
satu dari mereka, nanti yang lain akan
tersinggung,” keluhnya.

Nuh terus dalam kebingungan,
sementara putrinya
sudah harus secepatnya
dinikahkan karena sudah
memasuki usia harus
berumah tangga.

Lebih Memilih
Menantu Budak

Dikisahkan, Nuh
memiliki seorang budak
laki-laki yang sangat
bertakwa berkebangsaan
India bernama Mubarak.
Ia adalah pria miskin
yang tidak punya apa-apa.
Nuh memiliki kebun yang
sangat luas yang ia
tanami berbagai macam pohon, buah-
buahan, dan aneka tumbuhan. Ia
menugasi Mubarak untuk merawatnya.

Hingga satu bulan berlalu, Nuh
meminta Mubarak untuk memetikkan
segenggam anggur untuknya. “Wahai
Mubarak, petikkan aku segenggam
anggur.” “Baik, Tuan. Segera saya
ambilkan,” jawab Mubarak patuh.

Setelah segenggam anggur ia
dapatkan, Mubarak memberikan
kepada tuannya. Semua anggur yang
ia petik ternyata masam. Nuh pun
menyuruhnya memetik seganggam
lagi. Namun hal serupa terjadi, semua
anggur masam. Nuh heran dan berkata
kapada budaknya, “Mubarak, dari
anggur sebanyak ini, kenapa kamu
tidak bisa membedakan mana yang
manis dan mana yang masam?!”

“Maaf, Tuan. Aku benar-benar
tidak tahu mana yang manis dan mana
yang masam,” jawab Mubarak.

“Kau ini bagaimana?! Sudah satu
bulan penuh kau mengurus kebun ini,
tapi membedakan jenis anggur saja
tidak bisa.”

“Benar, Tuan. Aku memang tidak

bisa membedakan rasanya.”
“Kau kan bisa mencicipinya agar

tahu mana yang manis dan mana yang
masam.”

“Maaf, Tuan. Engkau hanya
memerintahkanku untuk menjaganya,
bukan mencicipi. Aku tidak ingin
mengkhianatimu.”

Mendengar jawaban Mubarak, Nuh
tertegun dan tahu bahwa budaknya
adalah lelaki yang cerdas dan memiliki
moral luhur.

“Wahai anak muda, aku sangat
senang dengan prinsipmu. Sekarang
aku punya satu perintah untukmu.”

“Apapun perintahnya, akan aku
turuti, Tuan.”

“Aku punya putri yang sangat
cantik. Sudah banyak laki-laki penting
dan kaya raya yang datang untuk

melamar, tapi belum juga
aku menentukan pilihan.
Apakah kamu punya sa-
ran untukku?”  Mubarak
lalu menjawab begini:

“Dalam memilih
menantu, dulu orang-or-
ang kafir zaman ahiliah
melihat siapa orang
tuanya, bagaimana
reputasinya, seperti apa
rumahnya, dan berapa
besar kekayaannya.
Sementara umat Yahudi
dan Nasrani melihat
sejauh mana kecantikan
dan kemolekannya.

Pada zaman Rasulullah sendiri, yang
jadi pertimbangan adalah kualitas
agama dan ketakwaannya. Pada
zaman kita sekarang, kekayaan
menjadi prioritas utama. Silakan, tuan
pilih di antara empat ini.”

“Wahai pemuda, aku lebih memilih
calon menantu yang agamanya kokoh,
bertakwa, dan amanah. Sebab itu, aku
ingin kau yang menjadi menantuku.
Aku sudah menemukan kebiakan
dalam dirimu. Agamamu kokoh dan
moralmu luar biasa.”

“Tapi, tuan, aku hanya seorang
budak India berkulit hitam yang dulu
engkau beli. Kenapa sekarang justru
tuan ingin mengangkatku sebagai
menantu?” jawab Mubarak setengah
tidak percaya. Ia hanya bisa mematuhi
kemauan tuannya.

Nuh akhirnya menyampaikan
niatnya kepada istri untuk berembug.
“Suamiku, semua keputusan ada di
tanganmu. Tetapi, aku akan sampaikan
dulu hal ini kepada putri kita. Aku ingin

Apa jadinya jika seorang konglomerat lebih memilih menantu
miskin dan bertampang pas-pasan, sementara ia menolak banyak
lelaki kaya raya yang silih berganti melamar putri cantiknya.

Inilah kisah Nuh bin Maryam,
seorang hakim dan pemimpin kaya
raya, tetapi menjodohkan putrinya
dengan seorang budak tak berpunya

bernama Mubarak.
Kisah ini disampaikan oleh Imam

al-Ghazali dalam At-Tibrul Masbûk fî
Nashîhatuil Mulûk saat menjelaskan

tips memilih menantu. Simak
ceritanya.

Dikisahkan, di sebuah kota
bernama Marw, Persia, terdapat
seorang pria bernama Nuh bin
Maryam. Ia merupakan seorang hakim
dan gubernur di kota itu. Sudah tentu
dia juga seorang ulama karena
kualifikasi hakim zaman dulu

“Tapi, tuan, aku
hanya seorang

budak India
berkulit hitam

yang dulu
engkau beli.
Kenapa...”
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12/1/2022 05:27 06:46 12:12 15:17 17:39 17:39 18:53
12/2/2022 05:28 06:47 12:13 15:18 17:39 17:39 18:53
12/3/2022 05:28 06:48 12:13 15:18 17:39 17:39 18:53
12/4/2022 05:29 06:48 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/5/2022 05:30 06:49 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/6/2022 05:30 06:50 12:14 15:18 17:39 17:39 18:54
12/7/2022 05:31 06:50 12:15 15:19 17:39 17:39 18:54
12/8/2022 05:31 06:51 12:15 15:19 17:40 17:40 18:55
12/9/2022 05:32 06:51 12:16 15:19 17:40 17:40 18:55
12/10/2022 05:32 06:52 12:16 15:19 17:40 17:40 18:55
12/11/2022 05:33 06:53 12:17 15:20 17:40 17:40 18:56
12/12/2022 05:34 06:53 12:17 15:20 17:41 17:41 18:56
12/13/2022 05:34 06:54 12:18 15:20 17:41 17:41 18:56
12/14/2022 05:35 06:55 12:18 15:21 17:41 17:41 18:57
12/15/2022 05:35 06:55 12:19 15:21 17:42 17:42 18:57
12/16/2022 05:36 06:56 12:19 15:22 17:42 17:42 18:58
12/17/2022 05:36 06:56 12:19 15:22 17:43 17:43 18:58
12/18/2022 05:37 06:57 12:20 15:23 17:43 17:43 18:58
12/19/2022 05:37 06:57 12:20 15:23 17:43 17:43 18:59
12/20/2022 05:38 06:58 12:21 15:23 17:44 17:44 18:59
12/21/2022 05:38 06:58 12:21 15:24 17:44 17:44 19:00
12/22/2022 05:39 06:59 12:22 15:24 17:45 17:45 19:00
12/23/2022 05:39 06:59 12:22 15:25 17:45 17:45 19:01
12/24/2022 05:40 07:00 12:23 15:25 17:46 17:46 19:01
12/25/2022 05:40 07:00 12:23 15:26 17:47 17:47 19:02
12/26/2022 05:41 07:01 12:24 15:27 17:47 17:47 19:02
12/27/2022 05:41 07:01 12:24 15:27 17:48 17:48 19:03
12/28/2022 05:42 07:02 12:25 15:28 17:48 17:48 19:04
12/29/2022 05:42 07:02 12:25 15:28 17:49 17:49 19:04
12/30/2022 05:43 07:02 12:26 15:29 17:49 17:49 19:05
12/31/2022 05:43 07:03 12:26 15:29 17:50 17:50 19:05

    DATE FAJR SUNRISE DHUHR ASHAR SUNSET MAGHRIB  ISHA



Kudapan simple ini sangat cocok
disantap saat santai, seperti menonton
televisi ataupun saat sedang belajar,
karena rasanya yang enak dan tidak
mudah mengenyangkan. Selain itu,
jika disimpan di wadah yang tertutup,
produk keripik akan bertahan lama dan
dapat

Variasi produk keripik di pasaran
pun sangat bermacam-macam.
Keripik yang paling umum dikenal
banyak orang adalah keripik
singkong dan pisang. Hal ini
dikarenakan kita dapat
dengan mudah mene-
mui tanaman sing-
kong dan pisang
di berbagai
wilayah di Indo-
nesia. Di sisi
lain, singkong dan
pisang akan mudah
busuk jika tidak diolah,
meskipun telah disimpan dengan
baik. Bisa dikatakan, produk keripik
adalah salah satu inovasi cara
pengolahan pangan untuk mem-
perpanjang masa kadaluarsa.

Dengan masa kadaluarsa yang
lama, membentuk pola konsumsi
masyarakat untuk membeli produk
keripik berulang kali atau membeli
dalam jumlah besar dan menyim-
pannya untuk persediaan kudapan di
rumah.

Kecenderungan masyarakat untuk
melakukan repurchase menunjukkan
produk keripik memiliki pangsa pasar
yang luas. Hal inimenjadikan produk
keripik menjadi salah satu ide bisnis
yang cukup menjanjikan untuk
dijalankan.

Analisis SWOT
Analisis SWOT membantu pelaku

usaha untuk memperkirakan kondisi

Menengok Peluang Usaha
Produk Keripik
Keripik adalah salah satu jenis makanan ringan yang banyak
digemari oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga
orang dewasa. Sahabat Wirausaha pasti setuju kalau produk
keripik memiliki banyak penggemar bukan?

usaha atau bisnis tertentu berdasarkan
aspek kekuatan (Strengths), aspek
kelemahan (Weaknesses), aspek
peluang (Opportunities), dan aspek
tantangan (Threats). Berikut
merupakan analisis SWOT dari
produk keripik secara umum:

Strengths
Berbisnis produk keripik memiliki

keunggulan dalam hal produk keripik
dapat diinovasikan dari segi jenis

dan varian. Jenis dan
variasi produk
keripik yang bera-
gam dapat men-
jadi nilai tambah
tersendiri bagi
bisnis kita. Jika

Sahabat Wirau
saha cukup kreatif

dan dapat menjual
produk keripik yang unik,

customer akan tertarik untuk
membeli produk kita.

Weaknesses
Persaingan produk keripik yang

cukup ketat akan meningkatkan resiko
produk menjadi tidak terjual. Produk
keripik mungkin dapat bertahan dalam
jangka waktu yang cukup lama jika
dikemas dengan metode yang tepat,
namun tetap saja jika dproduksi
berlebihan akan meningkatkan resiko
kerugian karena stok produk tidak
habis terjual.

Opportunities
Produk keripik memiliki pangsa

pasar yang luas sehingga
meningkatkan peluang untuk
mendapatkan pasar dengan customer
potensial. Dengan inovasi produk dan
layanan, serta startegi bisnis yang
tepat, akan memaksimalkan

peluang untuk memasuki pasar.

Threats
Persaingan pasar yang ketat

menjadi tantangan tersendiri jika
Sahabat Wirausaha ingin berbisnis
produk keripik. Dibutuhkan strategi
bisnis yang tepat untuk menghadapi
tantangan tersebut.

Untuk mendapatkan analisis
SWOT yang lebih akurat, Sahabat
Wirausaha perlu menentukan jenis
dan varian produk keripik yang akan
dijual. Namun, sebelum itu Sahabat
Wirausaha dapat melakukan riset
pasar secara mendetail untuk
mengetahui gambaran mengenaik
kondisi pasar dan persaingan yang
terjadi di bisnis produk keripik.

Riset Pasar
Riset pasar merupakan hal yang

wajib dilakukan, terlebih jika Sahabat
Wirausaha tidak memiliki
pengetahuan tentang kondisi pasar
suatu industri. Riset pasar juga
bertujuan untuk mengurangi resiko
bisnis yang mungkin terjadi di masa
yang akan datang. Riset pasar dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu riset
online dan offline.

1. Riset Online
Riset online melalui sosial media

dengan mengecek hashtag yang
sedang trend, riset melalui Google
Trends, berkunjung ke media sosial
kompetitor terdekat untuk melihat apa
yang mereka tawarkan, bagaimana
kompetitor berinteraksi dengan
pelanggan mereka, dan bagaimana
respon pelanggan mereka terhadap
produk yang dijual oleh kompetitor.

Dengan melakukan riset online
diharapkan Sahabat Wirausaha dapat
mengetahui seberapa ketat persaingan
pasar terhadap suatu produk. Hal ini

dapat membantu Sahabat
Wirausaha untuk

menentukan
a k a n

memberi nilai tambah (value-added)
seperti apa pada produk yang akan
kita jual.

2. Riset Offline
Untuk riset offline, Sahabat

Wirausaha dapat mencoba membeli
produk keripik yang dijual oleh
kompetitor untuk menilai rasa dan
kualitas produk yang mereka jual,
terlebih jika mereka menjual varian
produk keripik yang sama
dengan varian yang
akan kita jual.

Tentukan Tipe
Bisnis Sahabat
Wirausaha

Menentukan
tipe bisnis Sahabat
Wirausaha sangatlah
penting untuk
menentukan strategi
bisnis dan langkah-langkah
yang akan diambil. Akankah Sahabat
Wirausaha bertindak sebagai produ-
sen, ataukah hanya sebagai distribu-
tor atau reseller?

Sebagai contoh, jika Sahabat Wira
usaha ingin bertindak sebagai pro-
dusen, pilihlah supplier yang menye-
diakan bahan baku yang masih segar,

karena cita rasa dan kualitas
makanan ditentukan

oleh kesegaran
bahan baku.
S a h a b a t
W i r a u s a h a
pastinya tidak
ingin dikom-

plain oleh pelanggan karena rasa dan
tekstur keripik yang tidak enak, bukan?

Selain itu, jika Sahabat Wirausaha
bertindak sebagai reseller ataupun
distributor, pastikan supplier tersebut
dapat menyediakan produk yang
berkualitas dan serta memiliki
kemampuan untuk memenuhi
permintaan produk dari kita.

Tentukan Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar adalah

hal yang krusial untuk
sebelum kita memulai
bisnis apapun. Untuk me-

ngetahui segmen-
tasi pasar, tentukan
target pasar
konsumen untuk

produk keripik kita
berdasarkan beberapa

kriteria seperti rentang usia,
jenis kelamin, pekerjaan,

tempat tinggal, dsb. Dengan
demikian, kita akan menemukan siapa
target pasar utama dari bisnis ini.

Segmentasi pasar berguna untuk
menentukan varian produk yang akan
dijual, branding, dan menentukan harga
jual. Segmentasi pasar produk keripik
biasanya berfokus pada rentang usia
10 hingga 30 tahun, dengan jenis
kelamin perempuan.

Hal ini dikarenakan anak-anak
usia 10 tahun, remaja hingga wanita
awal dewasa memiliki kecenderungan
untuk memilik keripik sebagai
kudapan disaat santai. Namun, jika
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1. Madu
Khasiat madu sangat bagus untuk

kesehatan, salah satunya dapat
menenangkan dan melembapkan
kulit, ataupun sebagai antiseptik
untuk menyembuhkan kaki pecah-
pecah.

Caranya dengan menambahkan
madu ke dalam air hangat. Kemudian,
rendam dan pijat selama 20 menit.

Atasi Tumit Kaki Pecah-
Pecah Karena Cuaca

Jakarta, BI - Melansir  Netmeds dan sumber lainnya, berikut
beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk
membantu mengatasi tumit kaki pecah-pecah.

Setelah dibilas dan dikeringkan,
aplikasikan moisturizer.

2. Oatmeal
Selain bagus untuk dikonsumi,

oatmeal juga berguna untuk eksfoliasi
kulit dan mengatasi kulit kaki pecah-
pecah.

Caranya yaitu tambahkan minyak
kelapa atau minyak zaitun ke dalam

mangkuk berisi oatmeal dan aduk
hingga berbentuk pasta. Kemudian,
oles ke bagian tumit kaki pecah-pecah.
Setelah dibilas dan dikeringkan,
jangan lupa gunakan moisturizer.

3. Pisang
Menggunakan masker pisang pada

tumit kaki pecah-pecah secara rutin
dapat membantu mengembalikan
hidrasi pada lapisan kulit luar.

Cara membuatnya yaitu
campurkan 2 buah pisang dengan
madu dan hancurkan sampai menjadi
pasta. Kemudian, oles pasta tersebut
pada tumit kaki pecah-pecah dan
diamkan selama 20 menit.

4. Shea Butter
Shea butter merupakan lemak

bertekstur padat dari ektrak kacang
pohon shea yang tumbuh di Afrika.
Shea butter berguna untuk
melembabkan dan menjaga elastisitas
kulit. Kamu bisa memakai shea butter
untuk mengatasi tumit kaki pecah-
pecah dengan cara mengoleskannya
secara rutin.

5. Minyak Zaitun

Manfaat minyak zaitun untuk
kesehatan tidak diragukan lagi,
salah satunya untuk melembabkan
kulit dan mempercepat proses
penyembuhan.

Caranya yaitu ambil 2 sendok
makan minyak zaitun dan oles pada
bagian tumit kaki pecah-pecah secara
perlahan. Lakukan rutinitas ini
sebelum tidur, maka akan terlihat
hasilnya.[*]

Diet Rendah Lemak Cegah
Pertumbuhan Kanker

membuatnya dari awal.”
Thomas dan timnya

sekarang akan bekerja
untuk memperkuat temuan
mereka pada manusia
dalam jangka panjang.
Namun, dia mereko-
mendasikan agar siapa
pun yang telah didiagnosis
menderita kanker mutan
IDH1 menghindari maka-
nan yang tinggi lemak
jenuh.

Tim optimistis pene-
litian ini dapat menjadikan
SAHMRI sebagai fasilitas

pertama di dunia yang
menggabungkan penargetan IDH1
dengan terapi proton dan molekul
kecil.

“Temuan ini pada akhirnya
dapat mengarah pada peningkatan
kelangsungan hidup pada pasien
yang dalam remisi setelah
pengobatan kanker IDH1
menggunakan terapi proton atau
radioterapi,” kata Thomas.[*]

SEBUAH penelitian
di Australia membukti-
kan jika diet rendah
lemak dapat menjadi
kunci untuk menghen-
tikan pertumbuhan
kanker yang ada di
badan seseorang.

Para peneliti dari
South Australian Health
and Medical Research
Institute (SAHMRI) dan
University of Adelaide
menemukan bahwa
kanker dengan mutasi
gen IDH1 tidak dapat
tumbuh tanpa lipid – lemak yang
ditemukan dalam makanan
termasuk mentega.

Umumnya ditemukan pada
jenis kanker darah, tulang, dan
otak, mutasi IDH1 memprogram
ulang sel untuk mengubah fungsi
enzimatik.

“Kami mereplikasi hasil dalam
berbagai jenis kanker, memban-
dingkan diet biasa dengan diet yang

benar-benar bebas lemak dan
terkejut menemukan tumor dengan
IDH1 berhenti di jalurnya ketika
kelaparan lipid,” Daniel Thomas, ahli
hematologi klinis dan penulis utama
studi dari SAHMRI, mengatakan
dalam rilis media.

“Tidak seperti tumor lainnya,
kanker dengan mutasi IDH1
kecanduan lipid, mereka perlu
memakannya dan mereka perlu

JAKARTA, BI - Minuman bersoda
memang menjadi incaran untuk melepas
dahaga di tengah cuaca panas. Namun,
jika dikonsumsi setiap hari akan
berbahaya bagi kesehatan, karena
minuman yang bersoda biasanya
mengandung pewarna, pengawet, kafein,
sodium, serta zat tambahan lainnya.

Nah, Berikut ini 7 dampak buruk jika
kamu terlalu sering mengkonsumsi
minuman bersoda.

1. Obesitas
Tingginya gula di

dalam minuman bersoda
tersebut diketahui dapat
mengakibatkan
penumpukan lemak
h i n g g a
m e n y e b a b k a n
obesitas. Minuman
bersoda memiliki kandungan gula empat
kali lebih tinggi dari minuman manis
biasa.

2. Diabetes
Kita bisa menghindari penyakit dia-

betes dengan menerapkan pola hidup
sehat, karena diabetes adalah kondisi
yang disebabkan oleh meningkatnya gula
darah di dalam tubuh. Ketika gula darah
melonjak, insulin dilepaskan ke dalam
aliran darah untuk membawa gula itu ke
dalam sel untuk energi atau
penyimpanan.

3. Osteoporosis
Mengonsumsi minuman soda terlalu

sering bisa berdampak buruk terhadap
tulang. Osteoporosis ditandai dengan
masa tulang yang rendah dan
penurunan kualitas

tulang. Kandungan asam fosfor
dalam minuman soda ternyata dapat
mengerogoti tulang. Jika minuman
soda terus menerus dikonsumsi, maka

semakin lama tulang akan makin rapuh.

4. Penyakit Jantung
Soft drink atau minuman bersoda

bisa memicu serangan jantung. Minuman
berkarbonasi atau bersoda dapat
meningkatkan risiko sindrom metabolik
dan penyakit kardiovaskular. Hal
tersebut dipicu oleh kandungan asam
dalam minuman bersoda.

5. Kanker
Minuman bersoda

mengandung bahan
kimia berbahaya

benzena yang dapat
menyebabkan
kanker. Soda
dikaitkan dengan

risiko kanker
pankreas dan kanker usus,

selain itu, wanita pascamenopause yang
minum banyak soda bergula juga berisiko
lebih besar terkena kanker endometrium.

6. Kerusakan Ginjal
Soda biasanya mengandung banyak

asam fosfat, yang dapat mempengaruhi
pembentukan batu ginjal di saluran
kemih. Kandungan gula yang terkandung
di dalam minuman bersoda dapat
meningkatkan kadar garam dalam darah
yang dapat memicu potensi negatif dari
ginjal. [*]

Minuman Bersoda Bisa
Bikin Obesitas

JAKARTA, BI -  Faktanya,
tanaman oregano dapat diekstrak
menjadi minyak esensial yang
memiliki berbagai bermanfaat, seperti
anti-inflamasi, antioksidan,
antidiabetik, dan membantu melawan
kanker. Selain itu, dianggap baik untuk
kesehatan rambut, lho.

Apa aja sih manfaat minyak
oregano untuk kesehatan rambut?
Yuk, simak informasi lengkapnya yang
dilansir dari The Voice of Woman.

1. Menghilangkan Ketombe
Minyak oregano memiliki sifat

antibakteri yang bisa mengatasi

ketombe. Caranya yaitu oleskan
minyak oregano ke kulit kepala, lalu
pijat-pijat secara perlahan. Hasilnya
akan efektif jika digunakan secara
teratur.

2. Mempercepat Pertumbuhan
Rambut

Kandungan antioksidan dalam
minyak oregano dapat meningkatkan
rambut tebal dan berkilau. Caranya
yaitu ambil minyak oregano dan

Minyak Oregano Bisa
Memperbaiki Rambut
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Namun, pemudik yang masuk tetap
diharuskan mengikuti tes PCR di bandara dan
melakukan yang kedua pada dua hari berikutnya,
serta melakukan tes antigen cepat setiap hari
selama lima hari.

Namun untuk beberapa tempat  seperti
restoran dan bar, orang masih perlu membuktikan
bahwa mereka telah divaksinasi Covid dengan
menujukan lembar catatan suntik.

Tapi Lo juga mengatakan orang dapat terus
menggunakan aplikasi LeaveHomeSafe untuk
tujuan tersebut diatas jika mereka
menginginkannya, dengan mencatat bahwa
aplikasi tersebut juga memiliki fungsi untuk tes
PCR.

Sekretaris kesehatan juga bertahap akan ada
pengurangan perintah pengujian wajib bagi
penduduk dan apartemen dengan orang yang
terinfeksi.

Namun otoritas akan tetap memberikan
perintah pengujian jika terjadi wabah di tempat

“penting” tertentu.
Tes PCR akan dilanjutkan untuk orang-or-

ang di industri berisiko tinggi, seperti mereka
yang bekerja di rumah sakit dan panti jompo, dan
anak sekolah serta guru masih harus menjalani
tes antigen cepat setiap hari untuk saat ini, kata
Lo.

Hal lain, pelancong yang pergi ke daratan
dan Makau tidak lagi harus melakukan tes PCR
di perbatasan, tetapi mereka masih harus
mendapatkan hasil tes negatif 48 jam sebelum
keberangkatan.[bi]
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HONG KONG, BI - Tempat latihan
sepeda gunung pertama Hong Kong
secara resmi dibuka di dekat Mui Wo
pada hari Sabtu [17/12]. Mencakup 4,5
hektar, ini adalah tempat latihan
sepeda gunung terbesar di Asia dan
dapat menampung sekitar 500
pengendara sepeda sekaligus.

Fasilitas ini menyediakan lima rute
dengan berbagai tingkat kesulitan dan
berisi fitur-fitur seperti jalur lompat,
jalur pompa, dan jembatan tangga.
Butuh waktu tiga setengah tahun untuk
membangunnya dengan biaya sekitar
HK$40 juta.

HK Buka Arena Bersepeda Terluas Di Asia
Pembangunan tempat latihan

tersebut merupakan bagian dari
perluasan jaringan jalur sepeda
gunung di Lantau Selatan. Ini
melengkapi jalur sepeda gunung
melingkar terpanjang di Hong Kong,
yang membentang sepanjang 18 kilo-
meter.

Godfrey Ho, kepala teknisi di
Departemen Teknik Sipil dan
Pengembangan, mengatakan
tantangan terbesar dari proyek ini
adalah menyeimbangkan konstruksi
dengan konservasi alam, penebangan
pohon juga harus dihentikan.

Lim Hui-min, spesialis bor sepeda
gunung, yakin fasilitas tersebut akan
membantu mempromosikan
bersepeda gunung di Hong Kong.

“Akan semakin banyak pemula,
anak-anak dan perempuan yang
mengikuti olahraga ini, sehingga bisa
lebih berorientasi kekeluargaan,”
ujarnya.

Lim mengatakan tempat pelatihan
itu juga akan memicu berbagai industri
pendukung, termasuk pembinaan,
pengaturan dan persewaan, yang akan
melengkapi pertumbuhan sepeda
gunung di Hong Kong.[bi]

HONG KONG, BI - Dewan Konsumen membeli
32 sampel obat kumur dari supermarket, toko
perawatan pribadi, department store, dll., yang
sebagian besar dapat digunakan langsung tanpa
pengenceran. Harga sampel berkisar dari HK$20
hingga HK$167, dan total volume berkisar dari
120ml hingga 1080ml.

Jika dihitung menurut pedoman penggunaan
pada label produk, biayanya sekitar HK$0,33
hingga HK$6,32 untuk setiap pembilasan, selisih
harga lebih dari 18 kali lipat.

Dewan Konsumen secara khusus
mengingatkan masyarakat bahwa produk obat
kumur yang berbeda memiliki fungsi yang
berbeda karena komposisinya yang berbeda.

Hanya 10 Obat Kumur Di HK Yang Mengandung Fluoride
Konsumen harus hati-hati
melihat bahan produk dan
khasiat untuk memilih sesuai
dengan kebutuhan pribadi
mereka. Itu juga menunjukkan
bahwa mereka tidak boleh
terlalu mengandalkan obat
kumur untuk membersihkan
mulut mereka.

Dalam survei ini, hanya 10
sampel yang diklaim
mengandung fluoride, yang
dapat mencegah kerusakan
gigi, dan kandungan fluoride
dalam obat kumur lebih rendah

daripada pasta gigi.
Banyak juga produk yang mengklaim

mengandung alkohol untuk menghilangkan
bakteri. Menurut pedoman Organisasi Kesehatan
Dunia, konsentrasi alkohol harus mencapai 60%
hingga 80% untuk membunuh bakteri dan virus
secara efektif, dan kandungan alkohol pada obat
kumur umum tidak mencapai konsentrasi ini, jadi
obat kumur yang mengandung alkohol belum tentu
memiliki bakterisidal yang lebih baik atau
kemanjuran.

Dewan Konsumen mengingatkan jika label
produk mengandung essential oil, cetylpyridinium
chloride (CPC), chlorhexidine, dan povidone-io-
dine (PVP-I), maka akan membantu mengurangi

bakteri di rongga mulut. Namun, sejumlah kecil
orang yang menggunakan obat kumur
yang mengandung cetylpyridinium chlo-
ride atau chlorhexidine untuk waktu
yang lama dapat menimbulkan noda
pada gigi mereka dan mungkin juga
akan mempengaruhi indera perasa
untuk sementara.

Satu sampel mengandung povi-
done-iodine (PVP-I) sebagai bahan
bakterisidal utama, yaitu obat bebas
yang melepaskan yodium bebas. Wanita
hamil atau penderita penyakit tiroid sebaiknya

tidak menggunakan produk yang mengandung
bahan ini. Tes juga menemukan bahwa

lebih dari 30% sampel mengandung
label hanya dalam bahasa Jepang
dan bahkan tidak mencantumkan
bahan obat kumur.

Lebih dari separuh sampel
tidak memberikan saran dan
pedoman penggunaan yang

lengkap, termasuk jumlah yang
digunakan setiap kali, jumlah

penggunaan per hari, usia produk yang
berlaku, dll. [bi]





ALLAH (SWT) berfirman: Sesungguhnya
orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami
ialah Allah” kemudian mereka istiqamah dengan
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat
akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
“Janganlah kamu takut dan janganlah merasa
sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah
yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.(Fussilat:
30)

Istiqamah dalam kebaikan adalah hal yang
sangat penting dalam hidup ini. Sebab, sebuah
amal yang dilakukan secara istiqamah, walaupun
kecil, perlahan tapi pasti, akan jauh dan lebih
mendekatkan kita kepada Allah Robbul ‘alamin.
Karena itu, tidak ada amal kecil menurut
pandangan Allah. Yang menentukan besar
kecilnya sebuah amal adalah keikhlasan hati
seseorang saat melakukannya.

Ada sebuah kisah tentang mimpi hujjatul
Islam Imam Al-Ghazali. Pada suatu malam,
beliau bermimpi di mana beliau berada dalam
satu perhimpunan besar yang dinamakan yaumul
hisab. Beliau melihat, dari sekian banyak amalnya
yang diperlihatkan itu, ada satu amal yang sangat
disukai Allah melebihi dari amal-amal yang
lainnya. Ternyata sangat mengejutkannya. Ia

bukan kewajiban salat,
puasa dan lain sebagainya,
namun yang dia lihat adalah
karena keikhlasannya
menolong seekor lalat.

Ceritanya, di saat ia
sedang menulis, tiba-tiba
seekor lalat jatuh kedalam
botol tintanya. Imam al-
Ghazali lantas mengambil
lalat itu dengan segera, lalu
membersihkan tinta dari
tubuhnya, setelah itu beliau
melepaskannya.

Kisah remeh ini
tentunya jangan sampai kita mengecilkan arti
ibadah, menuntut dan menyebarkan ilmu, atau
berjihad fi sabilillah. Kisah ini semata-mata
menunjukkan betapa sesuatu yang kita anggap
sepele, akan tetapi bisa bernilai istimewa dan
pahala berganda di sisi Allah.

Karena itu, orang yang benar-benar ikhlas
tidak akan pusing memikirkan besar kecilnya
amal. Yang difikirkannya adalah bagaimana agar
amal tersebut diterima di sisi Allah dan bermanfaat
bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.

Sejatinya, tidak ada sesuatupun yang besar
di dunia ini tanpa kehadiran benda yang kecil.
Semua benda dan barang yang besar pasti
tersusun dari hal-hal yang kecil. Buku misalnya,
ia adalah kumpulan bab. Bab adalah kumpulan
paragraph. Paragraph adalah kumpulan kalimat.
Kalimat adalah kumpulan kata. Kata adalah
kumpulan huruf dan huruf adalah kumpulan titik.
Maka setebal apapun buku, pada hakikatnya
adalah kumpulan dari titik-titik kecil.

Demikian pula dengan kesalehan dan

kemuliaan akhlak. Ia adalah
kumpulan dari amal kebaikan yang
dilakukan secara terus-menerus
dengan penuh keikhlasan.
Seseorang yang dianggap ahli
tahajjud itu apabila setiap malamnya
ia istiqamah menjalankannya
walaupun hanya satu atau dua
rakaat. Sebaliknya, kita sulit
menyebutnya sebagai ahli tahajjud
bila ia hanya melakukannya sesekali
saja. Intinya, akhlak mulia lahir dari
kebiasaan, kebiasaan lahir dari
istiqamah kita menjalankan
sesebuah amal, walau amal itu kita

anggap ringan dan kecil.
Bila yang besar itu merupakan hasil dari

yang kecil, maka kita jangan sekali-kali
menyepelekan yang kecil. Sebaliknya, kita harus
membiasakan diri melakukan hal-hal kecil secara
istiqamah, selain menjalankan perintah-perintah
Allah yang wajib dan amal besar lainnya.

Senyum dengan tulus jika bertemu saudara
adalah hal kecil yang nilai kebaikannya luar biasa.
Termasuk pula memungut sampah, member-
sihkan kamar mandi, mengongkosi teman,

berbagi makanan, meminjamkan buku, menge-
share postingan bermanfaat, menengok orang
sakit, memaafkan orang yang bersalah,
bersedekah dan lain sebagainya. Andai kita
istiqamah melakukannya, jangan heran bila Al-
lah akan mengangkat derajat kita di hadapan
manusia lain.

Ada baiknya kita mulai membuat program
untuk membiasakan diri melakukan hal-hal kecil
bernilai ibadah. Saat bangun, istiqamahlah
berzikir, menjaga wudhu, menyapa orang,
tersenyum manis. Saat akan beraktivitas dahului
dengan basmalah dan sudahi dengan hamdalah.

Kita harus memiliki kepekaan terhadap
amal, yang bukan saja peka terhadap amal-
amal yang besar, namun peka pula terhadap
amal-amal yang kecil dan sepele. Tidak satupun
yang besar, kecuali diawali dengan sesuatu
yang kecil. Semegah apapun gedung pastilah
ia tersusun dari batu-bata dan besi yang kecil.
Hal ini telah diperingatkan Allah dalam firman-
Nya :”Barangsiapa mengerjakan kebaikan
seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat
balasannya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat balasannya pula
(Azzalzalah: 7-8)

Oleh sebab itu, janganlah kita
mengabaikan kebaikan sekecil apapun dan
juga jangan menganggap remeh keburukan
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Istiqamah Walau Dengan Amalan Kecil

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
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